Studieplan for 3.e
Studieretningens International studieretning med fokus på globalisering og anglo-amerikansk kultur.
overordnede
mål/identitet

Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Engelsk

Arbejdet fortsætter med at hæve og forfine det skriftlige og mundtlige analytiske
aspekt - også med henblik på SRP.
I efteråret vil emnerne "Love", "Modern Poetry and Lyrics" samt "Romanticism"
blive gennemgået.
Muligvis vil der være et samarbejde med samf. ang. det amerikanske valg og
samfundsforhold.
Engelsk vil i foråret 2017 skulle arbejde med Shakespeare, teater og film samt det
moderne samfund (herunder kan historie og samf. muligvis indgå i tværfagligt
samarbejde).

Samfundsfag

Samfundsfag vil i 3g især arbejde med international politik, fra EU til amerikansk
valg og nye stormagter. I dette arbejde vil holdet også læse engelsksprogede
tekster. Derudover vil holdet arbejde med sociologiske tænkere, økonomi og
medier.

Dansk

Danskfagets metoder som optakt til AT, fokus på skriftlighed som optakt til SRP.
Ellers har danskfaget fokus på nyere litteratur i 3.g (evt. True detective og
samarbejde med engelsk).

Historie

Forløb om moderne USA efter 1944, hvor vi inddrager eleverne egne oplevelser
fra udvekslingen.

Religion B (obs.
kun 7 elever)

I religion B vil vi arbejde med verdensreligionerne i et historisk og globalt
perspektiv. Derudover skal eleverne arbejde sociologisk med religionerne i form
af ekskursioner og feltarbejde.
Årets gang i 3.e

August

Idrætsdag.

September

Sprogrejse uge 39-40.

Oktober

AT årsprøve (uge 38-41): Grænser.
SRP-fag vælges efter efterårsferien.

November

SRP-emne afleveres.

December

SRP afleveres.

Januar

AT eksamen.

Februar
Marts
April
Maj
Særlige kompetencemål:
Gymnasieparathed: selvstændighed, punktlighed, forberedelse og klassekultur
(fortsat) Toning af fag i forhold til studieretning og udvekslingstur til USA.

Skriftlige indsatsområder:
Skriftlige afleveringer (fortsat), SRP, AT-årsprøve mm., øvelser i de skriftlige
genrer som optakt til skriftlige eksamener næste år.
Samarbejde mellem dansk og engelsk: fortsat øget fokus på skriftlighed.

Eksterne aktiviteter:
Sprogrejser.

