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Când aplici la programele YFU România, este
bine de știut!
De ce să îmi trimit copilul un an de liceu în străinătate?
•
•
•

pentru a-și perfecționa cunoștințele de limbi străine, pentru a cunoaște și a se
integra in noua cultură din țara-gazdă, pentru a încerca să o înțeleagă și pentru a-i
aprecia diferențele;
pentru a-și dezvolta noi capacități de adaptare, de deschidere a spiritului, de
cunoaștere de sine și de independență;
pentru a descoperi noi orizonturi personale și profesionale.

Cine se poate înscrie pentru a participa la acest program?
•

orice elev(ă) din România, cu vârsta între 15 și 18 ani. Există excepții pentru câteva
țări, contactați biroul YFU România pentru cazurile excepționale.

În ce țări se poate pleca?
Pentru anul școlar 2022 ÷ 2023 YFU-ROMÂNIA are programe în desfășurare cu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Australia și Noua Zeelandă
Austria
Belgia Flandra / Wallonia
Brazilia
Bulgaria
Chile
Cehia
Danemarca
Ecuador
Elveția
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Italia
Japonia
Letonia
Lituania
Marea Britanie
Olanda
Paraguay
Polonia
Spania
Suedia
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•
•
•

Thailanda
Uruguay
Statele Unite ale Americii (SUA)

În ce perioadă se desfășoară programul?
•

•
•
•

Programul cu durata de un an (denumit la nivel internațional “Exchange Year”, în
română Anul de Schimb) se desfășoară în perioada aprilie 2022 - octombrie 2023.
În această perioadă, diverse întâlniri și seminarele de pregătire se desfășoară atât
în România, cât și în țara gazdă. Elevul va fi plecat efectiv din țară timp de 11 luni, în
perioada iulie /august 2022 – iunie 2023. Structura anului de schimb poate varia în
cazul unor destinații, însă acesta se va comunica doar celor care optează pentru o
țară care are o astfel de excepție.
Pentru programele de un semestru, durata este de 5-6 luni și coincide cu primul
semestru școlar (perioada august 2022- ianuarie/februarie 2023)
programele scurte au durate diferite în funcție de țara de destinație, sunt programe
de trimestru, de 2 luni sau de vară.
Descrierea detaliată a tuturor programelor va fi trimisă aplicanților care trimit
formularul de înscriere prin care își exprimă preferința pentru o anumită țarăgazdă. De asemenea, o descriere succintă se găsește și pe website-ul fundației
noastre, la secțiunea ȚĂRI.

Unde va locui elevul în timpul anului de schimb?
•

Elevul va locui în țara gazdă la o familie de localnici (denumită la nivel internațional
“Host Family”, în română Familie Gazdă). Această familie, odată cu exprimarea
dorinței de a găzdui un elev, se angajează să îl integreze în viața de familie, să îl
considere un membru deplin al familiei, cu toate drepturile și îndatoririle normale
pe care acest rol le implică. Această familie este de asemenea participantă în
programul YFU, în sensul că este aleasă, evaluată și supervizată de YFU pentru a
asigura o experiență plăcută elevului. Prin faptul că familia îl găzduiește pe elev, are
ocazia să cunoască o altă cultură și să învețe lucruri noi.

Unde va merge la școală elevul în timpul anului de schimb?
•

A merge la școală reprezintă o condiție obligatorie pentru a participa la program.
Astfel, elevul va fi înscris la o școală de stat și va frecventa cursurile ca orice elev din
acea țară. Există unele excepții de la această regulă generală în unele țări – acestea
se vor comunica celor care au aplicat pentru o țară unde există o astfel de excepție.

Ce se întâmplă cu situația școlară a elevului, din România?
•

În principiu anul de liceu petrecut în străinătate poate fi echivalat la întoarcerea în
România, astfel încât elevul să poată continua școala cu generația lui. Există unele
excepții de la această regulă generală în unele țări – acestea se vor comunica celor
care au aplicat pentru o țară unde există o astfel de excepție. Echivalarea se face
conform legislației în vigoare, care poate fi consultată la adresa
http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-perioade-studii-preuniversitare.
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•

YFU România are experiență în asistarea elevului în această procedură, așa că în
cazul în care există întrebări suplimentare, putem oferi răspunsuri din experiența
acumulată. Cu toate acestea, echivalarea studiilor nu este un scop unic al anului de
schimb, ci o rezultantă a acestuia, care depinde direct de promovarea anului în
țara-gazdă și care nu poate fi garantată de către fundația noastră. Echivalarea
studiilor este o acțiune de care elevul și părinții săi trebuie să se ocupe în mod
exclusiv, YFU România putând doar să asiste familia în acest demers.

Trebuie elevul să cunoască limba țării gazdă?
•

•

In funcție de țara de destinație exista condiții diferite de cunoastere a limbii străine.
Puteți consulta aceste condiții la secțiunea ȚĂRI de pe website-ul nostru, iar după
trimiterea formularului de înscriere veți primi detaliile complete pentru țările-gazdă
indicate.
Ca principiu general, cunoașterea limbii străine din țara-gazdă este utilă procesului
de integrare și poate ajuta elevul de schimb. Cu toate acestea, elevii care nu au
cunoștințe de limbă nu sunt excluși din program. Unele organizații oferă
participanților la program cursuri de limbă străină.

Care este costul programului?
•

Costurile programului variază în funcție de țara aleasă și de durata programului.
Variațiile de cost sunt generate de costul transportului (efectuat cu avionul), al
taxelor școlare (care se aplică elevilor străini), al seminarelor și întâlnirilor
desfășurate pe parcursul programului sau al costului de management al
programului (adică funcționarea YFU în țara respectivă). În funcție de țările alese în
formularul de înscriere, YFU va trimite informații detaliate privind costurile
aplicabile. Există de asemenea programe mai scurte de un an ale căror costuri
variază. Detaliile le puteți afla și din secțiunea COSTURI a website-ului nostru.

Ce este inclus în costul programului?
•
•
•

•
•
•

consilierea de către voluntari instruiți pe toată perioada programului pentru elev și
asistență oferită de organizația noastră pentru părinți. La nevoie, asistență și
consiliere de către personal calificat.
școlarizarea într-o școală de stat în țara-gazdă pe perioada programului
transport internațional spre țara-gazdă și înapoi în România, precum și local în țara
gazdă la activitățile YFU incluse în program (există câteva excepții care se pot regăsi
la secțiunea ȚĂRI pe website-ul nostru, și pe care candidații le vor primi după
completarea si trimiterea formularului de înscriere)
Asistență pe aeroport în România și în Austria.
asigurare medicală pe toată perioada programului
seminare naționale și internaționale:
• seminar pregătitor în România înainte de plecarea în anul de schimb
• seminar de orientare în țara-gazdă, în prima perioadă a anului de schimb
• seminar internațional, la mijlocul anului de schimb, în țara-gazdă
• seminar internațional de reintegrare, în țara-gazdă, spre finalul anului de
schimb
• seminar de reintegrare, organizat în România după întoarcerea din program
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• seminarul internațional YES (Young European Seminar), un seminareveniment, cu participare lărgită (cîteva sute de elevi care au petrecut un an de
schimb într-o țară europeană), având o durată de 4 zile
Aceste componente de cost sunt valabile pentru programele cu durata de un an de zile.
Pentru celelalte programe, consultați secțiunea ȚĂRI de pe website. La momentul înscrierii
vor fi comunicate, după completarea și trimiterea formularului de înscriere, condițiile
specifice țării-gazdă pentru care optează candidatul.

Ce nu este inclus in prețul programului
•
•
•
•

bani de buzunar
curs suplimentar de limbă străină, în țara-gazdă, dacă este necesar
costuri școlare suplimentare (pentru transport la școală, manuale și alte rechizite,
eventuale activități școlare extracurriculare pentru care pot opta elevii.
costuri rezultate din excursii sau alte activități opționale organizate de școală sau
cele cu scop cultural oferite de organizațiile YFU partenere în afara programului
standard.

Este posibilă obținerea unei burse?
În limita resurselor de care dispune, anual fundația noastră acordă, în cazuri temeinic
argumentate, burse parțiale pentru elevii care nu au mijloacele financiare pentru a acoperi
întregul cost al programului, și dovedesc o motivație crescută pentru a participa în program
și o abilitate crescută de adaptare. O contribuție proprie și mai redusă din partea părinților
poate fi supusă dezbaterii membrilor Consiliului Director al Fundației numai în cazuri
sociale, însă nici aceasta nu poate fi mai mică decât suma credibilă pe care părinții ar
cheltui-o pe parcursul anului școlar, pentru întreținerea decentă a copilului lor, în România.
Aplicațiile pentru fondul de burse al YFU România fac subiectul unui proces de selecție
suplimentar.

Fundația YOUTH FOR UNDERSTANDING - ROMÂNIA
Telefon:+ 40721968385
Email: contact@yfu.ro
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