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Stimată doamnă Director/ Stimate Domnule Director,  

Consiliile Americane pentru Educație Internațională au deosebita plăcere de a anunța deschiderea biroului American 
Councils România și își exprimă pe această cale interesul deosebit în crearea unui parteneriat de durată cu instituția 
dumneavoastră de învățământ, în vederea promovării în rândul elevilor a programului nostru de schimb de experiență. 

Consiliul este o organizație non-guvernamentală de top din SUA, ce și-a dedicat cei peste 40 de ani de activitate educației 
internaționale, pentru a oferi indivizilor și organizațiilor oportunitatea de a reuși într-o societate ce se dezvoltă foarte 
rapid. Programele noastre sunt derulate în peste 80 de țări, în 40 de limbi și au construit de-a lungul anilor o rețea de peste 
55.000 de alumni. Printre aceștia se numără lideri politici, profesori de top, antreprenori de succes și liceeni și studenți 
implicați activ în viața comunității din care provin. 

Primul program pe care Consiliul American dorește să îl implementeze în România este programul FLEX- Future 
Leaders Exchange Program, ce oferă liceenilor români născuți între 1 Ianuarie 1999 și 15 Iulie 2001 și înmatriculați în 
clasele a IX-a, a X-a și a XI-a oportunitatea de a descoperi oamenii, cultura și sistemul educațional al Statelor Unite prin 
intermediul unui schimb internațional de experiență. Durata schimbului este de aproximativ 10 luni calendaristice, timp în 
care liceenii studiază în cadrul unui liceu american și trăiesc alături de o familie gazdă.  

Programul FLEX este finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Biroului Educațional și Cultural 
și implementat de Consiliile Americane pentru Educație Internațională. FLEX  își propune să promoveze respectul pentru 
diversitatea culturală, să ofere oportunități de dezvoltare personală pentru tinerii liceeni, dar și să îmbunătățească 
înțelegerea și cooperarea dintre România și SUA prin promovarea culturilor celor două țări.  

FLEX se află acum în cel de al 24-lea an de existență, în toți acești ani oferind peste 23.000 de burse de studiu pentru 
liceeni din țările participante în program. Bursa de studiu acoperă toate costurile aferente unui an de ședere și de studiu 
în Statele Unite ale Americii, făcând acest program accesibil tuturor tinerilor ce îndeplinesc criteriile de selecție (data 
nașterii între 1 Ianuarie 1999 și 15 Iulie 2001, elev în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, cetățean roman, vorbitor de limba 
engleză) Programul oferă oportunități egale, fără a face discriminări pe bază de rasă, culoare, sex, religie, etnie sau alt 
criteriu și este dedicat în egală măsură și liceenilor cu dizabilități.  

Înscrierea în program se face prin completarea aplicației online disponibilă aici: https://ais.americancouncils.org/flex , 
ultima zi pentru înscrieri fiind 16 OCTOMBRIE 2015. 

 

 
Cu aleasă considerație, 
 
Eliza Chirilă 
Country Representative American Councils România 
 


