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A început perioada de înscriere pentru elevii de liceu care doresc să învețe în anul școlar 2013-

2014 în străinătate prin programul de schimburi internaţionale oferit de fundaţia noastră. 
  

Fundaţia YFU România anunţă debutul perioadei de înscriere pentru elevii de liceu în vederea 

participării la programul de schimburi internaţionale de elevi ce se va derula în anul şcolar 2013-2014. 

Liceenii pot opta pentru un an de studiu într-un mediu multicultural, într-una dintre cele 16 ţări cu care 

YFU România are încheiate acorduri bilaterale: Austria, Australia, Belgia, Brazilia, Chile, Danemarca, 

Elveția, Estonia, Franța, Germania, India, Olanda, Suedia, Statele Unite ale Americii, Thailanda și 

Noua Zeelandă.  

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 identificată de către organizaţia 

parteneră din ţara respectivă. Elevul va frecventa cursurile unei şcoli de stat şi va participa la 

seminarele organizate de către fundaţia noastră şi partenerii YFU din ţările gazdă. Programul este 

conceput pentru elevi cu vârsta de 15-18 ani, care doresc să descopere şi să se integreze în cultura unei 

alte ţări, trăind într-un cadru familial. 

Aplicaţiile pentru anul şcolar 2013-2014 se pot trimite până cel târziu vineri, 30 noiembrie 2012 data 

poştei, pe adresa: 

Fundaţia YOUTH FOR UNDERSTANDING – ROMÂNIA, 

Calea Moşilor Nr. 280, bl. 20, sc. A, et. 3, ap. 9, 020893 - Bucureşti O.P. 10. 
 

Vă mulțumim pentru intregul sprijin pe care ni-l acordați în promovarea programelor noastre 

educaționale în unitatea dumneavoastră de învățământ și sperăm să considerați acest comunicat oficial 

de interes pentru elevii dumneavoastră și să ne ajutați în transmiterea informației privind prelungirea 

termenului de aplicație în rândul elevilor și cadrelor didactice. 

Vă invităm să accesaţi www.yfu.ro, secţiunea „Înscrieri” pentru formularele de aplicaţie, condiţiile de 

participare şi cele mai frecvente întrebări cu detalii despre program. 

 

Fundaţia YFU România - persoană juridică română de drept privat, cu caracter nonprofit, apolitică, 

independentă de instituţiile de stat române sau străine - sprijină, promovează și dezvoltă programe 

internaţionale de schimburi de elevi încă din anul şcolar 1994/1995. Până în acest an, 504 elevi români 

au participat sau participă în prezent la programele YFU într-una dintre țările-gazdă din program și 31 

de elevi din străinătate – în principal din Germania - au ales România pentru a petrece un an de 

schimb. În prezent în România se află în anul de schimb 5 elevi: 3 eleve din Germania, o elevă din 

Tailanda și un elev din Statele Unite ale Americii. 

Funcţionarea Fundaţiei YFU România a fost aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale (1997) și de 

Banca Naţională a României (1998). Fundaţia YFU România este acceptată şi recunoscută de către 

IAC (International Advisory Council) al Youth For Understanding (YFU) 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. 

http://www.yfu.ro/

