
 
 

PRAKTIKANT SØGES TIL  

UDDANNELSESPROJEKTER MED GLOBALT UDSYN 

Globale Gymnasier og Globale Skolepartnerskaber søger en praktikant, som interesserer sig for unge og 

uddannelse til globalt medborgerskab, og som ønsker praktiske erfaringer med kommunikationsarbejde 

og projektkoordinering. 

// OPGAVER 

Som praktikant bliver du involveret i flere af de projekter, som kører i de to organisationer i forhold til både 

udvikling, koordinering, formidling og dokumentation. Vi er åbne for at tilpasse indholdet efter dine 

interesser og kompetencer, men forestiller os blandt andet følgende opgaver:   

 

 Planlægning og afholdelse af seminarer, events, lærerworkshops og elevcamp 

 Løbende kommunikations- og formidlingsopgaver, herunder artikler til nyhedsbreve, levering af 

indhold til Facebook-sider og produktion af små videoindslag  

 Dokumentation af aktiviteter og undervisningsforløb til hjemmeside og publikationer 

 Koordinering af skolepartnerskabsprojekter i dialog med danske og udenlandske skoler og 

samarbejdspartnere 

// PROFIL 

Vi søger en praktikant med interesse for og viden om globalt medborgerskab og uddannelse. Du kunne 

f.eks. læse retorik, pædagogik eller kommunikation. Vi ser gerne, at du har erfaring med 

projektkoordinering, har en god portion selvstændighed og gode kommunikationsevner især på skrift. Du 

skal kunne lide at indgå i sociale relationer med mange forskellige aktører i særdeleshed i forhold til 

projekter med unge. Det er en fordel, hvis du har erfaring med facilitering af workshops. 

Arbejdet vil foregå i tæt sparring med projekt- og sekretariatsledere fra Globale Gymnasier og Globale 

Skolepartnerskaber, men der er også plads til egne initiativer og god mulighed for selv at sætte sit præg 

på arbejdsopgaverne. 

 

// PRAKTISK 

Praktikken er på 30 timer om ugen medmindre andet aftales og er ulønnet. Praktikperioden løber fra midt 

august til slut december. Vi deler kontor i Mellemfolkeligt Samvirkes bygninger på Fælledvej 12 på 

Nørrebro, som også bliver praktikantens arbejdssted. En del rejseaktivitet i Danmark må påregnes, da 

vores medlemsskoler er fordelt over hele landet. 

Send en kort ansøgning og CV senest den 17. maj 2014 til marie@globalegymnasier.dk. Samtaler 

afholdes i uge 22. 

For spørgsmål eller yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder i Globale Gymnasier Marie Sandvad 

på 2876 6551 / marie@globalegymnasier.dk eller projektleder i Globale Skolepartnerskaber Kristine Fjord 

Tolborg 3011 4703 / kt@globaleskolepartnerskaber.dk 
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// OM OS 

Netværket Globale Gymnasier og foreningen Globale Skolepartnerskaber deler værdigrundlag og formål 

og arbejder derfor tæt sammen med at understøtte mulighederne for at integrere globalt udsyn i 

hverdagen på de danske folkeskoler og gymnasier. 

Globale Skolepartnerskaber hjælper danske skoler med at etablere undervisningsbaserede partnerskaber 

med skoler i andre dele af verden for på den måde at styrke elevernes globale forståelse og engagement. 

Vi er en medlemsforening, der tæller både gymnasier og folkeskoler. Læs mere på: 

www.globaleskolepartnerskaber.dk 

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 projekter på tværs af netværkets skoler. Læs 

mere på: www.globalegymnasier.dk   
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