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¿ZER DA "FAMIL IA ARTEAN"?

FAMILIA ARTEAN
       
Gaikako koadernoak dira familian eta familia artean
lantzeko. Bizitasuna, alkarrizketa eta malgutasuna
oinarritzat hartuta, askotariko egitasmoetara egokitu
daitekezan lagungarriak dira.

HARTZAILEAK
seme-alabak dabezan eta katekesiari,
eskaut taldeei, ikastetxeei… eta
iragarpen eta kristau sarbideko era
bateko edo besteko prozesuei lotuta
dagozan familiak.

Normalean, hainbat familia taldean. Ez
da komeni 25 lagunetik gorako taldeak
izatea.

       

    

HELBURUAK
Bitarteko izan, familiak deitu eta batzeko.
Familian bertan kristau iragarpenerako eremua
ahalbideratu.
 Familia bizitzan eta egitekoan kristau idealaz jabetu.
Aldaketa zehatz eta ardurakideak bultzatu eguneroko
bizitzan.
Maitasuna eta zoriontasuna areagotu etenbako
hobekuntzan dagoan familia bizitzan.
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NIRE FAMILIAREN GPSA. 
WIFI KONEXINOA
ETXETIK ESKOLARA, ESKOLATIK ETXERA. 
BIZI-ITURRI GARA.
ALKAR HARTURIK 
FAMILIAREN UNIBERTSOA 
ERALDATZEN DAN HAZIA. 
APURTAKOA KONPONTZEKO TREBETASUNA. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jesusek eta kristau fedeak familian daben lekuari buruz
Gizarte sareei eta familiari buruz
Ardurakidetasuna hezkuntzan 
Fedearen hedapena familian
Familiaren gizarte konpromisoa
Hartu-emonak eta egitekoak familian
Senideen heriotza eta dolua
Gatazka familian eta senar-emazteen banantzea



Goian aurkeztutako eskemaren arabera landuko dira gaiak, atalak ordena horretan garatuz.
Atal horreen bidez, mailaz mailako ibilbidea burutzen da. Horregaitik, jarraitzea komeni da ez, handik eta
hemendik “gustatzen jakuna” hartzea.     
Alderantziz, denpora ez da zehazten; talde bakotxak ikusiko dau, unean-unean zelan dagoan eta
taldekideek ze inguruabar bizi daben, atal bat edo bestea luzatzeko edo laburtzeko. Hau da,gai bakotxa
saio batean edo bitan banatuko dogu, edo taldeak behar dituan guztietan.
Gaien ordena be ez da zorrotza, hau da, gura dogun gaia aukeratu daikegu, taldearentzat garrantzitsu
dana, martxan jarteko eta, geuk pentsatutako ordenan landu daikeguz, taldearen eta taldekideen
egoera kontuan hartuta.
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LAGUNGARRIAK LORTZEKO BIDEA Laster, Jakinbide
liburu-dendan eskuratu ahal izango dira eta
baita ETPIren eta Fede-zabalkunde eta
katekesirako Ordezkaritzaren web
orrialdeetan.

Zalantza edo azalpenetarako:
944795611 edo familia@bizkeliza.org

FAMILIA ARTEAN
ESKEMA OROKORRA

GAIAK LANTZEKO G IDA
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CONSEGU IR LOS MATERIALES

1.gaiaren aurkezpena.
2.eguneroko bizitzako
sinboloak..
3.bizipena.

 4.jainkoari entzun. 

5.alkarrizketan jardun.

6.otoitzean adierazi. 

7.etxera eroan. 

Dinamika jakin bat abiapuntutzat hartu eta
gaian sartu.
Bizi dogunetik jakitera emon. Abiapuntua.

Jainkoaren hitza geure egoerara ekarri.

Hitzak argi egin deiola gure inguruari.

Otoitzaren bidez, Jainkoari erantzun.

Keinua, sinboloa, etxean konpromisoak
gogoratzeko.


