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HAZIERAZ ETA 
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ARDURATZEN 
DEN AITATASUNA 
ERAIKIZ



NORI ZUZENTZEN ZAIO 
LANTEGI HAU?
Udaleko haur-eskoletako edo Haurres-
kolak Partzuergoko 0 urtetik 3 urtera bi-
tarteko haurren aitak edo tutoreak diren 
edo horien zaintza legala duten gizonei 
zuzentzen zaie lantegia. 

ZERGATIK ZUZENTZEN ZAIE 
GIZONEI BAKARRIK LANTEGIA?
Aitatasunaren unea erronka bat da gu-
tako askorentzat; izan ere, historikoki, ez 
dugu esku hartu gure seme-alaben ha-
zieran eta hezkuntzan. Ondorioz, mundu 
ezezaguna eta zaila da guretzat. Hala 
ere, erronka hori estimulu bat da ere bai. 
Gainera, aukera eman diezaguke beren 
hezkuntzan rol aktibo bat izateko, za-
lantzarik gabe, gure harremana estutuko 
duena. Horrez gain, izan nahi dugun aita 
arduratsuak bihurtzeko aukera emango 
digu, eta gure etxea eraiki nahi dugun 
berdintasunezko gizartearen isla izateari 
lagunduko dio.
Hainbat kasutan, hori guztia gogoeta- eta 
gaikuntza-prozesu baten emaitza da, tra-
dizionalki, aitatasuna ulertu den erak be-
har dituen aldaketei dagokienez.
Horregatik, gizonak bakarrik bilduko 
gara, aitak garenak edo adingabeak gure 
kargura ditugunak; nork bere burua aur-
kitzeko eta gogoetarako eta ikasteko es-
pazio propio bat eragiteko.

INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR 
AL DUZU?
Kasu horretan, ez egin zalantzarik 
eta idatzi iezaguzu edo dei ieza-
guzu Hezkuntzako udal-zerbitzura:

elabalde@vitoria-gasteiz.org

945 16 12 18

NOIZ EGINGO DA LANTEGIA?
Lantegiak 12 ordu iraungo du, eta 2018ko 
otsailetik maiatzera bitartean egingo da. 
Lantegiaren egunak eta ordutegia zuekin 
hitzartuko ditugu.
Lantegia zertan datzan azaltzeko, zer egu-
netan eta ordutegian egin nahi duzuen 
eta abar ezagutzeko asmoz, antolatu ditu-
gun 4 informazio-hitzaldietako batean 
parte hartzera animatzen zaituztegu:

• Urtarrilaren 29an, astelehenean, 
16:00etatik 17:00etara, “Haurtzaro” 
Udal Haur Eskolan (Santa Maria Kantoia, 
z/g - Alde Zaharra) (euskaraz).

• Urtarrilaren 31n, asteazkenean, 
17:00etatik 18:00etara, “Ibaiondo” 
Partzuergoaren Haur Eskolan (Bartzelona, 
18 - Ibaiondo) (gaztelaniaz).

• Otsailaren 1ean, ostegunean, 
17:00etatik 18:00etara, “Izarra” 
Partzuergoaren Haur Eskolan (Astrono-
moak, 19 - Santa Luzia) (gaztelaniaz).

• Otsailaren 2an, ostiralean, 
16:00etatik 17:00etara, “Zabalgana” 
Udal Haur Eskolan (Ilustrazioaren hi-
ribidea, 46 – Zabalgana) (gaztelaniaz).
(castellano).

LANTEGIA 

GURE SEME-ALABEN HAZIERAZ ETA 
HEZKUNTZAZ ARDURATZEN DEN 
AITATASUNA ERAIKIZ



LANTEGIAREN 
EDUKIAK
Lantegiaren helburua da gogoeta 
egitea eta gaitzea honako alderdi 
hauei dagokienez:
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AITATASUN TRADIZIONALA 
BERRIKUSTEA
• Aitatasunaren gizarte-eraikuntza.
• Zaintzaren kontzeptua eta haren 

kultura-egokitzapenak.
• Aitatasuna gure familian.
• Aitatasunaren eragina balioen 

transmisioan.
• Ardura erruduntasunaren aurka.

KUDEAKETA EMOZIONALA ETA 
GURE SEME-ALABENGANAKO 
HARREMANA
• Emozioak eta beren garrantzia 

hezkuntzan. 
• Nola kokatzen dugu gure burua 

mundu emozionalaren aurrean?
• Emozioak eta sentimenduak 

antzematea eta adieraztea.
• Gure seme-alabenganako 

harremana eta hura zaintzea.
• Gure harremana gorputzarekin. 

TRATU ONA ETA 
INDARKERIARIK GABEKO 
KOMUNIKAZIOA 
GURE SEME-ALABEKIN
• Bortitzagoak al gara? 
• Indarkeria matxistaren eta 

pertsonarteko indarkeriaren 
adierazpenak.

• Gure seme-alabak berdintasunez 
heztea, indarkeria prebenitzeko.

• Entzutea, enpatia eta 
asertibotasuna.

• Errespetua eta laguntza.

ETXE BERRI BAT 
ERAIKITZEA
• Ardurak, zereginak eta 

denboraren erabilera etxean.
• Erabakiak berdintasunez hartzea 

sustatzea etxean.
• Gure etxea: eraiki nahi dugun 

berdintasunezko gizartearen isla.
• Berdintasunezko balioak 

transmititzea gure seme-alabei. 
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