Nemzetközi Nap –
Nemzetközi Játék
Geszti Zsófia
Gábor Dénes Főiskola

Hallgatói szolgáltatások
fejlesztése
Interkulturális érzékenyítés

Nemzetközi Nap – Nemzetközi Játék
2013/14-es tanévben indult az első angol
nyelvű részképzés a GDF-en; a nemzetközi
hallgatói szolgáltatások kialakítása,
fejlesztése kiemelt feladat volt.
Célok:
•

•

Külföldi hallgatók integrációjának
elősegítése
Magyar hallgatók és munkatársak
bevonása a nemzetköziesítési
folyamatokba

Külföldi hallgatóink különböző időpontokban érkeztek és
eltérő hosszúságú időt töltöttek/töltenek Magyarországon
(3 hónap, 1 év, 1,5 év) ezért is tartottuk fontosnak, hogy
jobban megismerjék a főiskolát, egymást és a magyar
hallgatókat.

Nemzetközi Nap
Program:
2014. Április 2.
21-es terem
•
•

volt Erasmusos hallgatók beszámolói
Erasmus+ Program ismertetése

Aula
•
•
•
•

Országok bemutatkozása:
Magyarország, Franciaország,
Kamerun, Brazília
3D Grafika és Animációs Diákműhely
filmjei
Játék
Nemzetek konyhája, büfé

A Gábor Dénes Főiskola egyik vonzereje a közvetlen,
családias légkör, ezt kívántuk erősíteni a nemzetközi nap
programjával is.

Nemzetközi Játék
Társasjáték
4-5 fős csapatok
szerencsekártya
fekete lyuk – lépj vissza 3 mezőt
Kvíz kérdések - résztvevők
országairól, korábbi közös programon
elhangzott információkról, diákok érdeklődési
köreiből

Melyik ország nyert legtöbbször foci vb-t? Hol őrzik a magyar
koronát? Hány hivatalos nyelve van az EU-nak? Hogy néz ki a
puli kutya? Hol található huszár múzeum? Miért kapott Nobeldíjat Gábor Dénes? Hány tagállama van Brazíliának? Milyen
országokban hivatalos nyelv a francia? A Trónok harca melyik
szereplőjének van magyar neve?

Eredmények, tanulságok
Eredmények
•
•
•
•

Pozitív visszajelzések
Nemzetközi hallgatók összekovácsolása
Tehetséges, jó előadókészséggel rendelkező
hallgatók felfedezése
Nemzetköziesítési folyamatok promóciója
intézményen belül

Tanulságok
•
•

Szükség van rendszeres nemzetközi
programokra
Magyar hallgatók nagyobb mértékű
bevonása, motiválása

„This day was dedicated to the Erasmus students, to discover foreign cultures
(Brazilian, French and Cameroon), and to present the different works of the GDF
clubs.” „It was a really good day, a very good initiative of Zsófia, and I want to thank
her for her work.” - Aymeric L.
http://frenchiesinbudapest.blogspot.hu/2014/04/the-international-day-at-dennis-gabor.html

Fenntartás, fejlesztés
Nemzetközi hallgatói szolgáltatások fejlesztése
•
•
•

Integrációt segítő, kulturális programok,
kirándulások
Diákkonferencia nemzetközi szekcióval bővült
Szorosabb együttműködés a magyar hallgatói
csoportokkal

2. Nemzetközi Nap - 2015. Március 19.
Tervezett program:
• Erasmus+ program
• Gábor Dénes Tehetségpont diákműhelyeinek bemutatkozása (3D Grafika
és Animáció, Digitális festészet, Digitális fotósuli, Leonar3Do, Logikus
gondolkodás diákműhely)
• Országok bemutatói (Brazília, Finnország, Franciaország, Görögország,
Magyarország)
• Játék
• Nemzetek konyhája

