Nemzetközi cserekapcsolat
2017.10.08-2017.10.14. Dunaharaszti

Fogadj te is egy hétre cserediákot!
Felhívás és tájékoztató diákoknak és szülőknek
Kedves Baktay-s Diákok és Szülők!
2017. október 8. - 2017. október 14-ig iskolánk ad otthont a következő Erasmus+
nemzetközi találkozónak. A három éven át tartó, külföldi iskolák közötti stratégiai
együttműködés és diákmobilitás során a Baktay Ervin Gimnázium diákjainak lehetősége
nyílt, illetve nyílik ellátogatni a németországi, görög, török, holland és spanyol
partneriskolákba.
Évente két utazásra kerül sor, mindig áprilisban és októberben. Idén októberben a mi
iskolánk látja vendégül az öt külföldi partneriskola diákjait (13-18 év közöttiek). A diákokat
(kb. 30 diák) vendégfogadó családoknál szeretnénk elhelyezni. Amennyiben szeretnétek /
szeretnének egy hétre befogadni egy-egy cserediákot, kérem, hogy azt a mellékelt
nyomtatványon jelezzék legkésőbb 2017. május 2-ig. (A BEG titkárságán kell leadni.)
Mit kell biztosítani a vendégdiákoknak?






Megfelelő, tiszta, kulturált szállás a családnál külön szobában vagy a gyerekkel egy szobában
Teljes ellátás (reggelit, tízórait, ebédet, vacsorát)
Esetenként közös programok, kirándulások szervezése és azok költségeinek fedezése
Biztosítani kell, hogy a vendégül látott külföldi diák részt vehessen a közös családi
programokban
A fogadó diák az itt-tartózkodás teljes ideje alatt a szervezett programokon és azon kívül is
kíséri és segíti a vendégül látott diákot, a szülők segítenek a szállításban

Előnyt jelent a pályázatnál, ha





a családban más családtag is beszél idegen nyelveket (angol, német stb.)
a fogadó diák már részt vett cserekapcsolaton
a fogadó diák már jól beszél németül és/vagy angolul - szaktanári ajánlás
a tanulmányi eredménye megfelelő (nem áll bukásra) – osztályfőnöki ajánlás

A benyújtott pályázatokat objektív pontozási rendszer alapján bíráljuk el és legkésőbb május
közepéig visszajelzünk a szülőknek és a diákoknak. Ezt követően csoportos, részletes
tájékoztatást tartunk.
Amennyiben kérdésük van, kérem, keressenek meg e-mailben vagy telefonon (délután 15-18
h között).
Szívélyes üdvözlettel:
Szilágyi Andrea Baktay Ervin Gimnázium Erasmus+ koordinátor
(06-30/6275875, szilagyi.andrea@baktayg.hu)
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Jelentkezési lap
külföldi cserediákok fogadására

Ezúton jelentkezem a 2017. október 8-14-ig tartó Erasmus+ cserekapcsolat keretein belül
Dunaharasztira látogató külföldi diákok fogadására.
Gyermekem neve és osztálya a BEG-ban: ………………………..………………………..………
Címe: …………………………………………………………………………………………………….

Hány éves gyereket szeretne fogadni (13-18)? …………………………………………………….
O fiút

O lányt

O mindegy

Melyik országból fogadna szívesen diákot? (Többet is meg lehet jelölni.)
O Németo.

O Hollandia

O Görögo.

O Töröko.

O Spanyolo.

Milyen nyelveken beszélnek a családban? (Többet is meg lehet jelölni.)
O német
Az elhelyezés

O angol

O spanyol

O külön szobában

O egyéb …………………………….

O gyermekemmel közös szobában biztosított.

BEG-diák érdeklődési köre: ……………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
Vett már részt cserekapcsolatban? O Igen:…………………………

O Nem

Megjegyzések: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy a vendégdiák fogadásával járó kötelességeimmel és felelősségemmel
tisztában vagyok és ezúton jelentkezünk fogadó családnak.
Kelt,……………………………………………….

………………………………………………………..……………………..
Szülő neve, elérhetősége

Kérem, hogy a kitöltött nyomtatványt adják le a Baktay Ervin Gimnázium titkárságán.

