Wilma-viestit

1. ZempPari-toiminnan alkaessa
ZEMPPARI-TOIMINTA ALKAA JÄLLEEN!
Hei yläkoululainen (+huoltajat ja opettajat)!
Uudet innokkaat lukiolaiset ovat aloittaneet tämän syksyn ZempPari-koulutuksen!
Nyt haetaan yläkoululaisia, joita lukiolaiset voisivat auttaa ja tukea koulunkäynnissä mm.
koulutehtävien teossa ja kokeisiin valmistautumisessa.
ZempPari-toiminta on sinulle mahdollisuus esimerkiksi:
•
•
•

yrittää parantaa koulunumeroita,
ottaa muita kiinni koulutehtävissä, jos olet jostain syystä jäänyt jälkeen, tai
käydä sellainen aihealue läpi, joka on jäänyt sinulle epäselväksi.

Sinulta yläkoululainen vaaditaan vain:
•
•
•

koulumotivaatiota,
halua parantaa omia tuloksia sekä
ottaa koulutehtävät mukaan omaan ZempPari -tapaamiseen. (Viestin lopussa lisätietoa
ZempPari-toiminnasta)

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, pyydä huoltajaa ilmoittamaan sinut wilma-viestillä minulle
ensi maanantaihin 8.10. mennessä! Toimi nopeasti, sillä ohjaajia on rajallinen määrä!

Syysterveisin

Yhteystiedot: koulukuraattori

Tietoa ZempPari-toiminnasta:
ZempPari-toiminta on uudenlainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua. Toiminnan pohjana on
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kehittämä Kaveritoiminta. MLL kouluttaa lukiolaisia
Zemppareiksi. Koulutetut Zempparit avustavat yläkoululaisia koulutehtävissä ja kokeisiin
valmistautumisessa. Zempparin apua tarvitaan, jos koululainen kokee, ettei joku kouluaine suju
toivotusti. Edellytyksenä on, että koululaiselta löytyy itseltään koulumotivaatiota eikä hänellä ole
liikaa poissaoloja. Tavoitteena on tarjota yläkoululaiselle turvallinen koulunkäyntiä tukeva suhde,
ehkäistä ongelmien kasautumista sekä tukea sosiaalisen verkoston luomista.
Koululaiset saavat oman Zempparin. Yhdellä zempparilla on korkeintaan yksi koululainen
ohjattavana. Tapaamiskertoja on yhteensä 10 (n. 1 krt/vko). Zemppari ja koululainen tapaavat
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koulutehtävien äärellä etukäteen sovitusti joko tiistaisin tai torstaisin klo 14–15. Paikkana on XX,
jossa kunnan työntekijä on koko ajan paikalla.
Jotta elämä ei olisi pelkkää opiskelua, ZempParilla on mahdollisuus kaksi kertaa läksyjen tekemisen
sijaan käydä yhdessä vapaavalintaisesti esimerkiksi leffassa, keilaamassa, uimassa tai lenkillä.
Yläkoululaiset voivat ohjautua mukaan toimintaan huoltajan ilmoittautumisen perusteella.
Zemppareita on rajoitetusti, joten mukaan toimintaan kannattaa ilmoittautua nopeasti.
ZempPari -toimintamalli aloitettiin ensimmäisenä Somerolla ja on herättänyt mielenkiintoa
valtakunnallisestikin. Mukana toiminnassa ovat Someron nuorisotoimi ja MLL:n Varsinais-Suomen
piiri.

Lisätietoa toiminnasta ja ilmoittautumiset.

Kuraattorin yhteystiedot tai Wilman kautta.

2. Kun yläkoululaisia hakijoita oli enemmän kuin lukiolaisia
ZEMPPARI-TOIMINTAAN PALJON HAKIJOITA!
Hei!
Kiitos ilmoittautumisestasi ZempPari-toimintaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli viime viikon
perjantaina.
Ilmoittautumisia tuli tänäkin syksynä enemmän kuin meillä on koulutuksessa mukana ohjaajia, joten
emme valitettavasti pysty ottamaan kaikkia halukkaita yläkoululaisia mukaan.
Niille, jotka saavat oman ohjaajan, lähetetään vahvistusviesti vielä tämän viikon aikana.
Jos joku vahvistusviestin saaneista peruuttaa / keskeyttää, paikka täytetään jonotuslistalla olevalla ja
siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti Wilma-viestillä
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3. Kun ilmoitetaan henkilökohtaisesti valituksi tulemisesta
OMA ZEMPPARI-OHJAAJA
Hei!
Sinulle on varattu oma Zemppari! Tapaamiset alkavat ensi tiistaina 23.10. klo 14.05 paikassa XX.
Tapaat silloin ensimmäisen kerran oman Zempparisi sekä muut toimintaan osallistuvat. Tule siis
reippaasti edeltäneen tunnin päätyttyä! Tapaaminen päättyy klo 15 mennessä.
Ilmoitathan ajoissa, jos et pääse tulemaan ensimmäiseen tapaamiseen, jotta voin välittää tiedon
Zempparillesi. Sovitaan teille siinä tapauksessa uusi aloituskerta.
Jos olet tullut toisiin ajatuksiin ja haluat perua osallistumisesi, laita minulle viestiä mahdollisimman
pian, jotta voin antaa paikan jonossa olevalle.

Hyvää syysloman jatkoa!
koulukuraattori
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