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Förderung du rc h

Hvad får jeg ud af det?

De internationale partnere

Siden august 2012 har du som elev i en internationale

Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK

klasse på Aalborg Handelsgymnasium fået mulighed for

Andrassy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger, HU

at få et EBBD-diplom. Via undervisning og øvrige aktivi-

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO

teter, som du får i den internationale klasse, vil du opnå

EU-kontor for statsamtet Detmold, DE

de kvalifikationer, som der kræves for at opnå dette diplom, som er anerkendt i store dele af Europa.

European Business Baccalaureate Diploma e.V., DE

Fokus ligger på Europa og din fremtid her. Du opnår er-

Internationale aspekter

hvervsøkonomisk viden, hvor undervisningen foregår

EBBD-diplom

på såvel dansk som fremmedsprog. Ligeledes lægges
der i din uddannelse vægt på, at du opnår forståelse for

Undervisning på fremmedsprog i erhvervsøkonomiske fag

de økonomiske sammenhænge i Europa. Hermed øges

Udlandsophold (6 uger)

dine interkulturelle kompetencer, hvilket alt i alt giver dig

Soft skills - herunder kulturforståelse

øgede kompetence, når du fremover skal studere, arbejde eller bo i Europa, uanset om dette måtte være i Danmark eller i udlandet.

Forberedelse til videregående studier i
Europa

Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, FI
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International Business College, Wien, AT
ROC Eindhoven, Eindhoven, NL
Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE, (Koordinator)
Novgorod University, Novgorod, RU
Yderligere videnskabelig ledsagelse:
Universität zu Köln, Köln, DE

Europa i fokus
Andre samarbejdspartnere

Ud over den undervisning, som kræves for at blive stu-

ler 2. fremmedsprog. Med større sprogkompetence og

dent på handelsgymnasiet, får du som elev i en inter-

interkulturel kompetence generelt vil du lettere kunne

national klasse en uddannelse, hvor der lægges særlig

klare dig på et studie, som foregår delvist på fremmed-

Association of organisations providing business

vægt på forholdene i Europa. Dette gøres ikke blot via

sprog eller er henlagt til udlandet.

education in Finland, FI

undervisningen på skolen, men også gennem de i alt 6

Da der fokuseres på det internationale aspekt i uddan-

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, AT

ugers studieophold i udlandet, hvoraf de 4 uger foregår i

nelsen vil du givet alt i alt have gode muligheder for at

Europees platform, NL

Europa, mens de 2 sidste uger er henlagt til USA.

nå dine mål, uanset om det drejer sig om at få et spæn-

Finnish National Board of Education, FI

Undervisningen sigter på at give dig ekstra kompetencer,

dende job på det europæiske arbejdsmarked, eller du vil

Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer

som giver dig mod på og kompetencer til at fortsætte din

starte din karriere med et studie, hvor det internationale

an Wirtschaftsschulen e.V., DE

uddannelse såvel i Danmark som i udlandet. Her vil det

aspekt er i fokus.

være en fordel for dig, at du i Handelsgymnasiets internationale klasse får ekstra mange timer i fremmedsprog,
da en del af undervisningen i f.eks. virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsret vil foregå på engelsk el-

og flere erhvervsskoler og institutioner

