
FLEX HUNGARY 2020-2021

Mi a FLEX Program?
A FLEX (Future Leaders Exchange) programot teljes mértékben az Egyesült Államok

kormánya finanszírozza és az USA Külügyminisztériumának Oktatási és Kulturális

Ügyekért felelős irodája (ECA) felügyeli. A program pályázati eljárás során

kiválasztott középiskolás diákok számára biztosítja az ösztöndíjat egy évre, mely

során a diákok önkéntes amerikai fogadó családoknál élnek és a helyi középiskolába

járnak, hogy elősegítsék a kölcsönös megértést az amerikaiak és a világ más

országainak népei között.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A jelentkezéshez az alábbi feltételek

mindegyikének meg kell felelni:  

• Magyar állampolgárság;

• 2002. július 15. és 2005. július 15.

között született;

• Jelenleg középfokú oktatásban vesz

részt a 9. vagy 10.  évfolyamon;

• Iskolai eredménye legalább jó (4)

• Tanult angolul és angoltudásáról

számot tud adni;

• Az USA vízumkövetelményeinek

megfelel és nem töltött összesen 90

napnál többet az USA-ban az elmúlt 5 év

során.

 

A fogyatékkal élő  diákokat is bátorítjuk a

pályázat beadására.  Kérjük, hogy érdeklődés

esetén vegye fel a kapcsolatot az American

Councils budapesti irodájával.
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MILYEN TÁMOGATÁST NYÚJT AZ
ÖSZTÖNDÍJ?
• Oda-vissza szóló nemzetközi és országon belüli utazás költsége (a diák otthonától

az amerikai célállomásig és vissza);

• Havi juttatás a közösségi eseményeken való részvételre és a személyes

szükségletekre;

• Egy előzetesen kiválasztott és átvizsgált fogadó családnál való elhelyezés egy éves

időtartamra;

• Beíratás egy amerikai középiskolába;

• Tájékoztató megbeszélések, beleértve az elutazás előtti és a hazatérésre

való felkészítést;

• A helyi amerikai közösségek által szervezett programok;

• Egészségbiztosítás, kivéve a már korábban fennálló betegségek kezelését és

a fogorvosi kezelést.
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KI SZERVEZI A PROGRAMOT? 
Az American Councils for International Education szervezi a FLEX program számára

a diákok toborzását, kiválasztását, a tájékoztató megbeszéléseket és az utaztatást. 

Az American Councils egy 1974-ben alapított nemzetközi non-profit  szervezet, mely

azon dolgozik, hogy elősegítse az országok közötti megértést, az egyének közötti

eszmecserét és az oktatáson keresztül előmozdítsa az együttműködést. Az American

Councils több mint 40 éve tervez, valósít meg és támogat innovatív programokat az

Egyesült Államokban, Európában, Eurázsiában, a Közel-Keleten, Ázsiában   és

Afrikában sok tízezer résztvevő  számára. Ezek az Egyesült Államok kormányának

különféle programjai a középfokú oktatásban, felsőoktatásban részt vevő  diákok és

tanárok, professzorok számára.

A KIVÁLASZTÁS
MENETE
A kiválasztás személyes teljesítményen

alapul, valamint fontos annak bizonyítása

a felvételi eljárás során, hogy mennyire

felkészült a diák egy egyéves csere-

programban való részvételre. Habár az

angol nyelv megfelelő  ismerete fontos,

nem ez az egyetlen kiválasztási kritérium.

 

Az online pályázaton túljutók bekerülnek

a második fordulóba, mely az alábbi

részekből áll: 

• Esszéírás felügyelt körülmények között

• Angol nyelvi teszt (szövegértés és hallás

utáni megértés)

• Személyes meghallgatás

• Csoportmunka

• Komplex pályázati űrlap kitöltése

 

Az online pályázat eredménye december

végéig várható. A második fordulóra

január folyamán kerül sor,

eredményhirdetés pedig májusban

várható. 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ MAGYAR
NYELVEN
American Councils

1055 Budapest, Vajkay u. 1. 

Tel: 06 30 979 0314

E-mail: hungary@americancouncils.eu

 

Facebook: FLEX Hungary

Instagram: flex_hungary

W W W . D I S C O V E R F L E X . O R G

REGISZTRÁLJ ÉS JELENTKEZZ!

 

HTTPS://AIS.AMERICANCOUNCILS.ORG/FLEX
 

Határidő: 2019. október 17. 


