TYSK
• Tysk er det mest udbredte sprog i Europa.
•	Tysk åbner op for mange muligheder – også uddannelsesmæssigt og jobmæssigt.
•	Tysk giver dig indblik i tysksprogede landes
kulturer og samfund.

Din
fremtid
starter
her

•	Tyskland er et spændende rejseland – med
coole, multikulturelle metropoler og storslået
natur med bjerge og floder.

FRANSK
De fleste kender til Paris og
Eiffeltårnet – men hvad
rummer Frankrig mere?
Vi fordyber os i den spændende franske kultur, landets historie, og holder et
vågent øje med aktuelle
nyheder – seneste nyt
om litteratur, kunst og
mode.
Hvad sker der i de Frankofone lande? Det finder vi
ud af med studier af f.eks.
børneslaver på kreolske
Haiti, berberkultur i Marokko
og tosproget kultur i Canada.

•	Tysk er det næstvigtigste sprog inden for
videnskab. Tyskland er på tredjepladsen i
verden med sit bidrag til forskning og
udvikling.
•	Tysk giver mulighed for information på
tysksprogede hjemmesider og i tysksprogede medier.
•	Tyskland er med sin årlige produktion
af nye bøger på 6. pladsen på
verdensplan.
• Tyskland er Danmarks
handelspartner nr. 1!
Læs mere om gymnasiet
på vores hjemmeside:

www.allerodgymnasium.dk
Eller mød os på:
@allerodgymnasium
@allerod_gymnasium
alleroedgym

ALLERØD GYMNASIUM
Rådhusvej 6
3450 Allerød
Telefon 48 17 75 55

TRESPROGLIG
STUDIERETNING
ENGELSK A
/
SPANSK begynder A
FRANSK fortsætter A
TYSK fortsætter A
/
Latin C

ALLERØD GYMNASIUM UDBYDER TRE
SPROGLIGE STUDIERETNINGER MED HELE
3 FREMMEDSPROG!
Hvad får du på netop denne studieretning?
• En stærk international profil.
• En stærk sproglig profil.
•	Du kan nøjes med naturvidenskabelige fag på C-niveau.
•	Du vil komme på en to-dages tur til London i løbet af 1.g.
Du vil opleve, at sprogene supplerer hinanden – og at du lærer
tre vigtige sprog. Samtidig får du indsigt i mange landes kulturer, samfund og historie.
Vi arbejder med emner på tværs af fagene, vi får besøg udefra
og vi tager på ture ud af huset.
Studieretningen er for dig, der interesserer dig for:
•	Sprog, kulturer, medier, kommunikation, information, kunst.

Sprog er et vindue mod verden!
Sprog er en nøgle til verden!

ENGELSK

SPANSK

I engelsk vil du få kendskab til flere store engelsktalende områder i verden med fokus på aktuelle forhold, på kulturen og
på tendenser i samfundet.

Den spansksprogede verden er rig på eventyr, der åbner sig
for dig via sproget. Spansk er nemlig det mest udbredte sprog
i verden!

Vi har fokus på sprog og kommunikation og arbejder med
temaer som: Storbykultur, f.eks. London/New York, identitet,
det multikulturelle samfund, kommunikation og medier.
Vi arbejder med analyse af tekster i mange forskellige genrer
– og med filmanalyse.

LATIN
Latin er alle moderne europæiske sprogs moder, og derfor kan
latin bruges som et sprogligt password, der giver dig adgang
til en dybere forståelse af de moderne sprog.
Du skal ikke lære at tale latin, men derimod at forstå de
strukturer, som via latin ligger gemt i alle andre europæiske
sprog. Dette gør vi gennem læsning af noget af den righoldige
romerske litteratur.

Med viden om f.eks. Perus historie vokser udbyttet af et besøg
til inkaernes by Machu Pichu.

Med andre ord: Din sproglige bevidsthed styrkes samtidig
med, at du læser nogle gode historier.

Hvordan mon hverdagen i 2020 opleves af disse tre kvinder i
Xela, Guatemala? Vi fordyber os i kulturens mange udtryk.

