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Prestigiosul think thank conservator din Statele Unite ale Americii,
Heritage Foundation, propune o oportunitate de dezvoltare (personală și
profesională deopotrivă) pentru tinerii care împărtășesc o viziune despre
societate în care libertatea este o valoare cardinală. Dacă împărtășești
această viziune despre lume și vrei să afli mai multe despre istoria și
filosofia politică a Statelor Unite ale Americii, dar și despre provocările
curente ale societății în care trăim (de la impactul inteligenței
artificiale asupra noastră până la jocul geopolitic, de la viitorul pieței
muncii și până la consolidarea societății civile), atunci această
oportunitate este pentru tine.
Academia Heritage Foundation reprezintă un context prielnic de dezvoltare
pentru tinerii care prezintă un interes pentru sectorul politicilor
publice, dar și care vor să își cultive această latură într-un proiect care
să fie și atractiv (și solicitant) din punct de vedere intelectual.
Academia a fost gândită tocmai pentru a conecta oameni din toate colțurile
lumii, care se regăsesc în filosofia Heritage. Desfășurat online, acest
program de formare propune o serie de activități, precum:
Cursuri pe diferite teme de interes pentru viitori lideri. De la
filosofie politică și până la economie, de la sistemul de apărare
și până la relațiile din sectorul muncii, Academia acoperă o
varietate de subiecte, tratate cu seriozitate și abordate de

către profesioniști în domeniu. Fiecare curs este preînregistrat,
durează aproximativ o oră și poate fi parcurs de fiecare
participant al Academiei, în funcție de programul său;
Sesiuni live de întrebări și răspunsuri cu experții Heritage
Foundation;
Sesiuni

de

grup

–

seminarii,

în

care

participanții

interacționează unii cu ceilalți și își exprimă propriile opinii
cu privire la subiectul în cauză.
Structura programului este flexibilă și decisă în prealabil, în urma
consultării participanților. Fiind un program atât de versatil, acesta
reunește, de la ediție la ediție, o serie de participanți din grupuri
sociale diferite, de la studenți la veterani și de la tineri aflați la
început de drum, interesați de oportunitatea unei cariere în Washington
D.C, la lideri la nivel comunitar, din toate cele 50 de state. Academia nu
este destinată doar celor care visează la o carieră în sectorul public,
fiind la fel de potrivită și pentru antreprenori sau persoane interesate de
o carieră în mediul academic.
Pentru a absolvi acest program de formare și a intra astfel în comunitatea
de Alumni ai Heritage Foundation, trebuie să înregistrezi o prezență de
minim 80% la activitățile proiectului. De asemenea, o condiție pentru
absolvirea programului este realizarea unui proiect ,,capstone project”,
sub forma unui eseu, în care participanții reflectă asupra celor învățate,
menționând și planurile lor de a integra cunoștințele acumulate în viața
lor profesională. Absolvenții Academiei vor avea posibilitatea să participe
la ulterioarele oportunități ale Heritage Foundation, inclusiv cele de
networking și dezbatere.
Printre lectorii invitați ai Academiei se numără Scott Walker, fost
guvernator în Wisconsin și președinte al Young America’s Foundation, Joseph
Loconte, directorul centrului B. Kenneth Simon Center for American Studies,
Robert Wilkie, fost Secretar pentru problemele veteranilor din Statele
Unite ale Americii, precum și Kevin Roberts, actualul președinte al
Heritage Foundation.
Ediția de vară a Academiei Heritage Foundation va avea loc în perioada 16
mai – 5 august, desfâșurându-se pe parcursul a douăsprezece săptămâni pline
de oportunități de descoperire a principiilor care se află la baza gândirii
politice specifice mișcării conservatoare din Statele Unite ale Americii.
Cei interesați sunt rugați să completeze formularul de înscriere disponibil
la această adresă: https://www.heritage.org/the-academy până în 1 aprilie.

Participarea este gratuită pentru cei selectați, oportunitatea fiind
oferită sub formă de bursă din partea donatorilor Heritage Foundation.
Pentru recomandări în vederea înscrierii, dar și pentru întrebări
suplimentare, îi invit pe toți cititorii Syntopic să mă contacteze fără
ezitare la adresa de e-mail antoniapup231@gmail.com (Antonia Pup – Fellow
al Academiei Heritage Foundation).
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