På udveksling til Tevitol en kostskole i Tyrkiet - kort ophold.

Vi har på Midtfyns Gymnasium siden 2010 haft mulighed for at udveksle 3-4 elever til en kostskole ca. 60 km.
udenfor Istanbul. Det har været i efterårsferien suppleret med nogle dage i Istanbul. Eleverne booker og betaler
selv for rejsen og sørger selv for forsikringer mv. Gruppen fra Midtfyns Gymnasium rejser samlet og skal benytte
nedenstående lufthavn, hvor vores kontaktperson David Helliwell henter eleverne. På skolen bor eleverne gratis
og deltager i undervisningen og de andre aktiviteter der foregår på skolen sammen med de tyrkiske elever.
Tidsperiode: Aftalen er ca. en uge på skolen.
Lufthavnen I skal købe billetter til hedder: Sabiha Gokcen og ligger blot 45 min fra skolen. De har fra skolen
tilbudt at hente jer der, når I ankommer.
Vores kontakt på skolen er: David Helliwell, der er leder af deres internationale del af
kostskolen Tel 05326821380 (Kun de elever der er udtaget til at rejse skal kontakte
David Helliwell)
Lidt om kostskolen Tevitol
Adressen på skolen: TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Muallimköy Mevki P.K.125 - 41490 GEBZE/KOCAELİ
Det er et Gymnasium for begavede unge – altså de dygtigste unge fra hele Tyrkiet. Skolen er fondsdrevet – dvs.
den er privat og delvis betalt af skolepenge. Undervisningssproget er engelsk (dog ikke i historie og tyrkisk) og
der er mange udenlandske lærere.
Nogle få regler og forventninger til de danske elever: Skolen er røgfri og alkoholfri og det forventes, at I
deltager i den undervisning mv. der er planlagt for jer og I skal selvfølgelig overholde skolens regler for elever.
Hvis du er interesseret skal skrive en kortfattet, begrundet ansøgning, være udadvendt og turde tale engelsk for at
blive udvalgt. Ansøgningsfristen er den 6. april 2018 for at komme afsted i efteråret 2018.
Vi forventer at udvekslingen er gensidig, dvs. at man også selv er vært for en tyrkisk elev i en periode svarende til
ca. samme længde som ens eget ophold. Vi forsøger så vidt muligt at matche jer efter køn, alder og interesser samt
hensyntagen til individuelle forhold.
Har du spørgsmål kan du kontakte:

Berit Holst (ho@mfg.dk)

Ansøgning om individuel udveksling på Tevitol i Tyrkiet
Navn:
Klasse:
Adresse:
Email:
Mobiltelefon:
Jeg vil gerne på udveksling til Tyrkiet
Særlige ønsker eller hensyn (fx allergi eller sygdom)?

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

Andet, der kunne være vigtigt:
Lidt om mig selv:
Fødselsdato:
Interesser:
Begrundelse/ motiv for at søge:

Andet, der kunne være vigtigt for at vide, eller for dig at gøre opmærksom på?

Sendes senest 6. april 2018 ho@mfg.dk

