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Webgunea 

Elhuyar Zientzia Azokan parte hartzen duten gazteek beren proiektuak aurkeztuko dituzte goizean zehar, ekainaren 2tik 4ra. Azokara hurbiltzen den publikoari ikasturtean zehar 

egindako lanak azaltzeaz gain, epaimahaia osatzen duten STEM profesionalei ere proiektuak aurkeztuko dizkiete gazteek. Epaimahaikideen balorazioekin, maila bakoitzeko 

proiektu saridunak zeintzuk diren erabakiko da. 

Proiektuaren kalitatea 

 
Eskasa 

(1-3) 
Erdipurdikoa 

(4-5) 
Ona 
(6-8) 

Bikaina 
(9-10) 

Pisua 
(%) 

 
Hasierako erronka, 
galdera edo ideia 

 
Hipotesiak (zientzia-proiektuan), 
helburuak (proiektu 
dokumentalean) edo 
erabileraren aurreikuspenak 
(proiektu teknologikoan) ez 
datoz bat egindako 
proiektuarekin. 
 

 
Hipotesia, helburua edo 
erabilera-aurreikuspena ez dago 
erabat planteatuta, zehaztasuna 
falta zaio ikertu edo garatu nahi 
den horretan. 

 
Hipotesia, helburua edo 
erabilera-aurreikuspena ongi 
planteatuta dago, eta egindako 
proiektuari erantzuten dio. 

 
Hipotesia, helburua edo 
erabilera-aurreikuspena ondo 
planteatuta dago, proiektuaren 
egileen mailara egokitzen da, 
eta argi eta garbi erantzuten dio 
ikerketaren galderari edo 
proiektu teknologikoaren 
planteamenduari. 
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Zorroztasun 
metodologikoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia ez dator bat 
planteatutako hipotesiekin / 
erronkarekin, eta ez da 
eraginkorra  datuak lortzeko edo 
egin nahi den proiektu 
teknologikoa burutzeko. Lanak 
ez du lotura handirik planteatu 
denarekin edo lortu nahi 
denarekin. Bibliografia-bilketa 
oso eskasa da, eta ez dituzte 
ezagutzen ikerketarako / 
proiektu teknologikorako behar 
diren terminoak. Ez da inolako 
datu-analisirik egin, ezta haiei 
buruzko gogoetarik ere. 
 

 
Metodologia oso sinplea da eta 
ikerketarako lortutako datuak 
edo proiektu teknologikoa 
gauzatzeko egindako pausoak 
eskasak dira. Aldez aurreko 
planteamendurik gabe gauzatu 
da. Bibliografia-bilketa eskasa 
da, eta ikasleek ez dituzte argi 
lanarekin zerikusia duten 
kontzeptu nagusiak. 

 
Metodologia zuzena da, datuak 
lortzeko edo erronkari 
konponbidea bilatzeko 
bideratua. Ikerketan lortutako 
eta aztertutako datuak eta 
proiektu teknologikoa 
gauzatzeko egindako pausoak 
nahikoak dira. Bibliografia-
bilketa osoa da, eta 
ikerketarekin edo erronkarekin 
lotutako kontzeptuak ondo 
ezagutzen dituzte. 

 
Metodologia erabat egokitzen da 
hipotesi, helburu edo erronkara, 
eta ikerketan lortutako datuak 
eta proiektu teknologikoa 
gauzatzeko egindako pausoak 
bikainak dira. Bibliografia-bilketa 
osoa eta zehatza da; lanean 
aurkitutako dokumentuak 
aipatzen dira, eta diskurtsoan 
ere bai uneren batean. 

 
17 



  

O r r i a  2 | 7 

 

 
Eskasa 

(1-3) 
Erdipurdikoa 

(4-5) 
Ona 
(6-8) 

Bikaina 
(9-10) 

Pisua 
(%) 

 
Emaitzak 

 
Emaitzarik ez dago edo kalitate 
oso baxukoak dira. Ondorioak 
ez dira logikoak emaitzekin eta 
planteamenduarekin. Emaitza 
sinesgaitzak eta egingaitzak. 
 

 
Kalitate eskaseko emaitzak lortu 
dira, edo ondorioak ez dira 
logikoak emaitzekin eta 
planteamenduarekin. Emaitza 
sinesgaitzak edo egingaitzak. 

 
Kalitate oneko emaitzak lortu 
dira, eta ondorioak logikoak dira 
emaitzekin eta 
planteamenduarekin. Emaitza 
zintzoak edo egingarriak. 
 

 
Kalitate handiko emaitzak lortu 
dira, eta ondorioak logikoak dira 
emaitzekin eta 
planteamenduarekin. Emaitza 
zintzoak, egingarriak eta 
ikuspegi kritikoa dutenak. 
Errealitatearekin lotutako ikergai 
berri egingarriak identifikatu ditu 
ikertzen jarraitzeko. 
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Talde-lana 
 

 
Nabaria da proiektua ez dela 
taldean egin. Taldekide 
bakoitzak bere zatia egin du eta 
inolako koherentziarik gabe 
zatiak elkartu dituzte, edo batek 
edo bik egin dute lan guztia. 
 

 
Desberdintasun nabariak daude 
proiektua gauzatzeko egin 
dituzten lanen, arduren eta rolen 
banaketan, baina denek parte 
hartu dute. 

 
Nabaria da proiektua taldean 
egin dela. Lanen, arduren eta 
rolen banaketa egokia da. 

 
Nabaria da taldean lan egin 
dutela eta oso ondo antolatu 
direla. Taldean egindako lana, 
ardura konpartituak, elkarri 
laguntzeko jarrera, rolen eta 
lanen banaketa garbia. Parte-
hartzaile bakarraren kasuan, 
bakarrik egin du lana. 
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Kontrastea 
(Ikertzaileak, 
parekoak, 
adituak...) 

 
Ez da kanpoko inorekin 
kontrasterik egin. 
 

 
Kanpoko aditu edo parekoekin 
konpartitu dute egindakoa, 
bukatu ondoren.   
 

 
Kanpoko aditu edo parekoekin 
konpartitu dute egindakoa 
bukatu aurretik. Aldaketa gutxi 
batzuk egin dituzte. 
 

 
Kanpoko adituekin edo 
parekoekin konpartitu dute 
bukatu aurretik, feedbacka jaso 
eta proiektuan hobekuntza 
nabariak egin. 
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Ondorioak / 
Inplementazioa 
 

 
Ondorioak edota inplementazioa 
ez datoz bat abiatzeko erronka, 
galdera edo ideiarekin. 
 

 
Ondorioek/inplementazioak 
ondo laburbiltzen dute lana. 
Hala ere, badira zentzurik ez 
duten baieztapenak edo 
egindako ikerketa / proiektu 
teknologikotik kanpoko alderdiei 
buruzkoak. 
 

 
Ondorioak/inplementazioa 
lanera egokitzen dira, 
planteatutako galdera/erronkei 
erantzuten diete eta egin 
dutenari buruz arrazoitzen dute. 

 
Ondorioek/inplementazioak 
ederki islatzen dute egindako 
lana. Planteatutako galderari 
edo erronkari oso ongi 
erantzuten diete. Zer muga 
dituzten eta zer gauza hobetu 
daitezkeen identifikatu dute. 
Ondorioak eta proposamenak 
egingarriak dira. 
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Ahozko aurkezpena 

 
Eskasa 

(1-3) 
Erdipurdikoa 

(4-5) 
Ona 
(6-8) 

Bikaina 
(9-10) 

Pisua 
(%) 

 
Ahozko aurkezpena 

 
Aurkezpena kaotikoa da, gai 
batetik bestera salto egiten dute 
inolako zentzurik gabe. 
Motzegia/luzeegia da, eta ez 
dute denbora ondo banatzen. 
Hasiera eta amaiera oso pobre 
edo desegokiak. Azaltzen 
dutena ez da sinesgarria edota 
ez da ondo ulertzen. 
Pasibotasuna edo interes falta 
erakusten dute. 
 

 
Oro har, ideia garrantzitsuak 
laburbiltzeko zailtasunak dituzte. 
Nabari da aurkezpena ez dela 
prestatu. Gutxieneko hasiera eta 
bukaera. Azaltzen dutena ez da 
sinesgarria. Motibatuta agertzen 
dira. 

 
Ideia nagusiak ondo laburbiltzen 
dituzte. Nabari da aurkezpena 
prestatu dutela. Hasiera eta 
bukaera zuzenak. Azalpena, oro 
har, ona da, argumentatuta 
dago, ondo hitz egiten dute 
gaiari buruz. Denbora ondo 
neurtuta daukate. Motibatua eta 
eroso agertzen dira eta lanerako 
interesa azaltzen dute. 

 
Diskurtso ordenatua, logikoa eta 
egituratua egiten dute. Guztiz 
egokia den tenporizazioa egiten 
dute. Hasiera edo amaiera 
harrigarria edo zirraragarria. 
Azaltzen dutena ondo 
argudiatuta eta arrazoituta dago 
eta guztiz sinesgarria da. Gaia 
ulertarazteko oso ondo hitz 
egiten dute, termino teknikoak 
eta berariazkoak erabiliz. Hitzik 
gabeko hizkuntza oso egokia 
da; behar denean geldiuneak 
egiten dituzte, eta garrantzitsua 
iruditzen zaiena ondo 
azpimarratzen. Lasai, motibatuta 
eta gogotsu agertzen dira, eta 
lanerako interes handia azaltzen 
dute. 
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Hizkuntzaren 
kalitatea eta 
egokitasuna 

 
Hizkuntza eta terminologia 
desegokia. Ulergaitza eta akats 
askorekin. 

 
Hizkuntza eta terminologia 
eskasa. Ulergaitza edo akats 
askorekin. 

 
Hizkuntza eta terminologia 
egokia erabili da ia beti. 
Ulerterraza. 
 

 
Hizkuntza eta terminologia 
egokia eta kalitate altukoa erabili 
da. Ulerterraza eta erakargarria. 
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Eskasa 

(1-3) 
Erdipurdikoa 

(4-5) 
Ona 
(6-8) 

Bikaina 
(9-10) 

Pisua 
(%) 

 
Aurkezpena 
egiteko euskarri 
lagungarriak 

 
Standean dagoen informazioa 
ez da nahikoa, edo ez da oso 
argia, edo ez du proiektuarekin 
zerikusirik, edo nabaria da 
standa ez dutela berek egin. 
Behar baino euskarri gutxiago 
erabili dituzte. 

 
Standean dagoen informazioa 
zuzena da, baina ez dute 
ahozko aurkezpenean 
erabiltzen. Standa berek 
diseinatu eta muntatu duten, 
zalantza egon daiteke. 

 
Standean dagoen informazioa 
zuzena da eta gazteei 
azalpenak ematen laguntzeko 
lagungarria da. Nabaria da 
standa berek diseinatu eta 
muntatu dutela. Standa 
erakargarria da.  

 
Standeko informazioa oso 
landua dago, eta originala eta 
ikusgarria da. Gainera, oso 
erabilgarria da gazteek beren 
proiektua azaltzeko. Standaren 
diseinua eta muntaketa bikaina 
da, eta nabaria da berek egin 
dutela. Euskarriek asko 
laguntzen dute ahozko 
azalpenean. Askotarikoak, 
aberatsak, proiektuarekin lotuak 
eta erakargarriak dira. 
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Epaimahaikideekiko 
elkarrekintza  

 
Ezer esaten ez duten azalpen 
luze edo generikoegiak. 
Inprobisatzeko eta gaia sakonki 
ezagutzen dela demostratzeko 
gaitasunik ez. Ez diete 
erantzuten epaimahaiaren 
galderei, edo modu 
inkoherentean erantzuten diete. 
 

 
Azalpen eskasak eta 
entzulearen interesa 
erakartzeko gaitasun gutxi. 
Galderei zalantzaz edo 
segurtasunik gabe erantzuten 
diete, eta horretan erakusten 
dute gai osoa ez dutela 
menderatzen. 

 
Lana ulertzeko azalpen egokiak 
ematen dituzte, eta ez diote 
uzten entzuleari azalpenarekiko 
interesa galtzen. Galderei egoki 
erantzuten diete, eta gaia ondo 
ezagutzen duela erakusten dute. 

 
Azalpen bikainak ematen 
dituzte, lana erraz ulertzeko eta 
entzulearen interesa pizteko. 
Komunikatzeko trebetasunak 
erakusten dituzte. Galdera 
guztiei modu egokian erantzuten 
diete, gaia ezagutzen dutela 
erakutsiz, zalantzarik gabe, eta 
ilusioz beterik agertzen dira 
zalantzaren inguruko 
azalpenean sakontzeko edo 
hura argitzeko. Erantzunak 
koherenteak eta egituratuak 
dira. 
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Autoretza eta originaltasuna 

 
Eskasa 

(1-3) 
Erdipurdikoa 

(4-5) 
Ona 
(6-8) 

Bikaina 
(9-10) 

Pisua 
(%) 

 
Autoretza 

 
Gazteek ez dute proiektuari 
buruzko erabakirik hartu, eta ez 
dakite zergatik hartu diren 
erabaki horiek. 

 
Gazteek hartutako hainbat 
erabaki justifikatzen dituzte, hala 
nola lanaren gaia, baina ez 
hipotesiak / helburuak / 
erabileraren aurreikuspena, ezta 
erabilitako aldagaien hautapena 
ere. 

 
Lana gehienbat modu 
autonomoan egin da. Gazteak 
gai dira lanean egindako aukera 
guztiak justifikatzeko, hala nola 
lanaren gaia, hipotesiak / 
helburuak zehaztea / 
erabileraren aurreikuspena, 
metodologia... 

 
Lana erabat modu autonomoan 
egin da. Gazteek, arrazoibide, 
pasadizo eta adibideen bitartez, 
erakusten dute justifikatu 
dezaketela gaia, ikerketan 
erabilitako aldagaiak, erabilitako 
metodologia, jarraitutako 
prozeduraren diseinua eta 
emaitzen analisia berek egin 
dutela. 
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Originaltasuna / 
Sormena 

 
Beste proiektu baten erreplika 
hutsa da, hobekuntza edo 
ekarpen berririk gabea. Ez da 
ezagutza berririk, ez eduki 
berririk, ez metodo berririk, ez 
tresna berririk erabiltzen. 

 
Ezagutza berri bat eransten 
badu ere, berrikuntza gutxi du 
proiektuak. Aztergaia bakarrik 
aldatzen da, baina ohiko 
prozedura batekin egiten da 
ikerketa / proiektu teknologikoa. 

 
Gaiaren inguruan ikuspuntu 
berria ematen du, gaia ezaguna 
izanik ere lehendik zegoen 
ikuspuntua edo irtenbidea 
nabarmen aldatu baita. Datuak 
edo emaitzak aztertzean, 
ondorio originalak ateratzen 
dira. 
 

Proiektuan kontzeptu originalak 
lantzen dira, bai gaiaren, 
errealitatearen behaketa 
kritikoaren edo emaitzen 
tratamenduaren bidez. Egileen 
sorkuntzak dira, eta etorkizuna 
dute; ez dira zentzurik gabeko 
ideia sortzaileak.  

 
7 

 

 

  



  

O r r i a  6 | 7 

 

Zeharkako gaiak 

 
Eskasa 

(1-3) 
Erdipurdikoa 

(4-5) 
Ona 
(6-8) 

Bikaina 
(9-10) 

Pisua 
(%) 

 
Genero-
berdintasuna 

 
Ez da lantzen genero-
berdintasuna. Ez da aipatzen 
gairekin erlazionatutako 
emakumerik. Ez da genero-
berdintasunari buruzko 
hausnarketarik egin. 
 

 
Oso gainetik lantzen da genero-
berdintasuna. 

 
Genero-berdintasuna lantzen 
da. Genero-berdintasunari 
buruzko hausnarketa egokia 
egin da. 

 
Genero berdintasuna sakonki 
lantzen da. Nabaria da genero-
berdintasunari buruzko 
hausnarketa sakona egin dela. 
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Jasangarritasuna 

 
Ez da lantzen jasangarritasuna. 
Ez da kontuan hartu proiektuan 
erabilitako materialen 
biziraupena, berrerabilpena eta 
birziklapena. Ez da 
hausnarketarik egin 
proiektuaren jasangarritasun 
ekologikoari buruz, ezta 
proiektuak ingurugiroan izan 
dezakeen inpaktuari buruz ere. 
 

 
Jasangarritasuna oso gainetik 
lantzen da. Ez da kontuan hartu 
proiektuan erabilitako materialen 
biziraupena, berrerabilpena eta 
birziklapena. Oso hausnarketa 
sinplea egin da  proiektuaren 
jasangarritasun ekologikoari 
buruz eta proiektuak 
ingurugiroan izan dezakeen 
inpaktuari buruz. 

 
Jasangarritasuna  lantzen da. 
Proiektuan erabilitako 
materialen biziraupena, 
berrerabilpena eta birziklapena 
kontuan hartu dira. Hausnarketa 
egokia egin da proiektuaren 
jasangarritasun ekologikoari 
buruz eta proiektuak 
ingurugiroan izan dezakeen 
inpaktuari buruz. 

 
Jasangarritasuna sakonki 
lantzen da. Kontuan hartu da 
proiektuan erabilitako materialen 
biziraupena, berrerabilpena eta 
birziklapena, eta, ingurugiroa 
zaintzeko, inpaktu gutxien duten 
materialak erabili dituzte. 
Hausnarketa sakona egin da 
proiektuaren jasangarritasun 
ekologikoari buruz eta 
proiektuak ingurugiroan izan 
dezakeen inpaktuari buruz. 
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Pisua 
(%) 

  100 

17 ZORROZTASUN METODOLOGIKOA 

15 AHOZKO AURKEZPENA 

12 EMAITZAK 
 

10 ELKARREKINTZA EPAIMAHAIKIDEEKIN 
  

9 HIPOTESIA / HELBURUAK / ERABILPENAREN AURREIKUSPENA 
  

8 ONDORIOAK / INPLEMENTAZIOA   
  

7 ORIGINALTASUNA / SORMENA   
  

6 AUTORETZA   
  

5 TALDE-LANA   
   

4 HIZKUNTZAREN KALITATEA ETA EGOKITASUNA   
    

3 AURKEZPENA EGITEKO EUSKARRI LAGUNGARRIAK 
    

2 KONTRASTEA   
    

1 GENERO-BERDINTASUNA   
    

1 JASANGARRITASUNA   
    

 

 


