Talentudveksling – Spanien
Viby Gymnasium har etableret en udvekslingsaftale med gymnasiet Auga da Laxe i byen
Gondomar, som ligger lidt uden for Vigo i Galicien i det nordvestlige Spanien.
Tanken bag projektet er at lave et særligt tiltag for en mindre gruppe elever fra Viby
Gymnasium, omkring 15 elever, som har spansk på A-niveau, og en tilsvarende gruppe
elever fra vores spanske partnerskole.
Begge grupper af elever aflægger sammen med to lærere besøg på hinandens skoler og
er privat indkvarteret hos hinanden under hele eller dele af opholdet. Man følger under
opholdet på skolen et program udarbejdet af de respektive skoler. Vores besøg på Auga
da Laxe bliver i oktober/november måned, og genbesøget fra Spanien bliver i det tidlige
forår.
Begge ture vil vare fem skoledage plus en weekend, samt tid til transport. Turene vil give
en unik mulighed for at få indblik i hinandens kultur, skole- og hverdag.

Hvem kan deltage fra Viby Gymnasium?
Man skal være særligt dygtig til spansk og arbejde godt og seriøst med sproget i timerne
såvel som i forberedelsen.
Man skal have lyst til at opleve et spansk gymnasium, og man skal have lyst til at opleve
det at bo privat indkvarteret hos en spansk familie.
Derudover skal man selv kunne huse en udvekslingselev, når eleverne fra Auga da Laxe
kommer på genbesøg.
Man skal have et fagligt og karaktermæssigt niveau, der tillader en uges fravær også i
andre fag, som vil blive aflyst på grund af turen.

Hvornår bliver man udvalgt?
I løbet af maj måned 1.g efter ansøgning på vedlagte skema. Ansøgningen afleveres til
jeres spansklærer.

Ansøgningsfrist
Den 22. maj 2017.

Hvad forpligter man sig til?
•
•
•
•

Ved genbesøg på Viby Gymnasium at indkvartere og bespise en spansk elev hos sig
i cirka fem dage og være mentor (støtteperson) for denne elev under opholdet.
Sammen med de øvrige deltagere fra Viby Gymnasium at arrangere en
morgensamling om udvekslingsturen for skolens øvrige elever efter hjemkomst fra
rejsen til Spanien.
Deltage i forskellige opgaver efter udvekslingen, så som rekruttering af nye
deltagere i talentprogrammet, artikel til årsbogen m.v.
At betale op til 3.500 DKK til rejseomkostninger m.v.

Ansøgningsskema for deltagelse i Talentudveksling Spanien
Navn:____________________________________________________________

Klasse: ___________________________________________________________

Forældres underskrift: _______________________________________________

Min motivation for gerne at ville deltage i udvekslingen:

Ansøgningsskemaet afleveres til din spansklærer senest den 22. maj i pågældende
skoleår.
Ledelsen udvælger hvilke elever, der bevilges deltagelse ud fra hvem, de vurderer, vil
have størst fagligt udbytte af at deltage i udvekslingen. Der vil ikke blive givet en
nærmere begrundelse for eventuelle afslag.

