Vidusskolēniem pieejama stipendija mācībām Japānā
Kaut arī jaunais mācību gads vēl tālu, bezpeļņas organizācija ""AFS Latvija" Starpkultūru
programmas" aicina vidusskolēnus par mācībām sākt domāt laicīgi, sevišķi, ja plānots
doties apmaiņas programmās uz dienvidu cikla valstīm, piemēram, Japānu. Tieši tāpēc
"AFS Latvija" izsludina stipendiju konkursu vidusskolēniem daļējai stipendijai mācībām
Japānā 2017./2018. mācību gadā. Pieteikties stipendijai iespējams līdz šī gada 15.augustam,
aizpildot pieteikuma anketu "AFS Latvija" mājas lapā www.afs.lv.
"AFS Latvija" Organizācijas atbalsta koordinatore Vineta Līduma norāda, ka, lai iegūtu
finansējumu mācībām Japānā, stipendiātam ir jābūt skaidrai motivācijai un augstai atbildības
sajūtai, ir jābūt vēlmei un spējai adaptēties svešā vidē, tāpat neiztrūkstošas ir arī labas sekmes
mācībās. Par priekšrocību tiek uzskatīta īpaša interese par japāņu valodu vēsturi, kultūru,
ģeogrāfiju.
Stipendija sniedz iespēju doties apmaiņas gadā uz Japānu, mācīties vietējā valsts skolā un dzīvot
vietējā ģimenē. Tā ir iespēja iegūt starpkultūru pieredzi, apgūt valodu, iemācīties dzīvot patstāvīgi,
kā arī iegūt labus draugos no visas pasaules.
Kopējā programmas maksa ir 7 900 eiro, savukārt daļējās stipendijas apjoms ir 2 000 eiro, kas tiek
norēķināts no kopējās programmas maksas. Programmas maksa sedz šādus izdevumus: dzīvošanu
rūpīgi izmeklētā viesģimenē, sagatavošanās materiālus dalībai programmā, sagatavošanos pirms
aizbraukšanas, orientācijas nometnes viesvalstī, AFS darbinieku un brīvprātīgo atbalstu viesvalstī,
sekundāro medicīnas apdrošināšanu, starptautiskos ceļa izdevumus, ceļa izdevumus no mājas līdz
skolai un atpakaļ, ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus viesvalstī un mācību
grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.
Stipendijai pieteikties var ikviens vidusskolēns, kurš dzimis laikā no 2000.gada 21.aprīļa līdz
2003.gada 21.martam (vecumā no 15 līdz 17,5 gadiem). Lai pieteiktos stipendijai, kandidātiem
vispirms jāaizpilda pieteikuma anketa www.afs.lv mājas lapā, pie komentāriem norādot
"Pieteikums AFS Latvija stipendijai uz Japānu". Pēc tam jāaizpilda apmaiņas dalībnieka
pieteikuma forma, kas tiek izsūtīta katram dalībniekam pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas
mājas lapā. Papildus dalībnieku pieteikuma formai jāiesniedz eseja par tēmu "How I make the best
out of my experience in Japan" un rekomendācijas vēstule no skolotāja.
Šogad konkurss notiek trīs kārtās. Pirmajā kārtā tiek veikta iesniegto pieteikumu izskatīšana un
izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, otrajā kārtā kandidāti tiek aicināti uz individuālām
pārrunām ar "AFS Latvija" vadību. Savukārt trešajā kārtā paredzēta labākā kandidāta anketas
izvērtēšana Japānā.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 2017.gada 19.septembrī. Plašāku informāciju par

stipendiju konkursu iespējams iegūt mājas lapā www.afs.lv vai zvanot pa tālruni 67280646 vai
rakstot uz e-pastu info.latvija@afs.org.
"AFS Latvija" ir bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas
vidusskolēniem vairāk nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starptautisko asociāciju "AFS Intercultural
Programs". Organizācija darbību Latvijā uzsāka 1990.gadā. 25 gadu laikā ar organizācijas
palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies vairāk nekā 640 vidusskolēnu,
savukārt Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 860 jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk nekā 60
partnervalstu.
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