ЕВРОПЕЙСКИ АНЕКС
Координатор: Моника Лайнът
Асистент координатор: Лора Грифин
Училище „Сейнт Андрюс“ започва обучение по езици по Европейския анекс през 2001 г., за да
предложи изучаване на майчин, втори и трети език за учениците, които посещават училището и
чиито родители са наети от Европейската комисия, Генералната дирекция „Здраве и безопасност на
храните“ и Европейската фондация за подобряване качествата и условията на живот. За целта беше
предоставена специална сграда, в която да се провежда обучението по езици по Европейския анекс.
Тя се състои от осем класни стаи и малка обща стая, която се използва за библиотека и общуване.
Тази сграда в последствие става известна като „Европейският център”. През деня там съществува
жива, междукултурна атмосфера и често блести в цветовете на сезонната украса, която учащите там
създават.

За всеки учител в Анекса съответният език е майчин. Колегите, които в момента преподават са:
Координатор:

Monica Lynott

Асистент координатор:

Laura Griffin

Френски език:

Estelle Breton, Severine Reneaud, Cecilia Travers

Италиански език:

Alessandra Di Claudio, Maria Rosa Fry

Немски език:

Kati Schulz

Испански език:

Elba Agulla, Gara Torres

Гръцки език:

Irma Bochorishvili

Български език:

Зорница Гоган

Шведски език:

Regina Harkin

Унгарски език:

Hajnal Harrach

Европейски науки:

Maria Rosa Fry

Майчин език
Според Европейския анекс учениците от началния и прогимназиалния етап посещават часове по
майчин език пет учебни часа седмично, докато техните съученици имат ирландски език. Анексът
предлага и часове по майчин език за ученици, които следват IB-програмата в Пета и Шеста година
от обучението си.
Инструкции за часовете за втори и трети език
Учениците от прогимназиалния етап имат 4-5 учебни часа по втори език на седмица, а учениците от
началния етап имат 3 учебни часа. Часове за трети език могат да бъдат организирани при заявено

желание. В допълнение, учениците от началния курс се обучават по Европейски науки един час
седмично.
Изпити
Учениците имат възможността да държат изпити (Джуниър и Ливинг сертификат или
Международен бакалауреат) на своя майчин език, втори или трети език.
Английски език като втори
Ученици, пожелали уроци по Английски език като втори, посещават часове от 8.15 ч. сутринта. В
началния етап те се провеждат всяка сутрин, пет дни в седмицата, а в прогимназиалния – според
изискванията. Организиране на обучение с интензивно изучаване на английски език е възможно за
ученици със слабо владеене или невладеене на английски език при пристигането им в Ирландия.
Учителите, които преподават по Европейския анекс полагат огромни усилия, прилагайки различни
преподавателски програми и техники, приспособени към нуждите и интересите на техните ученици.
Учители и родители са изградили много контакти с училища и други образователни организации в
своите държави. Чрез тези контакти те успяват да придобият важна информация, свързана с
промените в образователните изисквания и практики в съответната страна, с които те трябва да са
добре запознати.
Откриването на обучение по Европейския анекс в Училище Сейнт Андрюс оказа своя изключителен
принос при осигуряването на образователни услуги за всички ученици, временно пребиваващи в
Ирландия. Очаква се разширяване на ролята и възможностите за обучение по програмата на Анекса
в следващите години.

