Brest - en varm forbindelse i Frankrig. Charles de Foucauld BREST 2020
Kriterier, procedurer og tidsplan for udvælgelse af de elever, som kan komme til Brest i skoleåret
2020/21
Eleven skal helst gå i 1.g på ansøgningstidspunktet, så opholdet i Frankrig bliver i løbet af efteråret 2.g.
Kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.

At man har fransk på gymnasiet
Motivation
Personlige egenskaber
Fagligt standpunkt
At man kan tilbyde at være værtsfamilie for en franskmand

Vi forventer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, at udvekslingen er gensidig, dvs. at man indkvarteres
hos en fransk elev, som man også selv er vært for i en periode svarende til ca. samme længde som ens eget
ophold. De franske elever kommer i en periode på ca. 8 uger fra skoleårets begyndelse.
Økonomi:
Udgifter i forbindelse med rejse, lommepenge, små gaver til familien, lægeerklæring, forsikring og lignende
skal eleven selv dække.
Procedure:
Der afholdes et orienteringsmøde for interesserede elever og forældre.
Eleven laver en skriftlig ansøgning på ca. en side, hvor ansøgningen motiveres, dvs. eleven begrunder sit
ønske om at komme på udveksling. Ansøgningen sendes til den internationale koordinator Berit Holst på
ho@mfg.dk og til fransklæreren Tatjana Maria Christensen tc@mfg.dk. Den internationale koordinator og
fransklæreren indkalder til en samtale og forhører sig hos faglærere. Herefter udvælges eleverne. I april
afholdes et orienteringsmøde for de udvalgte med forældre.
Tidsplan 2020:
15. januar: Orienteringsaften for interesserede elever og forældre på Midtfyns Gymnasium.
3. februar: Frist for aflevering af skriftlig ansøgning - sendes til ho@mfg.dk og tc@mfg.dk. Ansøgningen
skal også underskrives af forældre.
18. februar - 2. marts: Mundtlige samtaler med Tatjana Maria Christensen og en studievejleder.
11. marts: Meddelelse om, hvem der kommer afsted.
Orienteringsaften og gennemgang af skemaer for de udvalgte på Midtfyns Gymnasium i løbet af slutningen
af april.
Har du spørgsmål, eller overvejer du at søge, er du velkommen til at kontakte
Tatjana Maria Christensen (tc@mfg.dk) som også orienterer om ansøgningsproceduren.

