C ine finanțează programul?
Ce îți oferă acest schimb?
S

“ chimburile de experiență pot dărâma
zidurile dintre noi, pentru că atunci când
oamenii se întâlnesc, discută și trăiesc o
experiență comună își dezvăluie unul altuia
latura umană. Trebuie să ne amintim că ne
aduce împreună dorința unei vieți productive
și cu sens și că atunci când asta se întâmplă
neîncrederea dispare și micile diferențe dintre
noi nu mai umbresc lucrurile pe care le împărtășim. Și astfel începe progresul.”

2016–2017

“După participarea la programul FLEX, întreaga lume s-a
schimbat pentru mine. Am întâlnit mulți oameni în America, am
auzit diverse opinii, am învățat și am explorat numeroase lucruri
noi. Dacă sunteți nesiguri privitor la participarea voastră în FLEX
vă recomand cu toată încrederea să participați! Extindeți-vă orizonturile, învățați, încercați, bucurați-vă, promovați cultura țării
voastre și fiți fericiți. “
-participant FLEX

-President Barack Obama

A

“
m fost impresionat de tot ceea ce
liceenii participanți în programul FLEX au
reușit să facă. Ei mă inspiră
prin realizările lor, prin
ambiția și valorile pe care le
demonstrează, dar și prin
optimismul pe care îl arată
cu privire la capacitatea lor
de a schimba lumea.”

-Bill Bradley
Pe atunci Senatorul american Bill
Bradley împreună cu Congresmanul Jim
Leach au fost coautorii legislației istorice
care prevedea schimburi liceale între
SUA și țările fostei Uniuni Sovietice.
Acel program este cunoscut acum ca
programul FLEX, iar de atunci acesta s-a
extins și cuprinde alte 11 țări.

AMERICAN
COUNC ILS
FOR INTERNATIONAL EDUCATION

.....................................................
Programul acesta s-a dezvoltat din dorința ca națiunile și oamenii să creeze punți de înțelegere și cooperare după cel de al II-lea
Război Mondial. De atunci, schimbul de tineri a continuat să crească și să câștige popularitate în numeroase țări din lume. Modelul
schimburilor de tineri este unul de succes deoarece adolescenții
învață despre o altă țară și o cultură trăind într-o familie gazdă ca
un adevărat membru și nu ca un oaspete. Împărtășind experiențele
lor zilnice în acest mod, oamenii au ocazia de a învăța lucruri importante despre culturile și viețile lor. Familiile gazdă și prieteniile
de lungă durată create impactează pozitiv inclusiv viețile școlilor,
comunităților, părinților și implicit relațiile între națiuni. Majoritatea liderilor locali și naționali ai momentului au participat ei însuși
într-un schimb de experiență și pot certifica impactul pozitiv pe
care această experiență l-a avut asupra lor.

Află mai multe despre
oportunitatea unui
schimb de experiență
în Statele Unite ale
Americii

Bureau of Educational
and Cultural Affairs

“Programul FLEX a avut un impact pozitiv asupra fiicei
noastre. Ea e devenit mult mai independentă și încrezătoare și și-a
dezvoltat o viziune optimistă asupra vieții. Chiar și eu am adoptat
o parte din încrederea ei în viitor și din viziunea ei pozitivă. Fiica mea și-a extins cercul de prieteni și a avut parte de experiențe
neprețuite. Pot observa că s-a maturizat și a devenit mult mai responsabilă.”
-Mama unui participant FLEX

Ce este programul FLEX?

.....................................................
Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în
1992 iar acum se află în cel de-al 24 lea an de existență. În tot acest
timp a oferit burse pentru peste 24.000 de liceeni din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Programul presupune un an întreg de schimb
de experiență pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii.
Obiectivul programului este să promoveze înțelegerea reciprocă
între cetățenii Statelor Unite și țările din regiune, pentru ca liceenii
să învețe mai multe despre SUA și să le prezinte americanilor țările
lor de origine. În 2016-2017, aproximativ 800 de liceeni vor învăța
în SUA în cadrul programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp
de un an de zile ca membru al unei familii americane și va studia
într-un liceu american.
Liceenii cu dizabilități sunt invitați să participe în această
competiție. Aproximativ 20 de liceeni cu dizabilități sunt invitați
în SUA în cadrul programului FLEX în fiecare an. Liceenii cu dizabilități selectați trebuie să îndeplinească aceleași criterii ca toți
ceilalți participanți în program.

.....................................................
Acest program de burse este finanțat în totalitate de către
Guvernul Statelor Unite și administrat de Biroul Educațional și
Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat, cu finanțare
de la Congresul SUA. ECA încurajează înțelegerea dintre cetățenii
Statelor Unite și cetățenii celorlalte state. Programele ECA includ
și proiecte educaționale și de training ce promovează legăturile personale, profesionale și instituționale între cetățeni și organizații din
SUA și din străinătate.
Programul FLEX este sprijinit la nivel local de către cetățeni
și licee din Statele Unite ale Americii ce găzduiesc, educă și sprijină liceeni fără a primi vreo compensație financiară.

Ce presupune bursa?

.....................................................
Bursa FLEX acoperă următoarele:
• Călătoria dus-întors în Statele Unite ale Americii (inclusiv
călătoria de acasă la aeroport)
• Alocație lunară modică pentru a-i ajuta pe studenți să participe în
activități sociale și să își achiziționeze anumite bunuri personale
• Plasarea, timp de 1 an, în cadrul unei familii gazdă din SUA,
selectată și monitorizată atent
• Înscrierea într-un liceu american
• Activități de orientare și consiliere inclusiv pregătire anteprogram și post-program
• Activități ce se derulează în comunitățile locale din Statele Unite
• Asigurare medicală, mai puțin asigurare pentru condiții de boală
pre-existente și pentru probleme dentare

Ce costuri nu sunt asigurate?

.....................................................
Bursa FLEX NU acoperă următoarele costuri:
• Costurile aferente obținerii unui pașaport
• Cheltuielile lunare neacoperite de alocația modică
• Costurile pentru bagaje extra cantității permise de agenția de
transport
• Apelurile telefonice inițiate din SUA către casă inclusiv utilizarea
internetului și a e-mailului

Cum sunt selectați participanții?
C ine este eligibil pentru acest program?

.....................................................
În concordanță cu celelalte inițiative sponsorizate de Guvernul Statelor Unite și dedicate promovării cooperării internaționale,
competiția pentru bursele FLEX este bazată pe criterii meritorii și
deschisă fără niciun cost celor ce îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Aplicanții eligibili trebuie să:
1. Îndeplinească criteriul de vârstă/ clasă de studiu:

Țară

Clasele
eligibile*

Intervalul
eligibil pentru
data nașterii

Absolvent
de liceu

Estonia

10

1 Octombrie 1998
- 15 Iulie 2001

Nu

Letonia

9, 10

15 Iulie 1999 15 Iulie 2001

Nu

Lituania

9

15 Iulie 1999 15 Iulie 2001

Nu

Polonia

Primul an de
liceu sau al
treilea an de
gimnaziu.

1 Ianuarie 1999 15 Iulie 2001

Nu

România

9, 10, 11

1 Ianuarie 1999 și 15 Iulie 2001

Nu

* NOTE: Studenții care trec într-o clasă de studiu neeligibilă înaintea
deplasării în SUA vor fi descalificați

2. Sunt elevi de liceu la momentul trimiterii aplicației
3. Au o situație academică bună sau excelentă
4. Au studiat anterior limba engleză și demonstrează abilități de
folosire a limbii engleze la momentul aplicației
5. Îndeplinesc criteriile privind obținerea vizei SUA
6. Sunt cetățeni într-una din țările participante la program menționate anterior și pot obține un pașaport în țara de origine

C ine nu este eligibil?

.....................................................
Liceenii nu sunt eligibili să aplice, dacă:
• Nu îndeplinesc criteriile menționate anterior
• au stat în SUA pentru 3 sau mai multe luni în ultimii 5 ani
• Familia ei/lui (sau un membru al familiei) :
○ a aplicat sau aplică pentru a imigra în Statele Unite ale
Americii
○ plănuiesc să emigreze sau au emigrat deja în Statele Unite
ale Americii.

.....................................................
Organizații independente de profesioniști americani în domeniul educației si al relațiilor internaționale din Statele Unite ale
Americii vor selecta finaliștii programelor și pe cei ce compun lista de rezervă. Selecția va fi bazată pe criterii meritorii observate
atent în urma evaluării aplicației, a scrisorii de recomandare de la
un profesor și ținând cont de nivelul de pregătire al aplicantului
de a participa la un astfel de schimb de experiență. Liceenilor li se
vor solicita adeverințe medicale și trebuie să fie apți din punct de
vedere medical pentru a participa în acest program.
Procesul de selecție se va termina în primăvara anului 2016 și
toți aplicanții vor primi o notificare a situației lor, până la mijlocul
lunii mai 2016. Competențele de limba engleză sunt importante,
dar nu reprezintă singurul criteriu de selecție.

Ce se întâmplă după selecție?

.....................................................
După notificarea finală, finaliștii și cei de pe lista de rezervă, alături de părinții lor vor primi toate informațiile necesare în
vederea pregătirii lor pentru deplasare. Aceștia trebuie să notifice
în scris reprezentantul American Councils cu vedere la acceptarea
bursei, înaintând și orice alte documente necesare.
Liceenii trebuie să demareze demersurile necesare obținerii
pașaportului imediat după acceptarea lor în program. Reprezentantul Consiliilor Americane îi va îndruma pe participanții selectați în
procesul de obținere a vizei de acces în Statele Unite ale Americii.
În perioada mai- august 2016, organizațiile americane ce se
ocupă cu schimbul de experiență vor realiza distribuția participanților în familiile gazdă și vor pune la punct formalitățile de înscriere
în liceul american.
În iunie și iulie 2016 bursierii vor participa într-un program de
orientare ante-deplasare. Ulterior, în luna august 2016, liceenii vor
călători către familiile gazdă din SUA în vederea începerii schimbului de experiență.
Nota bene: Liceenii participanți în programul FLEX trebuie
să se întoarcă în țară la finalul programului, la data stabilită de
Consiliile Americane. Viza SUA obținută în vederea participării la
program nu va fi amendată sau extinsă sub niciun motiv peste data
de finalizare a programului.

Cum și când să aplici?

.....................................................
Competiția deschisă pentru FLEX va începe în Septembrie
2015. Candidații interesați de program și care îndeplinesc condițiile
de selecție sunt invitați să completeze o aplicație online preliminară
la adresa https://ais.americancouncils.org/flex. Reprezentanții Consiliilor Americane vor evalua toate aplicațiile primite și vor stabili
lista semifinaliștilor pe parcursul lunii Noiembrie. Semifinaliștii
vor primi o aplicație mai complexă spre completare, vor susține
un test de limba engleză, vor trebui să redacteze un eseu și vor
fi intervievați personal de stafful Consiliilor Americane. Liceenii
interesați pot trimite doar o singură aplicație online într-un sezon
de recrutare și pot participa doar la un interviu. Pentru detalii suplimentare contactați biroul American Councils România sau accesați
www.discoverflex.org.

sunt beneficiile participării în
Careprogramul
de schimb?

.....................................................
Programul FLEX oferă liceenilor oportunitatea de a învăța
despre oamenii și cultura Statelor Unite ale Americii. Bursierii
FLEX joacă de asemenea și rolul unor tineri ambasadorii ce le prezintă americanilor oamenii și cultura țării lor. Astfel, liceenii învăță
să aprecieze și să înțeleagă alte culturi, experimentează dezvoltarea
personală și independența și devin mai bine pregătiți pentru a fi
adulți într-o lume interdependentă și în continuă dezvoltare. Liceeni dezvoltă legături puternice cu familiile gazdă și comunitățile
americane, construind legături puternice ce vor dura toată viața.
Mulți dintre alumni urmează cursurile unor universități de prestigiu după revenirea lor acasă iar ulterior profesează în domenii în
care își pot utiliza abilitățile dobândite pe parcursul șederii lor în
Statele Unite.

Care sunt unele posibile dezavantaje?

.....................................................
Liceenii interesați de acest program trebuie să conștientizeze
dacă participarea în acest schimb de experiență cu durata de un
an ar putea avea un impact negativ asupra situației lor academice
sau asupra viitorului personal. Printre aspectele ce trebuie luate în
seamă se numără următoarele:
• Va trebui să repet anul școlar după întoarcerea acasă?
• Mă voi întoarce prea târziu acasă în 2017 pentru a-mi susține
examenele finale sau alte examene de admitere?
• Îmi va refuza universitatea/institutul admiterea dacă deja am
fost acceptat?
• Va trebui să îndeplinesc stagiul militar după întoarcere?
• Voi fi eligibil să absolv cu brio liceul la care sunt înscris în
țară?
Trebuie ținut cont de faptul că deși liceenii vor urma cursurile unui liceu american, programa școlară americană poate diferi
substanțial față de cea din România și există posibilitatea de a nu
studia exact aceleași materii.

Cine organizează acest program?

.....................................................
Consiliile Americane pentru Educație Internațională organizează recrutarea, selecția, îndrumarea și planificarea călătoriei
pentru programul FLEX. Înființate în 1974, Consiliile Americane
sunt o organizație non-profit ce lucrează pentru a îmbunătăți înțelegerea dintre țări, pentru a încuraja indivizii să facă schimb de idei și
pentru a dezvolta colaborarea prin educație. Consiliile proiectează,
implementează și sprijină programe inovative în Statele Unite, Europa, Eurasia, Orientul Mijlociu, Asia și Africa.
În ultimii 40 de ani, Consiliile Americane au devenit una dintre organizațiile de top în domeniul educației și al trainingurilor.
Consiliile administrează mai mult de 30 de programe de schimb
de experiență și training, incluzând numeroase programe guvernamentale pentru liceeni, studenți, absolvenți și profesori. Consiliile
Americane administrează în mod profesionist programe culturale,
profesionale și academice pentru zeci de mii de participanți din Afghanistan, Africa, Eurasia, Orientul Mijlociu, Asia de Sud Est și
Europa de Sud Est.
De asemenea, numeroase alte organizații private, non-profit
din Statele Unite sprijină programul FLEX. Guvernul Statelor Unite a solicitat acestor organizații să plaseze participanții FLEX în
familii gazdă și să organizeze activități locale pe parcursul anului
de schimb de experiență.

D e unde pot afla mai multe informații?

.....................................................
Estonia, Tartu
estonia@americancouncils.eu
Letonia, Riga
latvia@americancouncils.eu
Lituania, Vilnius
lithuania@americancouncils.eu
Polonia, Varșovia
poland@americancouncils.eu
România, București
romania@americancouncils.eu
http://discoverflex.org
Eventualele solicitări de informații pot fi adresate și către
Departamentul de Politici Publice al Ambasadei Statelor Unite în
România sau către centrele American Corners din țară.

FLEXProgram
@FLEXProgram
FLEX Program
discoverFLEX.org

