
 

Felhívás konferencián való részvételre

A Csoporttéka Egyesület  (www.csoportteka.hu) szervezésében lehetőség van részt venni  egy  5 napos,  a
fiatalok  nem-formális  úton  szerzett  tapasztalatainak  munkaerőpiaci  elismertetésével  foglalkozó
konferencián Angliában, valamint az azt követő egy 1 napos szakmai találkozón Budapesten. 

A programokra főleg:
 munkanélküli fiatalokkal foglalkozó szakemberek,
 ifjúsági munkások, 
 nem-formális  tanulási  módszereket  alkalmazó  civil  szervezeteknél  fiatalokkal  foglalkozó

szakemberek, 
 formális oktatási intézményekben karrier tanácsadással/tervezéssel foglalkozó szakemberek,
 valamint a munkáltatói oldalon HR területen dolgozó szakemberek

jelentkezését várjuk.

Jelentkezést csak mindkét programon való részvétel esetében fogadunk el!

A projektről röviden

Az 'AWARDS NETWORK' elnevezésű projekt nemzetközi szinten kínál lehetőséget információk cseréjére,
együttműködésre, jógyakorlatok megosztására a projektben résztvevő holland és angol partnerekkel, annak
érdekében,  hogy a  fiatalok  foglalkoztahatósággal  és  álláskereséssel  kapcsolat  készségeit  fejlesszük,  nem
formális oktatási módszerekkel. A projekt fókuszában a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek vannak. 

A projekt keretében párbeszédet kezdeményezünk a munkáltatókkal és az oktatási intézményekkel, annak
érdekében,  hogy a  nem formális  úton  szerzett  tudást  a  formális  struktúrán  belül  is  elismerjék.  Ehhez
szükséges,  hogy minél  többen képviseljék az egyes szektorokat,  és megismerjék a nem formális  tanulás
során szerezhető készségeket.

A projekt során minden ország készít egy esettanulmány a témában, összeállítunk kompetencia mátrixokat,
valamint  egy  virtuális  tanulási  eszköz  is  kidolgozásra  kerül.  A  konferencia  keretében  a  résztvevők
lehetőséget  kapnak  a  projekt  eredményeinek  megismerésére,  és  tapasztalatikkal  hozzájárulhatnak  az
elkészülő kompetencia mátrixok fejlesztéséhez. 

Időpontok és helyszínek:

1. Anglia: 2016. április 4-8. (5 nap, utazással együtt)
2. Budapest: 2016. június 15. (1 nap)

A részvétel feltételei:

Utazásbiztosításon  és  a  Magyarországon  belüli  utazáson  kívül,  melyet  mindenkinek  magának  kell
megoldania, a programok teljes költségét (utazás, szállás, ellátás) az Európai Unió Erasmus+ programja által
biztosított támogatásból finanszírozzuk. 
A programok munkanyelve az angol, így a programokon való részvétel feltétele a  megfelelő szintű angol
nyelvtudás!

A jelentkezés menete:
Rövid  angol  nyelvű motivációs  levéllel  és  szakmai  önéletrajzzal  a  következő  e-mail  címen:
info@csoportteka.hu
A levél tárgyába kérjük beírni: Awards network – jelentkezés. A jelentkezési határidőt követően mindenkinek
2 héten belül visszajelzünk.

Jelentkezési határidő: 2016. január 25.
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