ARLO AKADEMIKOAN

ARGI IBILI! NO TE ENCALLES!
Estereotipo eta aurreiritziak desegiten ikasi.

IKUSENTZUNEZKOEN ASTEA IKUSIZ IKASI.
IKUSENTZUNEZKOAK HEZIKETAN. Elizbarrutiko
ekimenarekin bat eginda, zineak giza baloreak eta
espiritualitatea lantzeko tresna
didaktiko gisa ematen dituen
aukerak aztertu. Dinamizatu
dozu inoiz zine-forum bat?
Irakasle praktikak egiten hasteko
aukera.

Unibertsitateko Pastoral Zerbitzuak kristau nortasuna
bultzatzen du unibertsitatearen
eremuan
eta
hezkuntzaren
eremu
profesionalean,
irakasle
zereginaren zentzu sakona bilatzen laguntzeko. Pastoral
arloko ekintzak bi arlo nagusitan banatzen dira: Gizarte
elkartasuna eta kristau nortasuna eskolan bizi izateko
ekintzak. Informazio gehiago helbide honetan:
www.bam.edu.es

UNIKIDE

2017-2018

Unibertsitate komunitatearen partaidetza soziala
sustatzeko programa, hezkuntza premia berezien
oinarriak eta eskuhartzea bideratzeko elkarlana,
unibertsitatea eta elkarteak bat eginda.
GIZARTE BOLUNTARIOTZA IRAKASLEEN ESPERIENTZIAN
Eskolako ikasle eta ikasle-ohien esperientziak eta zenbait
elkartasun proiekturen aurkezpena. Eskola gizartean
murgilduz.

HAURTZARO PROGRAMA
CARITAS BIZKAIA
Eskola laguntza eman, aisialdia antolatzen lagundu,
Osasuna zaintzen irakatsi, abilezia sozialak eskuratzen
lagundu.

Informazio zehatzagoa jaso, ekintzak antolatzen lagundu edo besteren bat proposatu
gura izanez gero, jar zaitez harremanean gurekin.
Helbide elektronikoa: irakasleplus@bam.edu.es
UNIBERTSITATEKO HEDAPEN ZERBITZUA
PASTORAL ARLOA

www.bam.edu.es

GIZARTE ELKARTASUNERAKO PROIEKTUAK

HEGOALDEARI BEGIRA

ESKOLAREN KRISTAU NORTASUNA

HEZI ETA ERALDATU

HAURTZARO PROGRAMA
BIZKAIKO CARITAS
Gizarte eta eskola
arloan laguntza
emateko
proiektuak: eskola
laguntza, aisialdia,
osasuna, abilezia
sozialak. Irakasle
praktikak egin eta
esperientzia hartzeko aukera
paregabea.

EKUADORREKO
ESKOLEKIN BAT EGINDA
ELKARTASUN FONDOA

JARDUNALDIAK
BAM - IDTP
Hazi eta Hezi
Kristau hezitzailea

Caritasekin
lankidetzan, eta
gizarte elkartasuna
bultzatzeko,
Caritasekin lanean.

BOLUNTA
Ezagutu gizartean
esku-hartzeko
aukerak. Panela
eskolako sarreran.
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Otsailaren 21a.
ELKARTASUN
KANPAINAK

PACHAYACHACHIK HEZKUNTZA-UNITATEA
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Etorkizuneko irakasle, zein
jardunean
dauden
irakasleentzat, hausnarketa
interesgarriak jaso zein
partekatzeko gunea.
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oinarrituta. Ekimenean parte hartu nahi duten
guztien ekarpenarekin bultzatzen da proiektua.

IPARRALDEA — HEGOALDEA IKASTAROA
Hazi, hezi, aldarazi
Hegoaldeari begira, Hezkuntza
esperientzia desberdinak ezagutu eta bizi izateko aukera. Hegoaldeari begira, ikusi, ikasi eta
eraldatu.

OSPAKIZUNA
OTOITZERAKO TARTEA
Abenduan eta martxoan

IPARRALDEA—HEGOALDEA IKASTAROA
Iparralde eta hegoaldearen arteko elkartasun
bideak, ekimenak eta ereduak ezagutu eta
baloratu, eta norberaren partaidetza GKE
batean eskaini.

