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«Eustory» Gazteentzako 
Historia Lehiaketaren 7. Deialdia 

Eustory-RMR «Amerika» Gazteentzako 
Historia Lehiaketaren 7. Deialdiko Gaia  

Ongi etorriak Gazteentzako Historia Lehiaketaren zazpigarren
ekitaldira. Europar Eustory sareak Real Maestranza de Caballería
de Ronda erakundearen bidez sustatzen du lehiaketa hau
Espainian eta Portugalen, eta Hespéridesekin (Asociación de
Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de
Andalucía) eta Associação de Professores de História de
Portugal Elkartearekin lankidetzan antolatzen du.  

Gainera, Eustoryn parte hartzeak sariak eskudirutan
irabazteko aukera eman diezazuke, eta, horrez gain, Eustory
Akademietan (europar historiari buruzko gaien topaketa foroak
eta eztabaidak) parte hartzeko aukera, hogeitik gora
herrialdeetako gazte europarrekin batera. 

2008tik hona Espainia osoko ikasleek parte hartu dute
Berlinen, Bruselan, Minsken, Gdansken, Rondan, Madrilen,
Skuolen, Tromson, Venezian, Ljubljanan, Helsinkin, Sofian eta
abarren ospatutako Eustory Akademietan. Urtero antolatzen
diren Akademietako batean parte hartzea lagungarria izango
zaizu ingelesez jarduteko, horixe baita hizkuntza ofiziala,
historiaganako jakin-nahia eta interesa duten pertsonekin
harremanetan jartzeko aukera emango dizu, eta haiekin gure
kontinentearen iraganari eta orainari buruzko ideiak egiaztatu
eta trukatu ahalko dituzu.  

Zure proiektuaren TUTOREA oso garrantzitsua da. Lanaren
gaia erabakitzen duzunean, hark gidatuko zaitu ikerketaren lerro

nagusiak proposatzeko orduan, hark lagunduko dizu zuk
bildutako informazio egiazkoa edo egiaztagarria edo hark
emandakoa erabiltzen, zer pertsona eta zergatik elkarrizketatu
ditzakezun adieraziko dizu, eta baita ere zeintzuk diren
kontsultatu beharreko artxibategi, hemeroteka, museo eta
liburutegiak, eta, proiektuari ekiteko,  modu ordenatuan ikertzen
eta plangintza egiten lagunduko dizu. Lehiaketan parte hartzeko
oso gomendagarria da tutore bat inplikatzea, eta, sariaz
harago, harekin harreman ezberdin bat finkatu ahalko
duzu, dela zure irakaslea, ahaidea edo gaiarekin nolabaiteko
interesa duen hirugarren bat. Kontuan izan, eskuratzen duzun
ezagutza harekin partekatzen joango zara, harekin aztertzen eta
baloratzen, nor bere ikuspegi eta gaitasunekin. Zure lanean
tutore batek parte hartzen badu, sari bat jasoko du eskudirutan
egindako lanaren aitortza gisa.         

Lehiaketa honek zure ekimena eta zure irizpidearen arabera
lortu, ordenatu eta baloratzen duzun informazioa erabiliz zure
inguruko historia berreraikitzeko ahaleginean erakutsitako
zorroztasuna sarituko ditu.  

Ez ahaztu zerorrek bilatu behar dituzula datuak, eta haiek
modu originalean erlazionatu, zerorrek idatzi behar duzu
historia zure aurkikuntzekin eskuratzen duzun ezagutzaren
arabera, harik eta, azkenean, zure kontakizuna itxuratu ahal
duzun arte, eta hura edozein formatutan aurkeztu ahalko duzu. 

Espainiar, portugaldar eta europarrontzat «Amerika»,
Atlantikoaren beste aldean dagoen kontinentea, orokorrean, gure
ilusioak, ametsak eta etorkizuna proiektatzen ditugun mundu bat
izan da eta hala izaten segitzen du. Zergatik? 

Elkarrekin bizi izandako historiako lehen urteetan, nork nor
deskubritzen ote zuen auziari buruz egoera berriak sortu ziren.
Errealitate berri hau garatzen joan zen kolonizazioarekin,
independentzia prozesuekin, mugimendu etniko, politiko edo
sozialekin, esklabotza ezeztatzeko gerrekin, Antzinako
Erregimenaren amaierarekin, aberastasunaren, industriaren eta
merkataritzaren sorrerarekin edota planetaren globalizazio
errukigabearen baitan bizi izandako kontinenteen arteko migrazio
fluxuekin. 

Europar imaginarioan Hego, Ipar eta Erdialdeko
Amerikak hurbileko hedadura kultural eta identitario bat
adierazten du gaur egun, partekatutako historia bat ez balute
gertatuko ez litzatekeena. 

Posible al da partekatzen dugun kultura komun horren
arrastoak aurkitzea zure familiaren abizenetatik abiatuta?
Migrazio prozesuren batean parte hartu zuten? Zer eragin izan
zuten europar erbesteratze ezberdinek Amerikan?
Ahaidetasun artistikoa aurki dezakegu «joan-etorriko»
deituriko musikan, arkitekturaren bilakaeran, margolaritza

eskola ezberdinetan, bi kontinenteen artean bizi izan ziren
pertsonaietan, kondairetan, kontakizunetan, literaturan
orokorrean eta hizkuntza ezberdinen esaldi eta hitzetan eta abar.
Topatuko al zenuke bere esperientzia amerikarrean jarduera
artistiko, literario, tekniko, zientifikorik burutu zuen zure
inguruko pertsonaiarik, zuk ikertu ahal duzunik? Animatzen al
zara zure inguru hurbileneko arrasto horiek ikertzera?
Enpresaren bat, jakiren bat, kale baten edo hurbileko
enparantza baten eskultura baten izena eta abar izan daitezke
lanari ekiteko pistak.    

Zuetako batzuk Amerikarekin lotura duten familia-
dokumentuak edukitzeko zortea izango duzue, eta beste
batzuek, berriz, agiritegi publiko edo pribatuetan, liburutegietan,
hemeroteketan edo museoetan bilatu beharko duzue. 

Azken batean, proposatzen dizuguna honako hau da: zure
lanean agertuko diren pertsonaia edo gertaera historikoak
garatu edo gertatu diren zure gertuko lekuetan ikertzea.
Zabaldu zure bilaketa internet bezalako tresnekin, edo
elkarrizketatu bizipenak edo gertaera historikoak kontatu ahal
dituzten lekuko edo adituak. Egiaztatu informazio hori guztia,
erlazionatu ezazu ikastetxean ikasten duzun historiarekin, eta
atera zure ondorio propioak.  

Anima zaitez eta parte hartu! 



BILATU gertuko gai bat, zure inguruarekin eta Amerikarekin lotura
duena eta ikertu ahal duzuna.

EGIAZTATU eta  gara tu  in formaz ioa ,  neur tu  zure
irudimena, eta galdetu zure buruari deskubritu duzun guztiaren
zer-nolakoa. 

KONTUAN hartu testuinguru historikoaren alderdiak eta zure
historia hurbilena, eta biak erlazionatu. 

Materiala ordenatzen eta denbora banatzen lagunduko dizun
EGITASMO BAT GARATU, eta ahalik eta gehien zentratu. 

DESKRIBATU ahalik eta argien informazio hori guztia.  

BALORATU zure ikuspuntutik (garaikidea) lortutako emaitzak.

Aztarnak bilatzeko erabili duzun prozedurari buruz HAUSNARTU
EZAZU txosten osagarri batean, eta bertan jaso ezazu zure
lanean suertatu zaizun gaitik edo gaietatik zerk eman dizun
atentzioa, zer fase igaro dituzun eta ikerketaren zein

alderdi iruditu zaizkizun bereziki errazak edo zailak.  

ADIERAZI zure lanean iturrien jatorria —behar den
erreferentziarekin—: bibliografikoak, artxibistikoak, fotografikoak,
ikus-entzunezkoak, interneteko atariak, aldizkariak eta bestelakoak. 

PARTE HARTZEA DBHko 4. mailako eta Batxilergoko 1en eta 4.
mailako ikasleentzat, Lanbide Heziketa arautukoentzat eta 21
urtez azpiko Helduen Bigarren Hezkuntzakoentzat irekia dago.
Lanak bakarka edo taldeka egin daitezke, eta klase oso batek
ere egin dezake. Hori bai, lan bakarra onartuko da pertsona
edo talde bakoitzeko. 

Edozein estatuko 14 eta 21 urte bitarteko AMERIKAKO IKASLEAK
—unibertsitarioak izan ezik— ekitaldi honetan parte hartzera
gonbidatuta daude, Espainiako edo Portugaleko ikastetxe
batekin modu koordinatuan —lantalde mistoak sortuz— edo
banaka, europar kontinentearekiko harremanean jatorri
amerikarreko ikuspuntu bat gehituz. Epaimahaiak tutoreek eta
ikastetxeek sustatutako baterako ekimen horiek aintzat
hartuko ditu. 

Egitekoa

Parte-hartzeko baldintzak
OBRAREN GAIAK zure ingurune geografiko edo gizatiarrari eta
zure ezagutza eremuari buruzkoa izan behar du. Proiektuak
egileen ingurunearekin lotuta egon behar du; hau da, zuen
gertuko bizi-ingurunearekin. 

FORMATUA librea da. Idatzizko lanak, multimedia aurkezpenak,
web orrialde baten garapena, blog bat, bideoak, argazkiak, arte
lanak, testu dramatizatuak… Proiektua zure estiloarekin hobeto
egokitzen den moduan aurkez dezakezu. Hala eta guztiz ere,
proiektuek honako muga hauek bete beharko dituzte: ez dira lerro
tarte bikoitzeko 100 orrialde baino gehiagokoak izango;
aurkezpena hiru dimentsiokoa bada (erakusketa, formatu
dramatizatua eta abar.) arren eskatzen da objektua bere
horretan ez bidaltzeko, argazki-dokumentazio bat baizik,
idatzizko txosten batekin. Lan guztiek prozedura txosten bat
jaso behar dute.    

Lanean erabilitako INFORMAZIO ITURRI GUZTIAK, hala nola
erabakitako edukiak eta hitzez hitzezko zitak bibliografiaren
atalean behar bezala adierazi behar dira. Tutorearen laguntza

mota eta haren norainokoa parte-hartze inprimakian adierazi
beharko dira. Parte-hartzaile gisa, zure lana epaimahairen
aurrean azaltzeko prest egon beharko duzu, hala egitea
beharrezkoa balitz.  

Lana amaitzean esaguzu ZER IKASI DUZUN. Idatzi ondorio
batzuk. 

LABURBILDUZ, honako hau aurkeztu behar da: 

• Lana inprimatua edo beste formatu batean. 

• Prozedura-txostena (lana inprimatua ez bada, txostenak
informazio iturriak edo bibliografia eta ondorioak jaso
beharko ditu). 

• Lanaren eta prozedura-txostenaren kopia digital bat. 

LANAK JASOTZEKO EPEMUGA 2014ko abuztuaren 18a da.
Zigilu-markaren data hartuko da kontuan. 



Sariak
Sariak eskudirutan irabazi ahalko dituzu, eta, batez ere, Eustory
Akademietako batean parte hartzeko aukera izango duzu.
Aparteko deialdi honetan, printzipioz, bizilekua Espainian edo
Portugalen ez duten ikasleak ez dira Eustory Akademietan
hautagai izateko kontuan hartuko.

Eustory Akademiak: Eustory erakundeak antolatutako eta
finantzatutako mintegiak dira, Europa osoan izaten direnak.
Lehiaketa ezberdinetako irabazleek mintegi horietako batera
bidaiatu, eta hartan gai jakin bati buruz eztabaidatzeko eta
ikertzeko aukera dute aste beteko epean. Ate guztiak zabalik
izango dituzu gai espezifiko bati buruz ikertzeko, eta beste
herrialde batzuk ezagutuko dituzu, baita Europako bazter
guztietako lagun berriak ere.    

Sariak Ikasle/Tutoreentzat:
2.500eko 1en sari bat • Ikasleentzat / 1250ekoa • Tutorearentzat
1.000eko 4 bigarren saria • Ikasleentzat / 500ekoa • Tutorearentzat
500eko 5 hirugarren sari • Ikasleentzat / 250ekoa • Tutorearentzat
200eko 10 akzesit • Ikasleentzat / 100ekoa • Tutorearentzat

Bidalketa 
• Bete ezazu parte-hartze inprimakia www.eustory.es 

webgunean.
• Bidali zure lana honako posta helbide honetara: 

Real Maestranza de Caballería de Ronda
Virgen de la Paz, 15
29400 Ronda, Málaga
952 871 539

Nor gara?
Eustory. «Ikertuz ikasi» Eustoryren lehiaketa guztien azpian
dagoen oinarrizko kontzeptua da. Urtero, Eustoryko kide
diren herrialdeetako gazte askok historiaranzko bidaia
bati ekiten diote, gai ugari eta askotarikoetan murgilduz.

Ikasleek ikuspegi ezberdinetatik aztertzen eta kontuan
hartzen dute historia, eta beren ondorio propioak ateratzen
dituzte, maiz finkatuta dauden aurreiritzietatik askatzen dituzte
beren buruak eta zentzu kritikoarekin pentsatzeko gaitasuna
garatzen dute. Zentzu horretan, gizarte zibilean parte hartze
aktibo bat izateko oinarriak ezartzen dituzte.

Alemaniako Körber-Stiftung Erakundeak sustatuta, Eustory
Europa mailako erakunde bat da, erakunde zibil independenteek
osatua, gazte europarrentzat historia lehiaketak antolatzen
dituena, eta:

• Topaketak finkatzeko espazio bat eskaintzen du, eta historiari
eta Europaren etorkizunari buruzko elkarrizketa errazten du,
gazteei zuzendutako nazioarteko mintegien bidez. Europaren

etorkizun komunean historiak duen garrantzia sustatzen du
nazioarteko hitzaldi eta mintegien bidez. 

• Europaren historiari buruzko eztabaida materiala eskaintzen
du bere argitalpenen bidez. 

• Suedia, Norvegia, Estonia, Finlandia, Errusia, Lituania,
Danimarka, Erresuma Batua, Polonia, Bielorrusia, Alemania,
Belgika, Txekiar Errepublika, Ukrainia, Eslovakia, Suitza,
Eslovenia, Errumania, Serbia, Bulgaria, Italia, Austria,
Frantzia, Letonia eta Espainiako elkarte eta ikasleek parte
hartze dute. 

RMR. Real Maestranza de Caballería de Ronda 1573an sortu zen
irabazi-asmorik gabeko entitate bat da. Bere helburuen artean
honako hauek daude: bere ondare historiko eta dokumentalaren
kontserbazioa eta zabalkundea, ikerketaren sustapena, beka
eta sari unibertsitarioak ematea, Espainiako zaldiketa eskola
zaharrenaren mantentzea eta interes orokorreko kultur jardueren
antolaketa. 



www.rmcr.org

Kontsultatu oinarriak

www.eustory.es
concurso@eustory.es

Jarrai gaitzazu


