
III-D ERANSKINA 
 

ESKOLAKO 21 AGENDAREN LERROKO PROIEKTUAREN FORMULARIOA 
 
 

Jardunen deskribapena eta aurrekontua 

Eskolako 21 Agendaren eta Tokiko 21 Agendaren arteko koordinazioa sustatzeko jardunak 

Ekintza Egitekoa al da? (Bai/Ez) Aurrekontua 

1.- Eskola arteko foroak eta udal foroak antolatu eta 
dinamizatzea. 

  

2.- Ikastetxeek egindako proposamenak eta udalek 
hartutako konpromisoak biltzen dituen txostena, eta 
aurreko foroetan hartutako konpromisoen jarraipen-
txostena. 

  

3.- Aztergaiari buruzko txostenak.   

4.- Jardunbide egokien bilduma.   

5.- Udal baliabideen katalogoa egitea.   

6.- Eskolako 21 Agendaren barruan, izenpetzeko eta 
ongi-etorria emateko ekitaldiak antolatu eta 
dinamizatzea. 

  

Tokiko 21 Agenda eta Eskolako 21 Agenda koordinatzea sustatzen duten komunikazio-jardunak 

Ekintza Egitekoa al da? (Bai/Ez) Aurrekontua 

1.- Diagnostikoa egiteko irteerak edo ibilbideak.   

2.- Familientzat eta ikasleentzat jardunaldi teknikoak 
antolatzea. 

  

3.- Esperientziak web bidez edo beste bide batzuetatik 
komunikatzea eta zabaltzea. 

  

4.- Erakusketa ibiltariak egitea.   

5.- Eskola-topaketak egitea egun esanguratsuen 
inguruan. 

  

 

Parte hartzaileak 

Proiektu honetan sartuta dauden udalak  

 

Kontratazioaren izaera konpartitua 
(Erantsi zenbait udalerriren artean konpartitutako laguntza teknikoa kontratatzeko proposamenari buruzko 
ziurtagiriak) 

 

 

Eskolako 21 Agendari dagokionez, azaldu nolako sistemak erabiltzen diren programak ebaluatzeko eta hezkuntza-
komunitatearen estamentuen gogobetetze-maila neurtzeko 
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