
NAFARROAKO UNIBERTSITATEAREN HISTORIA OLINPIADAREN OINARRIAK 

 

1. PARTE-HARTZAILEAK 

 Nafarroako edozein ikastetxetako DBHko 4. mailako eta Batxilergoko 1. eta 2. 
mailako  ikasle guztiek parte hartzen ahal dute. 

 Parte-hartzea norbanakoa izanen da. 

 Ikastetxe bakoitzak gehienez 10 ikasle aurkeztu ditzake. Irakasleen esku egongo 
da ikasle hauek hautatzeko prozedura zein izango den erabakitzea. 

 

2. BATZORDE ANTOLATZAILEA 

Instituzio hauetako Historia irakasleak osatuta dago:   

 Iñigo Arzoz, Ikastetxe Integratu Politeknikoa (Lizarra) 

 Mikel Berraondo, Paz de Ziganda Ikastola (Atarrabia) 

 Ana Irisarri, IES plaza de la cruz(Iruñea) 

 Pilar Latasa, Nafarroako Unibertsitatea (Iruñea) 

 Iñaki Rivas, Benjamín de Tudela BHI (Tutera) 

 Miguel Rouzaut, Miravalles- El Redín Ikastetxea. 

 Daniel sanchez aguirreoelea, Colegio Hijas de Jesús ( Pamplona) 

 

Aurreko edizioetan egin ohi den bezala, izen-emate egiaztapenak jaso ondoren, 

edozein eskolako antolatzaile batzordeko kide batekin loturarik dagoen ala ez 

egiaztatzen da. Hala bada, irakasle horrek ez du parte hartuko urte horretako 

garapenean ezta ebaluaketan. Hala ere, batzorde antolatzailearen eginkizunekin 

jarraituko du datorren urteko ekainean ospatuko diren Olinpiadak antolatzeko. 

Ebaluazioa itsua izan arren, batzordeak aho batez bide hau jarraitzeko apustua egin 

du betidanik. 

 

3. IZENA- EMATEA  

 Olinpiadarako izen ematea ikastetxe bakoitzeko irakasleak egingo du. 

 Izen ematea Olinpiadaren web-orrian eskuragarri dagoen formularioaren bidez 

egingo da. 

 Izena emateko epea urte horretako urtarrilaren 31an amaituko da 

 Izena- ematea dohakoa da eta oinarri hauen onarpena dakar berekin. 

4. GARAPENA 

 Olinpiada proba idatzi bakarrekoa izango da. 



  Proposatutako gaiarekin erlazioa duen galderaren garapen bat eta testu edo 

irudi iruzkin bat egin beharko dira. Bi zatiak erlazionatuak egongo dira. 

  Bi ordutako iraupena izango du frogak. 

 Testua euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez idatz daiteke. 

 Anonimatua bermatzeko asmoz, ez da izena jarriko banatuko diren orrietan. 

Identifikazio gisa, NAN erabiliko da. 

5. GAIA 

 Ikasturte bakoitzean, batzorde zientifikoak Batxilergoko lehen mailako Historia 

Unibertsala irakasgaiaren edukietatik ateratako gai bat hautatuko du. 

6.  EBALUAKETA 

 Batzorde antolatzaileak ebaluatua izanen da proba, 10 puntu gehienez, irizpide 

hauen arabera:  

o Ezagutza historikoak eta hausnarketa, galdera aurkeztutako testu adota 

irudiarekin erlaziona beko gaitasuna : 8 puntu 

o Hiztegia, hizkuntzaren erabili egokia, idazmena, espresio idatzia: puntu 

1 

o Aurkezpena, gaien antolaketa, azalpen argia: puntu 1 

7. DATA ETA TOKIA 

  Sei sari egongo dira: lehenengo sarian, bigarren sarian, hirugarren sarian eta 

hiru accesitetan banatuak. Ez da hizkuntza-kategoria bereizketarik egongo. 

  Lehen hiru sarituek honako sariak jasoko dituzte: 

 Librería Universitaria (Troa taldea)-ren liburutarako eta 

eskolamaterialerako 

o txeke-oparia lehenengo sarituarentzat , 100 €koa bigarrenarentzat eta 

75 €koa hirugarrenarentzat. 

  Alianza Editorialak emandako Historia liburu-sorta bat lehenengo hiru 

sarientzat. 

 Nafarroako Unibertsitateko Filosofia eta Letren Fakultatean matrikulan 

deskontua, izena- ematea egiten badute. Deskontua 1.200 €takoa 

izanen da lehenengo sariarentzat, 900 €koa bigarrenarentzat eta 600 

€koa hirugarrenarentzat. 

 Alianza Editorialak emandako Historia liburu bat jasoko dute accesitek. 

 Saritu guztiek diploma egiaztagiri bat jasoko dute. 

 Parte-hartzaile guztiek ziurtagiri bana jasoko dute. 

 Edozein sari eman gabe gera daiteke, epai-mahaiak horrela erabakiz gero. 

 Frograren epai-mahaia batzorde antolatzaileak osatuko du. Epaia apelaezina 

izango da. 



  Sarituen zerrenda sekretupean mantenduko da Nafarroako Unibertsitatean 

ospatuko den sari banaketa arte. 

  Parte hartuko duten irakasleek era ziurtagiri bat jasoko dute. 

8. INFORMAZIOA ETA KONTAKTUA 

 Web-orria: http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-

letras/eventos/historiaolinpiadak  

  Posta elektronikoa: olimpiadahist@unav.es  

9. BABESLEAK 

 Alianza Editorial 

  Euskal Hizkuntza eta Kultur Katedra (Nafarroako Unibertsitatea) 

  Diario de Navarra 

  Filosofia eta Letren Fakultatea ( Nafarroako Unibertsitatea) 

  Librería Universitaria (Grupo Troa) 

  Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (SEHN) 

 

 

 

 

 


