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Τι είναι το FLEX;
Το FLEX (Future Leaders Exchange) είναι ένα
πρόγραμμα πολιτισμικής ανταλλαγής που
προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές και
μαθήτριες που επιλέγονται μέσω διαγωνισμού
για να περάσουν ένα ακαδημαϊκό έτος στις
Η.Π.Α., να φιλοξενηθούν από εθελοντική
οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε
σχολείο εκεί.
Το FLEX χρηματοδοτείται απόκλειστικά από το
Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των
Η.Π.Α.
Οργανώνεται από το μη-κερδοσκοπικό
οργανισμό Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή
Εκπαίδευση (American Councils).

«Είμαι ευγνώμων για την οικογένεια που με
φιλοξενεί και για το σχολείο που φοιτώ. Έχω
ήδη κάνει πολλούς φίλους από την Αμερική και
από άλλες χώρες και γνωρίζω κάθε μέρα πολλά
νέα πράγματα! Ευχαριστώ το FLEX που μου
έδωσε την ευκαιρία να γίνω μέλος αυτής της
διεθνούς οικογένειας».
Ανδριάνα, μαθήτρια FLEX 2019-20

«Ένα από τα μεγαλύτερά μου όνειρα είναι να
ταξιδέψω στον κόσμο, να γνωρίσω
πολύτιμους, ανθρώπους και γεύσεις. Το FLEX
είναι ακριβώς αυτό, ένα ταξίδι μέσα στον
πολιτισμό και στους ανθρώπους. Είναι το
πρώτο μου ταξίδι αυτογνωσίας. Ισως και το
ταξίδι ενηλικίωσής μου, μιας και φεύγοντας
από τη μητρική φωλιά κάνω τα πρώτα
ανεξάρτητα βήματά μου».
Ιωάννα, μαθήτρια FLEX 2019-20.

Τι προσφέρει η υποτροφία
FLEX;
Μηνιαίο οικονομικό βοήθημα για
δραστηριότητες και κάλυψη
προσωπικών εξόδων.
Εγκατάσταση και φιλοξενία σε μία
κατάλληλα επιλεγμένη αμερικανική
οικογένεια υποδοχής για ένα χρόνο.
Εγγραφή σε αμερικανικό σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δραστηριότητες προετοιμασίας πριν
από το πρόγραμμα και στην επιστροφή.
Δραστηριότητες σε τοπικές κοινότητες
των Η.Π.Α.
Ιατρική ασφάλιση, εκτός από την
κάλυψη για προϋπάρχοντα ιατρικά
θέματα και για οδοντιατρική φροντίδα.

Ποιος/ποια
δικαιούται να
κάνει αίτηση;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/όσες:
Φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου ΚΑΙ έχουν
ημερομηνία γέννησης από 15 Ιουλίου 2003 έως 15
Ιουλίου 2006.
Φοιτούν σε σχολείο β' βάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα.
Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο
του “καλώς” (13,1/20).
Έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται διεθνές
διαβατήριο.
Πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί
βίζα για τις Η.Π.Α.
Δεν έχουν διαμείνει περισσότερες από 90 ημέρες στις
Η.Π.Α., τα τελευταία 5 χρόνια.
Μαθητές με αναπηρία είναι ευπρόσδεκτοι να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό.

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;
Οι μαθητές/τριες επιλέγονται μέσω ενός ανοιχτού και χωρίς κόστος
διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις (3) φάσεις.
Η πρώτη φάση αποτελείται από την αρχική ηλεκτρονική αίτηση που
είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex από 1
Σεπτεμβρίου ως 15 Οκτωβρίου 2020. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να
υποβάλουν την αίτηση, που περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις, εντός δέκα
ημερών από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τη συμπλήρωσή της. Στη
συνέχεια, εντός 24 ωρών, όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καλούνται μέσω
email να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση, συμπληρώνοντας ένα
διαδικτυακό χρονομετρημένο τεστ Αγγλικών. Οι μαθητές/τριες που
θα περάσουν στην 3η και τελευταία φάση του διαγωνισμού, θα
ενημερωθούν σχετικά από το τοπικό γραφείο των Αμερικανικών
Συμβουλίων. Η 3η φάση αποτελείται από συνέντευξη, τρεις ακόμα
εκθέσεις, ένα τυποποιημένο τεστ αγγλικών και την πλήρη αίτηση του
προγράμματος.
Η τελική επιλογή θα βασιστεί στην επίδοση στο διαγωνισμό και στην
ετοιμότητα, σύμφωνα με το διαγωνισμό και την αίτηση, του/της
μαθητή/τριας για την εμπειρία της ανταλλαγής.
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