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>>  Ikastetxe bat bazara

Galde iezaguzu gure ikuskizunen, tailerren, zientzia- eta kiten eskaintzari buruz, eta
hezkuntza-espazioak eta -proiektuak sortzeko aholkularitzari buruz.

>>  Laborategia edo ikerketa-zentroa bazara

Zuen ikerketa-lanak tokiko komunitatean eta komunitate globalean eragin handiagoa
izatea eragin dezakegu. Dibulgazioa, komunikazioa, outreach, public engagement with
science, berrikuntza & ikerketa arduratsua edo herritarren zientzia-proiektuen
diseinua eta kudeaketa.

>>  Museoa, kultura-zentroa, liburutegia edo ingurumen-gunea bazara

Programazio espezifiko bat sortu dugu zuentzat. Tailerrak, bisita gidatuak, public
engagement, erakusketak, gizarte- eta lankidetza-jarduerak, “living lab”-ak, ekoizpen
zientifiko-kulturaleko espazioak, etab.

>>  Enpresa bat bazara

Galde iezaguzu taldeentzako eta profesionalentzako gure jarduera zientifikoez.
Gurekin batera, garagardoa hartzitu, zuen DNA aztertu, bakterioekin margotu edo
neurozientzia egiteko azken teknologiak erabil ditzakezue. Eta zure enpresa-jarduerak,
produktuak edo zerbitzuak garapen esperimentala behar badu, ikerketa-programa
bat jartzen dugu zuen eskura.

>>  Profesionala bazara

Ezagutu “Scientific Thinking”, eta erabili metodo zientifikoa zure lanbidea eta zure
egunerokoa hobetzeko. Eta zure jarduera profesionalak, produktuak edo zerbitzuak
garapen esperimentala behar badu, zure esku jartzen dugu ikerketa-programa bat.

>> Herritarra bazara

Etxean zientzia egiteko gure kitak eskura ditzakezu, gure online programazioari
jarraituz, edo gure tailerretan, ikuskizunetan, naturarako irteeretan, bisita gidatuetan
eta abarretan parte har dezakezu.
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Dibulgazio eta Kultura Zientifikoko Zerbitzuak

. Zientzia-ekitaldien antolakuntza (jaialdiak, azokak,  zientzia astea).

. Komunikazio eta dibulgazio zientifikoa.

. Zientzia artea, teknologia eta beste arlo askorekin konbinatzen dituzten kanpalekuak.

. Irteerak, jarduerak, herritarren zientzia eta zientziarekin lotutako bisita gidatuak (museoak,
erakusketak, ikerketa-zentroak, enpresak, udalerriak, natura, biodibertsitatea, ingurumena,
larrialdi klimatikoa, etab.).

Aholkularitza eta Proiektuen Garapena

. Ikastetxeetan STEAM laborategiak garatzeko aholkularitza.

. STEAM, Europako Itun Berdea eta 2030erako GJH proiektuen aholkularitza eta garapena.

. Herritarren zientziako eta zientzia komunitarioko proiektuetan aholkularitza eta laguntza
ematea.

. Herritarrentzako laborategi irekiak sortzeko edo kudeatzeko aholkularitza.

. Oinarri zientifikoa duten produktu eta zerbitzu berritzaileak garatzeko aholkularitza.

. Ingurumen ekintza edo proiektuak garatzeko aholkularitza.

. Gizartean zientzia-programak garatzeko aholkularitza (outreach and public engagement
with science).

Formakuntza

. Prestakuntza praktikoa bizitzaren zientzietan eta STEAM arloetan.

. Prestakuntza ingurumenari, jasangarritasunari, larrialdi klimatikoari eta 2030 GIHei buruz.

. Prestakuntza praktikoa zirkulartasunan, bioekintzailetzan, bioekonomian eta Europako
Itun Berdean.

. Prestakuntza praktikoa bioteknologian, bioartean, biodiseinuan, bioproduktuetan,
neurozientzian etab.

. Ikastaroak, hackathon-ak, bootcamp-ak, tailerrak eta zientzia-ikuskizunak.

. Scientific thinking eta TeamBuilding.

. Ikus-entzunezko zientifikoak.
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