RÉSZTVEVŐI FELHÍVÁS
MÓDSZER-TÁR
A TOOL FAIR XII nemzetközi projekt hazai találkozója
2017. szeptember 8.
I.

A MÓDSZER-TÁR leírása:

A hosszú évek óta megrendezésre kerülő nemzetközi TOOL FAIR projekt az ifjúsági szektor
éves nemzetközi módszervására, melynek célja az új, innovatív módszerek és eszközök
bemutatása, megosztása és multiplikálása.
A magyar jelentkezők módszereiket/eszközeiket az Erasmus+ ifjúsági csoport és a SALTOYOUTH EuroMed közös rendezésű előtalálkozóján, a MÓDSZER-TÁR-on mutathatják be, ahol
kiválasztásra kerülnek azok a módszerek, melyekkel részvételt lehet nyerni a nemzetközi
találkozóra. A kiválasztáson túl az előtalálkozó céljai:
-

a hazai szakemberek módszertani cseréinek támogatása;
a hazai projektek minőségének növelése;
szakemberek, szervezetek közötti kapcsolatépítés elősegítése

A több mint száz nemzetközi szakember együttműködésével megvalósuló nemzetközi
programra magyar ifjúságfejlesztő szakemberek, képzők, trénerek jelentkezését is várjuk egy
általuk már kipróbált, innovatív eszköz/módszer nevezésével.
II.

A MÓDSZER-TÁR program nyelve:

A Tool Fair munkanyelve az angol, de a MÓDSZER-TÁR-on magyarul is bemutathatják a
jelentkezők eszközeiket.
III.

Ki vehet részt?

Magyar ifjúságfejlesztő szakemberek, képzők, trénerek, animátorok, oktatók, akik maguk
dolgoztak ki egy-egy pedagógiai módszert (szimulációs játék, esettanulmány stb.), amit
szeretnének bemutatni és megosztani másokkal.
IV.

A hazai találkozó helyszíne:

Európai Ifjúsági Központ, Budapest, Zivatar utca

V.

A hazai találkozó időpontja:

2017. szeptember 8.
VI.

A hazai program menete:

A jelentkezőket az Erasmus+ ifjúsági csoportjának munkatársai augusztus 8-ig tájékoztatják a
jelentkezés eredményéről, s a MÓDSZER-TÁR pontos programjáról, mely a kiválasztott
módszerek idő- és térigénye szerint alakul.
VII.

A MÓDSZER-TÁR jelentkezési határideje:

2017. augusztus 6.
VIII.

A jelentkezés módja:

A MÓDSZER-TÁR programra benyújtott jelentkezés mellett a TOOL FAIR XII nemzetközi
programra is szükséges mind az angol, mind pedig a magyar nyelvű jelentkezési lap kitöltése.
Figyelem! A TOOL FAIR XII nemzetközi program jelentkezési határideje eltér a MÓDSZER-TÁR
jelentkezési határidejétől: 2017. július 17.
Tájékoztatásul a nemzetközi projekt felhívása az alábbi linken tekinthető meg:
http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/course/296/tool_fair_xii_-_waves_of_innovation
A MÓDSZER-TÁR program online jelentkezési lapja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3naQ7pxZFdKR6g0_0jNAvPRbdfc9jZBsMiy7r
WDQ_KThHBg/viewform?usp=sf_link
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