Προς κάθε ενδιαφερόμενο,
Η IDEA - International Debate Education Association σας
προσκαλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για το IDEA Global Youth
Forum 2013 που θα λάβει χώρα στο Galway της Ιρλανδίας από τις
13 ως τις 26 Αυγούστου 2013.
Το φετινό Global Youth Forum θα είναι το 19ο της ιστορίας του
θεσμού που φέρνει κοντά μαθητές γυμνασίων και λυκείων από όλο
τον κόσμο, προσφέροντάς τους εκπαίδευση στην ρητορική τέχνη,
εμπειρία από υγιή συναγωνισμό μέσω διεθνών πρωταθλημάτων
debate και την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διενθείς και
διαπολιτισμικές ανταλλαγές που αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν
τις ζωές των νέων. Φέτος, το θέμα του Global Youth Forum είναι
η Ψηφιακή Ελευθερία και όλες οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα
στην Αγγλική γλώσσα.
Το περσινό Global Youth Forum έλαβε χώρα στο Μεξικό και
προσέλκυσε πάνω από 250 συμμετέχοντες από 40 χώρες από την
Ευρώπη, την Κεντρική και Ανατολική Ασία, την Αφρική, τη Μέση
Ανατολή και την Αμερική.
Ο κύριος στόχος του Global Youth Forum είναι η πολιτισμική
ανταλλαγή και, σε αντίθεση με τους τυπικούς αγώνες debate, οι
συμμετέχοντες τοποθετούνται σε μεικτές ομάδες, δίνοντας τη
δυνατότητα σε νέους να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με
μαθητές από όλον τον κόσμο.
Η IDEA διαθέτει πρόγραμμα υποτροφιών, ύψους $100,000, που
καλύπτει μέρος ή το σύνολο του κόστους συμμετοχής, που
ανέρχεται στα €800 ανά συμμετέχοντα μαθητή ή καθηγητή –
προπονητή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Global Youth Forum,
επισκεφτείτε το http://youthforum.idebate.org ή επικοινωνήστε
με τον Υπεύθυνο Διεθνών Προγραμμάτων κ. Μάνο Μοσχόπουλο στο
+44 20 3393 7223 ή στο mmoschopoulos@idebate.org. Αιτήσεις
συμμετοχής μπορούν να γίνουν σε επίπεδο ομάδων σχολείων (τρεις
μαθητές και ένας καθηγητής - προπονητής) ή ατόμων και γίνονται
δεκτές έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
Με εκτίμηση,
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