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SciCamp-Event Title

2. Conferência SciCamp

forma evento

Consortium-Meeting, Painel, Networking, Oficina Course / Verão

Data, duração

06.07.-2014/10/07, 5 dias

Evento principal
Data de hospedagem Evento

EHU / UPV-University of CURSOS DE VERÃO 23º do País Basco, em San Sebastian
cursos europeus 26º
julho 2014

Localização, País

Usurbil & San Sebastian, Espanha / País Basco

Grupos-alvo)

Empresas (PME) e instituições académicas, escolas, participantes

Língua

en, eu

Nº de participantes

13 (consórcio), 26 (workshop), 8,577 (Cursos de Verão no total)

Pessoa encarregada

Lorea Arakistain AIZPIRI, Danel Solabarrieta Arrizabalaga,Josu Waliño Pizarro

Descrição

Os parceiros se reuniu no mês 20, pela terceira vez para uma reunião de consórcio
ea realização de um Curso de Verão público sobre educação científica.
Depois de uma reunião informal na noite de 6 de Julho a conferência começou com
a realização de oficinas nos dois dias ' "Desafios da Educação em Ciências: Moverse para a Europa, e o modelo local" dentro dos Cursos de Verão 23º da
Universidade do País Basco. Uma rodada familiar de professores e membros de
instituições acadêmicas e empresas experiências compartilhadas e estratégias
desenvolvidas para melhorar a Educação Ciência em geral e em nível local. A
reunião oficial consórcio foi realizada no dia seguinte. O Relatório de Exploração
final foi discutido juntamente com o seu material de vídeo suplementar. Além
disso, havia fala sobre próximos eventos de divulgação e projeto de website,
especialmente com o novo recurso de campos-map para aumentar a consciência
de Camps ciência na Europa. Após a sessão para planejar a conferência em Berlim,
o consórcio testou o jogo-jogo Decidir qual está relacionada com a Best-Practice
Report. A segunda conferência com todas as atividades foi muito bem organizado
pelo parceiro Elhuyar.
http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/images/edicionesAnteriores/14-UIKavancePrograma.pdf (p. 131), http://www.playdecide.eu/node/3081
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