HEZKUNTZA PROGRAMA

LAGUNTZAILEAK :

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZAKO
1. ZIKLOA

LEHEN HEZKUNTZAKO 2. eta 3. ZIKLOAK /
DBHko 1.tik 3.era

2017/2018
IKASTURTEA

GIDATZEKO SIMULATZAILEAK

SUHITZAILEAK

MANCOEDUCA

FUNDAZIOA:

BABESLEAK

DATAK

PARQUE POLO Fundazioa izeneko hezkuntza eta aisialdirako
proiektu handia garatzen ari da bide hezkuntzaren eta bide
segurtasunaren gainean. Parkea Volkswagen enpresak Iruñean dituen lurren ondoan dago. POLO PARKEAN 2017-2018
ikasturtean Bide Hezkuntzako programa garatuko da eta programa horren xedea da Foru Komunitateko eskola neskamutilak ohitu daitezen oinezkoen eta ibilgailuen trafikoak
dakartzan arau, aztura eta egoerekin eta espazioa eta denbora dibertsioarekin parteka dezaten.

Programak saio bakarra izanen du, goizetan, astelehenetik ostiralera eta 3 eta 5 ordu bitarteko iraupena izan dezake.

PARTE-HARTZAILEAK
Ikastetxe guztiek egin ditzakete eskaerak, Haur Hezkuntzako
3. mailarako, Lehen Hezkuntzarako eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 1. mailatik 3. mailaraino. Baita HPBko ikastetxeek, zentroek eta elkarteek ere. Ikastetxe bakoitzak nahi
adina ikastalderen parte-hartzea eska dezake; muga gehienez
ere, 50 eta 55 ikasle bitartekoa da, hezkuntza programa bakoitzeko (ikasle gehiagorako molda daiteke).

JARDUERA PROGRAMA
Programaren edukiak ikasleen adinaren arabera aldaketak ditu,
nahiz eta jardunaldiaren oinarrizko egitura berdina den maila
guztietan. Jarduerak bi multzo ditu:
Teoria: Eskola dinamiko bat ematen da, ikasleek jokaerak eta
ekintzak asimila ditzaten, oinezko, bidaiari eta gidari
diren aldetik.
Praktika Bide Hezkuntzako parkean: Ezagutza teorikopraktikoen aplikaziorako gordetako blokea da. Gune ia
erreal batean egiten da, parte-hartzaileek oinezko,
txirrindulari edo kart-gidari moduan ibiltzeko aukera
izanik. Gainera, D.B.H 2. Mailatik aurrera simulagailuak
erabiliko dira. Adinaren eta hezkuntza zikloaren arabera,
gidatzeko praktika hau talde bakoitzarentzat bereizitako
guneetan eginen da:
Jarduera osagarriak:
Suteen prebentziorako programa, Volkswagen Nafarroako suhiltzaileek emana.
MANCOEDUCA aktibitatea, Iruñerriko
Mankomunitateak emana.

IKASTETXEAREN DATUAK
IZENA

2017ko irailaren 1tik 2018ko ekainaren 29 bitartean emana.

BANAKAKO SARRERA: IKASLE BAKOITZEKO 3 €
Zenbateko horrek langile espezializatuen laguntza pedagogikoa,
jarduerak, laneko materiala eta erantzukizun zibileko asegurua
barne hartzen du. Taldeko irakasle laguntzaileek doan hartuko
dute parte, eta instalazio barnean egon beharko dute hezkuntza
programak iraun bitartean.
Iruñeko Ikastetxeei sarreraren zati bat subentzionatuko die Iruñeko Udalak.

GARRAIOA
Ikasleak instalaziora joan eta handik itzultzeko garraioa ikastetxeek jarriko dute (badugu garraio eskaintza).

ORDUTEGIAK
Hezkuntza programa goizeko ordutegian eginen da, eta instalazioetan, gehienez ere, 15.00ak arte egon ahal izanen da.

IZENA NOLA EMAN

HELBIDEA

HERRIA

TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA

IFZ

KONTU ZENBAKIA

IKASLE KOPURUA

MAILA

HARREMANETARAKO IRAKASLEAREN IZEN-DEITURAK

Izen-ematea teléfono, fax edo posta elektroniko bidez egin
daiteke.

IZAN DAITEZKEEN EGUNAK
Jarduera egiteko egun zehatzak telefono bidez baieztatuko dira.

Tel. 948 42 40 42
parquepolo@parquepolo.es

A AUKERA:

B AUKERA:

C AUKERA:

Bidali faxez (948 42 40 43)
edo posta elektronikoz: parquepolo@parquepolo.es

www.vw-navarra.es

