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Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Samhälle, människa, beteende

KLARA Gymnasium har lång erfarenhet av att bedriva undervisning inom det beteendevetenskapliga spektrat. Ända sedan 2001 har skolan erbjudit programmet Samhälle, människa, beteende
och har under dessa år varit skolans mest populära, med ett mycket gott och ambitiöst studieklimat.
Psykologiska experiment, testa och utmana samhällets oskrivna regler, granska människan som varelse och
lära sig kommunicera på ett sätt som fångar uppmärksamheten är bara några av alla intressanta inslag i undervisningen. Självklart lär vi oss även mycket om samhället och omvärlden i den samhällsvetenskapliga delen
av utbildningen.
För den som vill fördjupa sig ytterligare finns det möjlighet att delta i olika sociala projekt både utomlands och
på ”hemmaplan”. Som exempel kan nämnas våra två projekt i Afrika; En praktikvecka i Uganda (My Africa Volunteers) eller det spännande ”Projekt Afrika” som bedrivs under tre veckor i Rwanda.
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- Skolan har fräscha och moderna lokaler.
- Vårt arbetssätt förbereder dig för studier på
högskola och universitet.
- Hos oss upplever våra elever en stor individuell utveckling.
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