SA

SAMHÄLLSKUNSKAP
En bred studieförberedande kvalitetsutbildning

iden
Bästa chansen att påverka framt

Är du intresserad av ett brett gymnasieprogram som öppnar
dörrarna för de flesta högre utbildningar? Är du ambitiös och
har höga mål med dina studier? Vill du lära dig om de ideér som
styrt samhället från då till nu. Då är samhällsvetenskapsprogrammet något för dig.

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som:
• Vill lära dig mer om förhållandena mellan människa, samhälle och miljö
• Vill vara med att påverka framtiden
• Vill ha en omväxlande skoldag
• Vill få träning i att använda vetenskapliga metoder, lösa problem, dra slutsatser,
tänka kritiskt och kreativt

Välkommen till oss på Herrgårdsgymnasiet!
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och mycket mer...

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Programmet riktar sig mot dig som är intresserad av
samhällsvetenskap. Du får lära dig om hur det svenska samhället fungerar och hur du kan påverka det
samt hur individ och samhälle interagerar nationellt
och internationellt. Du får breda kunskaper som är
till stor nytta vad du än väljer att göra i livet.

Det samhällsvetenskapliga programmet är
ett högskoleförberedande program för i
första hand utbildningar inom
samhällsvetenskap, historia,
sociologi och humaniora. Det gör dig väl förberedd för dina studier på universitet.

Visste du att...

SA-programmet är ett program
som ger bred behörighet för vidare
studier?

Peter Olausson
Lärare
0533-68 19 44
peter.olausson@saffle.se

Visste du att...

Alla elever får egna bärbara datorer och
tillgång till avancerad utrustning?

På Herrgårdsgymnasiet erbjuder vi inriktningarna
samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
Samhällsvetenskap
Den ger dig fördjupade kunskaper inom
samhällsvetenskap, historia, religion och språk samt
en god vana att använda modern teknik och
utrustning. Här tränar du din förmåga att tänka
självständigt och förstå världen ur ett
samhällsvetenskapligt perspektiv.
Beteendevetenskap
Denna inriktning ger dig kunskap om människors
utveckling, socialisation och samspel.
Du får också kunskaper om kommunikation, lärande,
sociologi och ledarskap. Du blir redo att möta
människor i vitt skilda livssituationer och lära dig att
förstå hur individer och grupper påverkar varandra
och samhället.

Håkan Werme
Rektor
0533-68 19 01
Hakan.werme@saffle.se
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