INDIAKO*
ESKOLA-EGUTEGIA

Ekainaren 13an
hasiko da eskola Indian!

Abuztuaren 15a
Independentziaren eguna
da eta egun horretan
Indiaren independentzia
aldarrikatu zen eguna
ospatzen dugu. Egun
berezia da, eta eskolan
gure bandera
jasotzen dugu.

Ikasturtean zehar,
astelehenetik larunbatera
joaten gara eskolara, baina
hileko bigarren
larunbatean
eta igandeetan
jaieguna dugu.

EKA

UZT

ABU

*India hain da herrialde handia non eskola-egutegia estatuaren
arabera alda daiteke. Hau da Andhra Pradesh estatuko egutegia,
bertan dago Vicente Ferrer Fundazioaren errefortzu-eskola eta
harekin egiten duzue trukea.

Urriaren 2an, Mahatma Gandhiren urtebetetzea
ospatzen dugu. Gandhi bakezalea izan zen eta
Indiak Ingalaterratik banandu eta independentzia
indarkeriarik ezaren bidez lor zezala defendatu
zuen. Egun horretan, ez dago eskolarik.

IRA

Urtarrilaren 13,
14 eta 15ean,
Sankranthi
jaialdia egiten
dugu,
uzta-bilketa
ospatzeko

Urrian, hamar opor-egun
ditugu, Dussehra
izeneko jaia ospatzeko,
hau da, ongia gaizkiari
gailentzen zaiola
ospatzeko. Uzta une
horretan hasten da eta,
horregatik, Ama Lurrari
erregutu egiten diogu,
uzta berria has dadin
eta lurraren
indarra eta
emankortasuna
susper dezan.

URR

AZA

Azaroan, Diwali ospatzen
dugu eta, iluntzean, familia
guztiek kandelak pizten
dituzte euren
etxeko
sarreran.

ABE

URT

OTS

School
to
School

Urtarrilaren 26a
Errepublikaren eguna da
eta Indiako Konstituzioa
halako egun batean
indarrean hasi zela, 1950eko
urtarrilaren 26an, hain zuzen,
ospatzen dugu, Britainiar
Inperiotik independizatu
ondoren. Eskolara bagoaz
ere, egun berezia da.

MAR

API

Apirilaren
24a eskolako
azken eguna
dugu eta
udako oporrak
laster hasiko
dira!

MAI

PROGRAMAREN EGUTEGIA

Parte hartu!

Ikasi!

IRA

URR

IRAILETIK URRIRA

Izen-ematea zabalik dago urriaren 15era arte. Parte
hartzen duen Espainiako eskola bakoitza VF Fundazioaren
errefortzu-eskola batekin lotuko da, Indian. Programa
aurreko ikasturtetik garatzen duten eskolek Indiako eskola
berari lotuta jarraituko dute, baina izen-ematea berritu
beharko dute urtero, webguneko inprimakiaren bidez.

IRA

ABE

IRAILETIK ABENDURA

Landu beharreko gaiari buruzko bideoak eta edukiak
ikusi ondoren, hainbat jarduera proposatuko ditugu,
ikasleei ezaupideak handitzen laguntzeko.

Partekatu!

Besteen
txanda!

URR

OTS

URRITIK OTSAILERA

Ikasleek landutako gaiari buruzko ikuspegia irudikatuko
dute marrazki, gutun, bideo edo argazkien bidez, eta
Espainiako eskolak trukea egiten dueneko Indiako eskolara bidaliko ditu horiek guztiak. Ezinbestekoa da materiala
ingelesez egotea.
OTSAILAREN 28a BAINO LEHEN. Materiala Indiara bidaliko da. Materiala ‘School to School’ programaren webgunearen bidez igorriko da. Oso GARRANTZITSUA DA eskola
igorlearen izena argi eta garbi ager dadila, materiala behar
bezala entregatzeko.
API

MAI

APIRILETIK MAIATZERA

Indiako eskolek prestatu duten materiala jasoko duzue.

EKA
LAGUNDUKO DIGUZU
HOBETZEN?
Programa hobetzeko ekarpenak
hemen egin ditzakezue:

sts@fundacionvicenteferrer.org

Izan uda
zoriontsua!

