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Gure eguneroko jarrerak ekinez alda ditzakegu, eta horretarako gazteak ezinbesteko giltza dira. Zuen ikasgelan 
elikadurari buruzko hausnarketa bat egin baduzue, ikasgai edo tailerren baten bitartez, eta zuen ikaskide, auzo-
kide edo herrikideekin hausnarketa hori partekatzeko ekintzaren bat gauzatu nahi baduzue orain sari ederrak 
irabazi ditzakezue!

1. Ikasgelan elikadurari buruzko hausnarketa egin (tailerra edo ikas-unitatea).
2. Ikasitakoa erabiliz, ikaskide, auzokide edo herrikideak kontzientziatzeko ekintzaren bat bideratu.
3. Ekimena grabatu edota eguneko argazkiak atera.
4. Ikasle-ekimena azaltzen duen lau minutuko bideo bat muntatu.
5. Youtubera igo eta eathink2015@euskalfondoa.org helbidera bidali esteka zuen ikasgelaren izenean.
6. Irabazi baserri eskola batean ikasgela osoarentzako egonaldi bat!



////////// NOR AURKEZTU DAITEKE?
LH, DBH eta batxillergoko ikasleak: klase osoa aur-
keztu beharko da, irakaslearen ardurapean (irakasleak 
aurkeztuko du izen ematea eta bideoa ikasgelaren 
izenean). Edozein ikasgelak parte hartu badezake ere, 
lehiaketa hurrengo ikasgelei zuzendua dago bereziki:

* EAThink tailerrak gauzatu dituzten ikasgelak. Tailer
hauen amaieran ikasleek ikasle ekimenak pentsatu 
behar dituzte. 
* EAThink proiektuaren baitan elikadura burujabetza
lantzeko ikas-unitateak garatu dituzten ikasgelak. 

Oharra: gogoratu ikasle ekimena gauzatzeko lagun-
tza behar izanez gero EAThink proiektuak eman ahal 
dizuela. Jarri kontaktuan gurekin informazio gehia-
go lortzeko. Lehiaketan izena ematearekin batera 
EAThink2015 proiektuko arduradun baten laguntza 
jasoko da, EAThink proiektuaren baitan gaia jorratzeko 
dauden errekurtsoak azaltzeko.

////////// ZER AURKEZTU BEHAR DA? 
4 MINUTUKO BIDEO BAT. Bideoak ikasleek anto-
latutako ikasle-ekimena azaldu beharko du, eta 
horretarako ikasle ekimena antolatu zen eguneko iru-
diak eta espresuki grabatutako beste azalpen batzuk 
barnebildu ahal izango ditu (marrazkiak, infografiak, 
elkarrizketak, eta abar). 

*Bideoak gehienez 4 minutu iraungo ditu eta gaia-
rekin harremana izan beharko du, eta mugikorra zein 
beste kamera mota batekin grabatua egon ahal izango 
da.

*Irudiak originalak eta argitaratu gabeak izan
beharko dira, creative commons lizentziapean erabil-
garriak. Erabilitako irudiak digitalki eraldatutakoak zein 
eraldatu gabeak izan ahalko dira.

*Bideoaren formatua horizontala izango da eta hitzik
edo testurik izatekotan hau euskara hutsean edo 
elebitan izango da.
*Bideoaren hasieran bideo lehiaketaren karatula eta
egileen ikastetxe eta ikasketa maila azaldu beharko 
da. Karatulak eta kredituek hartzen duten denbora ez 
da bideoaren 4 minutuen barne kontatuko. Izen ema-
tearekin batera bidaliko da karatula.

*Irudietan ezingo dira adingabeen aurpegiak ikusi eta,
ikustekotan, haien tutore legalen baimena izan be-
harko dute bideoaren irakasle arduradunek.
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////////// ZER DA EAThink proiektua?
“EAThink: bertokoa jan, mundua buruan” lehen eta 
bigarren hezkuntzako eskolei zuzenduriko proiektu bat 
da, Euskal Fondoak kudeatua. Proiektuaren helburua 
ikasleen artean giza garapen global jasangarriaren 
arloan jarrera kritikoa eta konpromiso aktiboa sus-
tatzea da, bereziki, gaur egungo elikadura ereduak 
sortzen dituen interdependentziei, janaria ekoizteko 
sistema jasangarriei eta maila txikiko nekazaritzari so 
eginez.

////////// Zer da IKASLE EKIMEN bat?
Elikadura burujabetza bultzatu edo gaur egun-
go elikadura ereduaren argi-ilunak plazaratzeko 
ikasleek bultzatutako ekintzak dira EAThink ikasle-
ekimenak. Ikasleak behar dute ekintzaren prota-
gonista, eta haien ikaskide, auzokide edo herriki-
deak sentsibilizatu eta aktibatzea izan behar dute 
helburu.
Orokorrean, ikasleek gaia ikasgelan landu eta gero, 
ikasitakoari buelta pare bat eman eta ikasle ekimena 
aurrera eramango dute. Horretarako aukera ezberdi-
nak daude: EAThink tailerrak gauzatzea (tailerraren 
azken saioan ekimenak diseinatzeko aukera dago), 
edo ikas-unitateen bitartez gaia landu eta ikasleen 
aktibazioa sustatu. 

Ikasle ekimenak oso ezberdinak izan daitezke: gaia jo-
rratzen duen antzezlan bat prestatzea, herriko azokan 
informazio puntu bat jartzea egun batez, ikastetxe-
ko korridoreetan informazio kartelak jarri, jantokiko 
kudeaketaren gaineko hausnarketa bat bideratu, gaia 
sozializatzeko bideo bat grabatu, otordu ohiturak al-
datzeko proposamen bat bideratu, eta abar luze bat. 

/////////// Laguntzarik al dago IKASLE EKIME-
NAK gauzatzeko?
Bai, noski! EAThink proiektuaren baitan ikasle ekimen 
bat bultzatu nahi duten ikasgelek hurrengo laguntza 
eskatu ahal izango dute:

*LAGUNTZA EKONOMIKOA: ikasle ekimenaren
gastuak estaltzeko beharrezkoa den dirua eskatu 
ahal izango da, 400€ko mugarekin.

*LAGUNTZA LOGISTIKOA: antolatu nahi duzuen
ikasle ekimena aurrera eramateko laguntza logistiko-
rik behar baduzue, eskatu besterik ez duzue. 



///////////// ZER BALORATUKO DA?
*Ikasle ekimenaren originaltasuna eta pertsonen kon-
tsumoan eragina sortzeko aukera.

*Elikaduraren gaia sozializatu eta hartan sakontzeko
irekitako bideak.

*Bideoaren uler-erraztasuna.
*Zabaldu nahi den mezua islatzeko duen gaitasuna.

*Kalitate teknikoari ez zaio lehentasuna emango, baina
baloratuko da.

//////////// EPEAK
Izen ematea: ez dago epe zehatzik izena emateko, bai-
na lehenbailehen egitea gomendatzen da.

Bideoaren bidalketa: MAIATZAREN 27a arte 
(12:00etan). 

Sariaren irabazlea ekainean zehar jakinaraziko da eta 
ikasgela irabazleak saria irailean gozatu ahal izango du.

//////////// SARIAK
1// Lehiaketa irabazten duen ikasgelak BASERRI ESKO-
LA batean ikasgelako ikaskide guztientzat egonaldi 
bat irabaziko du, bertan euskal baserrietako zereginak 
ezagutzeko tailerrak burutu ahal izango direlarik.

2// Lehiaketan parte-hartzen duten ikasgela guztiek izan-
go dute saria. 

//////////// EPAIMAHAIA
Epaimahaia hiru pertsonek osatuko dute, elikadura 
burujabetzari eta eraldaketarako hezkuntzari loturiko hiru 
pertsonek.

*Epaimahaiaren erabakia behin-betikoa izango da eta
ezingo zaio kontra egin. Aurkeztutako artelanek behar 
besteko kalitaterik ez dutela iritzi bada, lehiaketa iraba-
zlerik gabe utzi ahal izango da.

/////////// INFORMAZIO GEHIAGO
Informazio gehiago nahi baduzu, kontaktatu gurekin 
eathink2015@euskalfondoa.org helbidean edo 943-428-
508 telefonoan (Amaia edo Iker)

/////////// ANTOLATZAILEA
Euskal Fondoa, EAThink proiektuaren 
baitan, Garapenerako Euskal Agentziaren
laguntzaz.

/////// IZEN EMATEA ETA BIDALKETA
1// Lehiaketan izena emateko eathink2015@eus-
kalfondoa.org helbidera email bat bidali beharko 
da. 
Bertan, ikastetxearen izena, ikasgelaren maila, ikasle 
kopurua eta irakasle arduradunaren datuak agertu 
beharko dira, kontakturako telefonoarekin batera. 
Emailaren izenburuan “ikasle-ekimen lehiaketan 
IZEN EMATEA” esaldia idatziko da. 

2// Ikasle ekimena gauzatzen den egunean irudiak 
jaso eta bideoa grabatuko da. Aukeran, bideoa gero-
ra grabatu daiteke, ikasle ekimena azalduz, betiere 
ikasle ekimena gauzatu zen eguneko irudiaren bat 
erabiliz. 

3// Behin bideoa bukatuta (gogoratu 4 minutukoa 
dela!!) YouTubera igo beharko da, publiko kate-
goria duelarik, eta bideoaren izenburu “EAThink: 
ikasle ekimenaren izena” jarriz. Bideoaren hasie-
ran ikasgela eta ikastetxearen datuak atera beharko 
dira (4 minutuetatik kanpo). 

4// Bideoa prest dagoenean email bidez YouTube-ko 
esteka eathink2015@euskalfondoa.org helbidera 
bidali behar da. Komeni da email honetan bideoaren 
izenburua eta ikastetxe zein ikasgelaren datuak be-
rriz ere zehaztea.



//////// OHAR LEGALAK
*Lehiaketa  honetan  parte  hartzeak  oinarri  guztien  onarpena suposatzen du. Parte hartzaileak izango
dira argazkietan azaltzen diren pertsonengatik irudi  eskubideak  direla  eta  izan  daitekeen  edozein  errekla-
mazioaren  erantzule bakarrak. Bideoetan adingabeak agertzen badira,  lehiakideek pertsona horien  tutoreen 
baimena izan beharko dute. 

*Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, parte-hartzaileek bideoak bidaltzerakoan
Euskal Fondoari  emandako  datu  pertsonalak lehiaketarako beharrezkoak diren izapide eta gestioetan kudeatze-
ko baimena ematen diote. 

*Lehiaketan  parte  hartzen  duten  pertsonek  baimena  ematen  diote  Euskal Fondoari EAThink2015 proiektua-
ren testuinguruan materiala, doan eta egoki  ikusten den edozein euskarritan hedatzeko, banatzeko, erakusteko, 
publikoki komunikatzeko, zabaltzeko eta erreproduzitzeko. Hortaz gain, irudiak, bideoak eta materiala creative 
commons lizentziapean erabiltzea baimentzen dute.
*Euskal Fondoak lehiaketa honetako oinarriak edozein momentutan interpretatzeko  edo  aldatzeko  eskubidea
du,  baita  saria  eman  gabe  uzteko  eta lehiaketa bera bertan behera uzteko ere, beti ere, neurri hori hartzeko 
bidezko arrazoi bat baldin bada. Edozein kasutan, lehiaketaren aldaketa lehiaketa zabaltzeko erabilitako bide ber-
dinen bitartez komunikatzeko  konpromisoa  dago,  parte-hartzaile  guztiek  informazio  hori  eskura  izan dezaten.
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