
INVITATION	  

til	  elever	  i	  nuværende	  1.g	  
	  

Euroweek	  i	  Rumænien	  22.-‐28.	  september	  2016	  
	  
	  
Euroweek	  er	  et	  netværk	  af	  ca.	  20	  europæiske	  gymnasier,	  som	  afholder	  et	  årligt	  arrangement,	  
hvor	  elever	  og	  lærere	  fra	  forskellige	  lande	  i	  EU	  mødes	  og	  diskuterer,	  har	  undervisning,	  tager	  
på	  udflugter	  og	  hygger	  sig	  sammen.	  Deltagerne	  indkvarteres	  hos	  lokale	  familier.	  	  
	  
I	  år	  afholdes	  Euroweek	  på	  Colegiul	  National	  Moise	  Nicoara	  i	  Arad	  i	  Rumænien	  fra	  den	  22.-‐28.	  
september,	  og	  8	  heldige	  elever	  fra	  1.g	  har	  muligheden	  for	  at	  komme	  med	  til	  Rumænien	  i	  
begyndelsen	  af	  2.g.	  På	  næste	  side	  kan	  du	  se	  det	  foreløbige	  program	  for	  årets	  Euroweek.	  
	  
Har	  du	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  Euroweek,	  skal	  du	  lave	  du	  en	  ansøgning,	  hvor	  du	  skriver	  lidt	  om	  dig	  
selv	  og	  hvorfor	  du	  gerne	  vil	  deltage.	  	  
	  
Arbejdssproget	  i	  Euroweek	  er	  engelsk,	  men	  der	  kommer	  mange	  deltagere,	  som	  også	  taler	  f.	  
eks.	  tysk,	  fransk	  eller	  spansk.	  
	  
Euroweek	  giver	  dig	  mange	  muligheder:	  du	  får	  lejlighed	  til	  at	  praktisere	  dine	  fremmedsprog,	  
du	  lærer	  unge	  fra	  andre	  europæiske	  lande	  at	  kende,	  du	  får	  mulighed	  for	  at	  leve	  dig	  ind	  i	  
hverdagen	  i	  et	  hjem	  i	  Rumænien,	  og	  du	  får	  en	  masse	  sjove	  og	  spændende	  oplevelser	  samt	  
udviklet	  dine	  personlige	  og	  kulturelle	  kompetencer.	  
	  
Men	  du	  skal	  også	  vide,	  at	  deltagelse	  indebærer,	  at	  der	  stilles	  en	  række	  krav	  til	  dig:	  
• når	  du	  har	  meldt	  dig,	  betragtes	  tilmeldingen	  som	  bindende	  
• der	  forventes	  almindelig	  civiliseret	  opførsel,	  så	  du	  repræsenterer	  skolen	  på	  ordentlig	  vis.	  
• det	  forventes,	  at	  du	  selv	  sørger	  for	  at	  få	  indhentet	  det	  stof,	  der	  gennemgås,	  mens	  du	  er	  

væk	  (der	  er	  heller	  ikke	  fritagelse	  for	  skriftlige	  opgaver).	  
• der	  vil	  blive	  noget	  ekstraarbejde	  i	  form	  af	  planlægningsmøder	  uden	  for	  skoletid	  inden	  

afrejsen.	  I	  skal	  bl.	  a.	  forberede	  en	  præsentation	  af	  Danmark	  og	  planlægge	  dansk	  mad	  til	  en	  
fælles	  europæisk	  buffet.	  

• økonomi:	  I	  skal	  selv	  betale	  rejsen	  frem	  og	  tilbage	  (fly	  København-‐Timisoara),	  
lommepenge	  samt	  en	  lille	  gave	  til	  værtsfamilien.	  	  

	  
Hvis	  du	  har	  spørgsmål,	  kan	  du	  kontakte	  Malene	  Lysemose	  (ML)	  eller	  Mattias	  Löb	  (MA).	  
	  
Når	  du	  har	  skrevet	  din	  ansøgning,	  skal	  du	  sende	  den	  til	  Malene	  (ML)	  eller	  Mattias	  (MA)	  i	  en	  
besked	  i	  Lectio	  senest	  den	  15/3-‐2016	  
	  
	  



	  


