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“STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE”  
SARIAREN ESPAINIAKO KAPITULUAREN OINARRIAK 

 
 

ADN-Uraren Eskolak, Aquae Fundazioaren babesarekin, Stockholm Junior Water Prize (SJWP) 
ekitaldiaren Espainiako kapituluan parte hartzeko deialdia zabaldu du; urari eta ingurumenari 
buruzko gazte ikerketa bultzatzeko nazioarteko saria da, eta Stockholmeko Uraren Nazioarteko 
Institutuak (SIWI) bultzatutakoa da. 

21 urtetik beherako ikertzaile gazteei zuzenduta dago saria. Espainiako edizioaren irabazleak, 
bere tutorearekin batera, nazioarteko finalean hartuko du parte; finala abuztuan egiten da 
urtero, Stockholmen. 

Parte hartzea zabalik dago edozein eskola-ikerketako proiektutarako, baldin eta haren 
helburua herritarren bizi-kalitatea hobetzea bada, honako hauek ere hobetzearen bitartez: 
uraren kalitatea; ur-baliabideen kudeaketa; eta uraren babesa edo tratamendua, hala 
edateko urarena nola hondakin-urarena. 

Nazioarteko lehiaketari buruzko informazio guztia hemen (oinarriak, egutegia, aurreko 
edizioak, eta abar): http://www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize, eta nazioko lehiaketari 
buruzko xehetasun gehiago hemen: aqualogycampus 

 
 

NORK HAR DEZAKE PARTE? 
 

Honako hauek har dezakete parte Stockholm Junior Water Prize lehiaketaren Espainiako 
edizioan: 

 

Ikasleak 
• Herrialdeko edozein ikastetxetako bigarren hezkuntzan, batxilergoan edo lanbide 

heziketan ari diren ikasleak, baldin eta nazioarteko finalaren urteko abuztuan 16 eta 21 
urte bitarte badituzte. 

 
• Hautagaitzak banakakoak edo gehienez bi ikaslek osatutako taldekoak izan daitezke –

taldeko kideek izan behar dute aurkeztutako lanaren egileak–. 
 

Tutoreak 
• Lantalde bakoitzak tutore bat eduki behar du (ikerlana aurkezten duen ikastetxeko 

irakaslea). 

http://www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize
http://bit.ly/1oDoQGG
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ZER LAN AURKEZ DAITEZKE? 

IKERLANAREN ESPARRU TEMATIKOA ETA IKUSPEGI METODOLOGIKOA 
 

• Parte-hartzea zabalik dago ura ardatz hartzen duen edozein ikerlanetarako, eta, 
bereziki, honako gaiok jorratzen dituzten lanetarako: 

 
o Ur-baliabideen kudeaketa 
o Uraren babesa 
o Uren tratamendua, edatekoak edo hondakin-urak izan. 

 
• Ikuspegi metodologikotik, lanek eskola-ikerketak izan behar dute, hauetan 

oinarritutakoak: 
 

 
o Esperimentazio zientifikoa 
o Teknologien garapena edo 
o izaera sozialeko ikerketak 

Lanek pertsonen bizi-kalitatea hobetzea izan behar dute helburu, eta emaitza zehatzak lortu. 
 

 
LANEN FORMATUA ETA BIDALKETA 

 
Aurkeztutako lanek honako hauek guztiak izan beharko dituzte: 

 
 

1. Karatula 
Behar bezala beteta aurkeztu beharko da oinarri hauen 1. eranskinarekin bat: 

 
- Ikerlanaren izenburua 
- Ikastetxearen datuak 
- Parte hartzen duten ikasleen datuak 
- Egilearen datuak 
- Lana jatorrizkoa dela dioen erantzukizunpeko adierazpena 

 

2. Memoria laburtua 
 

a. Ikerlanaren aurkezpena 
- Gaztelaniaz eta ingelesez, baita haren hizkuntza koofizialean ere, kasua 

balitz. 
- Gehienez ere 200 hitz hizkuntza bakoitzean. 
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b. Laburpen exekutiboa: 
- Gaztelaniaz. Gehigarri gisa, beste edozein hizkuntza koofizialetan eta 

ingelesez ere aurkez daiteke. 
- Gehienez ere testuz idatzitako 10 orrialde edo 12 orrialde irudiak egonez 

gero, hizkuntza bakoitzean. 
- A4 formatua 
- Tamaina: 11 puntu 
- Lerroarte bakuna 
- Orrialdeko marjina minimoak: ezkerraldean 3 cm, eskuinaldean 3 cm, 

goialdean 2 cm, behealdean 2,5 cm. 
 

3. Jatorrizko eskola-lana 
- Jatorrizko lanaren kopia digitala, aldaketarik gabe hezkuntza-zentroan 

ebaluatutako dokumentuari dagokionez. 
 
 

Lanak PDF formatuan bidali beharko dira hola@laescueladelagua.com helbidera, apirilaren 
7ko 14:00ak baino lehen. GAIAN, honako mezu hau idatzi beharko da: SJWP lehiaketaren 
fase nazionala. 

 
Lana jaso izanaren baieztapen bat bidaliko da. 

 
Gomendatzen da, mezua bidaltzean, irakurri izanaren baieztapen-eskaera aktibatzea. 

 
Gomendatzen da proiektuaren aurkezpen-gutun bat bidaltzea mezu elektronikoaren 
gorputzean. 

 
Memoria, laburbilduta, Aqua Development Network S.A. – Uraren Eskola sozietatea titularra 
den webguneetan argitaratu ahal izanen da, baita Aquae Fundazioaren webgunean ere. 

 

AURKEZTUTAKO LANAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 
 

SJWP (Aqua Development Network, S.A. – Uraren Eskola) sariaren Espainiako kapituluaren 
antolatzaileak eratuko du epaimahai bat; gutxienez bost pertsonak osatuko dute, eta hark 
hautatuko ditu finalistak. 

 
Epaimahai horrek baloratuko ditu aurkeztutako lanak, honako irizpide hauei jarraituz: 

 
1) GARRANTZIA zientzia, ingurumen eta gizarte arloen ikuspegitik. 

Honako hauek izanen dira adierazleak: 
- Lanean deskribatzen den konpondu beharreko arazoaren garrantzi 

zientifikoa. 
- Soluziobide berritzailea ematea arazo bati 
- Ingurumen eta gizarte arloetako kontzeptuak integratzea 
- Toki ingurunea hobetzen laguntzea 
- Soluziobidea errepikagarria izatea 

mailto:hola@laescueladelagua.com
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2) SORMENA. 
Honako hauek izanen dira adierazleak: 

- Jarduketa, inplikatutako alderdiak kontziente izan daitezen arazoaz. 
- Lanaren originaltasuna. 
- Berrikuntza, bai eta berritasunak aplikatuko eta/edo alternatiba berriak 

estimulatuko eta irudikatuko dituzten soluziobideak ere, etorkizun 
iraunkorragoa eskainita. 

 
3) METODOLOGIA. 

Honako hauek izanen dira adierazleak: 
- Aurkeztutako arazoaren definizio kontzeptual argia eta zuzena. 
- Ikerketa-prozesua modu antolatuan eta koherentean adierazteko 

gaitasuna. 
- Hipotesiaren edo ikertu beharreko kontuaren formulazioa, helburuak, 

metodologia (sarrera). 
- Lanaren planifikazioa. 
- Datuen analisia eta interpretazioa, tresnak, ikerketa eta esperimentuak. 
- Emaitzak (arazoaren mugatzaileak kontuan hartuta, informazio egokia 

ondorioak sortzeari begira, proiektuaren jarraitutasuna, eta abar). 
 

4) EZAGUTZA. 
Honako hauek izanen dira adierazleak: 

- Ideiak argi eta modu zehatzean komunikatzea (aurkezpena, heldutasuna 
eta koherentzia idatzizko adierazpenean). 

- Zuzenak izatea adierazitako eduki kontzeptualak (gaia ezagutzea eta 
koherentzia hura garatzean). 

- Sintesi-gaitasuna, baita zentzu kritikoarena ere (harmonia hipotesiaren eta 
emaitzen artean eta gaiaren tratamendua).  

- Ikertutako literatura eta kontsultatutako bibliografia (iturri eta 
erreferentzia egokiak). 

- Arazoarentzako soluzio alternatibak ezagutzea. 
 

5) TREBETASUN PRAKTIKOAK 
Honako hauek izanen dira adierazleak: 

- Lanaren egitura 
- Landa-lana 
- Zenbait aktore antolatzea soluzioan 
- Erabilitako tekniken aprobetxamendua 

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izanen da. 
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FINAL NAZIONALA 
 

Maiatzaren erdialdean jakinaraziko dira hautatutako lan finalistak. Jakinarazpen hori posta 
elektroniko bidez bidaliko zaie parte hartutako ikastetxe guztiei, eta telefono bidez deituko 
zaie, modu pertsonalizatuan, hautatutako ikastetxeei. 

 
Lan finalisten ikasleak eta tutoreak gonbidatuko dira final nazionalera; Madrilen eginen da, 
2017ko maiatzean. Ezinbestez joan beharko da final horretara Stockholmeko nazioarteko 
lehiaketara joateko izangaia izan ahal izateko. 

 
Uraren Eskolak ikasleen eta tutorearen joan-etorriak bakarrik ordainduko ditu, bai lantokitik 
lehiaketa egiten den lekura, bai itzulera. 

 
Final nazionalean parte hartzen duen ikasle bakoitzak bere gurasoen eta/edo legezko tutoreen 
baimena ekarri beharko du hartan parte hartzeko (ikusi 2. eranskina). 

 
Ikasleek beren lana defendatu beharko dute epaimahai nazionalaren aurrean, ahoz azalduz. 
Azalpen hori gaztelaniaz edo ingelesez egin ahal izanen da nagusiki. 

 
Hona hemen ahozko azalpenaren ebaluazio-irizpideak: 

 
- Ahozko azalpen zuzena eta argia. 
- Sintesi-gaitasuna gaiaren aurkezpenean. 
- Edukiaren antolaketa. 
- Material lagungarrien diseinua eta erabilera egokia. 
- Originaltasuna aurkezpenaren komunikazioan eta arazoaren soluziobidean. 
- Erantzunak behar bezala egokitzea epaimahaikideek egindako galderetara. 

 
 

Epaimahaiaren erabakiak lan bakarra izendatuko du Espainiako ordezkari gisa SJWP 
nazioarteko lehiaketarako; horretarako, lanak eta aurkezpenak baloratzeko orduan, arestian 
deskribatutako irizpideak hartuko dira oinarri. Halere, beste aitorpen gehigarri batzuk eman 
ahal izanen zaizkie beste lan batzuei haien merituengatik. 

 
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izanen da. 

 
Parte-hartzaile guztiek diploma bana jasoko dute finalista izateagatik. 

 
Agiri bat sinatu beharko da baimena emateko, edo ez, final nazionalean argazkiak egin eta 
ondoren erabili ahal izan daitezen (ikusi 3. eranskina). 

 
Irabazten duen taldeak 2 aste izanen ditu, final nazionalaren datatik kontatzen hasita, 
epaimahaiak egindako iradokizunak lanean sartu ahal izateko. Gero, lana Aqua Development 
Network, S.A. – Uraren Eskola entitatera bidaliko da, eta hura arduratuko da lana ingelesera 
itzultzeaz. 
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Talde irabazleak poster bat eginen du, Stockholmen aurkeztuko dena; Uraren Eskolaren 
laguntza izanen du lan horretan. Ikastetxeak bere gain hartuko du material hori eraman, 
erakutsi eta berriz ere ekartzeko konpromisoa. 

 
 
 

BIDAIA ETA EGONALDIA SJWP NAZIOARTEKO LEHIAKETAN 
 

Final Nazionala irabazten duen lanaren egileek (2 ikasle, gehienez) eta haien tutoreak 
Stockholmera (Suedia) bidaiatuko dute Stockholm Junior Water Prize lehiaketaren nazioarteko 
fasean parte hartzera. 

 
SJWP lehiaketaren antolakuntzak bere gain hartuko ditu egonaldi, alojamendu eta 
zeremoniaren gastuak lehiaketa nazionalaren irabazle gazteentzat. 

 
Aqua Development Network, S.A. - Uraren Eskola entitateak ikasleen eta tutorearen txartelak 
hartuko ditu bere gain. Finalistek alojamendua edo txartela aldatu nahi badute, haiek 
finantzatu beharko dute aldaketa hori, eta idatziz adierazi beharko diote antolakuntza 
nazionalari asmo hori. 

 
Ez da inolako ekarpen ekonomiko gehigarririk izanen estatuko erakundeen aldetik, oinarri 
hauetan ezartzen direnak bakarrik. Halaber, ez da inolako finantzaketarik izanen lehiaketa 
honetan parte hartzetik eratorritako jardueretarako. 

 

Tutorearen rola 
Stockholmeko Junior Water Prize lehiaketaren dinamikaren barnean, tutorearen rola 
ikaslearen laguntzaile eta arduradun gisa aritzea da, eta ezin izanen du harremanik izan 
epaimahaikideekin, ikasleak izanen baitira ebaluatuak.  

 
Espainiako delegazioak, ikasleek eta tutoreak, modu arduratsuan egon eta parte hartu beharko 
dute lehiaketa egiten den instalazioetan Stockholmen dauden egunetan zehar, tutorea izanik 
ikasleen erantzulea. 

 

Dokumentazioa 
Bidaiatzeko, adingabeek indarrean izan behar dute nortasun agiri nazionala, baita haien 
tutoreen idatzizko baimen bat ere, adingabeak izanez gero (ikusi 4. eranskina). 

 
Finalistek honako dokumentu hauek eman beharko dizkio Aqua Development Network, S.A. - 
Uraren Eskolari: 

 
- Pasaportearen 2 kopia 
- Indarreko NANaren 2 kopia 
- Tutoreek herrialdetik kanpo bidaiatzeko emandako baimenaren 2 kopia 

jatorrizko. 
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SWJP lehiaketa antolatzen duen batzordeak eskatutako informazio guztia eman beharko dute 
finalistek eta tutoreak, hala nola osasun arloko aurrekariak, alergiak, eta abar.   
Stockholmera bidaiatu aurretik, derrigorrezko informazio-bilkura bat eginen da Suediara 
joanen diren tutorearekin eta ikasleekin.  

 

Laguntzaileak 
Ikasleen eta/edo tutorearen aitak, amak edo beste pertsona batek erabakitzen badu Suediara 
bere kasa joatea, kontuan hartu beharko du Nazioarteko Lehiaketaren  sari-emateko ekitaldira 
soilik joan ahal izanen dela. Ezin izanen du esku hartu ikasleek Suedian egiten duten gainerako 
jardueretan. 
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1. eranskina. Proiektua aurkezteko karatula 
 

Ikerlanaren izenburua 
 

Ikastetxearen datuak 
Ikastetxearen izena 

Posta-helbidea Posta-kodea 

Helbide elektronikoa Telefonoa 

Parte hartzen duten ikasleen datuak 
Izen-abizenak Ikasmaila 

Izen-abizenak Ikasmaila 

Egilearen datuak 
Izen-abizenak 

Departamentua Ikasgaiaren irakaslea 

Lana jatorrizkoa dela dioen erantzukizunpeko adierazpena 
Plagioa gertatuz gero, proiektua lehiaketatik kanpo geldituko da modu automatikoan; plagiotzat jotzen da beste pertsona batek 
egindako lana aurkeztea propio gisa, edo testuak kopiatzea norenak diren aipatu gabe eta propiotzat emanez. 

 
……………………………………………………………………………. hezkuntza-zentroaren zuzendariak 
ADIERAZTEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN Stockholm Junior Water Prize (SJWP) 
lehiaketaren Espainiako kapituluan aurkeztutako proiektua –honako izen hau duena:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Jatorrizkoa dela (ez da beste baten kopia edo egokitzapena), berria (ez da argitaratu inon, 

ezta Interneten ere) eta ez du aurretik aurkeztu ez talde honek ez beste inork. 
• Eskola-lan bat dela, hezkuntza-zentroan ebaluatu dena ikasgai honen barnean: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Eta jasoa geldi dadin izan beharreko ondorioak izan ditzan, hau 
sinatzen da adierazitako lekuan eta datan:  
lekua: ______, data: ______. 

 
Stua.: 

 
 
 

........................................................................................................... zuzendaria. 
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2. eranskina. Bidaiatzeko baimena (Espainiako finala) 

 
…………………………………………………………………………………………….. (aitaren izena), NAN zk.: 

…………………….., eta …………………………………………………………………………………………. (amaren izena), 

NAN zk.: .........................., eta helbidea honako kale honetan:  

…………………………………………………………………………………….., ………..  zenbakian, honako herri 
honetan: 

…………………………………………. (……………………………. probintzia), adinez nagusikoak dira, eta 

adingabearen gurasoak diren aldetik eta bidaiarien garraioari buruzko eta gai horri buruzko 

gainerako indarreko xedapenetan ezarritakoa betetze aldera, baimena ematen diogu gure 

semeari/alabari: …………………………………………………….. honako agiri honekin identifikatuari 

(pasaportea    edo     NANa)   zk.: ………………………………….,  bidaia egin dezan honako pertsona 

honekin: …………………………………………………………………………… (adingabearekin bidaiatuko duen 

pertsonaren izen osoa), honako hau izanik adingabearekin duen erlazioa 

…………………………………………….………….. (dagokion erlazioa), NAN zk.: .........................., eta 

helbidea honako kale honetan: 

……………………………………………………………………………………..,   ………..  zenbakian, honako herri 
honetan: ……………………………………………… (……………….), “STOCKHOLM WATER JUNIOR PRIZE” 
LEHIAKETA NAZIONALAREN Espainiako finalera joateko, zeina Bartzelonan eginen baita honako 
data honetan: 201_(e)ko …………… aren … (a). 

 

..............., 2017ko ………………….aren ………………..(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stua. 

Ama 

Stua. 

Aita 
 
 
 
 
 

(OHARRA: baimena ematen duten gurasoen NANaren fotokopia erantsiko da) 
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3. eranskina. Irudiak argitaratzeko baimena 
 
 

.......................................................................................................................... jaunak/andreak 
 

................. NANa duenak eta honako haurraren aita/ama edo tutore gisa 

………………………………………....................................................................... 
 

BAIMENA EMATEN DUT ERABIL DAITEZEN NIRE SEMEARI/ALABARI  “STOCKHOLM WATER 
JUNIOR PRIZE LEHIAKETA NAZIONALEAN (final nazionalean eta nazioarteko finalean) 
egindako argazkiak edo bideo-grabazioak, betiere lehiaketaren eta hari lotutako jardueren 
esparruaren barnean bakarrik eta honako helburu honekin erabiltzen badira: Aqua 
Development Network, S.A. entitatearen eta Stockholmeko finala antolatzen duen 
entitatearen webguneetan sartzea lehiaketaren garapena irudiztatzeko.  

 

 
 

..............., 2017ko ………………….aren ………………..(e)(a)n 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinatua 
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4. eranskina. Bidaiatzeko baimena (Nazioarteko finala) 
 

Adingabeek bete beharko dituzte Espainiako Gobernuak lurralde nazionaletik ateratzeko 
eskatzen dituen baldintzak. 

 
Hemen dago horri buruzko informazioa: 
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html 

 
 

Bete eta balidatu beharreko baimen-eredua: 
http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_aut 
orizacion_salida_menores_extranjero_V2.pdf 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_autorizacion_salida_menores_extranjero_V2.pdf
http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_autorizacion_salida_menores_extranjero_V2.pdf
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