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 Ikastetxe lehiaketaren oinarriak: “Ordunte 

Mendietako KBEa aurkitzen” 

 
LIFE+ Ordunte Jasangarria proiektuaren egitasmoa. 
 
Antolatzaileak: Bizkaiko Foru Aldundia eta Hazi Fundazioa. 
 
Laguntzaileak: Armañongo Parke Naturalaren eta Ordunte 
Mendietako KBEaren Interpretazio Zentroa. 
 
● GAIA 
Lehiaketaren gaia da “Ordunte Mendietako KBEa aurkitzen”. “Ordunte 
Jasangarria” unitate didaktikoa landu eta gero, 
(http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/Ordunte
/index.html), ikasleei eskatzen zaie taldean Ordunteri eta 2000 
Natura Sareari buruz dakitena adierazteko, lan zientifiko edo artistiko 
bat eginez (paisaia, biodibertsitatea, gunerik berezienak…). 
 
● PARTE HARTZAILEAK 
Lehiaketan Bizkaian Lehen Hezkuntza ematen duten ikastetxeek 
parte hartu ahal izango dute. 
 
Ikastetxeek ikasgelen bitartez parte hartuko dute, ikasleek taldean 
egingo dute lana, eta irakasle baten koordinazioa eduki dezakete.  
 
Entregatutako lan bakoitzeko gehienez ere 28 ikaslek parte hartuko 
dute. Ikasgela bakoitzak gehienez ere lan bat aurkeztuko du. 
 
● KATEGORIA 
Lehiaketan Lehen Hezkuntzako ikasleek parte hartu dezakete. 
 
● AURKEZPENA 

- Formatua: Egindako lana euskarri digitalean aurkeztuko da 
(PDF, PowerPoint, bideoa, lipdub, flashmob…).  

 
- Hizkuntza: Lana euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez aurkeztu 

ahal izango da. 
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Lan guztiak honela bidali ahal izango dira: 
 

Mezu elektronikoz admon@hazi.eus helbidera, mezuaren 

gorputzean informazio hau adieraziz: 
- Lanaren izenburua 
- Ikastetxea 
- Udalerria 
- Ikasgelaren maila 
- Harremanetarako pertsona 
- Posta elektronikoa eta telefonoa 
 
Lanean bertan ez dira agertuko talde 

parte hartzailearen datuak, bakarrik 

izenburua 
 
Mezuaren gaian jarriko da “Ikastetxe 
lehiaketa: Ordunteko KBEa aurkitzen”. 
 

Postaz Lana CD, DVD eta abarretan aurkeztuz gero, 
helbide honetara bidaliko da: 
 
Hazi Fundazioa-“Ikastetxe lehiaketa: 
Ordunteko KBEa aurkitzen” 
 
Granja Eredua z/g 
01192 Arkauti (Araba) 
 
Lanean bertan ez dira agertuko talde 

parte hartzailearen datuak, bakarrik 

izenburua 
 
Aparte erantsitako fitxategi edo dokumentuan 
zehaztuko dira:  
- Lanaren izenburua 
- Ikastetxea 
- Udalerria 
- Ikasgelaren maila 
- Harremanetarako pertsona 
- Posta elektronikoa eta telefonoa 
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- Aurkezteko epea: Lanak jasotzeko azken eguna 2017ko 
maiatzaren 05a da. 
 
● EPAIMAHAIA 
Epaimahaia osatuko dute Hazi Fundazioko langileek, Bizkaiko Foru 
Aldundiko ordezkariek eta Armañoneko Parke Naturaleko eta 
Ordunteko Mendietako KBEko interpretazio Zentroko langileek. 
 
Epaimahaiaren epaitza apelaezina izango da. Epaimahaiak gehienez 
ere hamabost eguneko epean ebatziko du lehiaketa entregatzeko 
adierazitako epetik hasita, eta ikastetxe irabazle eta ez irabazleekin 
harremanetan jarriko da 0217ko maiatzaren 19 baino lehen emaitza 
jakinarazteko. Halaber, Life+ Ordunte Jasangarria proiektuaren web 
gunean (www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible) epaitza 
ezagutaraziko da. 
 
● EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 
Lanak ebaluatzeko kontuan hartuko dira: 
 

Proposatu den 
gaira moldatzea 

Lanaren edukiak ondo landu behar daitezke,  
eta epaimahiak proposatutako gaiara moldatzen 
ez diren lanak baztertu ditzateke.  

Originaltasuna Mezua adierazteko ideia kreatibo eta originalak 
erabiltzea aintzat hartuko da. 

Aurkezpena Lana aurkezpenean, baliabide berritzaileak 
erabiltzea aintzat hartuko da.  

Arreta Lehiaketan urte desberdinetako taldeetako lanak 
onartzen direnez, erakutsitako arreta eta 
ahalegina aintzat hartuko dira.  

 
 
● SARIAK: 
Gehienez, bi sari emango dira. 
 

1. SARIA 

Talde irabazle bat aukeratuko da eta sari hauek irabaziko ditu: 
 
- Ikastetxearentzat ARBEL INTERAKTIBO BAT eta haren 

instalazioa gelan. 
 
- Ikasgela osoarentzako BISITA GIDATUA Ordunteko KBEan. 

Ordunteko ibilaldiak egun bat iraungo du eta hor sartuko dira 
garraioa ikastetxetik eta egin beharreko probak eta begiraleak. 
Sari hau 2017ko irailaren 29aren aurretik disfrutatu behar da.  
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ACCESIT SARIA: 
Talde irabazle bat aukeratuko da. Hau izango da saria:  
 
Ikasgela osoarentzako BISITA GIDATUA Ordunteko KBEan. 
Ordunteko ibilaldiak egun bat iraungo du eta hor sartuko dira 
garraioa ikastetxetik eta egin beharreko probak eta begiraleak. Sari 
hau 2017ko irailaren 29aren aurretik disfrutatu behar da. 

 
● LANEN ERABILERA 

Lehiaketaren antolatzaileek lehiketara aurkeztutako lanak erabiliko 
ditzakete LIFE+ Ordunte Jasangarria proiektuarekin eta 
naturagunearen zabalkundearekin erlazionatutako ekintzetan, lanaren 
egiletasuna aipatuz.  
 
● BALORAZIO INKESTA: 
Talde parte hartzaile guztiei eskatzen zaie Life+Ordunte 
Jasangarriaren esparruan sortu den Ordunteko Mendiei buruzko 
unitate didaktikoa baloratzeko inkesta anonimoa betetzeko. 
 
Balorazio inkesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImnE0URD6e-
uCkqpStrIhJWj0fMYWWfDkzChjAUwpP0yVfQ/viewform?c=0&w=1 
 
 
Informazio gehiago: agraciante@hazi.eus 
 


