2 d e g raad

HUMANE WETENSCHAPPEN (DOD)
In de studierichting Humane wetenschappen combineer je een
brede algemene vorming met sociologie, psychologie, filosofie
en kunstbeschouwing. Je bent in staat om op een analytische en
wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.
Daarbij maak je gebruik van abstracte menswetenschappelijke
en filosofische concepten. Je verdiept je in filosofie, kunst,
sociologie en psychologie. Kortom: je wil alle aspecten van het
menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.
In deze studierichting bouw je verder op de stevige theoretische
basis die je opdeed in de 1ste graad. De basisvorming die
wordt aangeboden is dezelfde als in de andere studierichtingen
binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit.
Daarnaast bevat de studierichting Humane wetenschappen
specifieke vakken en doelstellingen.

Sociologie en psychologie
In het richtingsvak sociologie en psychologie bestudeer je
de mens in al zijn facetten: de mens en zijn interacties met
anderen, de mens en zijn verhouding tot de samenleving,
maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen.
In de component psychologie heb je o.a. aandacht voor:
- de mens en zijn ontwikkeling;
- de persoonlijkheidsvorming;
- de manier waarop mensen onderling communiceren;
- het sociaal gedrag.

In de component sociologie bestudeer je:
- (sub)culturen;
- sociale structuren en rollenconflicten;
- het proces van socialisatie;
- de kenmerken van de hedendaagse samenleving.

Filosofie
In het richtingsvak filosofie maak je o.a. kennis met het filosoferen
over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade,
het geluk en de zin van het leven. Hierbij vertrek je altijd van de
eigen leefwereld om van daaruit de brug te maken naar een
filosofische vraag waarbij er ook aandacht is voor de filosofische
grondteksten. Volgende vragen zullen aan bod komen:
- Wat is filosofie?
- Wat is de mens?
- Wat kunnen we weten?
- Wat moeten we doen?
- Wat mogen we hopen?

Kunstbeschouwing
Je interesse voor kunst wordt in het richtingsvak
kunstbeschouwing aangewakkerd. Je zal leren kijken en
luisteren naar kunst, kunstwerken leren analyseren en
onderzoeken, kunst leren waarderen en integreren in je
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor zowel
oude meesters als hedendaagse kunstwerken.
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