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Arabako ikastetxeetan
2020ko urritik abendura arte
Hainbat zientzia-arlori buruzko prestakuntza-eskaintza
Euskaraz, gastelaniaz edo ingelesez

Vital Fundazioak programa hau eskaintzen du, BIOOK irabazi-asmorik gabeko
elkartearekin batera abian jarri duena. Hainbat zientzia-arlori buruzko prestakuntzaeskaintza osoa da, eta doan sartu ahal izango dute Arabako lurralde historiko
ikastetxeak, haien hezkuntza-programa osatzeko. Jarduerak euskaraz, gaztelaniaz edo
ingelesez eskaintzen dira, aukeratutako tailerraren arabera.

Informazioa
Egungo egoera dela eta, prestakuntza online emango da streaming-ean, ordubeteko webinar
-en bidez. Gainera, edukiak grabatu egingo dira, gero zuek erabili ahal izateko material
didaktikoa izan dadin.
Vital Open Science-k barne hartuko ditu tailerrak eta esperimentazioa, laborategiko ekipoen
fabrikazioa eta erabilera, erronkak, neurozientzia-showak, gizarte-berrikuntza, aurkezpenak,
adituekiko elkarrizketak eta zientzia-proiektuak nahiz herritarren zientzia proiektuak.

Prestakuntza hau Arabako lurralde historikoko LH, DBH eta Batxilergoko hezkuntza zentroei
zuzenduta dago.
Webinar saioak urriaren 30ean hasiko dira eta 2020ko azaroan eta abenduan zehar izango
dira.
Gastelaniaz egingo direnWebinar saioak 10:00etan izango dira eta euskaraz egingo diren
Webinar saioak 12:00eta izango dira. Saioak ordu bete inguruko iraupena izango dute.

Ikastaroen zerrenda:
Cómo crear un biolaboratorio “low cost” en tu centro educativo (Castellano)
Urriak 30, ostirala
Nola sortu low cost biolaborategi bat zure ikastetxean (Euskara)
Urriak 30, ostirala
Bootcamp de genética (Castellano)
Azaroak 6, ostirala
Genetikako bootcamp(Euskara)
Azaroak 6, ostirala
Ciencia ciudadana y salud (Castellano)
Azaroak 13, ostirala
Herritarren zientzia eta osasuna(Euskara)
Azaroak 13, ostirala
¿Are we eating plastic? (English)
Azaroak 20, ostirala
Eyewire heroes: a game to map the brain (English)
Azaroak 27, ostirala
Covid-19 y salud: un sensor de calidad del aire (Castellano)
Abenduak 4, ostirala
Covid-19 eta osasuna: airearen kalitate-sentsorea (Euskara)
Abenduak 4, ostirala
Show de neurociencia: el poder de tu mente (Castellano)
Abenduak 11, ostirala
Neurozientzia ikuskizuna: zure adimenaren boterea (Euskara)
Abenduak 11, ostirala
Fabrica un microscopio para tu smartphone (Castellano)
Abenduak 18, ostirala
Zure smartphonerako mikroskopio bat fabrikatu (Euskara)
Abenduak 18, ostirala
Jarduei buruzko informazio gehiago 'Jarduera-eskaintza 2020' dokumentuan
'dokumentazioa' atalean.

Aurretiko izen-emateak
Parte hartu nahi izanez gero, bete ezazue izena aurretik emateko jarraian duzuen
formularioa.
Zuen galderei erantzuteko posta elektroniko bat ere gaitu dugu:
actividades@fundacionvital.eus.
Vital Open Science 2020 aurretiko izen-ematea
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