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Velkommen til 
masterclass

Her får du mulighed for at blive kommunikativt 
helt skarp. Vi arbejder med argumentationens 
faser, den redelige argumentation, der hand-
ler om situationsfornemmelse, opfindsomhed, 
åbenhed og respekt, og den dårlige argumenta-
tion, der ofte er præget af postulater, manipulati-
on, stråmandsargumenter og fordrejninger.

Du lærer at bruge de klassiske forarbejdnings-
faser til at skrive en tale, gøre dig overvejelser 
om fremførelsen, og træner ved at holde talen 
for dine medstuderende. Desuden lærer du at 
formulere en kort sagsfremstilling, der lægger 
op til den gennemarbejdede argumentation, der 
skal overbevise modstanderne. Kort sagt: Du får 
testet dine mundtlige kommunikations-evner og 
bliver trænet i at tale foran andre.

Masterclassens overordnede tema er den politi-
ske tale, der skal motivere tilhørerne, og vi arbej-
der med aktuelle emner. Du får en kort intro-
duktion til de retoriske metoder og derefter en 
række øvelser, der skal styrke de retoriske evner i 
praksis – så du kan holde den gode tale i forhold 
til målgruppe, emne og omstændigheder.

Kurset foregår over 6 eftermiddage i uge 43-48.

Max. deltagerantal: 15

Argumentation 
og taler

 REtoRik

tiLMELDiNG 
På mail til underviser Lars Brunse 
på LAB@egedalgym.dk – senest 27. september

Egedal Gymnasium og HF udbyder hvert år forskellige 
korte fagtematiske forløb i vores masterclass-program.
 
Programmet er et tilbud til dig, som er interesseret 
i at gå i dybden med et afgrænset område i et fag 
og udvide dine kundskaber ud over det almindelige 
gymnasiepensum. Du skal have lyst til og nysgerrighed 
over for ekstra faglig og kreativ udvikling. 

Undervisningsformen er generelt på et højere 
abstraktionsniveau end den normale undervisning, 
men kræver ikke særlige forudsætninger for at deltage.

Der gives som udgangspunkt få eller ingen lektier.
 
Efter sidste undervisningsgang udsteder Egedal 
Gymnasim og HF et masterclass-diplom til dig.
 
De fleste masterclasses forløber over 4-6 eftermiddage 
i 5. modul. Husk, at du med din tilmelding forpligter dig 
til at møde til alle undervisningsgange. Se nærmere om 
tidspunkt og antal gange i beskrivelsen for hver enkelt 
masterclass.



I denne masterclass vil du blive klogere på emnet 
’Ondskab og psykopati’. Vi diskuterer og under-
søger spørgsmål som: Hvad er ondskab, og hvad 
får mennesker til at udføre grusomme handlin-
ger? Er det medfødt eller tillært? Hvad forstår 
man ved empati, hvordan udvikles det, og hvor-
for handler nogle mennesker uden empati? Har 
du oplevet selv at begå onde handlinger, måske 
fordi du følte dig presset til det? Er psykopater 
onde mennesker, og kan de selv gøre for det? 
Og lever vi i virkeligheden i en tidsalder, som 
fremmer psykopati? 

Vi vil arbejde ud fra forskellige perspektiver, og 
du vil stifte bekendtskab med blandt andet neu-
ro-psykologi, personlighedspsykologi og social-
psykologi. Krav til deltagelse er, at du har lyst til 
og mod på at undersøge emnet og blive klogere 
på dig selv og din omverden. 

Masterclassen forløber over fire eftermiddage i 
uge 45-48. Der vil være en lille forberedelse til et 
par af modulerne. 

Max. deltagerantal: 20

ondskab

PSykoLoGi

tiLMELDiNG 
På mail til underviser Simon Rex 
på sr@egedalgym.dk  – senest 11. oktober

oBS: Der vil være en 
egenbetaling for den 
afsluttende prøve 
på studieskolen på 
ca. 2.275 kr. pr. elev. 
Derudover er under-
visningen gratis.

Denne masterclass er for dig, der ønsker at forbedre dine 
engelskkundskaber, læse i udlandet eller måske på sigt 
arbejde i en international organisation. Cambridge English 
er et internationalt anerkendt og anvendt system til sprog-
indlæring, der findes på flere niveauer. På Egedal undervi-
ser vi i det niveau, der hedder C1 Advanced.
 
Kurset afsluttes med en prøve på Studieskolen i Køben-
havn, så du får papir på dine nye færdigheder og kan bru-
ge det i fremtiden. Som en del af Cambridge English-kur-
set træner vi de fire færdigheder i den form, der anvendes 
til eksamen:
 
•	 Reading	and	the	use	of	English
•	 Speaking
•	 Writing
•	 Listening
 
Selvom opgaveformerne er ret forskellige fra det, 
du kender på STX, er Cambridge English et stærkt supple-
ment til din almindelige engelskundervisning. 

Kurset er især relevant for dig, der vil læse et eller flere 
semestre i udlandet. Over 3.000 udenlandske uddannel-
sesinstitutioner kræver et eksamensbevis fra Cambridge 
English for at give adgang til deres uddannelser.
 
Undervisningen er primært et tilbud til vores dygtige 
2.g’ere, og undervisningen strækker sig over to skoleår fra 
midtjanuar i 2.g til midten af 3.g med undervisning hver 
anden uge i 5. modul.
 

Kun for 2.g’ere

CAMBRiDGE ENGLiSH 

tiLMELDiNG 
På mail til underviser Eliza Cleemann, ec@egegym.dk 
eller Anne Vestergaard Marquardsen, av@egegym.dk, 
– senest d. 10. januar

Bliv certificeret 
i engelsk



I denne masterclass vil du blive sat i gang med at 
iagttage, få nye ideer, løse problemer og arbejde 
koncentreret med æstetiske problemstillinger. 
Som deltager på holdet skal du lave en kunst-
nerisk undersøgelse af et konkret objekt via 
tegning, fotografering, grafik og anden formgiv-
ningspraksis, som du selv er med til at vælge.

Med udgangspunkt i dine egne skitser og vær-
ker skal vi samle de forskellige undersøgelser. 
Med andre ord skal vi skabe et RUM på skolen 
for vores ’udstilling’. Vi samler altså hen ad vejen 
den kunstneriske proces i en fælles udstilling på 
skolen.

Du behøver ikke at have nogen håndværksmæs-
sige forudsætninger for at kunne deltage i kur-
set. Man kan godt lave interessante kunstneriske 
undersøgelser uden på forhånd at kunne tegne 
naturalistisk.

Kurset forløber over fem eftermiddage 
i uge 2-6 i 5. modul.

Max. deltagerantal: 14.

Har du lyst og mod til at udfolde dit kunstneriske 
potentiale, så tøv ikke med at melde dig til denne 
masterclass i billedkunst.

Masterclass i spansk fokuserer på mundtlighed. 
Vi øver ved at tale udelukkende spansk og vil 
komme igennem både hverdagsemner og emner, 
der kan være relevante for eksamen. Vi vil arbej-
de uden computere og tekster og stræbe efter 
at lære at tale nogenlunde flydende, så vi bliver i 
stand til at forstå og tale med spansktalende. Der 
vil evt. være mulighed for at møde og tale med 
spaniere eller latinamerikanere, hvis der er inte-
resse for det. 

Masterclass er fortrinsvis for elever i 3.g, men 
elever i 1. eller 2.g med særlige spanskkund-
skaber er også velkomne.

Undervisningen vil foregå onsdage i uge 2-5 samt 
8 i 2020 i 5. modul. Første undervisningsgang 
er således onsdag d. 8. januar.

Max. deltagerantal: 14

BiLLEDkuNSt

SPANSk

udvidet 
mundtlighed

kunsterisk 
undersøgelse

tiLMELDiNG 
Send mail til underviser Anders Mølgaard 
på AN@egedalgym.dk – senest d. 19. december

tiLMELDiNG 
På mail til underviser Maria Vasquez Grube på 
MAG@egedalgym.dk – senest d. 19. december

Kun for spansk-elever
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