Schimburile culturale bilaterale de elevi
Colegiul Naţional I. L. Caragiale are ca şcoli partenere pentru schimburi culturale de elevi
Udens College, Uden, Olanda (din 2008) şi Sint-Theresiacollege, Kapelle-op-den-Bos, Belgia (din
2010). Schimbul de elevi se desfăşoară anual, pe durata a două săptămîni.
Programul comun incluzînd vizitarea colegiului partener (cu participarea la cîteva ore de curs),
a altor localităţi decît cele de reşedinţă ale colegiului partener, a unor obiective turistice de înteres general.
Pe lîngă programul comun (de grup), familiile-gazdă au propriul lor program pentru elevul-oaspete (o zi din săptămînă şi serile celorlalte zile).
Prima săptămînă, grupul colegiului partener vizitează România, elevii invitaţi fiind găzduiţi de
familiile elevilor români. Acestea suportă şi costurile legate de programul vizitei în România a elevilor
din colegiile partenere (transport în România, taxe de intrare la obiectivele turistice, certificate de participare). Costurile se ridică la aproximativ 100-150 lei (pentru cei doi parteneri ai unei perechi, român
şi străin).
A doua sămtămînă, grupul de elevi români vizitează colegiul partener în aceleaşi condiţii. Familiile elevilor români suportă cheltuielile de transport spre colegiul partener (avion şi, posibil uneori,
autobuz).
Grupurile de elevi au 18-20 de membrii.
Limba de comunicare este engleza.






Obiectivele schimbului cultural sunt:
intermedierea contactului cu alt mediu cultural la cît mai multe niveluri;
compararea sistemului românesc de educaţie cu sistemele altor ţări;
dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor în alte familii decît cea proprie;
îmbunătăţirea comunicării în limba engleză;
responsabilizarea elevilor români în reprezentarea colegiului nostru la nivelul unei imagini diferite de imaginea, în general proastă, pe care o au românii în Europa.

ELEVII CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA

SCHIMBURILE CULTURALE
BILATERALE DE ELEVI
CU
UDENS COLLEGE, OLANDA
ŞI
SINT-THERESIACOLLEGE, BELGIA
ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012,
SUNT RUGAŢI SĂ TRIMITĂ UN MESAJ
DE INTENŢIE LA ADRESA

studentexchange@cnilcb.ro
Mesajul va conţine:
 Numele şi prenumele elevului
 Clasa
 Numele şi prenumele profesorului-diriginte

Termen limită: 22 MAI 2011
Amănunte legate de schimburile de elevi
pot fi găsite la adresa

www.cnilcb.ro

