HF Samf

Hvorfor HF Samf?

Fagene

Har du lyst til en uddannelse, hvor læring
og formidling står i centrum, så er HF Samf
et godt valg for dig. Du kan måske se dig selv
i et job som underviser eller i et job, hvor
du på anden måde har med mennesker at
gøre med et socialt eller pædagogisk sigte.
Vi arbejder tværfagligt med aktuelle emner om fx identitet, familie, kulturforskelle
og samfundsudvikling. Vælger du HF Samf,
vil du få mulighed for at komme i praktik.
Århus Akademi samarbejder med VIA,
hvor du kan komme på besøg og arbejde
med en konkret og virkelighedsnær problemstilling. Hvis du overvejer en uddannelse til pædagog, lærer eller socialrådgiver, er HF Samf en oplagt mulighed. Du kan
tone HF Samf-fagpakken yderligere ved at
vælge psykologi, matematik eller sprog på
B-niveau som frit valgfag.

På HF Samf har du samfundsfag B kombineret med enten psykologi,
filosofi eller et sprogfag. I samfundsfag B vil du bl.a. komme til at
arbejde med, hvad vi forstår ved det gode samfund, hvordan vi er
præget af social arv og miljø, og hvordan vi skaber gode kulturmøder.
I psykologi C er der fokus på menneskets personlighed og udvikling
samt læreprocessers psykologi: Hvordan lærer man bedst, og hvordan skabes motivation for læring? I filosofi C får du fintunet din kritiske sans, og du lærer at reflektere over filosofiske og samfundsrelevante problemstillinger. Som sprog er muligheden lige nu tysk. Der
er fokus på mundtlig kommunikation på fremmedsproget samt de
pågældende landes kultur.
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Dansk A
Engelsk B
Kreativt fag eller idræt C
Matematik C
NF: Bio C, geo C og kemi C
KS: Historie B
KS: Hist B, samf C og rel C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave
Samfundsfag B
Psykologi C/Sprog C/Filosofi C
Frit valgfag B

”
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Århus Akademi er et fantastisk
sted at være elev. Der er et godt miljø
og enormt engagerede undervisere.
Jeg savner det stadigvæk 3 år efter!
Nicolai Hillersborg Knudsen / Jurastuderende

Adresse
Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4
8200 Aarhus N

Kontakt
Kontor: 87 39 16 80
Email: kontoret@aarhusakademi.dk
Web: www.aarhusakademi.dk

Studievejledning
Åben for henvendelse på
alle skoledage: 9.15 - 14.00
Tlf. 87 39 16 80

