Kedves Pedagógus Kollégák!
A „Hol vagy, Kajla?” kampány véget ért, a vártnál jóval nagyobb sikert aratott.
A Kajla útleveleknek köszönhetően a gyerekek több mint százezer ingyenes vonatutazáson vettek
részt, ami azt jelenti, hogy majd’ minden harmadik diák a nyár folyamán legalább egyszer élt Kajla
utazási kedvezménnyel, sőt több mint hatezren hajóztak is ingyenesen a Dunán és a Balatonon.
Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, sok család tűzte ki célul egész nyárra, hogy – külföldi utazásuk
helyett – a lehető legtöbb Kajla pecsételő helyet bejárja.
Ezek az eredmények arra sarkallnak bennünket, hogy további kedvezményeket szerezzünk a
diákoknak, amelyekről folyamatosan tájékoztatást fogunk küldeni. Kajla most rövid időre elbúcsúzik,
hiszen kezdődik a suli, de decemberben, a téli szünetben már újra találkozhatnak vele a gyerekek.
A kampány lezárásaként – hogy örömet szerezhessünk a leglelkesebb országjáróknak – engedjék
meg, hogy három apró segítséget kérjünk Önöktől:
1.
Tartsák meg az osztályban a „Legszebb Kajla útlevél” szavazást, melynek első három helyezettjét a
Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából három azonos díjjal jutalmazzuk.
Az útlevelek értékelésénél nem elsődleges szempont a pecsétek száma, hiszen nem mindenki teheti
meg, hogy sok helyet bejárjon, hanem a gondosság, a kreativitás, a szépség - ezek mellett persze
lehet egy szempont a pecsétek száma is.
Javasoljuk, hogy a gyermekek titkos szavazással jelöljék meg az általuk legszebbnek vélt útleveleket,
és ez alapján kerüljön ki a három nyertes.
Köztük különbséget nem teszünk, három ugyanolyan ajándékot küldünk nekik.
Tisztában vagyunk a rengeteg feladattal, ami Önökre hárul iskolakezdéskor, ezért csak annyiban
jelölnénk meg határidőt, hogy lehetőleg szeptember végéig történjen meg a szavazás, az ajándékokat
pedig október hónapban juttatjuk el minden iskolába.
2.
Hogy a gyerekek megőrizzék kedvüket az országjárásra, mindenki számára, aki Kajla útlevelét
használta, az ajándékokkal egyidejűleg egy oklevelet juttatunk el.
Itt arra kérjük tisztelettel a Kollégákat, hogy az átadás előtt szíveskedjenek azon gyerekek neveit
felírni az oklevelekre, akik használták Kajla útlevelüket, hogy mindenki személyes oklevélben
részesülhessen, aki „megdolgozott” érte.
A Kajla útlevelet legközelebb decemberben, a téli szünetben fogják tudni használni a gyerekek, erről
még küldünk tájékoztatást.

3.
Kajla útlevelek az új első osztályos diákoknak
Hogy az új elsősök se maradjanak ki az országjárásból, nekik szintén eljuttatjuk új Kajla útleveleiket.
Tisztelettel kérjük tanáraikat, hogy ezeket osszák ki nekik még a téli szünet előtt, hogy decemberben
már ők is csatlakozhassanak Kajlához.

Köszönjük szépen segítségüket, és sok sikert, jó munkát kívánunk a 2019/20-as tanévhez!
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