
 

 

Uusi Finland-U.S./U.S.-Finland Future Leaders -ohjelma jatkaa lukiolaisten kesäohjelmaperinnettä 

 Future Leaders –ohjelman hakukierros päättyy 15.11.2015.  

Lisätietoja ja hakulomake: www.afs.fi/vaihto-oppilaaksi/future-leaders 

Future Leaders, joka on CIMOn ja Yhdysvaltain suurlähetystön rahoittama ja vaihto-

oppilasjärjestö AFS:n toteuttama uusi ohjelma, on suunnattu 16–17-vuotiaille, aktiivisille ja 
yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille lukiolaisille. Sen teemana on johtajuus ja aktiivinen 
kansalaisuus. 

  

Ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuuriemme välistä ymmärrystä, antaa eväitä aktiiviseen 
kansalaisuuteen ja kehittää nuorten johtajuustaitoja, yhdessä amerikkalaisnuorten kanssa. 

Kesäksi 2016 on jaossa 15 täysstipendiä suomalaisille ja 15 amerikkalaisille kuuden viikon jaksolle. 
Suomalaisten stipendiaattien valinnassa painotetaan myös hakijan laatimaa englanninkielistä 
kirjoitusta joko teemasta johtajuus tai aktiivinen kansalaisuus.  

  

Ohjelman toteutuksesta, nuorten hakuprosessista ja lähtövalmennuksista vastaa AFS Intercultural 
Programs Finland ry.  

  

Vastavuoroisen ohjelman vaihtojaksot ovat kuuden viikon mittaisia. Suomalaiset nuoret ovat 
USA:ssa 29.6.–10.8.2016 ja amerikkalaiset ovat Suomessa 7.7.–18.8.2016. 

Suomalaisten lukiolaisten ohjelma kohdistuu Washington DC:n alueelle. He asuvat amerikkalaisissa 
isäntäperheissä. Lisäksi jaksolla on useita opintovierailuja, joissa käsitellään johtajuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta. Amerikkalaisnuorilla on samaan teemaan liittyvää ohjelmaa Suomessa. 
Stipendiaateilla on yhteinen tapaaminen Washington DC:ssä jakson alussa sekä yhteisiä 
teemakohtaisia tehtäviä.    

   

Tulosta ohjelman juliste koulunne ilmoitustaululle! 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/672
72_Future_Leaders_TULOSTE.pdf 
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 Ansökningstiden för Future Leaders – programmet utgår den 15.11.2015.  

Instruktioner och ansökan (på finska):  www.afs.fi/vaihto-oppilaaksi/future-leaders 

  

Future Leaders är ett program riktat till 16–17-åriga gymnasieelever som är aktiva och 

intresserade av samhälleliga frågor. Programmet finansieras av CIMO och Förenta staternas 
ambassad i Finland.  För förverkligandet står utbytesorganisationen AFS.  Programmets teman är 
ledarskap och aktivt medborgarskap. 

  

Programmet skall öka förståelsen mellan våra kulturer, ge kunskap om aktivt medborgarskap och 
utveckla de ungas ledartalanger, tillsammans med amerikanska ungdomar.  

För sommaren 2016 beviljas 15 fullstipendier för finska och 15 för de amerikanska för en sex 
veckor lång utlandsperiod. Vid valet av de finska stipendiaterna betonas även ett skriftligt arbete 
på engelska gällande temat ledarskap och aktivt medborgarskap.  

  

För programmets förverkligande, ansökningsprocessen och förberedelserna inför utbytet ansvarar 
AFS Intercultural Programs Finland ry.  

  

Det bilaterala programmet bjuder på utbytesperioder i USA och i Finland för 6 veckor. De finska 
ungdomarnas vistas i USA under tiden 29.6.– 10.8.2016 och de amerikanska är i Finland under 
tiden 7.7.– 18.8.2016.  

De finska ungdomarnas program riktas till Washington DC-området. De bor hos amerikanska 
värdfamiljer. Programmet består av flera studiebesök som behandlar teman ledarskap och aktivt 
medborgarskap. De amerikanska ungdomarna har liknande studiebesök i Finland. Stipendiaterna 
har en träff i Washington DC i början av perioden och gemensamma uppgifter att ta itu med.  

  

Printa ut planschen och sprid informationen! 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/672
71_Future_Leaders_RU_TULOSTE.pdf 
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