
Studieretning
Moderne sproglig (Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B)

I 1.g får eleverne på ”studieretningssammenrystnings-
dagen” besøg af en foredragsholder, som fortæller om 
kulturmøde, stereotyper og fordelene ved at beherske et 
moderne fremmedsprog som tysk m.m. Denne type ar-
rangement med forskellige foredragsholdere finder sted 
hvert år.

Studierejsen i 2.g går til Tyskland.Vi opholder os hoved-
sageligt hjemme hos vores værter, elever fra partner-
skolen i byen Bad Wildungen i Hessen, men vi besøger 
også byerne Kassel og Weimar. Imens vi opholder os i 
Bad Wildungen, besøger vi Gustav Stresemann gymnasiet 
og får lov at være med i undervisningen. I Weimar taler 
vi om Weimarer Republik og Weimarer Klassik og besø-
ger bl.a. J.W. von Goethes Haus. Denne udveksling med 
Gustav Stresemann gymnasiet indebærer et ”genbesøg”, 
som finder sted i slutningen af januar, hvor de tyske ele-
ver besøger Herning Gymnasium, hvor det nu er de dan-
ske elever, der er værter. 

I 2.g skal eleverne på en lille tur til Lübeck sammen med 
andre elever, som har tysk som andet fremmedsprog. Her 
får de mulighed for at bruge deres tyskkundskaber og 
lære noget om byen og tyske traditioner.  Ekskursionen 
er en god og hyggelig ”næsten-juletradition”.

Vi besøger senere en virksomhed, hvor sprogene engelsk 
og/eller tysk spiller en vigtig rolle. Til dette besøg inddra-
ges samfundsfag. 

I sidste gymnasieår rejser tysk A-eleverne i starten af 
skoleåret til Hamborg for at opleve tysk storbykultur og 
for at høre og tale autentisk sprog. 

Herning Gymnasium tilbyder ”Goethe Zertifikate”, som 
giver eleverne mulighed for at læse i et tysktalende land. 
Eleverne på denne studieretning er særdeles egnede til at 
tage et sprogcertifikat fra Goethe Institut, da de med tysk 
på A-niveau beskæftiger sig intensivt med det tyske sprog. 
Et Goethe-certifikat kan desuden tjene som bevis på høj 
tysk sprogfærdighed over for en dansk arbejdsgiver, der 
ønsker medarbejdere, som kan bedrive handel med de 
tysktalende lande. Ud over det har de mulighed for at få 
en ”Cambridge Certificate” i engelsk. 

Moderne sproglig

Studierejse i 2.g: Bad Wildungen
Ekskursion i 2.g: Lübeck
Frivillig rejse i 3.g: Hamborg
Pris: ca. 4000 kr. (Bad Wildungen), ca. 500 kr. 
(Lübeck), ca. 800 kr. (Hamborg)
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