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 PROIEKTUAREN FITXA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
HEZKUNTZA SAILA
1. PROIEKTUAREN DATU OROKORRAK
Identifikazio-zenbakia
Ikastetxearen izena
IKASTETXEEN ARTEKO LANKIDETZA BIDEZ GARATUTAKO PROIEKTUA DA:
PROIEKTUAREN LIDERGOA DUEN IKASTETXEA (Lankidetzan garatutako proiektua bada)
IKASTETXE PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ZERRENDA
Ikastetxearen kodea eta izena
Publikoa / Itunpekoa
Lurraldea
PROIEKTUA BAT DATOR NODOEK DEFINITUTAKO ILDO ESTRATEGIKOEKIN
Erantzuna baiezkoa bada, zein proiekturekin?
2. PROIEKTUAREN BALIABIDEAK
GIZA BALIABIDEAK: Proiektua garatzeko behar diren giza baliabideak, profilak eta ordu-dedikazioa identifikatzea
Jatorrizko ikastetxea (identifikazio-zenbakia eta izena)
Parte-hartzaileen izen-abizenak eta NAN zenbakia
Gaitasun-profila (eskatutako profilaren deskribapena)
Ordu dedikazioa (*)
Ikastetxea
(*) Itunpeko ikastetxeen kasuan, lanaldiaren ehunekoa adierazi. Publikoen kasuan, liberazioko asteko eskola-orduen kopurua (17 ordu lanaldi oso bat izanik)
BALIABIDE MATERIALAK: Proiektua garatzeko beharrezkoak diren baliabideak eta horien ezaugarriak identifikatzea
IKASTETXEAN ERABILGARRI DAUDEN BALIABIDEAK
Baliabidea
Ikastetxea
€ Baliabidearen balioespena
PROIEKTURAKO ESKURATU BEHARKO LIRATEKEEN BALIABIDEAK      
Baliabidea
Ikastetxea
€ Baliabidearen balioespena
Data (*)
(*) Zer egunetarako eduki behar duen ikastetxeak proiektuaren baliabide hori
PROIEKTUARI EMANDAKO BABES-MAILA
Enpresaren izena
Enpresaren ordezkaria
Hornitzailea
Hartutako lankidetza-konpromisoa
3. PROIEKTUAREN HELBURUAK
PROIEKTUAREN HELBURU OROKORRAK
(Proiektuaren zergatia, azken helburuak, LHri egindako ekarpenak)    
ADIERAZLEA(K)
HELBURU-BALIOAK
HELBURU ESPEZIFIKOAK / MUGARRIAK (Helburu orokorrak lortzeko ekintza zehatzak)
DENBORA-BANAKETA
ADIERAZLEA(K)
HELBURU-BALIOAK
BALIOZKOTZE-EKINTZAK (Proiektua bide onetik doala objektiboki berresteko ekintzak)
DENBORA-BANAKETA
ADIERAZLEA(K)
HELBURU-BALIOAK
TRANSFERENTZIA-EKINTZAK (proiektua gauzatzean eskuratutako ezagutza irakasleen, ikasleen eta ETEen artean zabaltzeko ekintzak)
DENBORA-BANAKETA
ADIERAZLEA(K)
HELBURU-BALIOAK
 
Planifikatutako ekintza bakoitzeko, honako hauek definitu beharko dira: 
- TENPORIZAZIOA: ekintza zein egunetarako egin behar den. Denborek mugatuta egon behar dute; ez dira baliozkotzat joko "ikasturtea" edo "hiruilekoa" terminoak. 
- ADIERAZLEAK: planifikatutako ekintza bakoitzaren helburuak zein neurritan lortzen ari diren jakiteko balio behar dute. Kuantitatiboak. Adibidez: ordu kopurua; eginda bai/ez; saiakuntza-kopurua.
- HELBURUA: zer balio lortu nahi den adierazle bakoitzetik. Adibidez: 5 ordu; eginda bai; 2 saiakuntza.
4. PROIEKTUAREN ARRISKUAK (Zehaztu zer arrisku izan daitezkeen proiektuaren garapenean eta zein diren aurreikusitako ekintza zuzentzaileak)
Arriskuak
Zerikusia duen plangintzaren atala
Arriskua zuzentzeko edo arintzeko ekintzak
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