Individuel udveksling mellem
IES Poeta García Gutiérrez-gymnasiet (Chiclana, Andalusien)
og Midtfyns Gymnasium (Ringe)
Hvis du har spansk, har du mulighed for søge om at komme på individuel udveksling til IES García
Gutiérrez og at blive vært for en spansk elev derfra. Indkvartering foregår privat og udvekslingen bygger i
høj grad på relationen mellem den danske og den spanske elev og deres familier.
Charo Mougan (lærer på IES Poeta García Gutiérrez) og Anne Højmark Sørensen (spansklærer på Midtfyns
Gymnasium) er som kontaktpersoner ansvarlige for modtagelsen på skolerne og vil være behjælpelige
under hele besøget.
Opholdene varer typisk ca. 8 uger og kan med fordel lægges på tidspunkter, hvor ens egen skole delvist
holder ferie, mens værtsskolen ikke har ferie. På skolen følger gæsten i de fleste timer sin værts skema,
men kan i større eller mindre grad få erstattet enkelte fag med andre klasser.
Ansøgning på nedenstående skema sendes 1. marts 2018 til as@mfg.dk . Inden afrejse afholdes lokalt på
Midtfyns Gymnasium et afrejsekursus, hvor deltagelse er obligatorisk.
Vi forventer at udvekslingen er gensidig, dvs. at man indkvarteres hos en spansk elev, som man også selv
er vært for i en periode på 2-4 uger. Vi forsøger så vidt muligt at matche jer efter køn, alder og interesser
samt hensyntagen til individuelle forhold.
Man skal som udvekslingsstudent selv afholde en del af udgifterne til rejse, forsikring, smågaver til
familien og lommepenge. Det forventes at man som vært betaler for gæstens udgifter til mad og de
aktiviteter man arrangerer.
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til
Anne Højmark Sørensen (as@mfg.dk)

Foto af AS

Ansøgning om individuel udveksling på IES Poeta García Gutiérrez-gymnasiet
(Chiclana, Andalusien)
Navn:
Klasse:
Spanskhold og spansklærer:
Adresse:
Email:
Telefon:
Jeg vil gerne på udveksling til Chiclana
Antal uger:
Mulige tidspunkter:
Særlige ønsker eller hensyn (fx allergi eller sygdom)?

Jeg vil gerne være vært for en elev fra Chiclana
Antal uger:
Mulige tidspunkter:
Af hensyn til allergi: er der husdyr eller rygning i hjemmet?
Andet?

Lidt om mig selv:
Fødselsdato:
Interesser:
Begrundelse/ motiv for at søge:
Andet?
Sendes senest 1. marts 2018 as@mfg.dk

