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NOTA TELEFONICA 

CATRE, 

MINISTER.UL EDUCATlEl Sl 
CERCETAR!l ~TllNTIFICE' 

Unitiitile de lnviitiimilnt liceale din municipiul Craiova ~i judetul Dolj 

in atenJia profesorilor de limba englezii 

Prin prezenta va informam despre intrarea In vigoare a protocolului de colaborare dintre 
Ministerul Educa\iei §i Cercetarii Stiin\ifice §i Consiliile Americane pentru Educa\ie 
Interna\ionala, aprobat cu nr. l 0584/06.10.2015, privind derularea In Romania a programului 
FLEX (Future Leaders Exchange Program), finan\at de Departamentul de Stat al Guvernului 
SUA §i gestionat de Consiliile Americane pentru Educa\ie Interna\ionala. 

Programul de schimb educa\ional FLEX i§i propune sii. ofere Iiceenilor din Romania 
ocazia de a studia la un liceu american §i de a locui impreuna cu o familie americana pe parcursul 
anului §Colar 2016-2017. Participarea la programul FLEX este gratuitii.. Acest program a fost 
creat de Congresul Statelor Unite in 1992. In cei 24 de ani de la infiin\area sa, programul a oferit 
burse pentru peste 24.000 de liceeni din Europa, Eurasia §i Asia Centrala. Programul presupune 
un an intreg de studiu pentru liceeni in SUA. Obiectivul programului este sa promoveze 

in\elegerea reciproca intre Statele Unite §i \arile din regiunile in care func\ioneaza programul 
FLEX. Liceenii vor inva\a mai multe despre Statele Unite §i le vor prezenta americanilor aspecte 
despre \arile lor de origine. In 2016-2017, aproximativ 800 de liceeni vor inva\a in SUA in cadrul 
programului FLEX. 

Competi\ia este deschisa liceenilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele condi\ii: 

au ceta\enie romiina; 

sunt nascu\i intre 1 ianuarie 1999 §i 15 iulie 2001; 

sunt actualmente in clasele a-IX-a, a-X-a sau a-XI-a; 

studiaza engleza in liceu; 

indeplinesc criteriile pentru a ob\ine viza SUA §i nu au stat in SUA mai mult de 3 I uni in 
ultimii 5 ani. 



Liceenii cu dizabilitati sunt incurajati sa candideze la FLEX. Infrastructura de recrutare ~i 
derulare a programului permite evaluarea ~i plasarea acestora in conditii care raspund 
nevoilor specifice. 

Elevii interesati sunt invitati sa-~i depuna candidatura online pana pe 16 octombrie 2015, 
la https://ais.americancouncils.org/flex 

Va rugam sa sprijiniti informarea ~i inscrierea elevilor doritori sa participe la acest 
program. Va solicitam, in aceea~i masura, sprijinirea reprezentantilor Consiliilor 
Americane pentru Educatie Intemationala in Romania in vederea derularii de prezentari in 
liceele din Romania. 

Inspector ~colar , 
Prof. Mona-Daniela Burche~in 
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