
 

 

Kedves Diákok!  

 

Nagyon jó hír érkezett az angol e-Bug csapattól: támogatni tudják néhány ember 

kiutazását a 2016. január 18-19-én megrendezett e-Bug találkozóra. Az angol e-Bug 

csapat állja a kiutazás és a szállás költségeit, és feltehetőleg ellátást is biztosít.  A találkozón 

egy iskolából maximum egy diák és egy tanár vehet majd részt. A tanárokat és a 

diákokat együtt fogjuk kiválasztani, mivel a kísérő tanár felelőssége lesz a saját 

diákjának felügyelete.  

A felhívás szerint Magyarországról maximum két tanár és két diák vehet részt a 

találkozón, tehát összesen két iskolából tudunk résztvevőket kiválasztani.  A meghíváshoz 

szükséges pályázati anyaghoz csatolni kell egy 250 szavas angol nyelvű motivációs levelet. 

A motivációs levél témája, hogy miért szeretnél részt venni a találkozón, hogyan és mire 

használjátok az e-Bug anyagokat az iskolában stb. 

Elvárások a jelentkező e-Bug diákokkal szemben: 

 Angol nyelvtudás, mivel a találkozó angol nyelven fog zajlani; 

 Betöltött 12. életév; 

 Csatolt szülői beleegyező nyilatkozat; 

 Angol nyelvű motivációs levél elkészítése és eljuttatása az ebug@oth.antsz.hu és a 

ferenczi.annamaria@oth.antsz.hu e-mail címre legkésőbb 2015. szeptember 27. 10 

óráig;  

 Iskolai e-Bug versenyen történő részvétel 2014-ben és/vagy 2015-ben;  

 A versenyre felkészítő tanárod, vagy az iskolád egy másik tanára, aki használja, az e-

Bug oktatási anyagokat ugyancsak pályázik a találkozón való részvételre. Ennek 

igazolásához kérjük, hogy pályázati anyagodhoz csatold a tanári beleegyező 

nyilatkozatot attól a tanártól, aki elkísérne Londonba; 

A beérkezett motivációs leveleket az OTH e-Bug csapata átnézi és az által legjobbnak 

ítélteket eljuttatja az angol e-Bug csapatnak, akik aztán döntenek arról, hogy kiket hívjanak 

meg. Az értékelés során figyelembe vesszük: 

 Motivációs levélben szereplő e-Buggal kapcsolatos tevékenységek az elmúlt két 

iskolaév során; 

 A levél angolsága. 

A motivációs levél mellett kérjük, küldjetek el nekünk minden olyan információt, ami 

szerintetek segíthet nekünk a döntésben (pl.: részt vettetek-e a versenyeken, értetek-e el 

helyezést, van-e nyelvvizsgátok, stb.)! A tanári és diák pályázatokat kérjük, hogy egyben 

küldjétek el nekünk.   

 

központi e-Bug csapat 
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