CG’s internationale strategi
Hvordan ”kan vi bidrage til, at alle elever i løbet af deres gymnasieuddannelse får en personlig,
international erfaring, bedre sprogfærdigheder og interkulturel kompetence”?
(http://www.iu.dk/maalgruppeindgange/gymnasium-hf-htx-hhx)
Mål
På CG er internationalisering et fokusområde på alle studieretninger. Det er teamkoordinatorerne i
samarbejde med klassens faste lærerteam og, om muligt, klassens øvrige lærere, der udarbejder
studieretningens internationale profil, dvs. retningslinjer for studieretningsklassens internationale
aktiviteter, herunder studierejser/ekskursioner.
Hvordan og hvornår
• Hver studieretnings internationale profil skal indholde mål og fagligt indhold for de
forskellige foreslåede aktiviteter, såvel som tanker om gennemførelse af planer, herunder
AT-7, som er koblet til studierejsen.
• Studieretningens internationale profil vil fra og med årgang 2010 intergreres i Studieplan for
2.g og 3.g.
Inspiration
• Studieretningernes internationale profiler for tidligere årgange findes på skolens
hjemmeside.
• Skolen i verden (http://www.skoleniverden.dk/). Her findes et bredt udsnit af forslag til
internationale aktiviteter, strategier og redskaber.
Internationale aktiviter, der bør indgå i overvejelserne
• Der bør medtænkes samarbejdsmuligheder med institutioner, gæstelærere, udvekslingsprogrammer, deltagelse i nationale og internationale netværk.
• I det omfang det er mulig, bør det internationale aspekt også inddrages i mindst ét ATprojekt – udover AT-7.
UNESCO ASP-NETVÆRK
CG er tilknyttet det internationale ASP-netværk under UNESCO, med Østersøområdet (Baltic Sea
Project-netværket, BSP) og Den Transatlantiske Slavehandel (The Transatlantic Slave Trade, TST)
som særlige indsatsområder, og, fra sidste år, World Heritage Education Project (WHE). Emner
med relation til disse områder bør derfor indgå i overvejelserne, når studieretningernes
internationale aktiviteter skal drøftes. Kontaktpersoner:
• BSP: Eik Andreasen (ea@cg-gym.dk)
• TST: Anders Bjørn (ab@cg-gym.dk)
• WHE: Anne Martinussen (mt@cg-gym.dk)
Hjemmesider med inspirationsmateriale, undervisningsforløb, projekter og links:
• ASP hjemmesiden: www.unesco-asp.dk (herunder BPS, TST og WHE)
• BPS hjemmesiden: www.bspinfo.lt/
• EMU’s hjemmeside http://www.emu.dk/gym/fag/hi/tst/index.html (om TST)
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• Forskellige typer internationalt samarbejde. Se følgende hjemmeside:
http://www.iu.dk/maalgruppeindgange/gymnasium-hf-htx-hhx/programmer fx:

o COMENIUS PROGRAMMER, fx:
 Skolerpartnerskaber (ansøgningsfrist: februar 2011),
 Assistensordningen/værtskoler (ansøgningsfrist: Januar 2011).
 e-TWINNING – webbaseret internationalt samarbejde
http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/europa/livslanglaering/comenius/etwinning.
o NORDPLUS JUNIOR– Udveksling og netværk/projekter (ansøgningsfrist: 1. marts
hvert år)
Guide til programmer og tislkud kan ses i Styrelsen for International Uddannelse: http://www.iu.dk/
(tidligere Cirius).
CG findes i Styrelsen for International Uddannelse som ét ud af 5 gymnasier med en selvstændig
international strategi: http://www.skoleniverden.dk/Default.aspx?ID=10286
Har du/I spørgsmål, send en mail til CG’s internationale koordinator/internationalt udvalg: sb@cggym.dk

