5

de setembro de 2018

Quarta-feira, 09h30/16h00

EduFor - Mangualde

http://biotalent.myspecies.info

“BIOTALENT - Evento Multiplicador”
Programa

09:30 – Registo e entrega das Pastas
09:45 – Sessão de Abertura: Boas Vindas & Objetivos do Evento.
10:00 – 1ª Conf.: Erasmus+, o programa da UE para apoio à educação e

formação na Europa. José Miguel Sousa, EduFor
10:30 – 2 Conf.: Apresentação do Projeto KA2 Erasmus+ BIOTALENT.
Isabella Van de Velde – I nstituto Real de Ciências Naturais (Bélgica)
ª

11:00 – Coffee Break
11:30 – 3ª Conf.: The BIOTALENT e-learning platform. Carlos Rodrigues, EduFor
12:00 – 4ª Conf.: The Inquiry-based learning (IBL) approach implemented in the
BIOTALENT Course. Catherina Voreadou – M useu de História Natural da
Universidade de Creta (Grécia)

12:30 – Almoço (Oportunidade para socializar e promover contactos para futuros projetos Erasmus+)
(Oferecido pelo EduFor)

14:00 – Workshops: Módulos do Curso BIOTALENT.
16:00 – Fim do Evento

(Exemplo: “Biodiversity and Climate Change”)

16:00/16:30 – Opcional: Visita Guiada ao “EduFor Innov@tive Classroom Lab"
Destinatários: Interessados em Biodiversidade • Docentes de Biologia • Formadores • Educadores em
museus de ciência, jardins botânicos, centros de ciência e organizações ambientais • Biólogos, guardas
florestais e gestores de áreas protegidas, parques nacionais e organizações da sociedade civil.
IMPORTANTE: Em setembro de 2018 serão abertas inscrições para um curso online a decorrer entre
janeiro e março de 2019. Cinco dos formandos portugueses do curso on-line terão a oportunidade de
participar, em maio de 2019, numa atividade presencial de 5 dias na ilha grega de Creta (custos
suportados pelo Erasmus+/EduFor); será dada prioridade aos formandos que tenham participado no evento
do dia 5 de setembro, em Mangualde.
Notas: 1. É necessário os participantes trazerem computador portátil ou tablet com possibilidade de ligação
à Internet. 2. Esta atividade poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFor como uma Ação de Curta
Duração (ACD) de 4 horas, nos termos do n.º 1 do art.º 3.º do despacho n.º 5741/2015 de 29/05. 3. As
atividades da parte da manhã serão maioritariamente em inglês, ao contrário da parte da tarde.

Inscrições: Gratuitas, limitadas e exclusivamente on-line em www.edufor.pt.
Serão consideradas vagas para escolas associadas e não associadas, no sentido de existir uma maior
representatividade de instituições. Os candidatos são ordenados por ordem de inscrição.
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