Derfor skal du vælge
7.klasse med internationalt udsyn

Klassen med internationalt udsyn sætter fokus på globalt medborgerskab, international kommunikation og
kulturforståelse.
Målet er, at eleverne rustes til bedre at kunne begå sig i
vores globaliserede samfund og til at kunne samarbejde på tværs af grænser.
I takt med at verden bliver mindre og samtidig mere
kompliceret, er internationalt samarbejde og globalisering en realitet, som vi alle er nødt til at forholde os til.
For at kunne begå sig i det globaliserede verdenssamfund, er man nødt til at have kulturel indsigt og et internationalt mindset.
7. klasse med internationalt udsyn skal klæde eleverne
på til mødet med verden ved at give undervisningen en
international dimension, der indebærer større fokus på
fremmedsprog, kulturforståelse og globalt medborgerskab.

Udskoling med internationalt udsyn

Nyt tilbud til 7.årgang
2018/19
Lolland Kommune tilbyder 7. klasses elever en ny profilklasse med særlig fokus på internationalt udsyn, tre fremmedsprog, kulturel indsigt og samarbejde med virksomheder og
institutioner lokalt og på tværs af grænser.

Klassen bliver placeret på Byskoleafdelingen i Nakskov og får lokale i udskolingsafsnittet sådan, at du kan have relationer på tværs af
klasserne og samtidig have tæt kontakt til UU-vejlederen,
som har sit kontor i afsnittet. I løbet af året vil du ligeledes
opleve, at nogle af timerne læses i samarbejde med CELF og
Nakskov Gymnasium på Campus.

Målet er en fuld FP9 prøve i sommeren 2021 med mulighed for forskellige tillægsprøver.
Den gennemsnitlige skoleuge er 33 timer inkl. konfirmationsforberedelse.
Du vil blive undervist i alle de obligatoriske fag som dansk,
matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, historie og idræt.
Undervisningen har fokus på:

Du kommer til at arbejde med en
række forskellige kommunikationsværktøjer, der bringer verden
tættere på! Google Apps, Skype
og andre web 2.0 værktøjer vil
f.eks. være en integreret del af
undervisningen.
Disse værktøjer gør det muligt for
dig at være i kontakt med andre
elever, studerende og undervisere fra andre dele af kloden.

Studietur

Udover at samarbejde digitalt med skoler i andre lande, vil
der desuden indgå et udlandsophold med studierelevant
indhold. Her får du mulighed for at møde andre elever og
stifte bekendtskab med deres kulturer.
Byskoleafdelingen tilbyder alle elever i 7. klasse med internationalt
udsyn en ny pc samt headset til brug i undervisningen.
Vores pædagogiske IT-vejleder tilknyttes klassen for at sikre , at eleverne bliver klædt på til at kommunikere og samarbejde virtuelt.

Du skal være indstillet på, at der i praktikuger kan forekomme flere timer - enten i virksomhedspraktikken eller ved
udarbejdelse af praktikopgaver.
For at blive optaget i vores nye 7. klasse med internationalt udsyn skal
du ved en personlig samtale beskrive hvem du er og begrunde, hvorfor lige præcis du skal have en plads i klassen.
Vi forventer, at du til samtalen kan præsentere dig selv på engelsk.

Mål

Undervisning

7. klasse med internationalt udsyn skal
klæde dig på til mødet med verden ved
at give undervisningen en international
dimension, der indebærer større fokus
på fremmedsprog, kulturforståelse og
globalt medborgerskab.

