Memoria zientifiko-teknikoa eta ekonomikoa –Hezkuntza berrikuntza proiektuak –
Euskampus Misioak 2.0 2022ko programa
→ Hezkuntza berrikuntzako lanaren izenburua
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
→ Ikertzaile nagusiaren informazioa (IN) 1 (harremanetarako datuak)
→ IN 1aren ikerketa erakundearen informazioa (harremanetarako datuak)
Bi INen baterako lidergoa planteatuz gero
→ Ikertzaile nagusiaren informazioa (IN) 2 (harremanetarako datuak)
→ IN 2aren ikerketa erakundearen informazioa (harremanetarako datuak)
→ Hezkuntza berrikuntzako proiektuaren informazio orokorra
● Akronimoa
● Gako hitzak
● Gai eremua
● Zeri gehiagori erantzuten dion proiektuak
● Dibulgazio laburpena (gehienez, 100 hitz)

Proiektuak ukitzen dituen arloak:
●
●
●
●
●

Zientzia esperimentalak
Ingeniaritza eta Arkitektura
Osasun Zientziak
Gizarte eta Lege Zientziak
Artea eta Humanitateak

Diziplina zientifikoa(k):
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..

Gai / Misio eremua:
●

Osasun pertsonalizatua
○ Medikuntza pertsonalizatua.
○ Osasun-sistema/Zerbitzu pertsonalizatua.
○ Zahartze osasungarria.
○ Osasun mentala.
○ Bizi-ohitura osasungarriak.
Beste bat:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..
●

Ekonomia Zirkularra eta kontsumo arduratsua
○ Produktuen, prozesuen eta abarren diseinu zirkularra.
○ Hondakinak balorizatzea.
○ Birziklatzeko teknologia berriak.
○ Nekazaritza-elikadura.
○ Landa-garapen iraunkorra.

○

Bioekonomia.

Beste bat:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..
●

Gizarte inklusiboa eta aurreratua
○ Gobernantza eta kudeaketa publiko aurreratua
○ Teknologia herritarren zerbitzura
○ Demografia eta migrazioa
○ Gizarte- eta lurralde-kohesioa
○ Zerbitzu publiko pertsonalizatuak
○ Hezkuntza berrikuntza
Beste bat:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..

●

Energia garbiagoak
○ Neutraltasun klimatikoa
○ Energia-sistemaren deskarbonizazioa
○ Baliabideen eta energiaren erabilera eraginkorra
Beste bat:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..

→ Proposamen pedagogikoa (gehienez, 2.000 hitz)
●

Misio-eremua

●
●
●
●
●

Testuingurua/Aurrekariak
Proposatzen den hezkuntza-berrikuntzaren justifikazioa
Lan plana: Helburuak eta mugarriak; Metodologia; Kronograma
Proiektuak ikaskuntza-esperientzian duen eragina

●
●
●
●
●

Alderdi etikoak identifikatzea: ikerketa jarduera, esperimentazioa edo esku hartzeak
eskatzen dituzten proiektuen kasuan, proposamena egin duen erakundearen Etika
Batzordearen edo organo baliokidearen nahitaezko aldeko txostena eskatuko da, proiektuak
hasi aurretik. Gainera, indarrean dagoen araudiaren mende egongo da honako hauei buruzko
guztia:
Datu pertsonalen erabilera eta tratamendua
Ikerketa eta esku hartzeak gizakiengan eta/edo giza jatorriko lagin biologikoak erabiltzea
Animaliak erabiltzea esperimentuetarako eta bestelako helburu zientifikoetarako
Genetikoki eraldatutako organismoekin ikertzea
Gizakientzat, animalientzat, landareentzat eta/edo ingurumenarentzat arriskutsuak diren
agente biologikoekin ikertzea

→ Adimen Artifizialaren justifikazioa, proiektua garatzeko funtsezko faktore gisa
(proiektuaren barruan AAn espezializatutako langileek egingo dituzten metodologia
espezifikoa, tresnak eta zereginak deskribatuz)
→ Jardueren deskribapena (gehienez, 500 hitz)

→ Irakaskuntza-ikaskuntza ikuspegiaren justifikazioa (gehienez, 500 hitz)
→ Iraunkortasunean oinarritutako hezkuntzaren ikuspegitik espero den eragina (gehienez,
500 hitz)

●
●
●
●

Zer GJHri laguntzen dio proiektuak?
Zer emaitza/produktu espero dira proiektuaren jardueretatik zuzenean eratorriak e
zehaztutako GJHei laguntzen dietenak?
Zer neurritan sartzen du proiektuak ikaskuntza eraldatzailearen ikuspegia?
Zer neurritan garatzen ditu proiektuak iraunkortasun-erronken konplexutasuna ulertu e
bere gain hartzeko aukera ematen duten gaitasunak eta ezagutzak?

→ Baliabideak
Zeintzuk
dira
proiektua
egiteko
(langileak/gaitasunak/finantzarioak/azpiegitura?

behar

diren

baliabideak

→ Lantaldearen gaitasuna
●
●
●

Taldekideen datuak eta rolak + haien CVaren laburpen laburra (AAko ekintza
espezifikoak egiten dituzten pertsonen CV bereiziz)
Taldearen kalitatea, ibilbidea eta egokitasuna
Lantaldeen laburpen-taula (izena eta abizena, zein erakundetakoa den, fakultatea edo
unitatea, saila, ikerketa-taldea eta proiektuan betetzen dituen zereginak).

→ Proposamen ekonomikoa
●

Lanaren guztizko aurrekontua eta banakapena
o Baterako finantzaketaren eskema (hala badagokio)
o Beste programa batzuetan eskatutako laguntzak
o Beste programa edo deialdi batzuetan emandako laguntzak
o Etorkizunerako tokiko, estatu mailako edo nazioarteko baterako
proposamenen aurreikuspena

