Internationalisering
Visie Internationalisering
Leerlingen contact laten maken met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen,
om ze zo voor te bereiden op een internationaal georiënteerd burgerschap.
Thema’s
Het Pallas Athene College ziet internationalisering als een van zijn speerpunten voor de
komende jaren. De volgende thema’s zijn daarbij leidend.
Economie
Leerlingen en docenten moeten over kennis en vaardigheden beschikken die hen
in staat stelt om samen te werken met buitenlandse organisaties en personen.
De samenleving wordt steeds internationaler, we hebben door de sterkere
globalisering steeds meer contact met andere bevolkingsgroepen en culturen.
Internationale handelsbetrekkingen worden daarbij voor Nederland steeds
belangrijker.
Hiervoor zal het Pallas Athene College in toenemende mate internationaal gericht
moeten zijn. Een van de voorbeelden in onze school daarbij is het International
Business College in de havo.
Plaats & Cultuur
De wereld waarin wij leven is verbonden door gemeenschappelijke belangen en
doelen. Deze zijn zowel landelijk als stedelijk, in het heden en verleden en
bestaan uit tradities en overtuigingen die samen folklore genoemd worden.
Het Pallas Athene College bereidt leerlingen voor om burgers van een
multiraciale, multiculturele, meertalige samenleving te zijn, waarin het bewust
zijn van, respect hebben voor en interesse tonen in andere culturen van vitaal
belang is. Leerlingen krijgen door zich internationaal te oriënteren een gevoel van
identiteit, eigenwaarde, empathie, en engagement voor sociale rechtvaardigheid,
gelijkheid en respect voor diversiteit.
Taal
De mogelijkheden om effectief te communiceren met anderstaligen zijn
onmisbare vaardigheden. Als klein land en handelsnatie is Nederland sterk
afhankelijk van andere landen. Een belangrijke reden voor de vele internationale
bedrijven die zich in Nederland vestigen is ons goede begrip van de verschillende
talen. Met namen ons begrip van de Engelse taal wordt daarbij geprezen. Ook
binnen het Pallas Athene College is dit een belangrijk onderdeel. De beste manier
om een taal te leren beheersen is door ermee in aanraking te komen. Met brede
internationale contacten kan de taalbeheersing van onze leerlingen en docenten
worden versterkt.
Sport
Sport is een van de pijlers van het Pallas Athene College. Sport, en met name
topsport wordt gekenmerkt door een vergaand internationaal karakter. Onze
leerlingen, in het bijzonder de deelnemers van de sportklassen en de sport
highschool bieden we handvatten om het internationale aspect van de sport te
kunnen doorgronden. Buitenlandse stages en trainingen vragen om
afstandsonderwijs voor delen van het curriculum.
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Ict
De snelle ontwikkeling van communicatiemiddelen en de wijze van onderlinge
communicatie zorgt ervoor dat we steeds sneller en completer het nieuws en de
staat van de wereld kunnen volgen. Zowel virtueel als in levenden lijve. Door het
gebruik van internet zijn internationale contacten makkelijker te leggen. Een van
de speerpunten van onze school daarbij is de ict-mavo.
Middelen
Om als burger goed te kunnen functioneren in deze samenleving, is het van belang om
al op jonge leeftijd kennis te maken met internationalisering. Daarom willen wij al onze
leerlingen de mogelijkheid bieden om in aanraking te komen met andere landen en
culturen. Hiervoor bouwt het Pallas Athene College internationale contacten op met
buitenlandse scholen, organiseren wij projecten met een internationaal karakter en
bieden wij uitwisselingen op leerling- en docentniveau.
Uitwisselingen
Voor diverse klassen en/of groepen organiseren wij op vrijwillige basis
uitwisselingen en bezoeken aan het buitenland. Het internationaliseringsbeleid
van het Pallas Athene College wordt verder onder meer gericht op het inbedden
van internationale projecten in de schoolvakken.
Werkweken
Een verblijf in het buitenland is een leerzame belevenis. Niet alleen op het gebied
van taal en cultuur biedt dit verrijking, maar ook zeker in de sociale en
emotionele ontwikkeling. Ieder jaar gaan de voor examenklassen op werkweek
naar een buitenlandse bestemming. Voorafgaand aan een werkweek worden de
leerlingen voorbereid op deze reis ook krijgen de leerlingen opdrachten mee die
na of tijdens de reis geëvalueerd worden. Iedere reis wordt geëvalueerd en zo
nodig aangepast.
Beleidsuitgangspunt: De deelname van leerlingen aan de werkweken en
uitwisselingen geschiedt op vrijwillige basis, hetgeen de betrokken vakken
verplicht om ook een alternatief te bieden.
Studiereizen
Sommige vakken hebben buitenlandse studiereizen in hun curriculum
opgenomen. De inhoud van de studiereis wordt in hoge mate bepaald door de
wensen binnen het vakgebied. Voor internationale excursies en studiereizen
gelden dezelfde beleidsuitgangspunten als voor werkweken en uitwisselingen.
Excursies
Een excursie focust zich sterk op één thema en is van korte duur. Het doel van
een excursie is om in korte tijd veel internationale ervaring op te doen. Met name
voor de kennismaking met de Duitse, Belgische en Franse cultuur leent dit middel
zich goed.
Projecten
Erasmus+ projecten
Een Erasmus+ project is een samenwerkingsproject tussen middelbare scholen
uit de Europese Unie. Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma dat
uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen onderwijsinstellingen in Europa
stimuleert. Het programma wil een bijdrage leveren aan de versterking van de
kennismaatschappij, duurzame economische groei, meer en betere banen en een
hechte sociale samenhang. De projecten hebben een centraal thema dat door de
deelnemende scholen gezamenlijk wordt uitgewerkt. Wij proberen als school
tenminste ieder jaar een aanvraag te doen voor een Erasmus+ project.
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Ieder jaar bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van nieuwe
projecten mits deze binnen de internationaliseringsvisie van de school passen.
Overige projecten
Diverse organisaties bieden subsidieregelingen voor thematische kennismakingen
tussen scholen uit verschillende landen. Het Pallas Athene College probeert,
wanneer deze programma’s passen binnen het internationaliseringsbeleid, hier op
aan te haken.
Digitale contacten
Wellicht de meest toegankelijke manier om aan internationalisering te doen is
door middel van digitaal contact. Het Pallas Athene College is steeds opzoek naar
buitenlandse scholen waar een digitaal contact mee opgezet kan worden. Dit kan
zowel tussen docenten als leerlingen zijn.
Het Pallas Athene College heeft mogelijkheden voor e-mail, digitale platforms en
Skype contact. Veel leerlingen hebben voorafgaand aan en in de periode na een
uitwisseling vaak nog uitgebreid en langdurig digitaal contact met gastleerlingen
uit diverse landen. Het Pallas Athene College wil dit contact graag stimuleren en
vindt het van belang dat deze vormen van contact worden onderhouden.
Coördinator internationalisering
Het Pallas Athene College beschikt over een coördinator internationalisering. Deze
coördinator fungeert als vraagbaak, zoekt actief naar internationale projecten, is
contactpersoon voor subsidieverstrekkers en bewaakt de voortgang van internationale
activiteiten.
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