Základy společenských věd pro střední školy
Pro studenty středních škol jsme si připravili speciální kurz zaměřený na procvičování kompletního učiva předmětu základy společenských věd. Kurz se zaměřuje na zvládnutí učiva psychologie, sociologie,
politologie, ekonomie a filosofie. Kurz je rozdělen do 4 bloků podle čtyřletého vzdělávání středních škol.

Podrobný sylabus
1.

KAPITOLA
Psychologie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LEKCE
Předmět psychologie
Psychologie jako věda
Osobnost a její struktura
Psychické vlastnosti a stavy osobnosti
Psychohygiena
Psychické procesy osobnosti

Popis činnosti (Student…)
procvičuje základní pojmy psychologie
rozpozná základní psychologické směry
procvičuje základní informace pojmu osobnost
rozpozná temperament, schopnosti,charakter,motivy a postoje
rozpozná základní duševní poruchy (psychózy, neurózy…), procvičuje instituce zabývající se poruchami, rozpozná pojmy stres, flustrace, deprivace
vnímání, smyslové klamy, sny, myšlení

2.

Sociologie

1.
2.
3.
4.
5.

Předmět sociologie
Společnost a prostředí
Kultura
Socializace
Sociální struktura společnosti

procvičuje základní pojmy sociologie, procvičuje vznik sociologie jako vědy
rozpozná kvalitativní a kvantitativní výzkum
rozpozná prvky kultury, základní instituce a organizace, umí rozlišit pojem komunikace a druhy proměn kultury
rozpozná socializaci jako proces rozpozná pojmy rodina, vrstevnická skupina, masmédia,škola, rozpozná pojmy deviace a patologie
rozlišuje pojmy sociální pozice a sociální role, umí vysvětlit sociální kontrolu(vnější, vnitřní), umí rozlišit historické typy společnosti

3.

Politologie

1.
2.
3.

Předmět politologie
Stát a národ
Typy státu

provičuje represivní složky státu, pojem svobody a spravedlnosti, politické spektrum
upevňuje základy pojmů teorie vzniku státu, procvičuje současné politické teorie
opakuje základní rozdělení forem státu (parlamentní republika, absolutistická monarchie atd.), procvičuje volební systémy

4.

Ekonomie

1.
2.
3.
4.

Ekonomie jako věda
Tržní mechanismy
Peníze
Člověk ve sféře práce

procvičí ekonomické subjekty, sektory, HDP x HNP, obchodní právo
opakuje základní elementy trhu (nabídka, poptávka, rovnovážný bod), druhy konkurence
upevňuje znalosti o funkci a formách peněz, bankovní soustavě, měnových kurzech, burzách a cenných papírech
učí se a opakuje trh práce, rozdíl mezi mzdou a platem, typy nezaměstnanosti, Úřad práce

5.

Filozofie

1.
2.

Antická filosofie
Helenismus a středověká filosofie

mimo jiné student procvičí znalosti o významných osobnostech antické filosofie (Sokrates, Platon, Aristoteles)
procvičí různé směry od Stoicismu, Skepticismu, přes Helénismus, Patristiku, až po renesanční filosofii

3.

Novověká filosofie

zopakuje si německý idealismus, marxistickou filosofii až po postmodernismus

