B R O B YG N I N G PÅ H H X

Få besøg af gymnasielærer fra
Handelsgymnasiet, HHX ZBC Næstved,
på jeres skole
Kære Grundskoler
Vi har tidligere fortalt jer, at vi i lyset af COVID-19, har tænkt ud af boksen og udviklet sjove, spændende og fagligt relevante
”ud af huset”-brobygningsforløb, hvor vi med udgangspunkt i vores profilfag skaber en halv eller hel skoledag for grundskoleelever. På den måde vil jeres elever stadig få mulighed for at brobygge og få en oplevelse af, hvordan en skoledag som
gymnasieelev er. Oplevelsen sker blot i deres egne klasselokaler, og med stor respekt for COVID-19 retningslinjerne.
Vi sørger for, at jeres elever møder vores
Som en del af vores besøg, sørger vi også for, at jeres elever får mulighed for at møde nogle af vores nuværende elever på HHX.
Udover at vores elever er med til at gennemføre en del af undervisningen, når vi besøger jer, så vil de fortælle om hverdagen,
fællesskabet og de sociale arrangementer på skolen.
Fag I kan vælge mellem under vores besøg
Inden vi besøger jer, så kan I vælge mellem de fag, som udbydes på HHX, ZBC Næstved. I kan altså vælge mellem spændende
fag som: afsætning, international økonomi, samfundsfag, virksomhedsøkonomi og retorik.
Er der interesse for det, kan I også vælge mellem valgfagene: sprogfag, design, psykologi og markedskommunikation.
Vi sammensætter besøget i fællesskab med jer
Når vi besøger jer, sammensætter vi i fællesskab med jer fag og emner, som f.eks. kan være sammenfaldende med klassens
igangværende forløb. Vi kan også præsentere et af vores traditionsbundne projektforløb med afsæt i erhvervslivet, hvis I ønsker
det til inspiration.
Vores besøg skal matche jeres skema
Når vi besøger jer, kan forløbet afvikles over en halv, en hel eller to dage alt efter, hvordan det passer ind i jeres planlægning og
skemaer. Vi besøger og gerne en hel årgang med flere undervisere og roterer mellem klasserne, så eleverne får mange input i
løbet af dagen.
Vi glæder os til at høre fra jer og vil med stor glæde, energi og vilje sørge for, at vores besøg bliver en inspirerende og
berigende dag for jeres elever.
Vil I gerne lave en aftale om brobygning fra HHX til jeres skole?
Så skal I kontakte, vicerektor, Jimmy Otto Hass på 51335456 eller jioh@zbc.dk.
Venlig hilsen
HHX, ZBC Næstved
Det starter i skolen – zbc.dk

