
A cserediák integrálása 
az iskolába
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A webinar menete:

1) Az AFS Magyarország oktatási céljai

2) A szervezet iskolákkal való kapcsolata és cserediák támogató rendszere

3) A cserediákokra vonatkozó legfőbb szabályok

4) Felmerülő kérdések lehetséges válaszokkal

5) Egyéb hasznos anyagok és elérhetőség
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Az AFS és az 
interkulturális tanulás
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1) AFS Magyarország

• 100 éves szervezet, 1990 óta Magyarországon

• 3 pillér: kiutazás (~100 fő/év), fogadás (~130 fő/év), önkéntesség

• 21 körzet, ~400 aktív önkéntes országszerte
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1) A szervezet oktatási céljai és remélt eredményei

Személyes tanulás

Társas tanulás

Kulturális tanulás

Globális tanulás

Önismeret, kreatív gondolkodás, motiváció és magabiztosság

Empátia, kommunikációs és szociális készségek, rugalmasság

Idegen nyelvi készségek, kulturális tudatosság, interkulturális 
kapcsolatok kiépítése

Globális érdeklődés és megértés, elkötelezettség az aktív 
állampolgárság felé



2) Az iskolákkal való kapcsolat és cserediák 
támogató rendszere

- Iskola, fogadó család és önkéntesek mint védőháló

- Folyamatos oktatási nyomon követés: orientációs táborok (4) interkulturális 
elméleteken alapuló feladatokkal

- Őrangyal

- Havi bérlet és napi meleg étkeztetés támogatás

- MID tankönyv és 40 óra tanítás
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3) A cserediákokra vonatkozó 10 alapszabály

TILOS:
1) Autót vagy más motoros járművet vezetni.

2) Drogokat vagy tiltott szereket fogyasztani, vagy ezek használatában részt venni.

3) Autó stoppolni, vagy figyelmen kívül hagyni a fogadó ország biztonsági előírásait.

4) Egyedül utazni. Külföldi út esetén csak az AFS iroda, a természetes szülők, illetve

a fogadó szülők írásos engedélyével lehet utazni.

5) A túlzott alkoholfogyasztás illetve alkoholos befolyásoltság miatti illetlen viselkedés.

Be kell tartani a fogadó család alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályait.
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3) A cserediákokra vonatkozó 10 alapszabály

6) A diák felel tetteiért és a következményekért.

Ha terhes lesz vagy teherbe ejt valakit, az AFS megszakítja a programját. 

7) Bármilyen probléma esetén az AFS összekötőhöz kell fordulni.

Komoly probléma esetén az országos irodában tudnak segíteni.

8) A diáknak mindig tájékoztatni kell a fogadócsaládját arról hogy hol tartózkodik.

9) Az AFS orientációkon a részvétel kötelező.

10) Kötelező iskolába járni. Követni kell az iskola által előírt szabályokat.



Az első hivatalos lépések:

1) A cserediákot kiválasztja egy érdeklődő fogadó család

2) A fogadócsalád/körzetelnök/iroda felkeresi az iskolát 
és aláíratja az iskolai befogadó nyilatkozatot 
(vízumhoz)

Szeptemberben:

- iskolai megállapodás aláírása

- KIR és KRÉTA regisztrálás

- ideiglenes diákigazolvány kérése
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4) Felmerülő kérdések lehetséges válaszokkal

Kell-e érdemjegyekkel értékelni a cserediákot?

- évismétlés vagy folytatás

- ITA, TUR, THA és egyéb ázsiai országok diákjait: igen

- időben történő egyeztetés 

- dokumentáció: KRÉTA vagy az iskolai megállapodás mellékletében található 
tanúsítvány alapján 
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Mit kezdjek a kulturális különbségekkel?

a) Évnyitón való bemutatás

b) Diák prezentáció az év elején

c) Tájékoztató kulturális jellemvonásokról (AFS)

d) Interkulturális beilleszkedést segítő tanóra (AFS) (HUN, ENG)
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Mit tegyek, ha nem beszélek angolul?

Mentordiák bevonása:

Szociálisan érzékeny, bemutatja a diákot az osztályban 
tanító tanároknak, segít megérteni a projektfeladatokra 
vonatkozó elvárásokat, határidőket

Jutalom: IKSZ 50 óra cserediák mentorálásért
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Miért fontos a magyar nyelv megtanulása?

- Könnyebb kapcsolatokat kiépítenie

- Későbbi munkavállalás

- Ha csak angol, a diák leáll a nyelvtanulással

- (előadás az országáról, egyéb témákról magyarul 
felolvasva)



Hogyan motiváljam az iskolai aktivitásra?

Lehetőség szerint:

- nyelvtagozatos osztály

- helyettesíteni tárgyakat, integrálhatóbbakkal: 

matematika, testnevelés, ének, számítástechnika,

idegen nyelvek (még több angol)

- szakkörök délután

- 1-1 előadás megtartása magyarul
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Mit adhat egy cserediák az osztálynak?

a) az iskola nemzetközivé válik

b) osztálycsere lehetőség

c) nyelvtanulási motiváció a diákokban

d) egy külföldi barát,akit meg lehet látogatni

e) IKSZ lehetőség

f) képzések diákoknak és pedagógusoknak
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Egyéb hasznos kiadványok



Elérhetőségeink:

∎ www.afs.hu/korzetek

∎ 06 1 212 18 21

∎ iskola@afs.org vagy diakfogadas@afs.org

∎ www.facebook.com/afshun/

∎ H-1071 Budapest, Dózsa György út 62. Fsz. 1.
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Egyéb kérdés?
Keressenek bátran!
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