"You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor
2017
Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You
and Me in Beijing" nyári tábor, amely során 3 kontinens diákjai gyűlnek
össze. A tábor egyaránt gazdagítja a diákok világról és Kínáról szerzett
ismereteit. A résztvevők mindig sok örömet és nevetést hoznak a Pekingi
Idegen Nyelvi Egyetem kampuszára, ahonnan sok szép emlékkel
távoznak!
A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábora egy olyan
nemzetközi fórum, ahol az oktatás szórakozással van vegyítve. Az elmúlt
9 évben Ázsia, Európa és Amerika 17 országának 21 városából érkeztek
fiatalok a táborba. A tábor célja, hogy ablakot nyisson a fiataloknak az
idegen kultúrákra és országokra.
A 2017-es nyári tábor alatt a résztvevők kínaiul beszélgetnek, számot
adnak különböző képességeikről és tehetségükről és nem utolsó sorban
számos új barátra tesznek majd szert. Mindezek mellett megismerkednek
a kínai kultúra elemeivel és felfedezik Peking csodálatos látnivalóit,
továbbá bemutatják hazájuk kultúráját is. Ebben az évben nem csak a
hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő programok lesznek, mint
a „Meet-and-greet”, a „Kulturális sarok”, a különböző csapatok estje és a
kulturális látogatások, hanem idén először kínai családokhoz is
ellátogatnak majd a diákok.
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A programterv a következő:


Dátum és hely
2017. július16-25., Peking, Kína



Programok
Kínai nyelvi kurzusok, kirándulás Peking főbb látványosságaihoz,

ismerkedés a kínai művészettel és népművészettel, kínai és idegen diákok
gyűlése, látogatás kínai családoknál.


Tevékenységek szervezése a diákok számára
 Kínai nyelvi kurzusok kezdőtől a haladóig.
 Kisebb csapatok közti, egymás kultúráját bemutató programok.
 A kínai nyelvtanuláshoz kapcsolódó programok.



Mindennapi élet a táborban
 Egy kísérő tanár és egy nyelvi asszisztens lesz minden egyes
csoport mellett.
 Egy olyan SIM-kártya minden csoportnak, amely képes
nemzetközi hívások fogadására.
 Éjjel-nappali biztonsági szolgálat és kollégiumi személyzet
biztosítja a táborozók épségét.
 ételek, amelyek a Nemzetközi Élelmezési Szabályoknak minden
szempontból megfelelnek.

 Diákok és kísérők száma
Körülbelül 100—200 gimnazista és 10—15 kísérő tanár.
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 Nyelvek a táborban
Elsősorban kínai és angol (A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem továbbá
francia, német, magyar, lengyel, orosz és spanyol nyelvű asszisztenseket
is biztosít)
 Költségek
A nyári tábor biztosítja a diákok számára a szállást, a helyi
közlekedést, a balesetbiztosítást, a kínai nyelvi kurzusokat, továbbá a
kirándulásokat a tábor résztvevőinek és a kísérő tanároknak. A tábor
szervezői a Pekingi Nemzetközi Reptérről behozzák, majd az utolsó
napon oda ki is viszik a diákokat.
 A jelentkezés feltételei diákoknak és kísérő tanároknak:
 A diákoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
- rendelkezniük kell a nemzetközi táborozáshoz szükséges
megfelelő fiziológiai és pszichológiai állapottal
- a tábor szabályait el kell fogadniuk és be kell tartaniuk
- a szülőkkel együtt alá kell írniuk a nyári tábor részvételi
nyilatkozatát
- 15 és 18 köztieknek kell lenniük
- olyan külföldi diákoknak kell lenniük, akik nem rendelkeznek
kínai háttérrel
- olyan diákoknak kell lenniük, akik olyan gimnáziumokban
tanulnak, ahol a Konfuciusz Intézet oktat
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- elsőbbséget élveznek azok a diákok, akik még sosem voltak
Kínában és akik jártasak valamely művészet terén.
 A kísérő tanárnak a következő feltételnek kell megfelelniük:
- tapasztalat a helyi diákok „menedzselésében”
- proaktivitás és felelősségtudat
- engedély nélkül nem hagyhatja el a tábort
- alá kell írnia a nyári tábor részvételi nyilatkozatot
- kínai és angol nyelvben jártasnak kell lennie (de minimum az
angolból magas szinten kell tudnia beszélni)
-

képesnek kell lennie arra, hogy kapcsolatban álljon a
Pekingi Idegen Nyelvi Egyetemmel a tábort megelőző egy
hónapban

- a csoport előadásának szervezése és rendezése
 Kiválasztás: mindegyik Konfuciusz Intézet, amely a Pekingi
Idegen Nyelvi Egyetem partnerintézménye 1 kísérőtanárt és
maximum 20 diákot küldhet.
 Előkészületek:
- minden csapatnak készülnie kell 1-2 előadással, amelyet majd
a záró ünnepségen mutat be, továbbá demo-projekttel vagy
interaktív előadással a „Kulturális sarok” programhoz –
ezeknek a hazájuk valamely jellegzetességét kell bemutatnia.
– szintén megtervezhetnek és felkészülhetnek egy két órás
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„cultural exchange” programból ahová elhívhatják más
csapatok diákjait és kísérőit, amennyiben ehhez van kedvük.
- A jelmezekről és kellékekről a csapatoknak maguknak kell
gondoskodniuk, továbbá amennyiben valamilyen speciális
kérés van a fellépéseket illetően, azt legalább egy hónappal a
tábor kezdete előtt írásban kell jelezni a szervezők számára.
 Kapcsolat
 Házigazda
Office of Confucius Institutes, BFSU
Huo Xuetao Zhu Qi
Telephone: 0086-10-88816806
Fax: 0086-10-88815538
E-mail: hxt@bfsu.edu.cn

 Szervező
Foreign Language Teaching and Research Press
Chang Bingyu
Telephone: 0086-10-88819893
Fax: 0086-10-88819416
E-mail: changby@fltrp.com

5

Útiterv
Dátum

Júl. 16. (vasárnap)

Júl. 17. (hétfő)

Júl. 18. (kedd)

Júl. 19. (szerda)

Júl. 20. (csütörtök)

Júl. 21. (péntek)

Júl. 22. (szombat)

Júl. 23. (vasárnap)

Júl. 24. (hétfő)
Júl. 25. (kedd)

Program
Érkezés a pekingi reptérre (pick-up a reptérről)
Regisztráció (egész nap)
Regisztráció és gyakorlás a záró ünnepség előadására
Nyelvvizsga kínai nyelvből
“Meet-and-greet“
 Kínai nyelvtanfolyam
Nyitó ünnepség
 Választható kulturális kurzusok
 Kínai nyelvtanfolyam
 Kirándulás: a Tian'anmen tér és a Tiltott Város megtekintése
Látogatás a Hanbannál
Kulturális program – baozi/jiaozi készítés
A hagyományos kínai kultúra megismerése—Kínai kungfu,
árnyék-bábozás /Pekingi opera
Kirándulás: a Nagy Fal meglátogatása
Liulichang (az Üveg Utca) megtekintése
Vacsora – Pekingi kacsa
 Kínai nyelvtanfolyam
 Választható kulturális kurzusok
Kulturális sarok
A záró ünnepség előadásainak előzetes megtekintése
 Kínai nyelvtanfolyam
Szabadidő a csoportok számára
A következő látnivalók egyikének megtekintése: Nyári Palota, Pekingi
Állatkert, Nemzeti Múzeum)
Az „xy“ csapat estje
 Kínai nyelvtanfolyam
Kínai családok meglátogatása
Választható kulturális kurzusok
Kínai nyelvtanfolyam
Kultúrális program – Az Ég Templomának megtekintése
 Vásárlás
 A hagyományos kínai kultúra megismerése-akrobatika
 HSK vizsga
A záró ünnepség főpróbája
Záró ünnepség
Indulás vissza Magyarországra
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