Základy společenských věd

Pojetí předmětu a jeho využití
-

připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické
společnosti;
odpovědně jednat nejen ve vlastním prospěchu, ale i pro veřejný
zájem;
kultivovat historické vědomí;
být hrdí na tradice a hodnoty svého národa;
vést ke kritickému hodnocení a výměně informací;
vytvářet kritické myšlení;
umožnit žákům užívat efektivní metody pro zvládnutí studia;
pomoc s profilováním žebříčku hodnot, morální stránky osobnosti a
estetického cítění;
pěstovat u žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi;
vést ke kultivovanému, souvislému jazykovému projevu;

Charakteristika učiva
Jedná se o výběr nejdůležitějších událostí světových, československých a českých dějin, na
základě kterého žáci nejsnáze pochopí mechanismus působení zákonitostí společenského
vývoje.
Ve druhém ročníku téma Člověk v lidském společenství, Člověk a právo; ve třetím ročníku téma
Člověk jako občan; ve čtvrtém ročníku Člověk a svět (filozofie a etika);

Struktura výuky a hodnocení výuky
-

-

práce s textem a mapou;
prezentace výsledků práce ústní nebo písemnou
formou;
samostatné vyhledávání informací;
multimediální
metody
(využití
PC,
DVD,
dataprojektoru, interaktivní tabule);
exkurze – např. hrady a zámky, muzea, komentované
prohlídky měst, návštěva soudního přelíčení,
přednášky a besedy, beseda na úřadu práce;
návštěva filmových, divadelních a hudebních představení – např. Divadlo Zlín, agentura
Pohodáři, další aktivity z nabídky Střediska volného času v Lipníku nad Bečvou;
četba, rozbor a interpretace filozofických a odborných textů;
situační komunikační hry;
prezentace individuálních i skupinových prací;
hodnocení aktivity;
samostatné, správné a logické vyjadřování;

-

sebehodnocení vlastní práce;
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a školním (klasifikačním) řádem
školy;
Žáci se specifickými poruchami učení jsou zohledňováni.
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