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Y O U T H   F O R   U N D E R S T A N D I N G 
R   O   M   Â   N   I   A 
SCHIMBURI  INTERNA}IONALE  DE  ELEVI 

 

COMUNICAT 
 

Pentru elevii de liceu care doresc s ă înve ţe un an de zile în str ăinătate 
 

A ÎNCEPUT A  DOUA SESIUNE DE ÎNSCRIERE 
la 

PROGRAMELE DE SCHIMBURI INTERNA ŢIONALE DE ELEVI pentru 
anul şcolar 2012-2013 

 

 

Fundaţia YFU - ROMÂNIA anunţă debutul celei de-a doua sesiuni de înscriere a elevilor de liceu 
în vederea participării la programul de schimburi internaţionale de elevi ce se va derula în anul 
şcolar 2012-2013.  
 

Elevii cu vârsta între 15-18 ani pot aplica pentru un an de studiu într-un mediu multicultural din: 
Belgia, Canada, Chile, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, India, Olanda, Suedia, 
Statele Unite ale Americii, Thailanda şi Venezuela.  
 

Programul de schimburi internaţionale al YFU - ROMÂNIA presupune integrarea în cultura unei 
ţări pe care candidatul o alege şi în care va locui într-o familie-gazdă selectată de către organizaţia 
parteneră din ţara respectivă. Elevul va frecventa cursurile unei şcoli de stat sau particulară 
(numai în Chile, India şi Thailanda) şi va participa la seminarele organizate de fundaţia noastră în 
România şi de partenerii noştri în ţările gazdă. 
 

Aplicaţiile pentru anul şcolar 2012 - 2013 se pot trimite până luni , 15 februarie 2012 , data poştei, 
pe următoarea adresă:  
 Funda ţia YOUTH FOR UNDERSTANDING - ROMÂNIA  
 Calea Moşilor Nr. 280, bl. 20, sc. A, et. 3, ap. 9 
 020893 - O.P. Bucure şti 10.  
 

În speranţa că veţi considera aceste informaţii de interes vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni-l 
acordaţi prin promovarea programelor noastre educaţionale în unitatea dumneavoastră de 
învăţământ şi prin transmiterea informaţiei privind prelungirea termenului de înscriere în rândul 
elevilor şi cadrelor didactice din cadrul colegiului / liceului dumneavoastră.  
 

Vă invităm să accesaţi www.yfu.ro  secţiunea Înscrieri  (http://www.yfu.ro/inscrieri.php), pentru 
formularele de înscriere şi condiţiile de participare, şi secţiunea Cele mai frecvente întreb ări  
(http://www.yfu.ro/documente/IntrebariFrecvente.pdf), pentru detalii despre programele noastre. 
 
Fundaţia YFU - ROMÂNIA - persoană juridică română de drept privat, cu caracter nonprofit, 
apolitică, independentă de instituţiile de stat române sau străine - sprijină, promovează şi dezvoltă 
programe internaţionale de schimburi de elevi încă din anul şcolar 1994/1995. Până în acest an, 
483 eleve şi elevi din România au participat la programele YFU într-una dintre ţările cu care 
colaborăm şi 26 de elevi din Germania au petrecut un an de schimb în România, dintre care 3 
elevi au revenit în România pentru a-şi termina studiile şi a susţine examenul de bacalaureat.  
 

Funcţionarea Fundaţiei YFU - ROMÂNIA a fost aprobată de către Ministerul Educa ţiei Na ţionale 
(1997) şi de către Banca Na ţional ă a României (1998). 
 

Fundaţia YFU - ROMÂNIA este acceptată şi recunoscută de către IAC (International Advisory 
Council) al Youth For Understanding International Exchange (organism internaţional, cu sediul 
în Statele Unite ale Americii, care monitorizează funcţionarea organizaţiilor YFU din lume conform 
standardelor de calitate stabilite la nivel internaţional) şi este membru al EEE-YFU (European 
Educational Exchange - YFU) - organism internaţional cu sediul în Belgia, care reprezintă 
ansamblul Birourilor Naţionale din ţările europene pe lângă Consiliul Europei. 


