Prestakuntzaren deskripzioa:

•
•
•

Onartzen ditugun istripuen tasen eta arrisku mailaren larritasunari buruzko
hausnarketa egitea.
Geure egiten ditugun arrisku-portaerak zeintzuk diren eztabaidatzea.
Nola egin dezaket prebentzioa?

2018-2019an ikastaro kopurua: Bost
Organizado por: Departamento de Seguridad - Dirección de Tráfico y Departamento de
Educación - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Egutegia:
Izen-emateko
formularioa
1. ikastaroa:
2. ikastaroa:
3.ikastaroa:

4.ikastaroa:
5. ikastaroa

Izen-emateko epeak

Ikastaroa egiteko datak

2018ko irailaren 1etik irailaren 21era

2018ko urriaren 01etik urriaren 30era

2018ko irailaren 1etik urriaren 19ra

2018ko azaroaren 05 tik abenduaren 05era

2018ko irailaren 1etik 2019ko urtarrilaren 12ra

2019ko urtarrilaren 22tik otsailaren 22ra

2018ko irailaren 1etik 2019ko martxoaren 11ra 2019ko martxoren 18tik apirilaren 12ra
2018ko irailaren 1etik 2019ko maiatzaren 04ra 2019 martxoaren 13tik ekainaren 10era

Helburua: Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetako langileek lanaldian pairatzen dituzten
trafiko-istripuen ondoriozko lan-ezbeharren kopurua minimizatzea.
Hezkuntza Saileko irakasleei eta irakasle ez den pertsonal guztiari zuzendua.
1 lehentasuna: langile ibiltariak: Okupazio-terapeutak, fisioterapeutak,Entzumena eta
Hizkuntza, Pedagogia Terapeutikoa, HHIko irakasleak, Ospitaleak, ikuskariak, berritzeguneko
aholkulariak, kontsultoreak, Gorputz Hezkuntzako eta Erlijioko irakasleak, Prebentzio
delegatuak...
Parte-hartzaileen kopurua: taldeko 40 pertsona.
Hizkuntza: Hizkuntza: Gaztelania-Euskara. Bai ikastaroaren plataforma bai haren edukiak
euskaraz eta gaztelaniaz dago eskura.
Mota: on line ikastaroa.
Iraupena (orduak): 10
Ordutegia: librea. Parte hartzaileari arreta emateko ordutegi bat finkatuko da. Gainontzeko
orduak parte-hartzaileak nahi duen eran banatu ahal izango dira hasiera eta bukaeraren daten
artean.
Edukia:
•

6 modulu ditu:
0 modulua: Moodle 2.0. plataformari sarrera (ordu 1)
1 modulua: Istripuak, arazo global bat (ordu 1)
2 modulua: Zergatik ditugu istripuak? (ordu 1)
3 modulua: Pertzepzioa, jarrera eta portaera (ordu eta erdi)
4 modulua: Arriskua (2 ordu)
5 modulua: In itinere eta misioko istripuak (2 ordu)
6 modulua: Prebentzioa (ordu eta erdi)

Ikastaroaren ebaluazioa:
Ez dago edukinen ebaluazioa aurreikusia,
gure arreta edukinen ikastean baino
sentsibilizazioan jarrria baita.Ikastaroa gainditu eta ziurtagiria eskuratu ahal izateko gutxienez
ikastaroaren %80 a bete behar da. Honek dakartza:
- Foro guztietan partehartzea
- Scorm guztiak ikustea
Izen-ematea egiteko: izena emateko formularioaren bitartez egiten da honako atalean dago:
Egutegia- Izena emateko formularioa eta bertan eskatzen diren datuak betetzen.

