Project:
International Business
De leerlingen uit de klassen 4E
(basis), 4F (kader), 4L(kader)
en 4S(theoretisch) die hebben
meegedaan aan ”Het beste
idee van het Marcanti College
” zijn geselecteerd om mee te
mogen doen aan het internationalisering/cultuureducatie
project genaamd ‘International Business’.

Sultan Göksen

H

et International Business project
geeft onze leerlingen de mogelijkheid om van A tot Z het ondernemerschap te proeven. Zo is het doel van
het project ook onze leerlingen met behulp van extra opgaven per thema en
workshops een beeld te laten ontwikkelen over het ondernemerschap zowel in
Nederland als buiten de grenzen. Daarnaast worden zij zich bewust van alle taken van een ondernemer. Ook maken zij
door bezoeken aan binnenlandse en
buitenlandse bedrijven kennis met internationale handel.
De beste vijf ideeën zijn geselecteerd, en
er zijn groepjes gevormd. De leerlingen
hebben in groepjes, voor hun idee een
fictief bedrijf opgezet en hier een ondernemingsplan voor geschreven. Bij het
schrijven van hun ondernemingsplannen hebben ze gebruik gemaakt van de

ervaringen en de kennis van de bezochte bedrijven zoals: De Kamer van
Koophandel, Intent en Corendon.
De sectie geschiedenis heeft dit jaar ook
meegedaan. De theoretische leerlingen
van geschiedenis hebben zowel de bezienswaardigheden als het ontstaan van
de handelsstad Amsterdam en Istanbul
onderzocht. Alle leerlingen hebben in
groepsverband een Engels talige presentatie gemaakt over hun ondernemingsplannen of over de geschiedenis en de
bezienswaardigheden van Amsterdam.
Deze presentaties hebben onze leerlingen op twee vergelijkbare
scholen (SultanAhmet Ticaret Meslek Lisesi &
Ataköy lisesi) in Istanbul
aan de leerlingen en docenten van Istanbul gepresenteerd.
De leerlingen van die
scholen hebben eveneens
de belangrijkste onderdelen van het International
Business project uitgevoerd. Zo hebben zij ook
van hun ondernemingsplannen en over de geschiedenis en de bezienswaardigheden
van hun stad Istanbul in het Engels een
presentatie aan onze leerlingen en leerkrachten gegeven.
Onze leerlingen hebben ook in Istanbul
bedrijven bezocht en volop genoten van
de geschiedenis en de bezienswaardigheden van Istanbul.
Tijdens het hele project is er gefilmd en
gefotografeerd. Van al het beeldmateriaal is er een film gemaakt, die tijdens de
slotbijeenkomst van het project aan de
leerlingen, ouders/verzorgers, bedrijven,
collega’s en buurtbewoners werd getoond.
Graag wil ik in het bijzonder het Boekenfonds bedanken voor hun grote
steun aan het project! Daarnaast natuurlijk ook het Marcanti College, Corendon
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Vliegvakanties, de Voucherbank en alle
vaksecties die hebben mee geholpen,
bedankt!
Sultan Göksen is Projectontwerpster &
Projectleidster en Economie Docente /
Schoolopleider

Bent u er
ook zo één?
Zo iemand die een ingewikkelde zaak simpel
kan brengen?
Bent u zo’n lerares die
een moeilijk onderwerp
makkelijk kan maken?

I

n dat geval verzoeken we u contact op te nemen met de redactie
van uw tijdschrift. U verdient dan
namelijk een plaats in de rubriek
“Zo leg ìk het uit”.
De collega’s kunnen dan kennis
maken met uw uitleg van een bepaald onderwerp en de leerlingen
zullen er profijt van hebben.

E-mail: redactieTEO@vecon.nl

