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•	Fisika Kimikoa gradua eta masterra egin 
ditu Edinburgoko Unibertsitatean.

•	Orain Cambridgen dago, Nanozientzia eta 
Nanoteknologiako masterra egiten eta 
doktoretzarako prestatzen, Cavendish la-
borategiko Fisika Atomikoa, Mesoskopikoa 
eta Optikoa taldean. Lau urteko programa da, 
eta urrian hasiko du doktoretza.

            “Nire ustez, garrantzitsua da
                   gizartea zientzia-gaietan 

jantzita egotea”
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Simone Eizagirre Barkerek gogoan du betitik gus-
tatu izan zaiola zientzia. Batxilergoan, aukera izan 
zuen praktikak egiteko Polymat zentroan, eta han 
ezagutu zuen zer den benetan laborategi batean 
lana egitea: “Asko gustatu zitzaidan esperientzia, 
eta material polimerikoen ikerketa ere interesgarria 
iruditu zitzaidan”, adierazi du Eizagirrek.

Zientziaren barruan, ikusi zuen fisika eta kimika zi-
rela gehien gustatzen zitzaizkion arloak. “Konturatu 
nintzen nanoteknologia oso gustuko nuela, fisikan 
eta kimikan, bietan dauden kontzeptuak baliatzen 
baititu”.

Polymaten hiru udatan praktikak egiten igaro on-
doren, eta jada unibertsitatean zela, Fisika Kimika 
ikasten, Edinburgoko Unibertsitatean, beste zerbait 
probatu behar zuela erabaki zuen, eta BC Mate-
rials zentrora jo zuen hurrengo udan (Bizkaia). “Han 
materialen ezaugarriak aztertzen aritu nintzen, eta 
materialak sortzea baino interesgarriagoa iruditu 
zitzaidan”.

Gero, Eindhoven Unibertsitatean (Herbehereak) 
urtebete egiteko aukera sortu zitzaion, nanofoto-
nikako talde batean. Batez ere, ikusi nahi zuen iker-
tzaile-lana gustatzen ote zitzaion, bizimodu gisa: 

“Gauza bat da praktikaldiak egitea, epe batean, eta 
beste bat zure egunerokoa hori izatea”. Bere bidea 
hori zela baieztatzeaz gain, nanofotonikan lan egin 
nahi zuela ohartu zen, argiaren eta materiaren ar-
teko interakzioa ikertzen.

Edinburgora itzuli zenean masterra amaitu zuen, 
eta doktoretza bat egitea erabaki zuen. Erresuma 
batuan badago aukera gai batean baino gehiagotan 
aritzeko urtebetez, eta, horren ondoren, aukera-

tzen da doktoretzaren gaia. “Doktoretzako presta-
kuntza zentroak dira, eta, nire ustez, aproposa da, 
funtsezkoa baita ondo jakitea zertan eta norekin 
arituko zaren hurrengo hiru urtetan”. Hala, nano-
teknologiako ildo eta talde desberdinen lan egiteko 
moduak probatu ditu aurten. Besteak beste, pe-
rovskiten ezaugarri optikoak eta DNAren nanotek-
nologia ezagutu ditu.

Azkenean, doktoretzat fotonika kuantikoan egi-
tea erabaki du, eta orain prestatzen ari da, Euskal 
Herriko etxean, hala egokitu baitzaio. Alde onak 
ere ikusten dizkio, han, seguru asko, laborategiko 
lanean murgilduta arituko bailitzateke, eta, orain, 
berriz, denbora du prestatzeko, dokumentatzeko, 
ikasteko eta planifikatzeko.

Dibulgatzaile-sena
Ikertzea ez ezik, dibulgazioa ere oso gustuko duela 
aitortu du Eizagirrek. Edinburgon, zientzia-aldizka-
rian idazten eta editatzen aritu zen, eta orain pod-
cast bat egiten dabil. Haren esanean, “elkarrizketen 
bidez, helburua da jendeari erakustea, ez bakarrik 
zer lan egiten duten ikertzaileek, baizik eta nolakoa 
den esperientzia hori”. 

Uste osoa du garrantzitsua dela gizartea jantzia 
egotea zientzian, erabaki politikoez jabetzeko eta 
haietan eragiteko. Gainera, zientzian egiten den 
inbertsioaren emaitzak eta onurak gizarteratzeko 
modua ere bada. 

COVID-19an lanean dabiltzan ikertzaileak elkarriz-
ketatzen aritu da: “Ikaragarria da, gertatzen ari den 
une berean ari direlako ikertzen”, dio, grinatsu. Na-
bari zaio bi alderdiak maite dituela, beraz: ikertzea, 
eta ikerketa gizarteratzea.


