Video konkurss 8. līdz 12. klašu skolēniem
"Pieslēdzies savējiem!"

“AFS Latvija” Starpkultūru programmas izsludina pieteikšanos video konkursam 8. līdz
12. klašu skolēniem. Galvenā balva – dienas nometne kopā ar viesskolēniem no
ārvalstīm. Konkursa uzdevums – vēlams 10 skolēniem no klases izveidot video stāstu
par to, kā jaunieši iesaistās savas pilsētas vai novada sabiedriskajā dzīvē, veicot
aktivitātes, kuras aktuālas pašiem un citiem. Galvenais mērķis – izcelt jauniešu
iesaistīšanās nozīmi vietējā un plašākā mērogā. Eiropas Starpkultūru izglītības
federācija (EFIL) sadarbībā ar organizāciju “AFS Starpkultūru programmas” īsteno
projektu “AFS Active Citizens”. Tā ietvaros tiek veidoti rīki, lai atbalstītu pilsoniskās
sabiedrības izglītošanu, veicinot taisnīgāku un mierpilnāku pasauli, tuvinot starpkultūru
izglītības un pilsoniskās sabiedrības konceptus. “AFS Latvija” ar šo iniciatīvu vēlas
mudināt jauniešus izprast, cik liela nozīme ir viņu vietēja mēroga aktivitātei. Šī ir
iespēja jauniešiem pievilcīgā veidā parādīt padarīto, kā arī iedvesmot citus. Vairāk
informācijas un konkursa nolikumu var atrast “AFS Latvija” mājas lapā
www.afs.lv/konkurss. Video jāiesniedz līdz 15. decembrim. Balsošana internetā notiks
no 22. decembra līdz 5. janvārim. Savukārt uzvarētāji būs zināmi 8. janvārī, lai kopīgi
24. janvārī dotos uz AFS vienas dienas nometni. Galvenā balva ir izklaidējoši izglītojoša
nometne, kas notiks Sējā kopā ar “AFS Latvija” viesskolēniem. “AFS” regulāri organizē
nometnes skolēniem, kas ir vai dosies apmaiņās. Nometnēs jaunieši aizraujošā veidā
apgūst zināšanas par sevi, sevis pilnveidošanu un citām kultūrām. Arī šajā nometnē

uzvarētājiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par citām kultūrām, kā arī
sacensties ar ārvalstu skolēniem gan gudrībā, gan veiklībā. Brīvprātīgo organizācija
“AFS Latvija” Starpkultūru programmas Latvijā jau 25 gadus nodrošina vidusskolēnu
apmaiņas. Arī šobrīd Latvijā mācās viesskolēni no Itālijas, Vācijas, Beļģijas, Taizemes,
ASV, Ungārijas, Šveices, Spānijas, Indonēzijas un Turcijas. Savukārt skolēni no Latvijas
devušies uz Vāciju, Ungāriju, Itāliju, Dāniju, Franciju, Somiju, Spāniju, Portugāli, Šveici,
Beļģiju, Nīderlandi, Honkongu, Austrāliju, Čīli, Hondurasu, Kanādu un ASV. “AFS” ir
viena no lielākajām brīvprātīgo organizācijām, kuras darbību nodrošina tūkstošiem
brīvprātīgo visā pasaulē. Tie ir cilvēki, kurus saista kopīgas vērtības un pārliecība, ka,
personīgi iepazīstot citas kultūras, ir iespējams padarīt pasauli mierpilnāku.
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