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PARTAIDEEN PROFILAK 
Egileak  

Irakasle eta teologo lan taldeak 
sortutako kontakizunak eta 
keinuak, baita sarrera hausnarketa 
teologia mailakoak irakasle eta 
katekistentzako. 

Hezitzaileak  
Heziketa zabalkundea egiteko gai 
diren pertsonak, irakasleak, katekistak 
eta pastoral ekintzaileak gaitzeko 
bakoitza bere eremuan jan dezan 
kontaketen pedagogia.

Artisauak 
Sortu eta ugaltzen dituzte  
baliabide eta eskuartekoak.

Puede obtener más información en:
Por e-mail: comunicacionppc@ppc-editorial.es
Nuestra página web: www.ppc-editorial.com
A través de: www.ppc-editorial.com/venidyvereis

EREMUAK ETA HARTZAILEAK
Ibilbidea edozein pastoral eremutan ezarri daiteke, bai 
ikastetxe, kristau alkarte edo familian.
Proposamenak hartzaileen adinera egokitzeko aukera du,  
3 urtetik helduen eremura.
Istorioak bana-banakakoak dira eta, bai eremu bai hartzaileek, 
zehaztuta dituzte azalpenak eta argibideak.  
Proposamenak, esperientziara mailaz-mailako hurreratzea 
asmatu du eta eremu edo egoera ezberdinetara egokitzeko gai:

•  Haurtzaroa
• Nerabe-Gaztedi
• Helduak
Familia giroan, ikatetxean eta kristau elkartean. 



Bibliako istorioak  
• Itun Zaharreko kontakizunak      
•  Itun Barriko kontakizunak      

 

Eliz alkartearen istorioak  
•  Fede kontakizunak  
•  Elizkizun eta sakramentuen 

kontakizunak 
• Kristau jarreren kontakizunak 
• Otoitzaren kontakizunakn

EGITASMOAREN IZAERA
Egitasmoaren zutabea pertsonaren barnekotasuna garatzeko 
pedagogian dauka bere oinarria, batez ere haurtzaro aldian, Bibliako 
istorioak kontaketaren bitartez (Itun Zaharra eta Itun Barria) eta Eliztar 
elkarteetakoa (fedea, elizkizuna eta sakramentuak, kristau jarrerak 
eta otoitza). Honen asmoa da istorio horreetako lekukoak bizi izaniko 
esperientzia berbera eskeintzea.  

Liburuki bakoitza atal bi ditu:  

AURKEZPENA
Ebanjelizatzaile egitasmoa, fede sormenaren ibilbidea 
biziago eta esanguratsuago izan dadin, ikasbide eta 
baliabide egokiak, Jainkoak eskeintzen digun ituna eta 
adiskidetasunen murgilduz, haren Jainko Hitzaren eta  
Eliz ohiturak gogoan hartuta.

Montessori pedagogi ikasbidean oinarrituta, istorioen 
kontaketaren garrantzian jarrita eta ikuskizun baita 
eskuarteko erabilgarriekin antolatuta. 

OSAGAIAK
Egitasmoaren inguruan lankide elkartea sortzeko web 
gunea, esperientziak erdibanatu, bizipenak, eskuarteko eta 
erabilgarriak, barriak, bideo lagungarriak…

Argitalpenak laguntzaileentzako, eta hartzaile 
ezberdinentzako

Eskuarteko erabilgarriak:  
altzari,gauzakiak, irudiak… 

Jardunaldiak/eskuartekoak laguntzaileen heziketa 
bideratzeko 

ISTORIOAK 
Pedagogi ikasbidea liburukietan banatzen da. Liburu bakoitza osatzen 
da: 

•  Ikasbideari sarrera orokorra
• 8 kontakizun biblikoak 
• 8 eliz elkarteen kontakizunak

Kontakizun bakoitza honelako egitura du:  
• Testuen jatorriak 
• Istorioaren teologia hausnarketaren oinarria 
• Eskuarteko eta erabilgarrien azalpena 
•  Egokitze prozeduran erabiltzeko metodo argibideak
•   Istorioaren jarraipena  

zutabe bitan: ahoz esaten  
dena eta aditzeko egiten  
dena (erabilgarrien  
erabilera, keinuak, …)


