
JOKOAREKIKO ETA TEKNOLOGIA BERRIEKIKO 

MENDEKOTASUNEI BURUZKO III. JARDUNALDIAK.  JOKO 

ON LINE-REN EGOERA, MENDEKOTASUN JOKABIDEAK ETA 

TRATAMENDUA  

 
TXOSTENAKTXOSTENAKTXOSTENAKTXOSTENAK        
    
    
AURKEZTEKO ARAUAKAURKEZTEKO ARAUAKAURKEZTEKO ARAUAKAURKEZTEKO ARAUAK    
    
Txostenetan landu beharko dira, teorikoki eta praktikoki, 
programarekin zerikusia duten gaiak. 
Onartu egingo dira jatorrizko lanak aldizkarietan argitaratu gabeak 
edo beste jardunaldi edo kongresu batzuetan aurkeztu ez direnak. 
Txostenak onartzeko azken eguna: 2008ko Txostenak onartzeko azken eguna: 2008ko Txostenak onartzeko azken eguna: 2008ko Txostenak onartzeko azken eguna: 2008ko uuuurriaren 10arriaren 10arriaren 10arriaren 10a....    
Txostenak posta elektronikoz bidali daitezke honako helbide honetara: 
info@onlinezurekin.org; eta gaia atalean Jokoarekiko eta tekJokoarekiko eta tekJokoarekiko eta tekJokoarekiko eta teknologinologinologinologia a a a 
berriekiko mendekotasunei buruzko III. berriekiko mendekotasunei buruzko III. berriekiko mendekotasunei buruzko III. berriekiko mendekotasunei buruzko III. jjjjardunaldiak ardunaldiak ardunaldiak ardunaldiak adierazi beharko 
da. Halaber, badago posta arruntaz bidaltzea, honako helbide honetara: 
Jokoarekiko eta tekJokoarekiko eta tekJokoarekiko eta tekJokoarekiko eta teknologinologinologinologia berriekiko mendekotasunei buruzko III. a berriekiko mendekotasunei buruzko III. a berriekiko mendekotasunei buruzko III. a berriekiko mendekotasunei buruzko III. 
jjjjardunaldiak ardunaldiak ardunaldiak ardunaldiak  
Alaba Jeneralaren kalea 25- 1.esk.01005 VITORIA-GASTEIZ 
Txostenek honako irizpide hauek bete beharko dituzte:  

 Lanak jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan beharko dira. 
 Laburpen-testua mekanografiatuko da paragrafo tarte batez, 
eta letra tamaina Times New Roman 10 puntukoa izango da. 
Bestalde, 350 hitzeko luzera izango du.  

 Laburpenean honakoak adieraziko dira: EgileakEgileakEgileakEgileak-  egile guztien 
izen-abizenak, eta bakoitzaren laneko edo ikastokiko helbidea  
idatzi beharko dira letra larriz. Baten kasuan, 
erreferentziazkoa izango dena: posta kodea, telefonoa eta 
posta elektronikoaren helbidea. Hitz gakoakHitz gakoakHitz gakoakHitz gakoak- hiru. IzenburuaIzenburuaIzenburuaIzenburua- 
bi lerro, gehienez.   

 Txostenaren testuak honako egitura izan beharko du: sarrera, 
helburuak, garapena eta ondorioak. 

 
LABURPENEN EBALUAZIOA 
 
Jardunaldien antolatzaileek aurkeztutako txostenen laburpenak 
ebaluatuko dituzte eta erreferentziazko egile bakoitzari adieraziko 
diote, urriaren 20a baino lehen, beren lana ahoz aurkezteko aukeratu 
edo baztertu duten. 
 
TXOSTENA AHOZ AURKEZTEA 
 
Txostena ahoz aurkezteko hamar minutu izango dira, gehienez.Txostenak 
aurkezteko ezinbestekoa izango da egileetako batek izena emanda izatea 
jardunaldietan. 
 
TXOSTEN OSOA BIDALTZEA 
Urriaren 30erako antolatzaileei bidali beharko zaie testu osoa word 
formatuan, posta elektronikoz edo arruntaz goian adierazitako 
helbideetara, eta honakoak jaso beharko dira hurrenkera honetan:  
IZENBURUA 
EGILEA/AK 
TXOSTENAREN TESTUA 
BIBLIOGRAFIA 
ERANSKINAK (baldin badaude) 
 


