
KOMMUNIKATIONS- OG UNDERVISNINGSPRAKTIKANT
MED GLOBALT UDSYN

Vil du være med til at sætte globale kompetencer på skoleskemaet for unge over hele landet? Interesserer 
du dig for uddannelse og globalt medborgerskab? Og har du lyst til at få praktisk erfaring med formidling, 

kommunikation og undervisning, så er du måske vores nye praktikant til foråret 2016!

// ARBEJDSOPGAVER OG ERFARING
Som praktikant hos Globale Gymnasier bliver du involveret i flere projekter, og du får praktisk erfaring med at 
udvikle, koordinere og gennemføre projekter, og dine kompetencer inden for kommunikation og dokumentation 
bliver styrket. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine interesser og kompetencer, og forestiller os blandt andet 
følgende opgaver:

•	 Løbende kommunikations- og formidlingsopgaver, herunder artikler til   
 nyhedsbreve, tekst og billeder til sociale medier, opdatering af Globale Gymnasiers  
 hjemmeside
•	 Videreudvikling af Globale Gymnasiers elevblog Live fra Globale Gymnasier.
•	 Dokumentation af aktiviteter og undervisningsforløb til hjemmeside, publikationer 
 og kommunikationsmateriale. Her vil du bl.a. få erfaring med programmerne  
 InDesign, MailChimp og Wordpress.
•	 Planlægning og afholdelse af seminarer, events, workshops og elevcamp for både  
 elever og lærere i samarbejde med kollegaer fra Sekretariatet

// DINE KOMPETENCER

•	 Du interesserer dig for globalt medborgerskab og  
 uddannelse
•	 Du har en skarp pen og kan formidle på en enkel og  
 overskuelig måde til forskellige  målgrupper
•	 Du kan lide at indgå i sociale relationer med mange  
 forskellige mennesker, og brænder særligt for at   
 arbejde med unge
•	 Du har interesse for web, formidling og sociale   
 medier
•	 Grafisk talent er et plus 
•	 Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med  
 facilitering af workshops og projektkoordinering
•	 Du er i gang med en relevant videregående   
 universitetsuddannelse

// GLOBALE GYMNASIER TILBYDER

•	 Løbende udviklingssamtaler og sparring med din  
 praktikvært
•	 Ansvaret for et selvstændigt projekt
•	 Stor medbestemmelse i forhold til dine    
 arbejdsopgaver
•	 Mulighed for at deltage i kurser og konferencer for  
 at styrke din faglige udvikling
•	 Et bredt netværk til de skoler og NGO’er i Danmark,  
 der sætter global undervisning på dagsordenen
•	 Fleksible arbejdstider i perioder med eksamen og  
 studieaktivitet
•	 Du bliver en vigtig del af et lille team med   
 engagerede kollegaer, der arbejder tæt    
 sammen og giver faglig sparring.
•	 Efter din praktik giver vi dig selvfølgelig en   
 udtalelse med på vejen    

// OM OS
Globale Gymnasier er et netværk af 14 danske gymnasier, der arbejder med at inspirere og uddanne lærere og 
elever til at bringe undervisningen ud i virkeligheden. Det gør vi ved at udvikle undervisningsforløb, tilbyde 
efteruddannelse og arrangere elevinddragende projekter på tværs af netværkets skoler. Netværket har eksisteret 
siden 2008 og er pædagogisk frontløber inden for global undervisning. Vi ønsker at skabe et gymnasium og en 
undervisning, der udvider elevernes viden om globale forhold, der giver dem erfaring med at handle i en global 
verden, og som styrker deres evne til at indgå i en anerkendende og kritisk dialog på tværs af grænser.



Læs mere på: www.globalegymnasier.dk

// PRAKTISK
Praktikperioden løber fra 25. januar til 24. juni 2015 med en ugentlig arbejdstid på 30 timer som udgangspunkt. 
Du kommer til at arbejde på Globale Gymnasiers kontor, der ligger i Mellemfolkeligt Samvirkes Globale Platform på 
Fælledvej 12, 2200 København.

Send en kort motiveret ansøgning og CV senest den 25. oktober 2015 til kirsten@globalegymnasier.dk. Samtaler 
afholdes i uge 44. 

For spørgsmål eller yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder i Globale Gymnasier Marie Sandvad på 28 76 
65 51 /marie@globalegymnasier.dk eller projektleder Kirsten Bjødstrup Jensen på 61 26 09 27/

kirsten@globalegymnasier.dk.


