
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :    IPI Sansomendi

 Esparrua   (bakar bat aukeratu) :

Komunitarioa Gizarte bazterketa Dibertsitate Funtzionala Garapenaren aldeko lankidetza

 Ingurumena Babes zibila Soziosanitarioa Emakumea eta Genero Berdintasuna

Giza eskubideak Adikzioak
mendekotasuna Osasuna Kirola

Hezkuntza eta Prestakuntza Animaliak babestea Immigrazioa Kultura

Gazteria eta denbora librea Euskararen sustapena

 Erakundearen azalpen laburra:   (4 lerro)

Sansomendi IPIk ikas komunitate bat osatu du, informazioaren gizarteak hezkuntzan planteatu dituen
errokei  erantzun  beharrak  eraginda.  Ikastetxe  bat  da,  eta  ikasle  bakoitzaren  hezkuntzan  familiek,
irakasleek eta auzoko kanpo-eragileek parte hartzen dute. 

 Boluntarioen programa:  

Programak nerabeei laguntza ematea du oinarri. Helburua da boluntarioak ikasle guztien berdintasuna
eta egiazko gizarteratzea sustatu eta bultzatzea, eta aldi berean, ahalik eta ikaskuntzarik maila handiena
bultzatzea. 

 Egunak eta orduak:  

Interesatuekin zehazteko. 

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adinez nagusiak izatea.
Gutxienez eskola graduatua. 
Motibazioa eta ekimena nerabeekin aritzeko. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Harremanetarako:     (kontakturako pertsona, telefonoa, emaila, helbidea)

María Fernández: orsansomendi@gmail.com
astelehenetik ostiralera, 9:30 -13:30
945 228 099

 Beste     Informazioa  :  

Ikasgelako laguntzaileak izan nahi ditugu. Hau da, ikasgelan motibazioa, talde lana...  sustatzeko prest
dauden pertsonak, betiere irakasleek nerabeei proposatzen dizkieten jardueren bidez. 
Boluntarioa  gazte  talde  bakoitza  koordinatzen saiatuko  litzateke ikasgela  barruan;  hau da,  haiengan
motibazioa  eragiten  saiatuko  litzateke,  proposatzen  zaizkien  jarduerak  egin  ditzaten,  haien  artean
elkarreragin dezaten, eta haiek beren lanak egin ditzaten. Boluntarioak ez du erantzunik emanen, ezta
irtenbiderik ere, baizik eta saiatuko da ikasleen artean elkarreragin hori sortzen. 
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