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Sprog og
kultur
Er du vild med sprog, og er du frisk på at rejse og suge
viden til dig om sprog og kultur i andre lande? Bliv
klar til at kommunikere på tværs af landegrænser og
kulturelle forskelle - og til at fungere i internationale
virksomheder. Du kommer både på sprogskole og i
virksomhedspraktik, når vi tager på tre studierejser ud i
Europa.
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Sprog og kultur
Studieretningsfag
- Spansk A
- Tysk B eller Fransk B
(begge som fortsættersprog)
Lær at begå dig i mange kulturer
Sprog og kultur byder på tre sprogfag: Engelsk A,
Spansk A og Tysk B eller Fransk B. Du lærer altså at
forstå, tale og skrive tre hovedsprog. I fagene sætter vi
kultur, kommunikation, historie og samfundsforhold
højt på dagsordenen, så du senere kan begå dig i de
lande, som mange virksomheder driver forretning i.
Sprogfagene spiller sammen med økonomifagene og
Afsætning, og dermed får du en studentereksamen fra
Handelsgymnasiet med en særlig sproglig profil.
Europa og andre verdensdele
Vi koncentrerer os om lande, hvor man taler engelsk,
spansk og tysk eller fransk. Vi arbejder både med
Europa og med andre verdensdele som Amerika og
Afrika, hvor aktuelle emner for eksempel kan være
kulturmøder og migration.
På tværs af fagene
Der er tværfaglige projekter på alle tre år. Vi lægger ud
med et fælles forløb i sprogfagene. Senere arbejder vi
med tværfaglige cases om brancher eller virksomheder, for eksempel Nike, Siemens og Zara, hvor du blandt
andet lærer, hvordan man kommunikerer i store, internationale virksomheder. Andre projekter handler om
latinamerikaneres situation i USA og fransk ungdomsliv.

Mange arbejdsformer
Ud over de tværfaglige projekter er der for eksempel
gruppearbejde, mundtlige oplæg og kulturelt feltarbejde i de lande, vi besøger. Vi bruger materialer som
litteratur, film, kunst, historie, reklamer og tv. Og vi
lægger stor vægt på, at der er tid til at fordybe sig, og på
det skriftlige arbejde.
Sprogophold alle tre år
Vi tager på tre studierejser, hvor der både er sprogskole, virksomhedsbesøg, kulturoplevelser og virksomhedspraktik. Så vidt muligt bor I sammen, to og to, hos
en lokal familie.
I 1.g går turen til et engelsktalende land, i 2.g til
Tyskland eller Frankrig og i 3.g til Madrid i tre uger.
Vi søger støtte til rejsen til Madrid fra EU’s Erasmus
program.
Du skal selv betale cirka kr. 22.000 for alle rejser. Dog
bliver beløbet højere, hvis vi ikke får støtte fra EU. Desuden kommer der udgifter til mad og lommepenge.
Efter studentereksamen
Du kan for eksempel læse sprog på et universitet.
Andre muligheder er Erhvervssprog og International
Virksomhedskommunikation eller Interkulturel Markedskommunikation på CBS.

Valgfag vi anbefaler*
- Tysk A eller Fransk A
- Afsætning A
- Kulturforståelse C eller B
- Markedskommunikation C
* Et af dine valgfag skal være på A-niveau
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