Поштовани,
Овом приликом желимо да Вас испред удружења Асоцијација за афирмацију културе
позовемо на сарадњу у оквиру конкурса пројекта Светионик знања.
„Светионик знања“ је традиционално такмичење 60 средњошколаца из 15 различитих
градова Србије. Осмишљен је тако да средњошколци, уз менторску помоћ, тимски раде
на осмишљавању идеја и припреми пројеката који могу унапредити њихову локалну
заједницу. Пројекти се припремају на једну од пет тема – култура и уметност, јавно
здравље, туризам, друштвена одговорност и екологија.
„Светионик знања“ се одржава пету годину за редом као друштвено одговорна
манифестација, осмишљена у циљу едукације, обуке, али и повезивања младих из целе
Србије. Ове године се могу пријавити ученици треће и четврте године средње школе из
следећих градова – Београда, Новог Сада, Сремске Митровице, Вршца, Зрењанина,
Ваљева, Чачка, Шапца, Ужица, Зајечара, Пирота, Лесковца, Врања, Крушевца и Новог
Пазара.
Пројекат се спроводи уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта
Републике Србије.
Кроз учествовање на Светионику знања добија се прилика за заједничко учење и
упознавање средњошколаца из различитих градова Србије. Пројекат започиње
свечаним отварањем који ће се одржати у Ваљеву од 03. до 05. септембра. Учесници ће
имати прилику да присуствују овом тродневном семинару са обезбеђеним смештајем,
предавањима, радионицама, али и забавном програму. Током семинара тимови
средњошколаца се упознају са својим менторима и заједно одређују и дефинишу
пројекте којима желе да унапреде своје локалне заједнице и припремају се за израду
пројекта.
Након семинара следи тромесечни рад на идејама испраћен недељним вебинарима са
релевантним предавачима који прате развојни ток идеја средњошколаца. Финални
пројекти се представљају на завршном догађају који ће се одржати крајем новембра. На
завршном догађају млади имају прилику да своју идеју представе испред стручног
жирија састављеног од представника друштвено одговорних компанија, хуманитарних
фондација, медија и организација које имају развијене програме подстицаја
омладинског активизма и предузетништва.
Како бисмо постигли што значајнији ефекат на локалне заједнице и заинтересовали
што већи број младих ученика да буду проактивни у својој заједници волели бисмо да
остваримо сарадњу са Вама.
Стога, били бисмо Вам захвални уколико бисте могли да поделите позив за
учествовање међу будућим ученицима трећег или четвртог разреда Ваше школе.
Ако желте да се упознате са досадашњим радом нашег пројекта можете нас посетити
на:




Нашој wеб страници: https://svetionikznanja.rs/
Нашем facebook профилу: https://www.facebook.com/svetionikznanja/
Нашем instagram профилу: https://www.instagram.com/svetionikznanja/?hl=sr

Конкурс је отворен до 05. Августа, а пријаве су могуће преко следећег линка:
https://forms.gle/bMY6cSkbGZeiSg6b7

