
Honelakoa naiz:

Ikasturtea:

Mentorea:



3. edizioa: 2019ko iraila

Inprimatzeko bertsioa:

Deusto LearningLab, Deustuko Unibertsitatea

Weba: http://learninglab.deusto.es/

Inspira STEAM 2019

Weba: http://www.inspirasteam.net/

twitter.com/MujerTekSpace

Marrazkiak, irudiak eta bektore-ikonoak: Kaikoo Studio, Freepik. 

http://inspirasteam.net/cuaderno-online/


Inspira STEAM proiektuaren helburua da

zientzia eta teknologiarako interesa piztea

gazteen artean, bereziki nesken artean.

Horretarako, gure inguruko emakume zientzialari

eta teknologoek zurekin lan egingo dute, sei

saiotan, helburu honekin:

www.inspirasteam.net
Informa zaitez!

#InspiraSTEAM
Ezagutarazi!
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Hurbileko
STEAM 

emakumeen
erreferente

berriak
ematea

Neskei eta 
mutilei

STEAM arloko
lanbideak

ezagutaraztea

Teknologiako
ikasketei

buruz
sentsibilizatzea

eta 
orientatzea

Aurrerakuntz
ak gizon eta 
emakumeen

artean
garatzea

STEAM 
Emakumeei

ikusgarritasuna

eta balioa
ematea

Dauden
estereotipoak

ezagutzera
ematea

ZER DA INSPIRA STEAM?
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1. ZER DIRA STEAMAK?

▪ Aurkezpena.

▪ Proiektuaren helburuak.

▪ Justifikazioa eta beharra.

▪ Metodologia.

▪ Zer dira STEAMak? 

▪ Non daude STEAMak gure inguruan?
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1. ZER DIRA STEAMAK?

Science - Zientzia

Technology - Teknologia

Engineering - Ingeniaritza

Arts - Artea

Maths - Matematikak

ZER DIRA STEAMAK?



Make Whats Next Change

Ese lugar
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“Make Whats Next Change” bideoaren
transkripzioa euskaraz:

Neska hauei galdetu genien zer 

ALDATU NAHI ZUTEN MUNDUAN.

- Oso gogoko dut klima aldaketari 

buruzko guztia.

- Asko kezkatzen nau denontzat 

nahikoa edateko ur ez egoteak.

- Ingurumen  jasangarria izango 

dugula ziurtatu nahi dut.

- Minbizia osatuko duen botika bat 

aurkitu nahi dut, nire amak gaixo 

hori eduki baitzuen.

Eta INSPIRAZIO pixka bat 

partekatuko dugu.

Minbizia antzematen.

- Sinestezina!

- Hala!

- Sinestezina!

Edateko ur iturriak

- Baliteke ura egotea arrakaletan.

Ura ateratzen.

- Halako gauzak ikusten 

ditudanean…

- Halakoak egin nahi ditudala 

pentsatzen dut.

- Ezin naiz ezer egin gabe egon.

Gero BERRI TXARRA eman genien.

Baliteke arazo horiek zuk ez 

konpontzea.

Emakumeen % 6,7 baino ez dira 

Zientzia eta Teknologia arloetan 

graduatzen.

- Baina horrek ez du zentzurik. Nola 

izan daiteke hori?

- Beti egongo da norbait ezin duzula 

ezer egin esango dizuna. Nik uste 

dut ahal dudala.

- Gizonezkoak bezain miresgarriak 

gara, haiek egiten duten berbera 

egin dezakegu.

- Nire izena ere hor egon dadin nahi 

dut eta hau jartzea: “Marleyk

lagundu zuen klima aldaketaren 

arazoak gelditzen”.

- Bularreko minbiziaren kontrako 

botika aurkituko dut.

- Denok ekin behar diogu lanari.

Aldatu mundua. Egin Zientzia eta 

Teknologiako karrerak.

Baliabide gehiago
[Pasahitza: adalovelace]

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/s_0101/
http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0100/
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1. ZER DIRA STEAMAK?

HONEK HARRITU NAU GAUR:
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▪ Inguruko estereotipoak identifikatzen

ikasi. 

▪ Ezagutu STEAM estereotipoak, bereziki

emakumeei eragiten dietenak. 

▪ Estereotipoetatik askatu: "ez dut zertan

izan besteek itxaroten duten bezalakoa". 

2. ESTEREOTIPOAK
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2. ESTEREOTIPOAK

Always #LikeAGirl

Disney Gender Estereotypes

Killing Us Softly 4

Bob short Movie

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/s_0201/
http://inspirasteam.net/s_0202/
http://inspirasteam.net/s_0203/
http://inspirasteam.net/s_0204/


10

Súper Lola eta Lalo printze

arrosa

Bideo gehiago

Saga Falabella “Miedos” 

Baliabide gehiago
[Pasahitza: adalovelace]

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/s_0206/
http://inspirasteam.net/s_0207/
http://inspirasteam.net/s_0208/
http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0200/
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2. ESTEREOTIPOAK

GAURKOAN HAU GUSTATU ZAIT:
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▪ Era positiboan balioestea pertsonek egin

ditzaketen jarduera ugariak, pertsona

horien sexua edozein dela ere. 

▪ Lan-egoera ez estereotipatuak

ezagutaraztea.

▪ STEAM arloetako profesionalak lanean

aritu daitezkeen esparru eta sektore

ugarien aniztasuna ezagutaraztea.

3. LANBIDEAK
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INSPIRAGRAM

Argitalpenak Jarraitzaileak Jarraitutakoak

3. LANBIDEAK
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Lanbideen zerrenda

“Berdintasunean hezi” 

izeneko kanpaina

Ikusezinak: genero 

berdintasuna

Baliabide gehiago
[Pasahitza: adalovelace]

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/s_0301/
http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0300/
http://inspirasteam.net/s_0302/
http://inspirasteam.net/s_0303/
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HAU DESKUBRITU DUT GAUR:

3. LANBIDEAK
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▪ Historiako eta gaur egungo STEAM 

emakumeak ezagutu.

▪ Haien lorpenak eta ekarpenak baloratu.

▪ Ezagutu zein STEAM arlotan gailendu

diren.

▪ Ulertu zergatik ez ditugun ezagutzen.

▪ Gure inguruko STEAM emakumeak

ezagutu.

4. STEAM EMAKUMEAK
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4. STEAM EMAKUMEAK

Emakume zientzalarien

karta-jokoa

Historiako eta gaur egungo

STEAM emakume handien

fitxak

Emakume asmatzaileak

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/s_0401/
http://inspirasteam.net/s_0402/
http://inspirasteam.net/s_0403/
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Nagusitan ZIENTZALARIA 
izan nahi dut

Aurkitu STEAM arloko

emakume gehiago

Baliabide gehiago
[Pasahitza: adalovelace]

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0400/
http://inspirasteam.net/s_0405/
http://inspirasteam.net/s_0404/
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4. STEAM EMAKUMEAK

HONEKIN GERATU NAIZ GAUR:
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▪ Baloratu nolako garrantzia eta 

erabilgarritasuna duten STEAMek

gizartean eta eguneroko bizimoduan.

▪ Aztertu zein esparrutan garatu

daitekeen STEAM lanbide bat.

▪ Hausnartu zein trebetasun behar diren

STEAM lanbidea ikasi eta garatzeko.

▪ Baloratu aniztasunaren aberastasuna

taldeetan eta gure harremanetan.

5. STEAM BEGIRADA ZABALDU
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NIRE AMETSA DA…

5. STEAM BEGIRADA ZABALDU
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Baliabide gehiago
[Pasahitza: adalovelace]

Inspira zaitez!

Bideo gehiago

ESTEKA INTERESGARRIAK

http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0500/
http://inspirasteam.net/s_0501/
http://inspirasteam.net/s_0502/
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5. STEAM BEGIRADA ZABALDU

HONETAZ KONTURATU NAIZ GAUR:
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▪ Inspira STEAMen ikasi dugu…

▪ Gaurko saiotik eramango dut:

▪ Mundu osoari jakinaraziko diot…

▪ Ospa dezagun #InspiraSTEAM naizela!

6. #InspiraSTEAM naiz
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6. #InspiraSTEAM naiz

Baliabide gehiago
[Pasahitza: adalovelace]

Anima zaitez bideo bat

grabatzen Inspira STEAMen

duzun esperientziarekin eta 

zabaldu sare sozialen edo zure

ikastetxeko webaren bidez. 

Elkarlaneko bideoa egin

dezakezu zure ikaskideekin, 

zure mentorearekin, 

familiarekin… erabili sormena

eta ekin!

Ezagutarazi!

Gogorarazi zure ikastetxeari #InspiraSTEAM

etiketa erabil dezala argitaratzean. 

Gainera, guri bidal diezagukezu posta bidez

(inspira@deusto.es) edo Twitter kontura: 

@MujerTekSpace

ARGIAK, KAMERA ETA EKIN!

http://inspirasteam.net/recursos_sesiones/s0600/


 Inspira STEAM

Zerk harritu zaitu gehien?

Kaixo! Zer moduz moldatu zara Inspiran?

Zer gustatu zaizu gehien?
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Hemendik aurrera hasiko da zure

abentura. 

STEAMekin ondo pasatzeko jolas eta 

esperimentu batzuk aurkituko dituzu.

Laster arte #InspiraSTEAM!

ESPERIMENTUAK



Elementu hauek erabiliz (espagetiak, zinta

itsasgarria eta kordela) eraiki ezazu ahalik

eta egitura altuena.

15 minutu dituzu egitura hori egiteko. 

Ondoren, konparatu beste ikaskideekin. Inork 

eutsi gabe denborarik gehien mantentzen 

den egitura izango da irabazle.
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ESPERIMENTUAK

SPAGHETTI CHALLENGE



Hartu orri bat edalontzi bat egiteko. Jarraitu 

marrazkiko instrukzioei eta ikusi ura edateko 

balio duen.

Bilatu klasean edo etxean material 

desberdinak eta egin beste edalontzi bat. 

Zein materialek irauten du gehien?
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PAPIROFLEXIA



Eguzki-erloju bat egitea nahiko erraza da! 

Jarraitu marrazkiko eskemari eta diseinatu

zeure eguzki-erlojua. Bilatu argibide gehiago
Interneten eguzki-erlojua nola egiten den 

jakiteko.

Egingo duzu. Bai horixe!
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ESPERIMENTUAK

EGUZKI-ERLOJUA



Badakizu zenbatekoa den ilargiaren zikloa? Idatzi 

zein egunetan ikusten duzun ilargia marrazkian 

bezala eta kalkulatu!

Datak apuntatu ditzakezu 1, 2 edo 3 ziklotan.
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Ilbehera
1. data:                 
2. data:                 
3. data:                 

Ilberria
1. data:                 
2. data:                 
3. data:                           

Ilbetea
1. data:                 
2. data:                 
3. data:                 

Ilgora
1. data:                 
2. data:                 
3. data:                 

ILARGIAREN ZIKLOA



Ekaitza zein distantziatara dagoen eta hurbiltzen

ala urruntzen ari den jakitea nahiko erraza da: 

tximista ikusi eta trumoia entzuten den bitarteko

segundoak kontatu, besterik ez da egin behar.  Bi 

fenomenoen artean aldea gertatzen da, argiak

300.000 kilometro orduko abiadura duelako eta 

soinuak 331 metro segundokoa duelako. 

Orain, ekaitza dagoenean datuak jaso ahal

izango dituzu.  Apuntatu hemen!
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TXIMISTA
[ORDUA:MIN:SEG]

TRUMOIA
[ORDUA:MIN:SEG]

BATETIK BESTERA 
IGARO DEN 

DENBORA
[SEGUNDOAK]

ESPERIMENTUAK

BADAKIZU NON DAGOEN EKAITZA?



Hutsik dagoen edalontzian txanpon bat

sartzen badugu eta urez betetzen badugu, 

ura gardena denez, txapona ikusten

jarraituko dugu, ezta? Ikus dezagun!

Materialak

• Beirazko edalontzi bat

• Txanpon bat

• Ura

Zelan egingo dugu?

1. Sartu txanpona edalontziaren barruan.

2. Bete urez edalontzia. Ikusten duzunez, orain

ere txanpona edalontziaren barruan islaturik

dago.

3. 3Orain, egin berriz prozesua, baina edalontzia

txanponaren gainean jarrita. Urez betetzean, 

zer gertatu da!? 

Ulertzeko zergatik gertatzen den hori, bilatu

informazioa errefrakzioaz eta Snellen legeaz. 

TXANPON IKUSEZINA
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ESPERIMENTUAK

Zer da elektrizitate estatikoa? Egingo dugun

lasterketan, gure helburua izango da 

freskagarrien latak ukitu gabe mugiaraztea, 

horixe baino ez!

Zer behar dugu? Parte hartzaile bakoitzak hau behar
du:

• Freskagarri lata huts bat

• Puxika bat

• Artile apur bat (oihal bat, jertse bat edo bufanda 

bat), edozein jantzi akriliko edo geure ilea

Zelan egingo dugu?
1. Aukeratu gainazal laua, adib., zolua, eta definitu

irteerako eta helmugako lerroak.

2. Puztu puxika eta egin korapiloa, jarri freskagarri lata 

irteerako lerroan etzanda, eta hartu eskuan artilezko

oihala. 

3. Irtetzeko seinalea ematean, igurtzi azkar puxika

oihalarekin eta hurbildu latara, ukitu gabe. Aurrera 

egiten jarrai dezakegu gelditu arte, une horretan

berriro igurtziko dugu puxika oihalarekin, eta berriro

erabili lata erakartzeko. Horrela arituko gara, behin

eta berriro, helmugara iritsi arte.

3, 2, 1… ¡GO! 

Ulertzeko zergatik gertatzen den hori, bilatu informazioa

elektrizitate estatikoari buruz.

LATA LASTERKETA PUXIKAREKIN



Koreografia labur eta erraz baten pausoak idatzi (idatzi

edo marraztu egin ditzakezu).

1. Eman koreografiak pertsona batzuei, dantza egin

dezaten.

2. Guztiek egiten dute dantza bera? Zalantza asko

dituzte eman behar dituzten pausoei buruz?

3. Osatu koreografia zure dantzariek eskatzen duten

informazioarekin.

Zorionak! Egin duzu zure lehen algoritmoa! Urratsez urrats

emandako instrukzio multzoa da algoritmoa, arazo bat

konpontzeko edo eginkizun bat betetzeko sortua, zure

kasuan, koreografiako pausoak.

Programazioan, programatzaileek algoritmoak idazten

dituzte (programak), ordenagailuari eginkizuna nola bete

esaten diotenak. 

2. urratsean, konturatuko zinen oso garrantzitsua dela pauso 

horiek oso zehatzak izatea, pertsona guztiek berdin

interpretatu eta koreografia berdina egin dezaten.

Gauza bera gertatzen da ordenagailuekin, hartzen dituzten

programak oso ondo idatzita egon behar dira. Oso 

zehatzak izan behar dira eta informazio asko eman behar

dute, errore txiki batek arazo asko eragin ditzake. Pentsa

ezazu nolako ondorioak izan ditzakeen ordenagailuaren

programako erroreak espazio anezka edo transbordadore

espazial bat botatzean, edo trenbideko seinaleetan!
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PROGRAMATU KOREOGRAFIA BAT









Sustatzailea:

Finantzatzaileak:

http://inspirasteam.net/

Laguntzailea:


