Engelsk A – Spansk begynder A – Tysk fortsætter C
Hvorfor denne studieretning?

Fagene

Aldrig har verden haft større behov for kulturel forståelse og evne til at forstå, hvad
andre mennesker siger og kommunikerer.
Du skal vælge denne studieretning, hvis
du interesserer dig for fremmede kulturer,
tekster og mennesker. Viden om fremmede kulturer og beherskelse af flere sprog
åbner verden for dig og giver dig mange
muligheder mht. studium og karriere.
Sprog kræver nysgerrighed, vedholdenhed og evne til at tænke og arbejde systematisk. Sprog er dynamiske, legende og
udfordrende. Sprog stiller krav til os mennesker, når vi vil forstå andre eller selv blive forstået.
Du får adgang til mere end 150 forskellige videregående uddannelser, fx engelsk,
tysk, spansk, historie, design og kulturformidling, manuskriptforfatter eller jura.

Sprogfagene giver dig færdigheder i at kommunikere og evne til at
kunne navigere i den globale verden. Ved hjælp af grammatik og
tekstlæsning vil du udvikle dine sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt. I sprogfagene arbejder vi med alt fra poesi og podcasts over blogs og billeder til nyhedsklip og noveller, dramaer og
dokumentarfilm. I engelsk skal du læse litteratur fra Shakespeare til
i dag, og du lærer at reflektere over sprog og tekster på et højere
niveau end i spansk og tysk. I spansk og tysk er kommunikation på
sproget i centrum, og du lærer at samtale om almene emner. DerudSproglig
studieretning
over
spiller
tekstanalyse en større rolle i tysk end i spansk.
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