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Charakteristika předmětu
Volitelný předmět Společenskovědní seminář s dvouhodinovou dotací ve 4. roč. a oktávě vznikl ze vzdělávacího

obsahu Občanský a společenskovědní základ. Je přípravou na ústní maturitní zkoušku ze Základů společenských

věd, na přijímací zkoušky ze společenskovědních oborů a na národní srovnávací zkoušky.

     Po stránce obsahové je učivo volitelného předmětu SVS 2 totožné s učivem volitelného předmětu

Společenskovědní seminář 1 s dvouhodinovou dotací ve 3. a 4. ročníku ovšem s tím, že je redukováno. 

 

  Volitelný předmět zahrnuje 7 tématických okruhů:

                    1. Člověk jako jedinec

                    2. Člověk a společnost

                    3. Člověk a stát

                    4. Člověk a právo

                    5. Člověk a ekonomika

                    6. Člověk v mezinárodním prostředí

                    7. Člověk a svět, smysluplnost filozofického tázání pro život 

     Učební osnovy předmětu - viz SVS 1 

Vyučovací předmět má tuto časovou dotaci:

4. ročníky, oktáva 2 hodiny týdně

Výchovné a vzdělávací strategie ve volitelném předmětu Společenskovědní seminář 2:

- nastavujeme učební cíle systematicky a ve vzájemné provázanosti

- vedeme žáky k aktivnímu využívání různých zdrojů informací (knihy, grafy, tisk, encyklopedie)

- doporučujeme další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba odbor. časopisů – Ekonom,

1.1  Volitelné vzdělávací aktivity
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- učíme žáky vnímat samostatnou práci jako hodnotnou metodu učení

- rozvíjíme schopnost racionálního uvažování a zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů

- vedeme žáky k sebereflexi a hledání cest ke zlepšení výkonu

- učíme chápat význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
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