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We make! Debabarrena 

STEAM ERRONKA 2022 

SARIAREN OINARRIAK 

STEAM erronka We Make Debabarrena! eskualdeko ikastetxeetan zientzia eta 

teknologiaren arloan ikasturtean zehar egindako proiektuak biltzen dituen eskualdeko 

ekitaldi birtuala da. Erronka horren helburua da, batetik, ikastetxeek bokazio zientifiko-

teknologikoak sustatzeko egiten duten ahalegina erakustea eta, bestetik, STEAM 

hezkuntzari balioa ematea. 

Jarraipena izan nahi duen urteroko ekitaldi bat da, eta lehen hezkuntzako eskualdeko 

eta DBHko ikastetxe guztiekin lan egiten dugu “Debabarreneko STEAM Foroa” ren 

bidez. Udalek, ikastetxeek, LHko Prestakuntza Zentroek, Debabarreneko STEAM 

Emakumeen Sareak eta enpresek osatzen dute, proiektuaren hausnarketarako, 

kontrasterako eta jarraipenerako tresna baita. 

1. HELBURUAK 

 

Ekimenak bi helburu ditu: 

• STEAM bokazioak sustatzea eskualdeko nesken eta mutilen artean, adin 

goiztiarretik hasita. Arreta berezia jarri behar zaie neskei eta, bereziki, atzerriko 

haurrei; izan ere, STEAM elementu garrantzitsua da desabantaila 

sozioekonomikoa duten pertsonentzako “igogailu soziala” egiteko prozesuan. 

• Ikasleek eta eskualdeko ikastetxeek STEAM sustatzeko egindako lana baloratu 

eta zabaltzea. 

 

2. EDUKIAK 

2021-2022 ikasturtean eskualdeko ikastetxeetan egin diren STEAM proiektu eta 

esperimentuak aurkezten dira lehiaketa honetan. Haurrek beraiek egindako lana 

aurkeztu eta azaltzen duten bideoetan jasotzen dira. 
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3. PROZESUA 

 

Dinamika honetan datza: 

1. Hautagaiak jasotzeko formularioa (Google Forms formatuan): ikastetxe guztietara 

bidaltzen da, ikasturteko proposamenak aurkez ditzaten. 

2. Bideoak ikastetxean grabatzea, irudiak eta audioa behar bezala jasotzeko emandako 

jarraibideen arabera. 

3. Debegesak jaso eta argitaratzea: komunikazioa@debegesa.eus   943 820110 

4. BPTD MAKERSen webgunean argitaratzea https://bptdmakers.eus/ern-steam/ eta 

hedabideetan eta sare sozialetan zabaltzea. 

5. Bozketa prozesua: 

a. Youtuben bistaratzeak. 

b. Epaimahaiaren bozketa 

6. Emaitzak: hiru sari, kategoria bakoitzeko bat, Euskal Kostaldeko Geoparkera bisita 

gidatu bat gela osorako edo 500 euroko erosketa-bonu bat, talde osoak (edo 

ikastetxeak) eskualdeko STEAM materialaren denda batean eskola-materiala eros 

dezan. 

7. Sariak banatzeko ekitaldia. 

 

4. NORK HAR DEZAKE PARTE? 

 

• Eskualdeko ikastetxeak, publikoak zein pribatuak, lehen hezkuntzakoak eta 

derrigorrezko bigarren hezkuntzakoak.Ikastetxeek  

• Debabarrenean egon behar dute. 

• Hiru kategoriatan parte har dezaketen ikastaroak: 

o Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak; 

o Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak 

o DBHko lau maila. 

• Ikastetxe bakoitzak egoki iritzitako proiektu guztiak aurkez daitezke. Ez dago 

mugarik ikastetxeko eta ikasturteko proiektu kopuruan. 
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5. SARIAK 

 

Sariak 500 €-koak dira, Euskal Kostaldeko Geoparkean ibilaldi gidatua egiteko 

(itsasontziz bisita daiteke) edo ikastetxerako material teknikoa erosteko. 

3 sari banatuko dira, kategoria bakoitzeko bat, bakoitzean aurkeztutako hautagai-

kopurua edozein dela ere: 

• 500 € Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan 

• 500 € Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. maila 

• 500 €DBHko 1. mailatik 4. mailara 

 

6. BALORAZIO IRIZPIDEAK: 

 

Bi irizpide erabiliko dira, eta horietako bakoitzak% 50eko pisua izango du sariaren 

azken puntuazioan. 

1. Ikusleen saria: Youtubeko kategoria bakoitzeko bistaratze-kopuruaren arabera. 

2. Epaimahaiaren saria: bideo bakoitzari 0tik 5era bitarteko puntuazioa emango 

zaio. 

•Esperimentuaren originaltasuna.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %25 

•Esperimentuaren zailtasuna………………………..%25 

•Nesken presentzia eta protagonismoa………........%25 

•Eszenaratzea…………………………………………%25 

Azken puntuazioa kalkulatzeko ariketa eginen du Debegesak. 

7. EPAIMAHAIA 

 

BPTDrekin (BASQUE PRECISIÓN TECHNOLOGY DISTRICT) lotutako 6 erakunde 

eta enpresatako pertsonek osatuko dute. Emakumeen eta gizonen arteko osaera 

paritarioa izanen du. 
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Epaimahaiko kide bakoitzari esteka bat bidaliko zaio bideo guztiak ikusi ahal izateko 

eta Excel formatuko taula bat, azken kalkulua egiteko komunikazioa@debegesa.eus 

helbidera bidaliko diren puntuazioak sartzeko. 

 

8. EGUTEGIA. 

 

• Hautagaiak aurkezteko Forms galdetegia beteta bidaltzea: 2022/03/03- 

2022/03/18 

• Proiektuen grabazioa……………………………… 2022/03/18- 2022/05/06 

• Proiektuak editatzea ………………………………..2022/05/09- 2022/05/13 

• Bistaratzeko proiektuak zabaltzea... ………………2022/05/13 - 2022/05/27 

• Proiektu irabazleen aurkezpena………………………………….. 2022/05/27 

• Sari-banaketaren ekitaldia…………………………………………..2022/06/03 

 

9. HAUTAGAI IRABAZLEAK 

 

Saridunak ekainaren 27an argitaratuko dira eta posta elektronikoz jakinaraziko zaizkie 

ikastetxeei. 

Talde irabazleek ekainaren 3an egingo den ekitaldi batean jasoko dute saria. 

 


