American Councils for International Education anunță deschiderea aplicațiilor
pentru Kennedy Academy for Students
Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională,
Expert Forum și Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei invită studenții care fac parte dintr-o
Asociație Studențească și cu vârsta cuprinsă între 20-27 de ani la a doua ediție a Kennedy Academy for
Students. Kennedy Academy este structurat în jurul subiectelor de democrație, educație civică și
participare activă în comunitate și va avea loc între 12-15 decembrie 2019.
Cu toate că sectorul ONG din România a prins avânt după căderea comunismului și extinderea drepturilor
studenților, mediul în care acționează aceste organizații este încă slab din punct de vedere instituțional și
suferă din cauza unei lipse cronice de leadership skills. Acest program își propune să ofere unui număr de
20 de participanți șansa de a învăța despre leadership și implicare civică în sectorul ONG din România, sa
își îmbunătățească nivelul de comunicare în engleză și să învețe despre valori democratice pe care le vor
putea folosi pentru a fi activi în sfera civică.. Participarea la acest eveniment de gratuită, urmând ca cei 20
de tineri să fie selectați printr-un proces de aplicație online. În cadrul programului, studenții vor avea
parte de workshop-uri, ateliere și vizite instituționale.
Kennedy Academy for Students este dedicat studenților vizionari și creativi care vor să dea naștere unor
schimbări tangibile în organizațiile din care fac parte. Pentru acest lucru nu este nevoie numai de pasiune,
dar și de o înțelegere a procesului de funcționare al unui ONG, de sistemul public din care fac parte și de
interacțiunea la nivel național între și dintre aceste asociații și alte instituții publice. La sfârșitul
programului, studenții vor avea șansa de a își împărtăși noile cunoștințe cu alți studenți, colegi și profesori
și să pună își pună în practică propriile idei.
Criterii de eligibilitate:
Competiția este deschisă tinerilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
● Locuiesc în România;
● Sunt, la momentul înscrierii, studenți la universitate la orice profil, înscriși la licență, master sau
PhD, din mediul rural și urban;
● Sunt înscriși într-o Asociație Studențească în România;
● Au minim 20 de ani și maxim 27 de ani împliniți în momentul începerii programului (12
decembrie 2019);
● Au cel puțin un nivel mediu de cunoștințe în limba engleză;
● Sunt creativi, implicați civic și cu rezultate universitare bune;
● Demonstrează interes față de tematica programului;
Cei interesați pot aplica online până la finalul zilei de 06 noiembrie 2019 (ora 23:59 RO). Informațiile
despre eveniment și aplicația online sunt disponibile aici: https://americancouncils.ro/programe/kennedyacademy-for-students/
Persoană de contact:
Ana Vlădescu, Program Coordinator
E-mail: avladescu@americancouncils.eu
Telefon: +40741740301

