Școala de Scriere de Proiecte și Granturi (WINGS 2016)
Dorim să vă invităm la cea de-a 2-a ediție a Școlii de Scriere de Proiecte și Granturi (WINGS 2016)
organizată de către Cluj School of Public Health în perioada 1-4 Decembrie 2016, în cadrul
complexului Someșul Rece, Jud. Cluj.
WINGS 2016 este o școală de iarnă adresată elevilor de liceu din România, iar scopul acestei școli
este de a dezvolta abilități necesare scrierii proiectelor și granturilor de finanțare pentru tineret.
Structura școlii este gândită astfel încât elevii să aibă ocazia să se implice cât mai mult în
eveniment, dar și în organizare, pe măsură ce invață mai multe lucruri. Mai exact, prin
parcurgerea a mai multor ediții unde nivelul de informație crește de la ediție la ediție, elevul are
șansa de a deveni de la simplu participant până la stadiul de trainer. Elevii vor parcurge
următoarele etape pentru a devenii Trainer WINGS:
Pas 1 – Start: Prima înscriere la WINGS School on Grant Writing.
Pas 2 – Freshman: Acest pas presupune participarea activă la cursuri și învățarea noțiunilor noi
despre scrierea de proiecte și inclusiv participarea la prima scriere de proiect a elevului.
Pas 3 – Advanced: Etapa constă în cursuri cu o dificultate mai mare pe care elevii le pot absolvi
următoarea ediție.
Pas 4 – Junior Trainer: Penultimul pas, care presupune colaborarea cu un trainer, ca elevul să își
poată însuși abilități de predare a noțiunilor învățate.
Pas 5 – Trainer: După 3 ediții WINGS, elevul devine trainer, fiind capabil să îi instruiască pe viitorii
participanți.
Parcurgând toate aceste etape, elevii vor ajunge, într-un final, să învețe și ei la rândul lor alți elevi
creându-se astfel un sistem în care participanții mai vechi vor ajunge la nivelul în care au
posibilitatea să țină training-uri de specialitate pe această temă pentru participanții nou veniți.
Taxa de participare la WINGS 2016 este de 150 RON. În această taxă noi vă vom asigura cazarea,
transportul din Cluj-Napoca până la locul desfășurării proiectului și mâncarea. Mai mult decât atât
participanții vor beneficia de teren de fotbal, teren de tenis, petreceri organizare, foc de tabără și
multă distracție.
Pentru mai multe detalii despre acest eveniment, se pot consulta următoarele surse:
http://publichealth.ro/index.p hp/wings-2016/
https://www.facebook.com/wings csph/?fref=ts
Dacă aveți întrebări legate de acest eveniment, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:
wings@publichealth.ro
Mulțumim!
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