Språk är nyckeln till
världen
CITY

humanist
humanistiska programmet
På humanistiska programmet får du breda kunskaper i flera språk. Det ger
dig möjlighet att arbeta och skapa kontakter i den globaliserade värld vi
lever i. Med språk i bagaget kan du arbeta i en internationell miljö, som
t exinom EU, FN och transportsektorn. Hos oss kan du välja mellan att
läsa inte mindre än åtta olika språk, bl a japanska och ryska. Samtidigt
som du läser Engelska 7 kan du också ta CAE (Cambridge´s Certificate of
Advanced English), vilket gör att du kan söka till en rad olika universitet
världen över. Om du väljer matematik 2a får du samma behörighet som
du får på samhällsprogrammet. Även kunskaper om kulturen där språket
talas är viktigt för förståelse av språket och andra människors seder och
traditioner. Därför är detta en naturlig del av språkundervisningen på
CyberGymnasiet. Under din studietid kommer du göra studiebesök och
resa till Köpenhamn så att du får koppla dina kunskaper till verkligheten.
Kunskaper i språk ger dig världen som arbetsplats!

Inriktning språk
Det här är inriktningen för dig som vill lära dig flera språk under gymnasie
tiden. Fokus ligger på att utveckla både kunskaper i språk och kulturen
där språket talas. I kurserna Latin och Människans språk får du förståelse
för hur språken är besläktade och hur de har påverkat historien och kulturer.

*Programfördjupning 300 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs
av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott & hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 350 p
Moderna språk 1

100

Moderna språk 2

100

Filosofi 1
Människans språk 1

50
100

– Inriktning Språk 400 p
Latin - Språk & kultur 1

100

Språkval

300

– Programfördjupning* 300 p
Filosofi 2

50

Religion 2

50

Sociologi

100

Engelska 7

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

