Sociale en technische wetenschappen

Een studierichting voor jou?
Je bent geboeid door alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft? Je wil je sociale,
technische, organisatorische, culturele en expressieve vaardigheden verder ontwikkelen? Je weet van
aanpakken en je houdt ervan uitdagende opdrachten op een creatieve manier tot een goed einde te
brengen? En je doet dit graag samen met anderen? Je hebt interesse voor de omgang met en de zorg
voor mensen? Je hebt voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen? Je beschikt over een ruim
inlevingsvermogen, geduld en respect? Dan zit je in de studierichting STW op je plaats.
Als STW-er ben je een sociaalvoelende, creatieve en vaardige jongere, die zich wil engageren om
kritisch na te denken over onze samenleving en ons leefmilieu.

Wat mag je verwachten in het vak integrale opdrachten?
Het vak integrale opdrachten vormt de kern en de motor van deze studierichting. Dit vak biedt je de
kans om handelingen en vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen. Je gaat grotendeels
zelfstandig op zoektocht binnen de componenten voeding, expressie en wetenschappen. In deze
opdrachten word je aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Je
krijgt een zekere vrijheid, maar daartegenover staat een grote verantwoordelijkheid.

Wat mag je verwachten in het vak sociale wetenschappen?
In dit vak leer je jezelf beter kennen. Je staat stil bij de vraag: “Wie ben ik?” Je ontdekt je sterke en je
zwakke punten. Na deze 2de graad zou je een beeld moeten kunnen vormen van je eigen persoon:
“Ik”.
Je leert menselijk gedrag observeren in allerlei situaties. Zo ga je een halve dag meedraaien in de
kleuterklas om zo het gedrag van de kleuters te observeren.
Je gaat op een efficiënte manier met elkaar leren communiceren onder andere aan de hand van
rollenspel.
In het vak sociale wetenschappen ga je verder in op “leren leren”. Hoe werkt ons geheugen? Waarom
haalt de ene leerling betere resultaten dan de andere?

Wat mag je verwachten in het vak natuurwetenschappen?
Je bestudeert de wetenschappen vanuit de werkelijkheid van je eigen leefwereld. Je verwerft inzichten
en vaardigheden dankzij experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.

En na de 2de graad?
Het logische vervolg van de 2de graad STW is de 3de graad STW. Wie liever overstapt naar BSO kan in
de 3de graad zonder problemen in de studierichting verzorging starten.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

