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EUC SYDS INTERNATIONALE STRATEGI & VISION 2019 - 2020
SAMMEN, ÅBNER VI VERDEN

EUC Syds mission, vision og
værdigrundlag er bærende
for skolens internationale
indsats.
EUC Syds internationale
strategi og vision medvirker
til, at EUC Syd forbliver en
bedre og mere attraktiv skole
for eleverne, for
medarbejderne og for de
virksomheder og institutioner,
vi samarbejder med.

MÅL
EUC Syd er en ungdomsuddannelsesinstitution, og dannelse er et centralt element i skolens
uddannelsesansvar, hvor internationalt kendskab og internationale kompetencer anses som en del af
elevernes dannelse. En dannelse, der vil styrke eleverne både fagligt og personligt til at klare udfordringerne i
uddannelsen på EUC Syd og efterfølgende styrke dem i deres karriere på arbejdsmarkedet og i deres videre
uddannelse.
• Vores ledelse og medarbejdere er præget af et international udsyn
• Vores elever og kursister skal have undervisning, der giver et internationalt udsyn
• Vores elever, kursister og medarbejdere skal opleve et internationalt uddannelsesmiljø, og har mulighed for
at deltage i internationale aktiviteter, både internt og gennem aktiviteter i udlandet
• Vi er en attraktiv partner for internationale samarbejdspartnere, og vi udvikler og vedligeholder det
internationale netværk
• Vi vil udvikle nye muligheder for de internationale dimensioner på vore uddannelser
• Vi styrker og kvalificerer praktikpladsmulighederne og mobiliteter i nationale og internationale programmer
• Vi vil udvikle uddannelses- og læringsaktiviter i udlandet, sammen med danske erhvervsvirksomheder og
andre interessenter
• Vi vil arbejde med FN’s 17 Verdensmål og bæredygtighed som en ramme for vores dannelsesbegreb

Formål
• Den internationale strategi fremmer inddragelsen af international viden og erfaringer og medvirker
til fortsat udvikling af EUC Syds uddannelses- og undervisningsmiljø.
• EUC Syd er en aktiv medspillende part i forhold til arbejdsmarkedets behov for uddan-nelse og
kvalificerede medarbejdere til et globaliseret arbejdsmarked
• Internationaliseringen på EUC Syd medvirker til et værdiskabende samspil og samarbejde med
internationale partnere og netværk til gavn og glæde for skolens elever, medarbejde-re og øvrige
samarbejdspartnere

• EUC Syd arbejder med internationalisering for at styrke ledernes og medarbejdernes
kompetencer, uddannelsernes og skolens image og kvalitet
• Internationalisering skaber åbenhed og forståelse for andre kulturer

Vejen til målene
• Vore

internationale aktiver er et anerkendt aktiv for skolen.

• Vores internationale gæster inddrages gennem deltagelse i aktiviteter og
undervisning, hvilket fremmer kulturforståelse samt tilfører viden og oplevelser for
vore elever og med-arbejdere
• Vi vil pleje, styrke og fortsat udvikle vore internationale partnerskaber, og vi
deltager som aktiv part på flere forskellige niveauer i internationale projekter
• Vi har en selektiv og aktiv deltagelse i internationale projekter og
udviklingsarbejder med afsæt i skolens mission og vision samt specielt fokus på:
•
•
•

FN´s 17 verdensmål
Bæredygtighed
Dannelsesperspektivet i ungdomsuddannelserne

Indsatsområder
•

17 verdensmål og UNESCO ASP
netværk

•

Starforce + efter projektperiode

•

International Academy by EUC Syd:

•

Certificate Course

•

DCAC, Danish Consortium for
Academic Craftmanship) og
uddannelsesek-sport

•

BGES (Bright Green Engineering
Seminars)

•

Nationalt videnscenter for automation
og robot teknologi

•

Styrkelse og udvidelse af
mulighederne for studieture for IB og
HTX

•

Confucius Classroom,
erhvervsaktivitet

•

PIU og Erasmus udstationeringer

•

EU netværkspartnere

•

Indstationeringer

Uddannelseseksport
• Forretning
• Nye og øgede aktiviteter
• Nye kompetencer til skolen
• Organisationsudvikling
• Karrieremuligheder for medarbejdere

Organisering
•Direktionen på EUC Syd er øverste ansvarlig
for skolens internationale aktiviteter og
indsatser
•Skolens internationale afdeling referer til
skolens vicedirektør, der har ansvarsområdet
•Internationalafdeling udarbejder helhedsmål
og resultatforventninger, og strategi og vision
revideres hvert 2. år
•Internationale projekter forankres i skolens
internationale afdeling, der har ansvar for at
indhentet viden og erfaringer udbredes i
organisationen bl.a. i samarbejde med den
internationale følgegruppe

Udfordringer

Det er ikke bare nemt!
- Nye kulturer på skolen
- Sproglige forudsætninger hos personale

- Planlægning  den daglige undervisning
- Administration
- Økonomi

Spørgsmål & kommentarer

