INTERNATIONALISERING

Waarom

European Ambassador School

Ga je wel eens op vakantie en dan niet alleen in Nederland,
maar ook in andere landen? Kijk je wel eens naar het
Jeugdjournaal? Lees je wel eens iets over kinderen die in
andere landen wonen, vertelt jouw juf of jouw meester wel
eens prachtige verhalen over kinderen die ver van ons
vandaan wonen en word je dan niet ongelooflijk
nieuwsgierig naar die andere, onbekende wereld. Op het
Theresialyceum zijn er veel leerlingen die graag meer willen
weten over de wereld en die het fantastisch vinden om in
contact te komen met buitenlandse leeftijdsgenoten.
Omdat wij dit ook belangrijk vinden, organiseren wij op
school projecten, waardoor Theresianen de mogelijkheid
krijgen meer te weten te komen over het leven van
leeftijdgenoten in andere landen. Ze leren andere
gewoontes en culturen kennen, maar ze ervaren ook dat
jonge mensen overal ter wereld van dezelfde muziek
genieten, naar dezelfde films kijken en dezelfde games
spelen op de computer.

Het Theresialyceum neemt sinds drie jaar deel aan het
EPAS-programma, het European Parliament Ambassador
School-programma. Dit project wordt de komende jaren
verder uitgerold over alle landen van de EU. Scholen
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om
geaccrediteerd te worden. Wij voldoen aan deze
voorwaarden; in oktober 2017 is onze school definitief
geaccrediteerd tot European Parliament Ambassador
School. Scholen die deelnemen aan dit grote Europese
project vormen samen een landelijk netwerk dat sterk
gericht is op samenwerking op het gebied van
internationalisering. Iets waar het Theresialyceum, gezien
de vele projecten, graag aansluiting bij vindt.

____________________________________________

____________________________________________

Het EPAS-project bestaat eruit dat bovenbouwleerlingen
die een module Europese Eenwording volgen, vervolgens
de rol van Junior Parliament Ambassador krijgen. Als Junior
Parliament Ambassador zorgen ze meer kennis over de
Europese Unie onder leeftijdsgenoten. Er is op school ook
een EU-Infopoint dat door leerlingen bemand wordt. De
titel van Junior Ambassador wordt bij het behalen van de
module vastgelegd in het Theresia Testimonium. Ook krijgt
de deelnemende leerling een officieel certificaat van het
kantoor voor het Europees Parlement in Den Haag.

Euroweek

____________________________________________
Ook doen we vaak mee aan de Euroweek. Deze wordt in
een van de EU-landen georganiseerd door een van de
partnerscholen van het Theresialyceum. Van alle
partnerscholen doet er een groep van acht leerlingen mee.
In deze week wordt met elkaar gediscussieerd, gesport,
gegeten, gefeest en worden interessante steden of
gebouwen bezocht. Maar het allerleukste is dat leerlingen
ook in een gastgezin wonen en daar eten en slapen, zodat
jena een week heel goed weet hoe het leven van een
leeftijdsgenootje in bijvoorbeeld Roemenië eruitziet.

Verder gaan we iedere twee jaar met de groep Juniors naar
het Europarlement in Straatsburg, waar we meedoen aan
EUROSCOLA. Een projectdag waarbij Juniors en leerlingen
uit alle landen van de EU samenkomen om voor één dag
Europarlementariër te worden. Na afloop ontvangen
leerlingen ontvangen een officieel EUROSCOLA- certificaat
én een vermelding daarvan op hun Theresia Testimonium.

Uitwisselingen

Alles op een rijtje
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Er vinden uitwisselingen plaats met scholen in o.a.
Portugal. Leerlingen uit 4havo en 5vwo ontvangen een
leerling enkele dagen thuis en worden dan zelf als gast
teruggevraagd. Leerlingen ervaren de uitwisseling als een
echte verrijking.

• Eéndaagse reizen naar Lille, Parijs, Londen, Düsseldorf
• Euroweek in o.a. Bulgarije, Engeland, Tsjechië, Hongarije
• Educatieve reisweken Giro d’Italia, Barcelona, Rome,
Oostenrijk, en Griekenland
• Europese onderzoeker (profielwerkstuk) bijv. Polen,
Portugal, Litouwen, Italië
• Europees parlement Straatsburg
• China (eens in de 3 jaar)

Profielwerkstuk in het buitenland

____________________________________________
In de bovenbouw maak je een profielwerkstuk; daarvoor
kun je ook naar het buitenland gaan. Je kunt dan op een
van onze partnerscholen in Europa onderzoek doen voor je
profielwerkstuk. Leerlingen volgen een aantal dagen lessen
en wonen in een gastgezin bij een leerling van de
betreffende school. In 2016-2017 gingen hiervoor zelfs
leerlingen naar China! Nieuwsgierig? Op de website en de
Facebookpagina van het Theresialyceum worden
regelmatig reisblogs en foto’s geplaatst, waar leerlingen
vertellen over hun ervaringen in het buitenland.

Good practice

_______________________________________________________________________________________________
We hebben een paar voorbeelden van internationalisering op het Theresialyceum laten zien, maar er gebeurt nog veel meer.
De meeste leerlingen studeren na het behalen van hun diploma op het Theresialyceum verder en lopen dan vaak stage bij
bedrijven of organisaties in het buitenland. Er zijn veel oud-Theresianen die nu een baan in het buitenland hebben. Deze oudleerlingen zijn heel blij dat ze op het Theresialyceum de kans hebben gehad hun eerste stappen richting het buitenland te
zetten. En dit noemen we nu internationalisering! Vanzelfsprekend blijven we dat voor jou ook zo doen.
“Twee jaar later sturen wij elkaar nog cadeautjes!" aldus een van onze leerlingen die op uitwisseling ging.
Het EUROSCOLA-certificaat is heel gewild bij leerlingen die zich aan willen melden bij een meer internationaal georiënteerde
studie. Samen met het Cambridge-certificaat (ook op school te behalen) opent dit vele deuren.

