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HAZIAK IDAZLE 
IPUIN IDAZKETA LEHIAKETA 

4.edizioa 

 

 



 

 

LEHIAKETAZ BI HITZ 
 
2016an Euskal Haziak elkarteak ipuin idazketa lehiaketa bat sortu zuen.  
Aurten lehiaketa horren 4.edizioa da. Eskola, kolegio eta lizeo elebidunetako ikasleek 
parte har dezakete lehiaketa horretan. Lehiaketa horretan 4 sail dira: 3.zikloa (CM1-
CM2-6.), 4.zikloa (5.-4.-3.) eta 5.zikloa (2.-1.-Terminala) eta burasoen saila.  
Aurtengo lehiaketarentzat, partaidetza bat egin dugu Annie Anchartechahar 
zaletasunezko argazkilariarekin, eta bere argazkiak erabili ditugu abiapuntu. 
 
 

 LEHIAKETAREN HELBURUAK: 
 

- Ikasle bakoitza hizkuntzaren ikasketan lagundu, idatziaren ekoizpena garatuz. 
- Ikaslearen irudimena eta idazteko gogoa sustatu.  
- Euskaraz erakasten duten erakasleen arteko lotura indartu, lehen eta bigarren 

mailaren arteko elkarlana bultzatuz, zikloka lan eginez. 
- Erakaskuntza katolikoko sail elebiduna argitara eman. 
- Euskal Haziak elkartea ezagutarazi. 

 

 LEHIAKETAREN EGUTEGIA: 
 

- 2018ko azaroaren 19tik goiti: Erakasleek beren ikasleer lehiaketa ezberdinak eta 
parte hartzeko baldintzak aurkezten dizkiete. 
 

- 2019ko apirilaren 5a, ostirala: Azken epea, lanak Euskal Haziak elkarteari 
helarazteko, mailez edo erakasleen bidez. Erakasleek, beren geletan aurre-
hautaketa batzuk egiten dituzte, sail bakoitz 4 testu igorriz gehienez (adibidez, 
4.zikloan, 4 taldeka, eta 4 bakarka. 3.zikloarentzat, eskola eta kolegioaren artean 
zatitua izanki, 4 testu gehienez CM1-CM2ekoentzat, eta 4 gehienez 6.ekoentzat).  

 
- 2019ko apirilaren 8tik 19ra: Euskal Haziak elkarteko irakurketa taldeak hoberenak 

sailkatzen ditu, epai-mahaiari azken sailkapena eginarazteko.  
 

- 2019ko  aprilaren 20etik maiatzaren 17ra: Epai-mahaiko kideek sailkapen 
definitiboak egiten dituzte, beren erabakia Euskal Haziak elkarteari helaraziz. 

 
- 2019ko ekainaren 7a, ostirala: Sarien banaketa. 

 

 SARIAK: 
 

- Ziklo bakoitzean, bakarkako eta taldekako 3 testu hoberenak sailkatuak eta 
saristatuak izanen dira. Orotarat, 6 sari ziklo bakoitz. 

- Bestalde, sari bat eskainia izanen da burasoen lan hoberenari. 
- Sariak: Rafting egiteko sarrerak, parke akuatiko batzuetarako sarrerak, erosgaiak 

eta beste.  

 
 
 



 

 

 EPAI-MAHAIA ETA IRIZPIDEAK: 
 

 
- Aurtengo epai-mahaia, erakasle ohi batzuek osatzen dute: 

 

 Dominique Jorajuria. 

 Martine Mounole. 

 Annie Juzan. 

 Marie-Claire Urruty. 
 
 
 

- Epai-mahaiak irizpide-taula hau erabiliko du testuen sailkatzeko: 
 
 

 
 
. 
 
  



 

 

LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO ARAUAK 
 

 
- Lanak bakarka edo taldeka egin daitezke. 

 
- Bi argazkietatik bat hautatu behar da eta hau oinarritzat hartu behar da ipuina 

sortzeko. 
 

- Ipuinak ordenagailuz idatzia izan behar du : Arial, Times New Roman edo 
Garamond letra-tipoan, 12 neurrian, lerroarte 1,5.  
 

- Hitz kopuru hau errespetatu behar da idazlanetan: 
 

 3.zikloa: 150 hitz gutienez. 

 4.zikloa: 250 hitz gutienez. 

 5.zikloa: 300 hitz gutienez.  

 Burasoak: 300 hitz gutienez.  
 

- Ipuina orrialdearen alde bakar batean sartu behar da. 
 

- Ipuinari titulu bat eman behar zaio. 
 

- Orrialdearen gibeleko aldean xehetasun hauek agertu beharko dute: 
 

 Egin-moldea: bakarka edo taldeka. 

 Hitz kopurua. 

 Izena(k) eta Deitura(k). 

 Zikloa. 

 Ikastetxearen izena eta herria. 
 
 

- Testuak berantenez 2019ko apirilaren 5eko helarazi behar dira: 
 

 e-postaz:  
   
euskalhaziak@gmail.com    
 

 edo gutunez : 
 
Euskal Haziak elkartea 
DDEC Saint Joseph etxea 
Fraïs-eko bidea 
64 115 Baiona Cedex 

mailto:euskalhaziak@gmail.com


HIRUGARREN ZIKLOA: CM1, CM2, 6. 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (150 hitz gutienez) 

LEHEN ARGAZKIA 

 

 



 

 

HIRUGARREN ZIKLOA: CM1, CM2, 6. 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (150 hitz gutienez) 

BIGARREN ARGAZKIA 

 



 

 

LAUGARREN ZIKLOA: 5. 4. 3. 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (250 hitz gutienez) 

LEHEN ARGAZKIA 

 



LAUGARREN ZIKLOA: 5. 4. 3. 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (250 hitz gutienez) 

BIGARREN ARGAZKIA 

 

 



BOSGARREN ZIKLOA: 2. 1. Terminala 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (300 hitz gutienez) 

LEHEN ARGAZKIA 

 



BOSGARREN ZIKLOA: 2. 1. Terminala 
  

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (300 hitz gutienez) 

BIGARREN ARGAZKIA 

 



BURASOEN TALDEA 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (300 hitz gutienez) 

LEHEN ARGAZKIA 

 



 

 

BURASOEN TALDEA 
 

Argazkitik abiatuz, ipuin bat asmatuko duzu. (300 hitz gutienez) 

BIGARREN ARGAZKIA 

 


