
Abian da Inspira STEAM Euskadi 2021-2022

▪ Ikasleen artean, bereziki nesken 
artean, STEAM arloak sustatzeko 
konpromisoa, ilusioa eta gogoa 
sustatzea.

▪ Mentoring-eko sei saio egitea 
Lehen Hezkuntzako 6. mailako 
(DBHko 1. maila) 8-15 ikasleko talde 
batekin. Saioak ordubete 
ingurukoak izango dira, eskola
orduetan, 2021-2022 ikasturtean
zehar. 

▪ Xehetasun gehiago: 
https://inspirasteam.net/participar/

▪ Izena emateko:
http://intranet.inspirasteam.net/

Gaur egun, gazteek, bereziki neskek, zientzia eta

teknologia arloetako erreferente femenino hurbilak

behar dituzte. Begiratzeko ispilu eta inspirazio iturri

izango diren STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza,

Artea eta Matematika ingelesezko sigletan)

emakumeak behar dituzte. Pertsona horien bidez,

lanbide horiek ez direla eurentzat, zailegiak direla eta

ez direla lortzeko gai sinestarazten dizkieten

estereotipoak eraitsiko dituzte. Lanbide horiek

hurbiltzen dizkiegu gazteei, zer esparrutan diharduten

erakusten diegu, zer ekarpen egiten dioten gizarteari

edo nolako trebetasunak aplikatzen dituzten

eguneroko lanean. Gazteek, neskek eta mutilek,

STEAM arloak etorkizuneko aukera moduan planteatu

ditzaten nahi dugu eta ez ditzatela albo batera utzi

erreferenterik ez dutelako, nolako lana egin

dezaketen ez dakitelako edo lortzeko beren

gaitasunetan sinesten ez dutelako.

Gizonezko aholkulariak ere behar ditugu, gazteei

errealitate hori hurbiltzeko eta haiekin lan egiteko

gizarte bidezkoagoa eta berdinzaleagoa sortzen.

Neskek bezala, mutilek ere maskulinitate berrien

erreferenteak behar dituzte, STEAM lanbideak eta

ikasketak ezagutu eta diziplina horietako begirada

zabaltzeko. Gainera, beren neska ikaskideek nolako

oztopoei egin behar izaten dieten aurre ezagutu

behar dute, denen artean oztopo horiek gainditzeko.

Hona hemen datu batzuk:
▪ 4 urtetan % 16,6 ikasle gutxiago matrikulatu dira STEM

ikasketetan.
▪ STEM adarretara sartzen diren neska ikasleak % 9 baino ez dira

LHn eta % 31 unibertsitatean ikasten hasten diren ikasle
guztietatik.

▪ 2 urtetan % 56 igo da STEM profilen eskaera enpresetan LHtik
datozenen artean, eta % 25 unibertsitateko profila dutenen
artean.

*Iturria: STEAM Euskadi (Eustat – Confebask)

Parte hartu nahi duten aholkulari eta 

ikastetxeen bila gabiltza. Anima zaitez! 

http://intranet.inspirasteam.net/

Emakume zientzialari eta 
teknologo hurbilen 
erreferente berriak 

ematea.

Neskek eta mutilek STEAM 
arloko lanbideak 

ezagutzea.

Herrialdearen garapena 
emakumeen eta gizonen 

artean gertatu beharraren 
inguruan kontzientzia 

zabaltzea.

Zientzia eta teknologiako 
ikasketen inguruan 
sentsibilizatzea eta 

orientazioa ematea.

Historiako STEAM 
emakumeak eta gaur 

egungoak, begien aurrean 
jartzea eta beren balioa 

aitortzea.

Arlo horietan dauden 
estereotipoen berri 

ematea, nesken eta 
mutilen erabakiak 

baldintzatu ez ditzaten.

Argibide gehiago: http://inspirasteam.net/ - inspira@deusto.es

Euskadi, Madril, Katalunia, Andaluzia, 
Asturias, Galizia eta Murtzia.
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Inspira STEAMek Eusko Jaurlaritzaren

STEAM Euskadi Saria jaso du,

unibertsitate aurreko erakundeak ez

direnek sustatutako genero ikuspegiko

ekimenik onenari emana.
Proiektuaren gakoak hauek dira:

Zer dakar parte hartzeak?

Informazio bilera irekia (online)
Ekainak 23, 13:30 – 14:30
Uztailak 7, 13:30 – 14:30
https://meet.google.com/dxr-tinz-ugf
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Inspira STEAM Deustuko Unibertsitateak sustatutako proiektua da, BBKren, Euskadiko Parke Teknologikoen

sarearen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien, Donostiako Udalaren eta EJIEren babesa eta

Innobasqueren laguntza ditu.
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