Globalt Udsyn

Har du lyst til at arbejde
globalt i timerne?
Globalt Udsyn er en klasse, som er delt
mellem studieretningen Samfundsfag A/
Matematik A og Samfundsfag A/Engelsk A.
Det er en klasse for dig, der er nysgerrig i
forhold til din omverden.
I Globalt Udsyn vil du opleve, at skolearbejdet bliver levende og gjort konkret via
rejser og forløb i de enkelte fag. Det handler om at opleve på egen krop, hvad man
læser om og diskuterer i klasselokalet.

I 3g kommer man på en rejse til en storby
i Europa, f.eks. Bruxelles, Amsterdam
eller Berlin. På denne tur ser man på det
europæiske perspektiv og beskæftiger
sig med de udfordringer, som Europa står
overfor i dag.
Samfundsfag er et af de bærende fag i
Globalt Udsyn – i samarbejde med flere
andre centrale fag i studieretningen, f.eks.
engelsk og historie.

Allerede i 1g kommer man på en tredages
tur til Spyken Gymnasium i Lund (Sverige), I Globalt Udsyn vil du møde
hvor man arbejder sammen med de sveno Fokus på globalisering og aktuelle udske elever om globale udfordringer i verfordringer i verden i dag
den i dag f.eks. klima og bæredygtighed.
o Kulturmøder med unge fra andre lande
o Tre rejser fordelt over studieretningsDen største oplevelse i Globalt Udsyn er
forløbet
rejsen i 2g, som går til vores partnerskole i
Delhi i Indien i ca. 10 dage. Både før, under o Samarbejdsprojekter med klasser i
andre lande
og efter turen arbejder man med aktuelle
forhold i Indien, f.eks. gennem observation og små feltstudier, der munder ud i et
gruppeprojekt efterfølgende - om ulighed,
familiemønstre, identitet eller noget andet.

Du skal være opmærksom på
o Udgifterne til Globalt Udsyn er højere
end i en traditionel klasse pga. de tre
rejser. Du skal regne med et samlet beløb
på ca. 12.000, der betales i rater
henover de tre skoleår.
o Turene til Sverige og Indien er udvekslingsrejser. Det er noget andet end en
traditionel studietur, da klassen besøger
og bor hos elever fra de to skoler. I Indien
dog kun noget af tiden.
o Klassen får også besøg af eleverne fra
de to skoler. Når klassen har genbesøg, er
det et samarbejde mellem lærere, elever
og forældre. Klassens lærere udarbejder
sammen med eleverne et program for
hele opholdet. Som udgangspunkt skal
man have en elev boende, men under
særlige forhold kan der findes en anden
løsning.

Du skal vælge Globalt Udsyn, hvis
du gerne vil
o Udbygge din viden og forståelse i forhold
til aktuelle udfordringer i verden – og
mærke fagene blive konkrete i mødet
med verden omkring dig
o Blive bedre til at forstå hvad det vil sige
at være en del af et globalt fællesskab
o Være i en klasse med en stærk identitet
og et styrket sammenhold via rejser og
fælles oplevelser

Hvordan vælger jeg Globalt
Udsyn?
Ved studieretningsvalget skal du vælge
enten studieretningen SR_06_global saAmaA eller SR_07_global saA-enA, alt efter
hvilken studieretning, du ønsker.
I kommentarfeltet skal du begrunde dit
ønske om den globale klasse med max. 10
linjer.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt international koordinator Anne Blum (f.eks.
på mail bl@skanderborg-gym.dk eller en
besked i lectio) eller kom forbi sekretærerne på kontoret.

Højvangens Torv 6
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 23 33
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