STX

STUDIERETNING:

Sproginnovation
På supersproglinjen Sproginnovation bygges der bro mellem fortid
og fremtid og mellem det lokale og det globale. Internationalt sprogog kulturmøde kombineres med moderne sprogvidenskab og bruges
som værktøj til at forstå kulturens og globaliseringens vilkår. Vi bruger
litteraturhistorien til at forstå de nutidige globale samfundsforhold og
arbejder med udsynet til verden, bl.a. gennem debatter og tidligere
besøg af bl.a. den amerikanske ambassadør.

Hvorfor vælge Sproginnovation?

Er du nysgerrig på sproglige, kulturelle og litterære sammenhænge i et
internationalt perspektiv, så er Sproginnovation på Lyngby Gymnasium
linjen for dig. Vælg sproginnovation, hvis du elsker at kommunninkere
med forskellige mennesker fra hele verden og synes, at det er
spændende
at få dine sprogkundskaber og kulturelle viden i spil.

Fremtidsmuligheder?

Med denne studieretning åbner du dørerne for en masse uddannelser.
DU KAN F.EKS. LÆSE
/ Sprog

/ Psykologi

/ Kommunikation

/ Journalistik; kulturformidling

/ Medier
/ Æstetik og Kultur
/ Kultur og Sprogmødestudier

/ Antropologi
/ Diplomat mellem flere kulturer
og sprog

Lyngby Gymnasium

STUDIERETNINGSFAG
/ Engelsk A
/ Spansk A
/ Tysk/Fransk B
Innovation
På Lyngby Gymnasium bruger vi
vores faglighed til at være ny- og
værdiskabende. Derfor vil vi i
undervisningen også arbejde med
autentiske problemstillinger, hvor
vi løser udfordringer i samarbejde
med eksterne partnere.
Studieture
I 2g tager alle klasser på en
studietur som tilpasses klassens
studieretning. Med studieretningen
sproginnovation kan turen f.eks. gå
til Gibraltar, som er præget at både
spansk og engelsk kultur.
I 3g tilbydes eleverne endvidere
en 1 uges ophold på sprogskole
i Salamanca.
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Vil du vide mere?
Læs om STX på Unord.dk
Kontakt en studievejleder, hvis du vil vide mere:
Nana Henriksen – nahe@unord.dk, telefon 88526363
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