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Bideoklipen IV. lehiaketa

Gaia: Bake eta konfiantzaren Nazinoarteko Urtearen
inguruan, “Bake, bizikidetza eta adiskidetzea” gaia landuko
da.
Ikastetxe bakotxak erabagiko dau gaia zelan landu
eguneroko bizitzan eta zelan buztartu Eleibarrutiaren
testuinguru orokorrean.

Formatua:
Minutu bat edo biko bideoa (1 ó 2 minutos)
Onartutako formatuak: .avi eta .mp4
Nahi izan ezkero, azpitituluak jarri daitekez edo osagai
inklusiboak (zeinu-hizkuntza, e.a.) sartu

Hizkuntza: Euskera



Mailak
.- Haur Hezkuntza
.- Lehen Hezkuntza
.- DBH
.- Batxilergoa / LH
Ikastetxe batek maila bakotxeko 3 bideo baino ezingo ditu aurkeztu

Sariak
.- Saria maila bakotxeko onenari
.- Saria jakintza-alorrarteko onenari
.- Saria popularrenari (on line bozketen arabera)
.- Saria aurkeztutako bideo guztien arteko onenari
.- Saria euskeraren erabilera onenari

Epaimahaiak kontuan hartuko dituan erispideak
.- Talde-lana
.- Euskeraren erabilera egokia
.- Jakintza-alorrartekotasuna 
.- Originaltasuna 
.- Eleizbarrutiko baliabideez baliatzea
.- Ekoizpenaren kalidadea
.- Ikus-entzunezko hizkuntzaren erabilera ona
.- Hizkera inklusibo, adeitsu eta zuzena
.- Gidoiaren kalidadea

Ikastetxe bakotxak 
Hiru bideo 
aurkeztu daikez
gehienez maila 
bakotxeko

Bideo berak ez 
dau sari bat baino 
gehiago jasoko

Ezinbestekoa da 
gela osoaren 
partaidetza



Ikastetxe bakotxak

• Hiru bideo aurkeztu daikez gehienez maila bakotxeko
• Erabagiko dau zelan aukeratu lehiaketara aurkeztuko dituan bideoak. Bideoak

taldeka egingo dira.
• Aldez aurretik inskribatu beharko dau lehiaketara aurkezten dauan bideo

bakotxa.
• Ikasleen irudiaren baimenak kudeatuko ditu, bideoak eleizbarrutiko webean

eskegiko dirala eta sari-banaketan ikusiko dirala kontuan hartuta.
• Originaltasuna, disziplinartekotasuna eta euskeraren erabilerarik onena sarituko

dira. Jentearen gustukoena be sarituko da (bozketetarako, aurreko ekitaldiko
plataforma bera erabiliko da).

Sariak

• Sariak taldeei emongo jakez
• Gelarako material edo jokoak edota gela osoak egiteko moduko

taldeko jarduerak izango dira



Gogoan hartzeko egunak

2021.eko urtarrilaren 29a: Aldez aurretik bideo bakotxa
inskribatu zuzen@aheb-beha.org helbidean, behin-behineko
izenburua, egileak/taldea, zikloa, kursoa, ikastetxea eta
irakasle arduradunak jakinarazoz.

2021.eko martxoaren 15a: Bideoak aurkezteko azken
eguna. Ondorengo plataformara bialdu:
http://kulturerakundeak.bizkeliza.org/clips2020

2021.eko martxoaren 16tik 25era: On-line botoa emoteko
aldia:
Epaimahaiaren erabagia: 2021.eko martxoaren 26a
Noiz izango da sari banaketa? Birtuala? Nondik?

mailto:zuzen@aheb-beha.org
http://kulturerakundeak.bizkeliza.org/clips2020


Kontuan hartu beharrekoak

Ambito de Paz y Reconciliación en la Diócesis
http://www.bizkeliza.org/?id=2216



Jarduera guztien eta lehiaketaren 
inguruan gehiago jakiteko:

• Dorleta Alberdi (Gizarte Komunikabideetarako Saila) 
komunika@bizkeliza.org

• Clara Arza  (Fede-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritza)  (carza@bizkeliza.org)
• Anabella Barroso (AHEB-BEHA): zuzen@aheb-beha.org
• Nerea Begoña (EBI  nbegona@bizkeliza.org) 

Kultu Erakundeen Mahaiko Batzordea

Eskerrik asko

mailto:komunika@bizkeliza.org
mailto:carza@bizkeliza.org
mailto:nbegona@bizkeliza.org

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

