
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  AMPA ZURIBER GE

 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)

Zuriber AMPA Aranbizkarra ikastolako gurasoen elkartea da. Boluntarioki  hartzen da parte eta bi lan
esparru ditu.
Batetik ikasle eta familien aisialdirako proposamenak luzatu, eskolaz kanpokoak, txangoak, jaiak…
Bestetik,  Ikastetxearekin  koordinatu  eta  elkarlana  egin,  Ikas  Komunitate  proiektua  garatzeko.  Egun
lantzen  ari  diren  esparruak  gurasoen  formazioa  eta  ikasleek  ikastetxean  dauden  ikaste  denbora
zabaltzea dira batez ere.

 Boluntarioen programa:  

FAMILIAN IKASTEKO TXOKOA / RINCÓN DE ESTUDIO EN FAMILIA Zer da
Eskolaz kanpoko ekintza bat non Ikasleei ikasten laguntzen zaien. Bertan gurasoen (ama/aita/senitarteko
bat) presentzia eskatzen da, hauek ere beren seme-alabak ikasketetan nola lagundu ikas dezaten eta
prozesuan inplika daitezen. Liburutegi tutorizatuaren antzeko zerbait da familien presentzia ere duena.
Batzuetan  hizkuntza  edota  edukiak  direla  eta  (nazionalitate  askotakoak  gara),  familiek  zailtasunak
dituzte  beren  seme-alabei  ikasketetan  laguntzeko,  horregatik  txoko  honetan  euren  seme  alabak
laguntzeaz batera beraiei hainbat estrategia eman nahi zaizkie.
Familia eta ikasleak libreki sartzen dira beharraren arabera.

 Egunak eta orduak:  

Asteazken eta ostiralak 16:30tik 18:00ra.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Ikasleei etxerako lanekin edota ikasketekin lagundu eta familiei beraiek ere lagun ditzaten estrategiak
eman.

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

Arduraduna/ reponsable: Irantzu Gallastegui
mail-a: ikasketaburua@aranbizkarra.net
telefonoa: 945.273.253

 Beste     Informazioa  :  

Boluntarioa euskalduna izatea behar dugu, D ereduko eskola baikara.
Momentu honetan pertsona boluntario bat dugu eta bere erreleboa egiteko beste norbait
beharko genuke, horregatik hemendik kutso bukaerarte biak egotea nahiko genuke.
Duen arrakasta dela eta, ekintza hau 18/19 ikasturtean mantendu nahiko genuke.
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