Studieplan for 2i – efterår 2016
Studieretningens Samfundsfaglig/biologisk studieretning med fokus på det aktive menneske i et
overordnede
demokratisk samfund.
mål/identitet
Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Biologi A
Fokus på fysiologi, herunder nervesystemet, blodkredsløbet, åndedrætssystemet og
musklerne.
Samfundsfag A

Fokus på det internationale politiske system og den demokratiske, aktive
samfundsborger. Vi arbejder med international politik-teori og præsidentvalget i
USA.

Idræt B

Planlægning af idrætsdagen for hele skolen.
Fortsættelse af fodboldforløbet indtil midten af september. Herefter et nyt forløb.
Teoretisk arbejder vi med fysiologi og anatomi i samarbejde med biologi.
Vi arbejder videre med litterær analyse og genrekendskab med særlig fokus på
mundtlighed og skriftlighed. Vi arbejder med multikulturalisme og crime and
punishment, og vi berører også præsidentvalget i USA.

Engelsk B

Dansk A
Historie A
Matematik B
Tysk B
Årets gang i 2i
September

Oktober
November

December
Efter jul:

Særlige
kompetencemål:

Fokus på naturvidenskabens rolle (darwinisme) under det moderne gennembrud.
Fokus på opdagelsesrejser i forbindelse med studieretningsturen.
Fokus på differential- og integralregning, funktionsanalyse, optimering og statistik.
Vi vil arbejde med Rote Armee Fraktion og terrorens rolle og betydning i dag.
8. sep.: Samf-A-holdet til Ungdommens Folkemøde.
19.-20. sep.: DHO i historie.
27. sep.: Innovationsdag

2. nov.: OD-dag
3.-9. nov.: AT innovation
15. nov.: Teamsamtaler
24. nov.: DM i sprog på Kruse
Januar: AT-forløb i sprogfag
Marts: Studietur 20.-27. marts
Maj: AT-forløb
Maj/april: SRO (idræt, matematik og samf/biologi)
Sociale og faglige kompetencer, herunder faglig seriøsitet, initiativ og ansvar for
egen læring. Derudover bevarelsen af en god klasserumskultur og rummelighed ift.
egen og andres faglige formåen.

Skriftlige indsatsområder:
Alle fag: Skriftlige afleveringer som forberedelse til skr. Eksamen. SRO som træning
til SRP, AT-synopsis/årsprøve.
Dansk: Prioritering af to ud af tre opgavetyper.
Engelsk: Abstract.
Samfundsfag: Kendskab til de forskellige genrer i eksamensopgaven.
Særligt fokus på rettestrategier, feedback, peer-review og formativ evaluering.
Eksterne aktiviteter:
- Studieretningsdag med biologi/samf og idræt. Tidspunkt ikke fastlagt.
- Studietur til Playitas: Afgang om morgenen d.20.03.17 med hjemkomst d.27.03.17.

