DET EUROPEISKA ANNEXET I ST ANDREW’S COLLEGE
År 2001 öppnade det europeiska annexet i St Andrew’s College för att erbjuda
modersmålsundervisning samt andraspråks- och tredjespråksundervisning åt elever som går
i skolan vars föräldrar är anställda inom den europeiska kommissionen, kontoret för
livsmedels- och veterinärfrågor och det europeiska institutet. En särskilt byggnad uppfördes
för att inhysa Annexet. Den består av åtta små klassrum och ett litet gemensamt utrymme
som används som bibliotek och arbetsplats. Byggnaden kallas numera ibland för ”The
European Village”.
På dagarna råder en livlig interkulturell stämning och väggarna pryds av färgglada affischer
som skiftar efter årstiderna och de olika projektarbeten som eleverna tillverkar.
Alla språklärare är infödda talare. För närvarande utgörs personalen i Annexet av:
Samordnare:
Biträdande samordnare:
Franska:
Italienska:
Tyska:
Spanska:
Svenska:
Ungerska:
Grekiska:
Bulgariska:
Europeiska studier:

Monica Lynott
Laura Griffin
Severine Reneaud, Estelle Breton, Cecilia Travers
Alessandra Di Claudio, Maria Rosa Fry
Kati Schulz
Elba Agulla, Gara Torres
Regina Harkin
Hajnal Harrach
Irma Bochorishvili
Susie Gogan
Maria Rosa Fry

Modersmålsundervisning
Elever i alla åldrar från alla stadier inklusive gymnasiet får modersmålsundervisning i det
europeiska annexet fem lektioner i veckan medan deras klasskamrater har irländska. Annexet
erbjuder också modersmålsundervisning åt elever som valt att gå IB-programmet under de
två sista åren på gymnasiet.
Andra- och tredjespråksundervisning
Högstadie- och gymnasieelever har 4-5 lektioner i veckan i sitt andraspråk och låg- och
mellanstadieelver har tre lektioner i veckan. Tredjespråksundervisning erbjuds på begäran.
Dessutom har låg- och mellanstadieelever europeiska studier en lektion i veckan.
Examinationer
Eleverna har möjlighet att avlägga examen (högstadie- , gymnasie- och International
Baccalaureateexamen) i sitt modersmål, andraspråk eller tredjespråk.
Engelska som andraspråk
Elever som behöver undervisning i engelska som andraspråk har lektioner kl 8.15. På låg- och
mellanstadiet äger dessa rum fem morgnar i veckan och på högstadiet och gymnasiet efter

behov. Intensivundervisning i engelska erbjuds åt elever som har lite eller ingen engelska när
de anländer till Irland.
Personalen i Annexet har lagt ner mycket arbete på att skräddarsy undervisningen och
anpassa den efter de olika elevernas behov och intressen. Lärare och föräldrar har utvecklat
många kontakter med skolor och utbildningsinstitutioner i sina hemländer. Genom dessa
kontakter får de värdefull information om de förändringar som kontinuerligt sker inom
utbildningsväsendet.
Invigningen av det europeiska annexet i St Andrew’s College har bidragit betydligt till att förse
de barn från andra länder som residerar tillfälligt i Irland med en adekvat utbildning. Vi ser
fram emot att utveckla denna roll i Annexet i framtiden.

