SZEGED

Felvételi lap 2021 tavasz
Jelentkező Adatai
Név:
Becenév (ahogyan szólíthatunk):
Felsőoktatási intézmény, évfolyam:
Beszélt nyelvek:
E-mail cím:

Kedves leendő Amigo!
Köszönjük, hogy kiválasztottál minket és szimpatikusnak találod kezdeményezésünket. Megtisztelő, hogy időt és
energiát szánsz ránk. A következőkben egy 12 feladatból álló felvételi lapot találsz. A kérdésekkel nem elriasztani
szeretnénk, hanem megismerni gondolkodásmódodat. Nincs rossz válasz, vers vagy rajz. A lényeg, hogy önmagadat
add, szánj időt a feladatokra és vesd papírra, ami eszedbe jut!
A kitöltött feladatlapokkal 3 fontos teendőd van:
1. A hiánytalanul kézzel elkészített feladat megoldásokat scanneld be pdf formátumba, hogy majd fel tudd
tölteni a Google Formunkba (Ha nincs scannelőtök ajánljuk a Camscanner telefonos alkalmazást)
2. Az eredeti feladatlapot juttasd el hozzánk lezárt borítékban „AMIGOS Alapítvány (szegedi csapat)” felirattal
március 13-ig (Ez a postára adásnak a légkésőbbi időpontja)
3. Végül úgy lesz teljes a jelentkezésed, ha a honlapról elérhető Google Formot is kitöltöd és feltöltöd oda a
bescannelt feladatlapot, illetve az önéletrajzodat.

Agenda:
-

A Google Formot itt is elérheted:

jelentkezési határidő: 2021. március 13. szerda
értesítés az első kört követően: 2021. március 15-ig
szóbeli interjúk: 2021. március 19-20.
értesítés a felvételi eredményről: 2020. március 20. éjfélig
Amigo-Iskola: 2021. március 21. vasárnap egész nap (online)
új Amigók első bevetése: 2021. április 12-től

Hogyan tudod eljuttatni hozzánk jelentkezésed?
Jelentkezésedet postán tudod feladni az alábbi címre: Appy Centrum - Amigos Alapítvány, 1066 Budapest, Nyugati
tér 1., 6.emelet. Postai küldés esetén, a postai feladási pecsét ideje nem lehet későbbi, mint március 13!

Adatvédelmi nyilatkozat
„Ennek a feladatlapnak a leadásával és aláírásommal elfogadom az Amigos Alapítvány adatkezelési
nyilatkozatát.”
Az Adatvédelmi nyilatkozat részleteit a http://tamogatas.amigosagyerekekert.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
honlapon találod. Tárolt adataid lehetővé teszik, hogy szükség esetén elérjünk Téged. Ezen adataid kizárólag
kapcsolatfelvétel céljából kezeljük.
..................................................................
Aláírás
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1. Írj egy verset, amivel jókedvre derítenél egy gyereket!

2. Lehetőséged van 3 emberrel (jelenben élő, múltbeli vagy kitalált személy) együtt vacsorázni. Kiket választanál és
miért?
1.

2.

3.

3. Ha összerakhatnál egy ideális várost, mik lennének benne a legfontosabb dolgok?

SZEGED

Felvételi lap 2021 tavasz
4. Mi a Te betegség definíciód? (30 szó)

5. Rajzolj egy képet, melynek címe: „kopasz”!
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6. Számodra mit jelent a gyógyulás? (30 szó)

7. Rajzold le képregényként egy Amigo kórházi látogatását!
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8. Két hónappal a csatlakozásod után meg kellett válnunk Tőled. Meséld el a történetét, hogy miért!

9. Ha belenézhetnél Edevis tükrébe mit látnál?

10. Szerinted létezik önzetlen jótett? (Fejtsd ki a válaszod)
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11. Az általad legmagabiztosabban beszélt idegen nyelven fogalmazd meg nekünk, hogy miért szeretnél az
Amigoshoz csatlakozni és Amigo lenni!

12. A szóbeli beszélgetésre hozz magaddal egy fotót magadról, ahogyan éppen a kedvenc hobbidat űzöd!
Köszönjük, hogy kitöltötted szegedi felvételi lapunkat! Már csak
el kell juttatnod hozzánk március 13-ig, és március 15-án
legkésőbb keresünk a továbbiakkal kapcsolatban! Ne felejtsd el
bescannelni és feltölteni az feladatlapot az önéletrajzoddal
együtt a honlapon található Google Formba.

Üdv: Amigók

