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IZENBURUA

Abizenak, Izena*, Abizenak, Izena**. Abizenak, Izena***

*Erakundea

**Erakundea

***Erakundea

Komunikazioetarako helbide elektronikoa:

Atala: Kongresuaren zer ataletara aurkezten den zehaztea.

Laburpena: 150 hitz, gehienez

Gako-hitzak: bost gehienez.

Esperientziak 2.000 hitz izango ditu gehienez.

Sarrera (amaieran aipatu helburuak eta xedeak)

Parte-hartzaile motak eta kopurua

Instalazioak

Parte hartzen duten erakundeak

Giza baliabideak

Baliabide materialak

Esperientziaren deskribapena

Balorazioa eta konklusioak

Informazio gehiago lortzeko estekak

Erreferentziak

EZAUGARRI 
OROKORRAK

II. ERANSKINA



Esperientzia-arauei  edo  komunikazioei  buruzko  zalantzarik  izanez  gero,  edo 

Euskadiko kirolaren eta 
jarduera fi sikoaren VII. biltzarra
“Kirol (EKO)sistema lortzeko eraldaketa”

KOMUNIKAZIO-ARAUAK 
ETA ESPERIENTZIAK

Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren VII. biltzarra 2020ko azaroaren 12an 

eta 13an egingo da, Gasteizko Europa Jauregian. Ekitaldiak hiru ardatz nagusi 

izango ditu, kirola eta sistema batetik ekosistema baterako egungo eraldaketa 

abiapuntu  hartuta.  Aurreko  edizioan  bezala,  komunikazioak  eta  esperientziak 

bidaltzeko aukera dago. Jasotako lanak biren artean eta itsu-itsuan ebaluatuko 

direla bermatzen da. 

kongresuari buruzko beste edozein galdera orokor edo antolamenduzko egin 

nahi izanez gero, mezu bat bidal dezakezue kiroleskola@euskadi.eus helbidera.

Komunikazioak ikerketa original batetik ateratako ondorio orokorrak azaltzeko 

erabiliko dira. Pertsona bakoitzak egokitzat jotzen dituen komunikazio guztiak 

aurkez ditzake. Era berean, ez dago inolako mugarik egile kopuruari dagokionez. 

Komunikazioek gutxienez 400 eta gehienez 2.000 hitz izango dituzte 

(erreferentziak barne), eta testu honetan deskribatutako oinarrizko arau batzuk 

errespetatu  beharko  dituzte.  Araudi  hori  betetzen  ez  duten  komunikazioak 

baztertu egingo dira. 

Komunikazioaren antolamenduari dagokionez, azaldutako puntuak 

errespetatzea gomendatzen da, eta hori ez da eragozpen izango aurkeztu nahi 

den ikerketa motaren arabera beste egitura mota batzuk onartzeko. Erreferentziak 

idazteko, APA 6th edition style erabili behar da.  

Esperientziak  jardunbide  arrakastatsuak  edo  berritzaileak  azaltzeko  erabiliko 

dira.  Pertsona  bakoitzak  egokitzat  jotzen  dituen  esperientzia  guztiak  aurkez 

ditzake. Era berean, ez dago inolako mugarik egile kopuruari dagokionez. 

LANEN
 EZAUGARRIAK

KOMUNIKAZIOAK

ESPERIENTZIAK



Esperientziek  gehienez  2.000  hitz  izango  dituzte  (erreferentziak  barne),  eta 

testu oinarrizko arau batzuk errespetatu beharko dituzte. Araudi hori betetzen 

ez duten komunikazioak baztertu egingo dira. Erreferentziak idazteko, APA 6th 

edition style erabili behar da. 

Lanak  Kongresuan  aurkeztu  eta  partekatu  ondoren,  izena  emandako  egileek 

komunikazio  edo  esperientzia  bat  aurkeztu  izanaren  ziurtagiria  jasoko  dute. 

Beraz, ziurtagiri bat jasotzeko, beharrezkoa izango da Kongresuan izena ematea 

eta bidalitako proposamena aurkeztea, komunikazioa nahiz esperientzia izan.

Oro har, lanak euskaraz eta gaztelaniaz aurkez daitezke, baina beste hizkuntza 

batzuetan aurkezteko aukera ere badago. Kasu horretan, eskertzekoa da 

komunikazioa  edo  esperientzia  zein  hizkuntzatan  aurkeztu  behar  den  aldez 

aurretik jakinaraztea, itsuka ebaluatzeko aukerak zehaztu ahal izateko. 

Kongresu honetan aurkeztu nahi diren komunikazioak eta esperientziak 

kiroleskola@euskadi.eus helbidera bidali beharko dira, 2020ko irailaren 15eko 

24:00ak baino lehen. Lan bakoitza atal bakar batera bidali behar da. Gogoratu, 

oinarrizko arauak bete ezean edo lanak epez kanpo bidaliz gero, lan horiek ez 

direla ebaluatuko eta baztertu egingo direla. 

Arduradunari  bidaltzen  zaion  Word  dokumentuak  lanaren  izenburuaren  izena 

izan beharko du. Jaso ondoren, bi aldiz ebaluatuko da, itsu-itsuan (egileen izen-

abizenak jakin gabe). Beraz, lanetan ez da idatzi beharko egileei edo egileak nor 

diren  adierazten  duten  zatiei  buruzko  aipamenik.  Antolatzaileek  urriaren  11 

baino lehen jakinaraziko diete egileei, posta elektronikoz, haien komunikazioak 

eta esperientziak onartzen dituzten ala ez. 

Lana onartu ondoren, egileek izena emateko aukera izango dute, eta horretarako 

epea 2020ko irailaren 1etik azaroaren 5era bitartekoa izango da. Lana aurkezteko 

nahikoa izango da egileetako batek izena ematea. Kongresuan izenda emandako 

egile guztiei emango zaie ziurtagiria. 

Bidalitako eta onartutako lan guztiak webgunean egongo dira, izena emandako 

pertsona guztien eskura. 

Bestalde,  erakundeak  bermatzen  du  lan  guztiak  ISBN  duen  liburu  digital  eta 

fisiko batean argitaratuko direla. Egile batzuek uko egiten diote beren 

komunikazioa  (edo  esperientzia)  liburu  digital  batean  argitaratzeari,  besteak 

beste  aldizkari  batera  bidali  nahi  dutelako  artikulu  zientifi ko  gisa.  Errealitate 

horren aurrean, egileren batek bere proposamena liburuan argitaratzea nahi ez 

badu, bere lana argitaratzeari uko egiten diola jakinarazi beharko du, onarpen-

mezua jasotzean.

ESPERIENTZIAK

ARAU OROKORRAK



•   Formatua: Lerroarteko tarte bat, Times New Roman 12 letra-tipoarekin.

•   Dokumentuaren marjinak: 2,5, marjina guztietarako.

•   Paragrafo guztiak tabulazio bidez hasi beharko dira. Ez da tarterik utzi behar 

paragrafoen artean, izenburuen kasuan izan ezik, aurretik tarte bat jarri behar 

baita.

•   Orrialdearen zenbakia sartu behar da beheko eskuinaldean.

•   Lanaren izenburua letra lodiz, erdiratuz eta letra larriz idatzi beharko da. Atal 

bakoitzaren izenburua, berriz, letra lodiz idatziko da, ezkerraldera lerrokatuta 

eta letra xehez. Azpitituluak, baldin badaude, letra lodirik gabe eta letra etzanez 

idatzi  behar  dira,  ezkerraldera  lerrokatuta  eta  letra  xehez.  Ez  da  zenbakirik 

erabili behar sekzioak identifi katzeko.

•   Egileen zerrenda izenburu nagusiaren ondoren aurkeztu beharko da, biribilez 

eta xehez, abizenekin lehenengo, eta izenarekin gero. Jarraian, egile 

bakoitzaren  lantokia  zehaztu  behar  da.  Halaber,  komunikazioetarako,  egile 

baten helbide elektronikoa sartu behar da.

•   Laburpenak 150 hitz izango ditu gehienez, eta bertan zehaztuko dira 

komunikazioaren helburua, metodologia eta emaitzak, eta konklusiorik 

esanguratsuenak.

•   Gehienez bost gako-hitz markatuko dira, eta ez dute bat etorri behar izenburua 

osatzen duten hitzekin.

•   Komunikazioaren egiturari dagokionez, txantiloian markatutako egiturari 

jarraitzea eskatzen da, baina beste egitura mota batzuk onartuko dira.

•   Taulak  eta  irudiak  txertatuz  gero,  leku  egokian  jarri  behar  dira,  dagokien 

deskribapen eta azalpenarekin (goialdean, tauletarako, eta behealdean, 

irudietarako).

•   Erreferentzietarako, frantses modua erabili behar da. Testuan aipatutako 

dokumentuak baino ez dira aipatu behar.

•   Hurrengo orrian, komunikaziorako oinarrizko txantiloia dago. Baita ere, Word-

en edita daitekeen txantiloi bat deskarga dezakezu, esteka hau sakatuz.

KOMUNIKAZIOAREN
EZAUGARRIAK

I. ERANSKINA



EZAUGARRI 
OROKORRAK

I. ERANSKINA IZENBURUA

Abizenak, Izena*, Abizenak, Izena**. Abizenak, Izena***

*Erakundea

**Erakundea

***Erakundea

Komunikazioetarako helbide elektronikoa:

Atala: Kongresuaren zer ataletara aurkezten den zehaztea.

Laburpena: 150 hitz, gehienez

Gako-hitzak: bost gehienez.

Komunikazioek gehienez 2.000 hitz izango dituzte.

Sarrera (amaieran aipatu helburuak eta xedeak)

Metodologia (parte-hartzaileak, teknikak eta tresnak, prozesuak eta analisia)

Emaitzak

Eztabaida

Ondorioak

Erreferentziak



•   Formatua: Lerroarteko tarte bat, Times New Roman 12 letra-tipoarekin.

•   Dokumentuaren marjinak: 2,5, marjina guztietarako.

•   Paragrafo guztiak tabulazio bidez hasi beharko dira. Ez da tarterik utzi behar 

paragrafoen  artean,  izenburuen  kasuan  izan  ezik,  aurretik  marjina  bat  jarri 

behar baita.

•   Orrialdearen zenbakia sartu behar da beheko eskuinaldean.

•   Lanaren izenburua letra lodiz, erdiratuz eta letra larriz idatzi beharko da. Atal 

bakoitzaren izenburua, berriz, letra lodiz idatziko da, ezkerraldera lerrokatuta 

eta letra xehez. Azpitituluak, baldin badaude, letra lodirik gabe eta letra etzanez 

idatzi  behar  dira,  ezkerraldera  lerrokatuta  eta  letra  xehez.  Ez  da  zenbakirik 

erabili behar sekzioak identifi katzeko.

•   Egileen zerrenda izenburu nagusiaren ondoren aurkeztu beharko da, biribilez 

eta xehez, abizenekin lehenengo, eta izenarekin gero. Jarraian, egile 

bakoitzaren  lantokia  zehaztu  behar  da.  Halaber,  komunikazioetarako,  egile 

baten helbide elektronikoa sartu behar da.

•   Laburpenak 150 hitz izango ditu gehienez, eta bertan zehaztuko dira 

esperientziaren  helburua,  haren  deskribapena,  eta  balorazio  eta  konklusio 

nagusiak.

•   Gehienez bost gako-hitz markatuko dira, eta ez dute bat etorri behar izenburua 

osatzen duten hitzekin.

•   Esperientziaren egiturari dagokionez, txantiloian markatutako egiturari 

jarraitzea eskatzen da, baina beste egitura mota batzuk onartuko dira.

•   Taulak  eta  irudiak  txertatuz  gero,  leku  egokian  jarri  behar  dira,  dagokien 

deskribapen eta azalpenarekin (goialdean, tauletarako, eta behealdean, 

irudietarako).

•   Erreferentzietarako, frantses modua erabili behar da. Testuan aipatutako 

dokumentuak bereizita aurkeztu behar dira.

•   Hurrengo  orrialdean  komunikaziorako  oinarrizko  txantiloia  dago.  Word-en 

edita daitekeen txantiloi bat ere deskarga dezakezu esteka hau sakatuz.

ESPERIENTZIA 
POSITIBOAREN EDO 
ARRAKASTATSUAREN 

FITXA

II. ERANSKINA
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