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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA 

EBAZPENA, 2015eko apirilaren 14koa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena, Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mende dauden eta unibertsitatez kanpoko irakaskuntza 
ematen duten ikastetxe publikoei dei egiten diena hezkuntza zientifikoaren, teknologikoaren eta 
ekintzailetzaren alorrean berrikuntza-proiektuak egiteko eta proiektu horiek abian jartzeko 
irakasleei behar duten prestakuntza emateko 2015-2016 ikasturtean. Deialdi honetatik kanpo 
geratzen dira heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe publikoak. 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak onartu duen ―Heziberri 2020” Planak 
hauxe du helburu: Europako esparruan hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloan 2020rako 

ezarritako berrikuntza‐ eta garapen‐ildo estrategikoak bateratzea hezkuntzak gure 

testuinguruan eta ingurunean dituen erronkekin. Plan horretan sartuta dago ―Hezkuntza‐eredu 

Pedagogikoaren markoa‖, hezkuntza‐eredu pedagogikoaren ildo nagusiak biltzen dituen 
proiektua. Proiektu horrek paradigmaren  aldaketa nabarmena dakar, abiapuntua 
konpetentzietan oinarritzen den hezkuntza delako.  Konpetentzien araberako pedagogian, 
ikasitako jakintzak transferitu, artikulatu eta konbinatu egiten da, egoera funtzional konplexuak 
konpontzeko. 

Hezkuntza-eredu pedagogikoaren marko horretan zehaztutako ildo estrategikoetako bat 
irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzarena da. Eta horri lotuta, Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, 2014-2017 aldirako, unibertsitateaz kanpoko Irakasleak 
Etengabe Prestatzeko Prest_Gara Plana abiarazi du. Berorren lehentasunezko ekintza-
ildoetako batek horrela dio: ―Bikaintasunerantz, jardun egokietatik eta ekintzailetasunetik 
abiatuta‖. Modu horretan, eta ―Heziberri 2020‖ Planean jasotakoarekin bat, hezkuntza-prozesua 
konpetentziak eskuratzeko bidea da; era berean, ikasgelako jarduerak hobetzea ere xedeetako 
bat da. 

Jakintza oinarri duen gizarte batean bizi gara, eta jakintza horrek zientzia, teknologia 
eta berrikuntza behar ditu, garatuko bada. Bestalde, jakintza horri esker, gure bizi-baldintzak 
hobetu egin dira. Horregatik guztiagatik, «alfabetatze zientifikoa» funtsezko elementu bihurtu da 
gizarte modernoetan. Ikasleek inguruan duten guztia uler dezaten, errealitatea 
arrazionaltasunez eta askatasunez interpretatu ahal dezaten, ikasleei iritziak askatasunez 
eraikitzen laguntzeko eta eguneroko bizitzako alderdi orotan erabakiak hartzeko argudioak 
emateko, jakintza zientifikoak ezinbestez izan behar du pertsonen jakintzaren funtsezko 
alderdia. Hori dela eta, ikastetxeek erronka honi egin behar diote aurre: oinarrizko heziketa 
zientifikoa ematea ikasle guztiei, gai izan daitezen eta trebeak izan daitezen beren premiak, 
interesak edo balioak kontuan hartuta, informazio egokiena hautatzeko, eskura duten 
informazio guztiaren artean.  

Dena den, nahitaezko eskolatze-aldiko amaieran emaitzak ebaluatu dituzten azterlanek 
eta ikerketek, gaitasun zientifikoan ikasleek lortutako garapen-mailari buruzko emaitzek, bai eta 
ikasleek zientziarekiko oro har erakusten duten motibazioak eta jarrerak ere, agerian utzi dute 
alderdi horiek nabarmen hobetu daitezkeela. Hau dela eta, Euskadiko Autonomia Erkidegoan 
konpetentzia zientifikoaren, teknologikoaren eta ekintzailetzaren hezkuntza sustatzeko 
helburuarekin; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Herri Ikastetxeak deitzen ditu 
proiektuak aurkeztera; konpetentzia zientifikoan, teknologikoan eta ekintzailetzan hezkuntza 
sustatzeko eta zientzia eskolara gerturatzeko helburu dutenak. 

Horrenbestez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan xedatutakoaren eta aplikatzekoak 
diren gainerako xedapenetan ezarritakoaren arabera, 
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EBATZI DUT: 

1. artikulua.- Deialdiaren xedea. 

1.- Hau du xede deialdi honek: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mende 
dauden eta Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo 
Batxilergoan eskola ematen duten ikastetxe publikoei diru-laguntzak ematea, 2015-2016 
ikasturtean konpetentzia zientifikoaren eta ekintzailetzaren hezkuntzaren alorrean berrikuntza-
proiektu bat egiteko, eta proiektu hori abian jartzeko irakasleei behar duten prestakuntza 
emateko ere. 

2.- Helburu horrekin Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan ezarritako 
aurrekontu-sailen kontura, 168.000  euroko zenbatekoa bideratuko da. 

3.- Deialdi hau lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko da. Aurkeztutako eskabideak ebaluatu 
ondoren, balorazio onena lortu duten eskabideak hartuko dira kontuan, ebazpen honen 
xederako ezarritako aurrekontu-kreditua agortu arte.  

2. artikulua.-  Onuradunak 

Deialdi honetako diru-laguntzen onuradun izan ahal dira; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailaren mende dauden eta EAEn Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan eskolak emateko baimena duten ikastetxe publikoak. 

3. artikulua.- Eskakizunak . 

Ikastetxeek jarraian zehaztutako eskakizunak bete beharko dituzte: 

a) Proiektua aurkeztea hezkuntza zientifikoaren, teknologikoaren edo ekintzailetzaren 
alorrean. 

b) Proiektua gauzatzeko Ordezkaritza Organo Gorenaren (OOG) onespena izatea proiektua 
gauzatzeko eta akordio hori Ikastetxearen Urteko Planean jasotzea. 

c) Koordinatzaile bat izendatzea proiektuaren lan-prozesuaren jarraipena egin dezan. 
d) Proiektuan aurreikusitako prestakuntzari dagokionez, eta proiektua gauzatzea 

bideragarria izan dadin, ikastetxeko lanpostu-zerrendako irakasleen gutxieneko baten 
konpromisoa izatea. 

 4. artikulua.- Proiektuaren edukia eta diru-laguntza. 

1.- Ikastetxeak jasoko duen diru-laguntza hezkuntza zientifikorako, teknologikorako edo 
ekintzailetzarako proiektuaren edukiaren araberakoa izango da eta aipatutako proiektuaren 
garatzearekin eta gauzatzearekin zerikusi zuzena eta esklusiboa duten gastuen %100 barne 
hartu dezake.  

2.- Hezkuntza zientifikorako, teknologikorako edo ekintzailetzarako proiektuaren edukiaren 
arabera ikastetxeek jaso ahal izango duten diru-laguntzen zenbatekoak hauek izango dira:    

a) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren hezkuntza zientifikoko Zientzia 
Hezkuntza programan parte hartzeagatik, ikastetxe bakoitzak, gehienez 1.800 euroko 
diru-laguntza. Programa honen ezaugarriak I. Eranskinean zehaztu dira.  

b) Beste erakunde batzuekin elkarlanean, Hezkuntza zientifikoaren alorreko esperientziak 
jakinaraztea eta trukatzea xede duten proiektuetan (Zientzia Azoka, Kosmodetektagailua 
Ikasgelara, Go_Lab) parte hartzeagatik, gehienez 550 euroko diru-laguntza. Programa 
hauen ezaugarriak II. Eranskinean zehaztu dira.  

c) Hezkuntza teknologikoan, hezkuntza-robotika sustatzea xede duten proiektuak 
burutzeagatik,  ikastetxe bakoitzak gehienez 1.800 euroko diru-laguntza jasoko du. Bai, 
oinarrizko robotikako proiektuentzat (Scratch edo beste programazio-lengoaia erabiliz 
sormena garatzera zuzendutakoak), bai robotika aurreratuari dagokienentzat; 
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programazio lengoaiaren eta dagokion plakaren erabilerari lotutakoak (Scratch, Arduino, 
Picaxe, Raspberry Pi etc.). Programa honen ezaugarriak III. Eranskinean zehaztu dira. 

d) Irakasleentzako aurrez-aurreko prestakuntza-jarduerak egiteagatik, ikastetxe bakoitzak 
gehienez 1.650 euroko diru-laguntza jasoko du eta 100 euro gehienez jarduera horietako 
bakoitzeko ordubeteko eskolako. Aipatutako jardueren xedeak honako hauek izan 
daitezke: 

- Teknologia berriak eta ikerketa oinarri duten metodoak erabiliz zientzien 
irakaskuntza sustatzea. 

- Ekintzailetzarako eta ikerketarako motibazioa ikasleekin lantzea. 

Jarduera emateari egotzitako gastu gisara zenbatu ahalko dira alde batetik, prestakuntza-
jardueraren kostua, prestakuntza ematen duen erakundeak aurkeztutako aurrekontuaren 
arabera; bestetik, eta ikastaroa emango duen irakaslea prestakuntza-erakundeaz 
kanpokoa denean eta prestakuntza-saio horiek beharrezkotzat jotzen direnean, 
irakaslearen joan-etorriek, ostatu hartzeak eta otorduek eragindako gastuak. Ez dira 
prestakuntza-jardueraren kostutzat joko jardueran parte hartzen duten irakasleen joan-
etorriek eta otorduek eragindako gastuak. 

e) Teknologia berriak erabiliz ikerkuntza eta ezagueraren eraikuntza sustatzea xede duten 
proiektuak burutzeagatik; hala nola, webguneak sortzeko programazioa zein gailu 
eramangarrietako aplikazioak eta abar (App Inventor, HTML 5,… ), ikastetxe bakoitzak 
gehienez 700 euroko diru-laguntza jasoko du.  

f) Ezagutza zientifikoaren hedapena sustatzea xede duten proiektuak burutzeagatik; bai 
komunikazio hedabideekin lankidetzan, bai, beste ikastetxe batzuekin lankidetzan; 
Interneten agerpena dutenak edo/eta zientziaren eta teknologiaren hezkuntzan 
multimedia tresna interaktiboak erabiltzen dituztenak, gehienez 1.000 euroko laguntza. 

g) Hezkuntza zientifikorako edo teknologikorako proiektuak burutzeagatik; esaterako, 
baratzak eta hiri ortuak ezartzea, ureztatze sistemen eraikuntza barne edo ez; edo, 
birziklatze eta konpostatze sistemak ezartzea…, gehienez 1.000 euroko laguntza.  

h) Ikasleengan ekimen pertsonala eta ekintzailetza konpetentzia sustatzea xede duten 
proiektuak burutzeagatik, gehienez 1.000 euroko diru-laguntza. 

3.- Prestakuntzan eta proiektuan parte hartzen duten ikastetxeko koordinatzaileak eta 
irakasleak tokian tokiko Berritzegunearen aholkularitza izango dute prozesuak irauten duen 
bitartean; horrezaz gain, Berritzeguneko aholkulariek hezkuntza zientifikoari zein teknologikoari 
eta ekintzailetzari buruz ematen duten prestakuntza lehenetsiko da. 

5. artikulua.- Eskabideak aurkeztea. 

1.-Eskabideak aurkezteko epea Ebazpen hau Saileko webgunean 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus.  argitaratu ondoko egunetik 2015eko maiatzaren 5era 
artekoa izango da. 

2.- Bide elektronikoz aurkeztuko da eskabidea, guztiz eta behar bezala betetako idazki 
normalizatu baten bidez. Eskabide-eredua euskadi.net webguneko egoitza elektroniko honetan 
egongo da eskuragarri:  https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/zientzia-hezkuntza-
2015/ 

3.- Ikastetxe interesdunak hezkuntza zientifikoaren, teknologikoaren eta ekintzailetzaren 
alorreko berrikuntza-proiektuaren datu teknikoak eta aurrekontuari buruzkoak bete beharko ditu, 
esteka honetan eskura duen aplikazio informatikoan:  http://www.proiektuak.net 

4.- Eskabideak guztiz beteta ez badaude, eskabidea egin duen ikastetxeari eskatuko zaio 
hamar eguneko epean bete gabe utzitakoa betetzeko edo falta diren agiriak aurkezteko, eta, 
hala egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko da.  

5.- Eskabidea aurkezteak deialdi hau zehazten duten baldintzak onartzea ekartzen du. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/
https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/zientzia-hezkuntza-2015/
https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/zientzia-hezkuntza-2015/
http://www.proiektuak.net/
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6. artikulua.- Organo kudeatzailea. 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusitako diru-
laguntzak. 

7.artikulua.- Balorazio-batzordea. 

Balorazio Batzorde bat eratuko da aurkezten diren eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko,  
batzordea honela osatuko da: 

Presidentea:  Irakasleak Hobetzeko Zerbitzuko arduraduna. 

Mahaikideak:   Irakasleak Hobetzeko Zerbitzuko bi teknikari ; hautatik batek idazkari lanak 
egingo ditu.   

 Berritzegune Nagusiko bi aholkulari: Hezkuntza zientifikoaren, hezkuntza 
teknologikoaren eta ekintzailetzaren alorrekoak. 

8. artikulua.- Eskabideak aukeratzea. 

1.- Balorazio-batzordeak aztertuko ditu eskabideak, eta irizpide hauen arabera dagokion puntu-
kopurua zehaztuko du:   

a) Proiektuaren koherentzia, argitasuna eta xehetasuna (0 - 7 puntu):  

I. Justifikazioa, helburuak eta lortu nahi diren emaitzak. 
II. Aurreikusitako ekintzen xehetasuna eta denboralizazioa. 
III. Erabiliko diren baliabideen xehetasunak. 
IV. Irakasle eta ikasle parte-hartzaileen xehetasunak.  
V. Genero-ikuspegia aintzat hartzea.  

b) Aurkeztutako aurrekontuaren argitasuna eta egokitasuna(0 - 7 puntu):  

I. Kostua eta eskatutako diru-laguntza.  
II. Aurrekontuaren egokitasuna proposatutako ekintzekiko eta haien tipologiarekiko, 

ekintzan parte hartuko duen talde-kopurua eta pertsona-kopurua barne.  

c) Jarduera kalitate onekoa izango dela eta emaitzak balioztatuko direla ziurtatzeko sistema 
baten definizioa, ebaluazio-adierazleak barne. (0 - 5 puntu) 

d) Jardueraren eragina (0 - 6 puntu):  

I. Formakuntzan parte hartuko duten irakasleen kopurua, zein proposatutako 
jarduerak bere baitan hartuko dituen taldeak eta pertsona-kopurua (irakasleak, 
ikasleak) eta hezkuntza-komunitatearen zati bat osatzen duten kolektibo 
bakoitzean eragina izateko duen ahalmena. 

II. Proposatutako ekintza aurrerantzean ere gauzatzeko nahia, eta hezkuntza 
zientifikoaren, teknologikoaren eta ekintzailetzaren alorrean egituran eragiteko 
ahalmena, egoeran eragiteko ahalmena baino gehiago; ekintza beste talde 
batzuentzat egokitzeko edo beste talde batzuei bideratzeko aukera.  

2.- Balorazio-batzordeak dagokion proposamena behar bezala arrazoituta igorriko dio 
Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari. Proposamen horretan honako hauek ere jasoko dira: 
onartuak izan daitezen proposatzen diren hezkuntza zientifikorako, teknologikorako edo 
ekintzailetzarako berrikuntza-proiektuen zerrenda, haietako bakoitzari eman beharreko diru-
laguntzaren proposamena eta baztertutako eskaeren zerrenda eta haiek baztertzeko arrazoiak. 

9. artikulua. Ebazpena eta jakinarazpena. 

1.- Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari dagokio, Ebaluazio-batzordearen proposamena 
aztertu ondoren, prozedura ebaztea, gehienez sei hilabeteko epean. Ebazpenaren berri 
elektronikoki emango zaie ikastetxeei. 
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2.- Aurrekoari kalterik egin gabe, organo kudeatzaileak interesdunei egindako jakinarazpenen 
oharrak egin ahal izango dizkiete, SMS mezu edo posta elektronikoaren bitartez. Mezuok 
eskabidean adierazitako telefono mugikor eta posta elektronikoaren kontuetara bidaliko dira. 
Nolanahi ere, abisu horiek ez dute izango jakinarazpen baliorik. 

3.- Ikastetxe interesdunek hamabost eguneko epea dute jakinarazpen elektronikoaren 
biharamunean hasita ebazpen honen aurka erreklamazioak aurkezteko.  

4.- Gehienezko epea amaitu eta prozeduraren ebazpena jakinarazten ez bada, interesdunek 
ulertu ahal dute eskabidea ukatu zaiela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluaren 
ondorioetarako. 

10. artikulua.- Diru-laguntzen bateragarritasuna. 

Diru-laguntza hauek eta material zientifikoa edo teknologikoa eskuratzea xede duten beste diru-
laguntza batzuk bateragarriak dira. Nolanahi ere, ekintza bera finantzatzeko aldi berean ematen 
diren diru-laguntzen zenbatekoa ez da inoiz  jarduerak eragindako  kostua baino handiagoa 
izango. 

11. artikulua.- Gauzatzeko epea. 

Deialdi honek xede dituen proiektuak 2015-2016 ikasturtearen zehar gauzatu  behar dira, 
ekintza guztiak 2016eko ekainaren 15a baino lehen amaituta egongo dira.  

12. artikulua.- Diru-laguntzak ordaintzea. 

Diru-laguntzak aldez aurretik ordainduko dira; hau da, diru-laguntzen ebazpena jakinarazi 
eta hilabeteko epean. Ordainketa bakarra egingo da.  

13. artikulua.- Aukeratzen diren ikastetxeen berariazko betebeharrak. 

Deialdi honetako ikastetxe onuradunek betebehar hauek dituzte: 

a) Diru-laguntza onartzea. Hain zuzen ere, hamar eguneko epean –deialdiaren ebazpena 
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera– ikastetxe onuradunek berariaz eta idatziz diru-
laguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da. 

b) Proiektua Urteko Planean jasotzea.  

c) Diru-laguntza Hezkuntza zientifikorako, teknologikorako edo ekintzailetzarako berrikuntza-
proiektuak egiteko, eta proiektu horrek bere baitan hartzen dituen ekintzak egiteko 
erabiltzea. 

d) Berritzegune Nagusiarekin, Tokiko Berritzegunearekin, Hezkuntza Ikuskaritzarekin eta 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarekin lankidetzan jardutea, onartutako 
proiektuarekin zerikusia duten lanetan; aholkularitza, ebaluazioa, jarraipena eta 
kudeaketa.  

e) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak —deialdi honen 
bidez jasotako diru-laguntzen inguruan dituzten egitekoak betetzeko— eskatutako 
informazioa ematea. 

f) Proiektua gauzatu izana justifikatzeko agiriak ezarritako epean eta moduan aurkeztea. 

14. artikulua.- Jarduera justifikatzea. 

1.- Helbide honetan  http://proiektuak.net duten aplikazioaren bitartez ikastetxe onuradunak 
2016eko maiatzaren 15a baino lehen aurkeztuko du hezkuntza zientifikorako, teknologikorako 
edo ekintzailetzarako berrikuntza-proiektuaren garapenari eta ebaluazioari buruzko memoria, 
honako hau adieraziz: egin diren ekintzen zerrenda, proposatutako helburuak zenbateraino 

http://proiektuak.net/
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I. ERANSKINA 

 

HEZKUNTZA ZIENTIFIKORAKO “ZIENTZIA HEZKUNTZA”PROGRAMA 

1. Helburuak. 

 Zientzien irakaskuntzan konpetentzia zientifikoa lantzeko metodo eta proposamen 

berritzaileen erabilera sustatzea, irakasleak horretarako propio prestatuz.  

 Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleak 

estrategia metodologiko aktiboetan trebatzea (problemen ebazpenenean eta ikerketan 

oinarria duen ikaskuntza sustatzea).  

 Ikastetxeen esku ikasgelan erraz erabiltzeko moduko  materialak ipintzea  (APQUA 

KIT-ak, mikroskopio digitalak, sentsore digitalak, balantza digitalak, fonendoskopioak...) 

ikasleekin ekintzak egiteko.  

2. Ezaugarriak. 

 Ikastetxeen esku jarritako material didaktikoak programa hezkuntza-etaparen 

araberakoak izango dira. 

 Ikastetxe parte-hartzaileetako  irakasleek Berritzegune Nagusiak antolatzen duen 

formakuntza jasoko dute; gehienez ikastetxe eta maila bakoitzeko bi irakaslek hartuko 

dute parte. Formakuntza hau, baliabideen erabileraren eta hezkuntza zientifikoaren 

inguruan izango da. Honez gain, material didaktikoa eta informazio osagarria eskura 

izango dute, honako helbide honetan: 

 https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/home   

 Parte-hartzaileek ikasleekin, ikasgelan, egindako lanaren memoria bat egingo dute  eta  

Zientzia Hezkuntzako jardunaldietan aurkeztuko dute ikasturte amaieran. 

3. Modalitateak. 

a) Zientzia Hezkuntza, Haur Hezkuntzan. 

b) Zientzia Hezkuntza, Lehen Hezkuntzan. 

c) Zientzia Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.  

https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/home
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I I. ERANSKINA 

 

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN ELKARLANEAN EGINDAKO EKINTZAK 

 

A. «Zientzia Azoka» proiektua (Elhuyar Fundazioarekin elkarlanean) 

1.  Helburuak. 

 Gazteengan zientzia  zaletasuna sustatzea. 

 Ikasleak eguneroko zientzia errealarekin harremanetan jartzea. 

 Proiektuari buruzko esperientziak partekatu estatu eta mundu mailan antzerako 

ekintzak  gauzatzen dituzten lantaldeekin.  

2. Ezaugarriak. 

 Zientzia Azoka ekimena gazteek garatutako proiektuen azoka da; ikerketa zientifikoa 

eta garapen teknologikoa barrutik bizitzeko aukera; ikasturtearen zehar aukeratutako 

gaiaren inguruan arituko dira lanean; galdetuz, ikertuz eta diseinatuz.  

 Lana bideratzen laguntzeko, ikertzaile profesionalak izango dituzte gazteek bidelagun, 

hauekin abenturak eta bizipenak trukatzeko aukera izango dutelarik. 

 DBHko eta Batxilergoko gazteek parte har dezakete; 12 eta 18 urte bitartekoek. 

 Parte hartzea taldetan izango da eta talde partaideen kopurua gutxienez 2koa eta 

gehienez 4koa.  

3.  Modalitateak. 

Bi dira aukeran dauden modalitateak:  

a) Ikerketa-proiektua: Proposatutako arazo bati konponbidea edo proposatutako 

galdera bati erantzuna ematen dion ikerketa-lan bat egitean datza.  

b) Proiektu teknologikoa: Proposatutako erronka edo arazo bati irtenbidea 

ematen dion produktu teknologiko bat diseinatzean eta/edo garatzean datza.  

Lanak gaztelaniaz, euskaraz zein ingelesez egin eta/edo aurkeztu daitezke. 
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B. «Kosmodetektagailua ikasgelara» proiektua (Eureka Museoarekin elkarlanean) 

 

1. Helburuak. 

 Batxilergo zientifiko eta/edo teknologikoa egiten ari diren ikasleei Fisikaren arloko eduki 

egungoenak ezagutzera ematea, eta izpi kosmikoei buruzko ikerkuntza-proiektu bat 

lankidetzan eginez, haien prestakuntza zientifikoa eta teknologikoa hobetzea. 

 Gaur egungo gizarte moderno eta aurreratu honetan, hain beharrezko ditugun, gazteen 

zientzia-bokazioak  sustatzea.   

2. Ezaugarriak. 

 Batxilergoan fisika eta kimikako eskolak ematen dituzten irakasleek mintegian parte 

hartzea, Batxilergoko 1. edo 2. mailako ikasleekin proiektua egiteko. 

 Irakasleentzat prestakuntza Eureka Museoan (Donostia). 

 Ikastetxeak behar duen teknologia, aurrez adostutako epean jasoko du. 

 Ikastetxe parte-hartzaileen arteko lankidetza eskuratutako datuak komunean jartzeko.  

 Ikastetxe bakoitzean parte hartu duten ikasle guztiek memoria bat egitea. 
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C. «Go Lab» proiektua (Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultatearekin 
lankidetzan) 

1. Helburuak.  

 10 eta 18 urte bitarteko ikasleen artean zientzia sustatzea, Inquiry-based learning  
oinarri hartuz eta urruneko laborategiak erabiliz. 

 Gazteek zientziari buruz duten iritzia hobetzea, eta honekin batera, beraien artean 
zientzia-bokazioak areagotzea. 

 Esperientzia zientifikoak diseinatzea, Go_lab-ek eskaintzen dituen doako baliabideak 
erabiliz;  urrutiko laborategi birtualak eta laguntza app-ak. 

2. Ezaugarriak. 

 Go-Lab proiektua (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) Europar 
Batasunak  2013. urtean onartutako proiektua da, Europako 12 herrialdetako hogei 
bazkide inguruk osatzen dute (unibertsitateak, ikastetxeak, elkarteak, ikerketa-
zentroak).   

 Go-Lab proiektuak gutxienez urruneko 10 esperimentu eskaintzea aurreikusten du. 
Besteak beste, Faulkes teleskopioen erabilera eguzki-sistema ikertzeko (Jupiterren 
egunak duen iraupena, sateliteen aurkikuntza, etab.); CERN zentroko partikula-
azeleragailuen emaitzen erabilera (materiaren izaera subatomikoak aztertzeko, etab.); 
kubeta eta sentsoreren erabilera Arkimidesen printzipioa deskribatzeko eta 
egiaztatzeko (objektuak flotatu edo hondoratzen diren;  zergatik eta zenbateraino).  

Horretarako, Go-Lab proiektuak eskaintzen du:    

 Landutako gai garrantzitsuei buruzko moduluetara sarbidea, 40-50 minutu ingurukoak. 

Jatorrizko moduluak ingelesez egon arren, euskarara itzultzeko aukera dago. 

 Proiektuan diseinatutako urruneko laborategietara sarbidea. 

 Deustuko Unibertsitateak modulu bakoitzarentzako prestakuntza espezifikoa ematen du  

eta Berritzeguneak koordinatu. 

 Lanen  jarraipena eta laguntza, moduluen erabileran. 

 Europako beste ikastetxe batzuekin esperientziak eta emaitzak trukatzeko aukera. 

3. Modalitateak. 

a) Urruneko laborategiak:  

Ikasleek eta irakasleek, Internet bidez, benetako esperimentu bat ikusiko dute (muntaketa, 
tresneria, manipulazioa, etab.). Hau da, esperientzia praktikoa osatuko dute, ikasgelan, 
etxean edo Interneterako konexioa duen beste edozein tokitan daudela.  

b) Inquiry-based learning: 

Zientziaren alorreko sortze-lana sustatzen duen eredu bat eskaintzen zaie irakasle eta 
ikasleei, esperimentuak eginez; galderak eta hipotesiak planteatuz eta egiaztatuz. Hau da, 
ikasgelan metodo zientifikoa bultzatzen du, informatika-programa bat eta dagokion 
interfazea erabiliz. 
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III. ERANSKINA 

HEZKUNTZA-ROBOTIKAKO PROGRAMA 

1. Helburuak. 

 Scratch edo beste programazio-lengoaia baten erabilera sustatzea, hainbat arlotako 
edukiak lotuz proiektuak egiteko tresna baliogarria den aldetik.   

 Irakasleak, Scratch edo beste  programazio-lengoaia batean eta dagokion materialaren 
erabileran  trebatzea. 

 Sare publikoko ikastetxeen esku  ordenagailu-programa eta kanpoko errealitatea  
lotzen dituen materialak ipintzea.  

 

2. Ezaugarriak. 

 Berritzegune nagusiko aholkulariak  robotika-hezkuntzan eta alorreko baliabideen 
erabileran  trebatzeko formakuntza antolatuko dute ikastetxe parte-hartzaileetako 
irakasleentzat, hezkuntza etaparen arabera. 

 Parte-hartzaileek ikasleekin egindako lanaren memoria bat egingo dute eta, Scratch 
egunean http://www.scratcheguna.eu/es/ edo Zientzia Azoka jardunaldietan 
http://zientzia-azoka.elhuyar.org/azoka aurkeztu ahal izango dute, ikasturte amaieran. 

 

 

3. Modalitateak. 

a) Oinarrizko robotika: Arlo ezberdinekin harremana duten ekintzetan oinarrituz , 
sormena garatzera zuzendutako proiektuak,  Scratch edo beste programazio lengoaia 
erabiltzen dutenak. Lehen Hezkuntzara eta Bigarren Hezkuntzako lehenengo ziklora 
bideratuak. 

b) Robotika aurreratua: Programazio lengoaiaren eta dagokion plakaren erabilerarekin 
lotutako proiektuak, halaber 3D diseinuaren edo inprimaketa elementuen sormena 
dakartzatenak. Bigarren Hezkuntzako bigarren ziklora eta batxilergora bideratuak. 

 

http://www.scratcheguna.eu/es/
http://zientzia-azoka.elhuyar.org/azoka

