På Samfundsfag bliver
du klogere på samfundet
- og dig selv.
Vi arbejder med ”fra
vugge til grav”, for at
finde ud af, hvad der
sker i velfærdesystemet
fra vi bliver født til vi
dør.
Vi arbejder helhedsorienteret, bl.a. ved
besøg på virksomheder,
nød- og hjælpeorganisationerfor at
blive klogere på produktion, miljø og socialt ansvar.
Samfundsfag på en ny måde:
”Hands on” er kendetegnende for undervisningen, der er spændende og
varieret. Du vil blive bedre til at forstå verden , naturen og mennesker
omkring dig.
”Vi breder vingerne ud”
I løbet af året vil undervisningen være projekt- og produktorienteret. Vi undersøger, formidler og
gør brug af samfundsfaglige metoder. Vi stiller ikke krav til, at du har særlige forudsætninger - vi
veksler imellem teoretisk og praktisk arbejde, og du vil i mange sammenhænge have ansvar for at
skabe din egen læringsproces. I løbet af året kommer du til at deltage i 5-6 samfundsmæssige
projekter, hvor du er med til at gøre en forskel.
Hvis socialt ansvar, miljø, natur, innovation, iværksætteri lyder som noget for dig, så vil du lære at
diskutere, argumentere og udtrykke dine holdninger. Vi tager aktivt stilling til samfundet og dets
påvirkning på os.
Vi arbejder med aktuelle emner og deltagerbaseret, og vi lærer hvordan beslutningsprocesser
foregår, og hvordan du får indflydelse i den demokratiske proces. Du bliver rustet til at tage den
uddannelse, der er så vigtig for dig.
Du får en general viden omkring arbejdsmarkedsforhold, som gør dig i stand til at vurdere og
beslutte dit endelige valg.
Du får medindflydelse på valg af tema i undervisningen. Hvis du undrer dig, stiller spørgsmål og vil
du dele det med andre jævnaldrende, i en læringsproces, så har du rig mulighed her.
En del af undervisningen vil foregå uden for skolen.
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