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Se Egaa Gymnasiums studieretningsbrochure:
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• Nærmere beskrivelse af de enkelte studieretninger
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Egaa Gymnasium udbyder tre
hovedvægten ligger på engelsk og ét eller flere af
sprogene tysk, fransk, spansk og latin. Fælles for disse
studieretninger er, at fokus er på sprog, kultur og
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- at elevernes evne til at kommunikere på fremmedsproget udvikles
- at elever og lærere sammen beskæftiger sig med analyser af de pågældende landes sprog, kultur, identitet,
samfundsforhold og litteratur.
- at der er stor grad af elevaktivering og en forventning
om aktiv og seriøs deltagelse fra elevernes side.

“Studieretningen giver os mulighed for også at
fokusere på kultur frem for kun at fokusere på
sproget”
– Elevcitat
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