Onze school heet u van harte
welkom
in de studierichting:

TSO

de

2

graad

SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN
St.-Augustinusinstituut
Leopoldlaan 9 - 9300 Aalst
Verdere inlichtingen: tel. (053) 70 33 79
fax (053) 78 23 57
e-mail: info@sai-aalst.be
Inschrijvingen:
van 13u tot 16u

tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en

Opendeurdag:

zaterdag 12 mei 2012 (13.00u-17.00u)

Infonamiddag:

dinsdag 28 juni 2012 (16.00u-19.00u)

De school is gesloten van 5 juli 2012 tot en met 8
augustus 2012
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Je houdt van mensen, je kan goed naar ze luisteren.
Je werkt graag samen in een groep.
Je moet wel hard studeren, maar je wil het kunnen.
Je bent niet bang ergens diep over na te denken!
Je steekt graag de handen uit de mouwen.
Je vindt het boeiend een nieuwe opdracht aan te pakken
en op een creatieve manier tot een goed einde te brengen.

Als jij zo voelt, denkt en handelt
dan is de studierichting

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
echt iets voor jou

SINT-AUGUSTINUSINSTITUUT
Leopoldlaan 9
9300 AALST
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1ste en 2de leerjaar

2de graad

LESTIJDENPAKKET
In de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen krijg je een
algemene vorming en leer je hoe de mens functioneert in de samenleving.
1ste leerjaar

2de leerjaar

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Integrale opdrachten*

6

6

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

4

4

Nederlands

4

4

Sociale wetenschappen

3

3

Wiskunde

3

3

32 u

32 u

Lessenrooster STW

Totaal/week

* Integrale opdrachten
Dit is een combinatie van natuurwetenschappen, sociale wetenschappen,
voeding en expressie.
Het is gebaseerd op competentieontwikkelend leren. Dit is een combinatie
van kennis en vaardigheden. We vertrekken vanuit competenties die de
jongeren bezitten of in de loop van de studierichting verwerven en die ze
verder ontwikkelen.
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Competenties binnen STW :
- Binnen een welomschreven opdracht sociaal- wetenschappelijke en
natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken
- Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit
/ maaltijd organiseren
- Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren
voor een groep
- Eigen studieloopbaan in handen nemen

Wat bieden we de leerlingen aan?
- Verkennen van de wisselwerking mens, voeding en milieu en de
eigen positie daarbinnen
- Verwerven van wetenschappelijke inzichten gebeurt vanuit
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen
- Omgaan met voeding en expressie
- Doorstromen naar opleidingen in de sociale, agogische,
gezondheids- en onderwijssector
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Volgende opleidingen zijn mogelijk na
2de graad Sociale en Technische
Wetenschappen
De tweede graad Sociaal en Technische Wetenschappen heeft in de derde
graad specifieke vervolgopleidingen in TSO-richtingen:
-

Sociale en Technische Wetenschappen
Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Specialisatiejaren na 3de graad:
-

internaatswerking
leefgroepenwerking
voedselbehandeling

Na de derde graad kunnen deze afgestudeerden nog alle richtingen aan.
Afhankelijk van de gevolgde richting in de derde graad zijn zij echter
duidelijk georiënteerd naar:
-

verdere opleidingen in de gezondheidssector:
verpleegkunde
dieetleer
fysische behandelingen
- arbeidstherapie
- kinesitherapie
- ergotherapie
logopedie
medisch secretariaat
maatschappelijk assistent

-

verdere opleidingen in de onderwijssector:
kleuterleidster
onderwijzeres
regentaat
opvoedkunde
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