
 
 

  

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendutako bideo 
lehiaketa (2017-2018 ikasturtea) Espainia 
 

ZEIN DA AFALTZEN DUGUN ARRAINAREN JATORRIA? 
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Sarrera 
 
AquaSpace – Making Space forAquaculture (http://www.aquaspace-h2020.eu/) hiru 
urteko proiektu bat da, Europako Batzordeak finantzatua Horizon 2020 
ikerketa-programaren esparruan. 
 
AquaSpace proiektuaren helburu nagusia da ur-kalitate oneko espazio gehiago 
eskaintzea akuikulturarako, akuikulturan ekosistema-ikuspegia eta itsasoaren 
espazio-plangintza kontuan hartuz, eta elikagaien segurtasuna bermatzea eta 
enplegu-aukera gehiago sortzea hazkuntza ekonomikoaren bidez.  
Itsasoaren espazio-plangintza egitea estrategikoa da, aurrera begirako plangintza da 
itsas ingurunea arautzeko, kudeatzeko eta babesteko, eta espazioaren banaketa egiten 
du itsasoaren hainbat erabilera, erabilera metatuak eta gatazkatsuak izan daitezkeenak 
bideratzeko. Akuikulturan ekosistema-ikuspegia kontuan hartzeak hiru oinarri hauek 
ditu: iraunkortasun ekologikoa, berdintasun soziala eta askotariko erabileren 
koordinazioa. 
 
AquaSpace bideo-lehiaketaren helburua da Bigarren Hezkuntzan dauden ikasleak 
animatzea afaltzeko jaten dugun arrainaren jatorria zein den jakitera eta horretarako 
aukera ematea, eta ikaskuntza-esperientzia hori Europako publiko zabalago batekin 
partekatzea. Ikasle horiei bideo labur bat ekoizteko gonbita egiten zaie (gehienez ere 
3 minutukoa), non erakutsi behar baitute zer ikasi eta ulertu duten afaltzeko jaten 
dugun arrainaren jatorriari eta akuikultura gai zabalagoari buruz. 
 
Bideo-lehiaketa Aquaspace Project1 proiektuaren parte da, eta Europako 10 herrialde 
hauetan egiten hari da: Grezia, Danimarka, Frantzia, Hungaria, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Portugal, Espainia eta Erresuma Batua. 
 
Dokumentu honek Espainiako AquaSpace bideo-lehiaketaren arauak eta baldintzak 
ezartzen ditu. 
Kontuan izan lehiaketa herrialde-mailan BAKARRIK egiten dela, eta, beraz, 
parte-hartzaileak herrialde bereko beste parte-hartzaileekin bakarrik lehiatuko direla. 
AquaSpace-k eskubidea du, bere irizpideen arabera, bideo-lehiaketaren arauak eta 
baldintzak aldatzeko. 
 
 
1Ecosystems approach to Making Space for Aquaculture- SFS-11a-2014 – Optimizing space availability 

for European Aquaculture.

http://www.aquaspace-h2020.eu/
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Parte-hartzaileak 
 

Espainian, AquaSpace bideo-lehiaketa Bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendua dago, 
zeinek taldeka lan egin baitezakete ikasgelan eta talde gisa bidali bideoak. Ahal izanez 
gero, bost laguneko taldeak osatu behar dituzte, irakasle/hezitzaile batek 
gainbegiratuta. Bideoaren babeskopia egin behar da beti, eta bideoa beren 
ikastetxearen bidez bidali. 
 

Bideoaren gaia 
 
Hau da bideoaren gaia: 
“Zein da jaten dugun arrainaren jatorria?” 
 

Egutegiak eta epeak 
 
Bideo-lehiaketa 2017ko irailaren 26an jarriko da martxan, eta lanak 2017ko 
abenduaren 20ra arte (12:00ak arte, ordu lokala) aurkez daitezke.  
Bideo sarituak 2018ko urtarrilaren15ean jakinaraziko dira, eta AquaSpaceren 
webgunean jarriko dira: www.aquaspace-h2020.eu 
 
Begiratu AquaSpaceren webguneko Espainiako atala, daten eta jakinarazpenen 
eguneratzeak ikusteko: www.aquaspace-h2020.eu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Egutegi ofiziala 

Bideoak entregatzeko epea: 2017ko ABENDUAREN 20a, 12:00 (ordu lokala) 

Noiz emango den irabazleen berri: 2018ko URTARRILAREN 15a 

http://www.aquaspace-h2020.eu/
http://www.aquaspace-h2020.eu/
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Bideoaren estiloa, iraupena eta formatua 
 

Estiloa: Lehiaketa honetara, era guztietako ekoizpen-tekniketako bideo laburrak aurkez 
daitezke: animazioa, dokumentala, esperimentazioa edo lan hibridoa. 
 
Hizkuntza: Gaztelaniaz edo ingelesez izan behar du bideoak. 
 
Iraupena: Gehienez, 3 minutu, izenburuak eta kredituak barne. Minutu gehiagoko 
bideoak ez dira kontuan hartuko. 
 
Formatua: Fitxategi-formatu hauek onartzen dira: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, 
MPEGPS, WMV eta FLV. 
 
Bereizmena: Bideo guztiak Europako TB-estandarretan egin behar dira: 25/50 fps (EZ 
30/60/29.97 fps). 
->SDn: DV PAL 720 x 576 / 16/9 anamorfikoa / 50i edo 25p / 48 KHz->HDn: 1280 x 720 
25p edo 50p EDO 1920 x 1080 25p edo 50i 
 
Bideoa prestatzeko, esportatzeko eta behar bezala editatzeko (softwarea editatzetik 
Youtubera igotzeraino), jarraibide hauek gomendatzen ditugu: 
http://vimeo.com/help/compression 
 
Izenburua eta fitxategiaren izena: Izenburu originala eta adierazkorra eduki behar du 
bideoak. Bideo-fitxategia izenburu horrekin gorde behar da, amaieran “SPA” jarrita. 
Adibidez, parte-hartzaileak erabakitzen badu bideoari “the journey of a fish” izena 
jartzea, fitxategiak izen hau izan behar du: the_journey_of_a_fish_SPA.mov 
 
Beste elementu batzuk: Kanpoan utziko dira hizkuntza edo irudi desegokiak edo eduki 
laidogarriak edo gaitzesgarriak dituzten bideoak. Bideoak EZ du AquaSpaceren edo 
Europako Batzordearen logotiporik eduki behar. 

http://vimeo.com/help/compression
http://vimeo.com/help/compression
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Bideo-entrega eta aurkeztu beharreko dokumentazioa 
 
Entregatzen den bideo bakoitzarekin dokumentu hauek aurkeztu behar dira: 
 

1. Entregatzea- entregatu emailez meritxel.gonzalez@azti.es helbidera, 
parte-hartzaileari buruzko informazioarekin, bideoari buruzko xehetasunekin 
eta Youtuben egindako bideoaren estekarekin batera. Bideoa ere WETRANSFER 
bidez bidali helbide elektroniko berdinera.  
 

2. Erantzukizun-adierazpena (B formularioa)- sinatuta eta eskaneatuta, non 
parte-hartzaileak adierazten baitu, alde batetik, ez duela erabili egile-eskubidea 
duen materialik edo erabili badu eskuratu dituela eskubide horiek, eta bestetik, 
bideoan adin txikikoen irudiak badaude, gurasoen baimena lortu duela eta 
AquaSpaceri ematen dizkiola bideoa erabiltzeko/editatzeko eskubideak. 

 
3. Gidoia- (dagokionean) word-eko dokumentu batean. 

 
 

 
 

mailto:meritxel.gonzalez@azti.es
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Bideo hautagaien hautagarritasuna 
 
Bideoak aurrez adierazitako baldintza guztiak bete behar ditu, hala nola gaiaren 
egokitasuna, formatua eta material guztia adierazitako epeetan entregatzea. 
Bideoak ez du eduki lizunik, laidogarririk, desegokirik edo gaitzesgarririk eduki behar, 
eta ez du urratu behar inoren edo inolako erakunderen pribatutasun-eskubiderik, 
egile-eskubiderik, markarik edo jabetza intelektualaren eskubiderik. 
 
Ikasleek bideoan ez dute erabili behar hirugarrenen eskubideen mende dagoen 
materialik edo elementurik (adibidez, beste film batzuen laburpenak, irudiak, audioa, 
musika), baldin eta haien baimena lortu ez badute bideoa entregatu aurretik. Bideoan 
adin txikikoen irudiak ageri badira, haien gurasoen edo tutoreen baimena lortu behar 
dute ikasleek. Parte-hartzaileak Erantzukizun Adierazpenean adieraziko du horietako 
ezer ez dela urratu eta lortu dituela eskubide guztiak. 
 
Behar den dokumentazio guztia, Erantzukizun Adierazpena barne, behar bezala eta 
osorik beteta duten bideoak baino ez dira joko hautagaitzat. 
 
AquaSpacek eskubidea du lehiaketako edozein unetan dokumentu honetan adierazten 
diren eskakizunak eta baldintzak betetzen ez dituen edozein bideo baztertzeko edo 
deskalifikatzeko. 
 
Lehiaketan parte hartuz, parte-hartzaileek onartzen dute AquaSpace partzuergoa edo 
proiektuaren edozein norbanako onuradun ez dela izango ekintza hauen ondoriozko 
erreklamazio, kostu, erantzukizun eta galeren erantzule: (i) AquaSpacek filmaz egiten 
duen erabilera; (ii) parte-hartzaileen lehiaketako parte-hartzea. 
 

Bideoen jabetza 
 
Bideo bat entregatzean, parte-hartzaileek AquaSpace partzuergoari egile-eskubiderik 
gabeko baimena ematen diote kopiatzeko, banatzeko, aldatzeko, erakusteko eta 
jendaurrean emateko, bai eta bestelako erabileretarako ere, eta baimena ematen die 
beste batzuei beren bideoa edozein hezkuntza-helbururekin erabiltzeko munduan 
zehar eta edozein hedabidetan. 
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Bideo irabazleen aukeraketa 
 
Irizpide hauek hartuko dira kontuan bideoak ebaluatzeko eta puntuatzeko (ordena ez 
da garrantzitsua): 
 

 Gaiarekiko egokitasuna. 
 Bideoan islatzen den ikerketa-kalitatea. 
 Mezuaren garrantzia eta izan dezakeen eragina. 
 Ekoizpenaren kalitatea. 
 Bideoaren sormen eta originaltasun orokorra. 

 
Epaimahai bat osatuko da parte hartzen duen herrialde bakoitzerako, eta herrialde 
horretako irabazleak aukeratuko ditu, bere irizpideen arabera. Lehiaketa 
herrialde-mailan izango da, parte hartzen duen herrialde bakoitzean. 
 

Lehiaketarako sariak 
 
Talde irabazleak 300 €-ko saria jasoko du. Horrez gainera, lanik onenak Donostiako 
2018ko Txiki Ciclo de Cine Submarino emango dira. 
 

Informazio gehiagorako kontaktua 
 

Meritxel González Intxausti 
e-mail: meritxel.gonzalez@azti.es 
Telefonoa: 946574000 
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AquaSpace proiektuko parte-hartzaileak 
 

PROIEKTUKO 
BAZKIDEAK 

IZENA HERRIALDEA 

1 THE SCOTTISH ASSOCIATION FOR MARINESCIENCE 
LBG (SAMS) 

Erresuma Batua 

2 AGRIFOOD AND BIOSCIENCES INSTITUTE (AFBI) Erresuma Batua 

3 AZTI FUNDAZIOA (AZTI-TECNALIA) Espainia 

4                                          BLUEFARM SRL (BLUEFARM) Italia 

5 CHRISTIAN MICHELSEN RESEARCH AS (CMR) Norvegia 

6 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 

Espainia 

7 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS FAO (FAO) 

Italia 

8 NEMZETI AGRARKUTATASI ES INNOVACIOSKOZPONT 
(NARIC) 

Hungaria 

9 INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR 
L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) 

Frantzia 

10 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR ) Norvegia 

11 THE JAMES HUTTON INSTITUTE (JHI) Erresuma Batua 

12 LONGLINE ENVIRONMENT LTD (LLE) Erresuma Batua 

13 MARINE SCOTLAND (MSS) Erresuma Batua 

14 SAGREMARISCO-VIVEIROS DE MARISCO LDA (SGM) Portugal 

15 JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, 
BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LAENDLICHE 
RAEUME, WALD UND FISCHEREI (TI-SF) 

Danimarka 

16 UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY 
OF IRELAND (UCC) 

Irlanda 

17 PANEPISTIMIO KRITIS (UNIVERSITY OF CRETE) (UOC) Grezia 

18 BIHARUGRAI HALGAZDASAG MEZOGAZDASAGI 
TERMELO ERTEKESITO ES TERMESZETVEDELMI KFT 
(BHG) 

Hungaria 

 
 

NAZIOARTEKO 
PARTAIDETZA 

IZENA HERRIALDEA 

1 DALHOUSIE UNIVERSITY (DAL ) Kanada 

2 YELLOW SEA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE, 
CHINESE ACADEMY OF FISHERY SCIENCES (YSFRI) 

Txina 

3 THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA (UWA) Australia 

4 THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION (NOAA) 

Estatu Batuak 
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