Språkval

Italienska är det tredje största språket i EU och det
talas av 70 miljoner människor i Italien, Schweiz,
Slovenien och Kroatien. Italienska är inte bara ett
språk för semestern - för dig som är intresserad av
Europas historia, konst, arkitektur och kultur är
italienskan mycket användbar. Italienskan är
också viktig i näringslivet, Sverige och Italien hand-

lar mycket med varandra.
På Gislaveds Gymnasium kan du börja med italienska i årskurs ett eller två och fortsätta till steg 2
eller 3. Fortsätter du till steg 3 får du meritpoäng.
Du kan också delta i vårt utbyte med Parma i norra
Italien. Där får du uppleva italiensk skola och vardagen i en italiensk familj. Dessutom får du se dig
om en del på de utflykter vi gör tillsammans. Vi
reser ofta till Venedig och Florens. Du tar sedan
emot den elev du bott hos och gör hans/hennes

När du ska läsa
moderna språk på
gymnasiet
På Gislaveds Gymnasium kan du välja
mellan fyra språk: tyska, franska,
spanska och italienska.

Språk är roligt
Det är roligt att kunna flera språk. Du kan få vänner i

många andra länder, bland annat genom internet eller
utbyten. Du kan förstå talet i utländska filmer och när
du är utomlands får du lättare att klara av olika
situationer och du kan upptäcka saker du skulle ha
missat annars.

vistelse i Sverige till ett fint minne.
Det finns också många i Sverige som talar olika språk.
Genom att kunna flera olika språk kan du bli mer
attraktiv på arbetsmarknaden.
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