Östra Reals gymnasium:
Samhällsvetenskapsprogrammet
• Inriktning Medier, information och kommunikation
• Inriktning Samhällsvetenskap
Östra Reals gymnasium
Vi är en anrik skola i centrala Stockholm och vårt främsta
mål är att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för
fortsatta studier. Här går drygt 1 100 elever på olika program
och inriktningar.
Varje inriktning består av ett lag med lärare inom olika ämnen,
som leder sin elevgrupp genom de tre gymnasieåren. Det skapar
en helhet i studierna och ger goda förutsättningar för både
studier och trivsel. På det viset kombinerar vi den lilla skolans
närhet med den stora skolans resurser.
Vi har mycket duktiga lärare, studie- och yrkesvägledare, skol
kuratorer, skolsköterskor och speciallärare som arbetar för att
skapa en så bra studiesituation som möjligt för eleverna. Vi är
kända för vårt fantastiska bibliotek som ger elever möjlighet att
söka ny kunskap. I vår skolrestaurang serveras eleverna lunch
med tillgång till en fräsch grönsaksbuffé.
ostrarealsgymnasium.stockholm.se

Samhällsvetenskapsprogrammet
På samhällsvetenskapsprogrammet varierar vi arbetssätt och
examinationsformer, med en tydlig betoning på användbarhet
utanför skolan. Kort och gott – du kommer att känna igen dig
när du går vidare till högre studier och ut i arbetslivet. Under
din gymnasietid tar du gradvis mer och mer ansvar för dina
studier. Du utvecklar ditt sätt att tänka, argumentera i tal och
skrift, hålla tal, diskutera i seminarieform och att skriva olika
typer av texter.
Samhällsprogrammet på Östra Real genomför varje år
ett av Sveriges största FN-rollspel.

Inriktning Medier, information
och kommunikation
På inriktningen Medier, information och kommunikation
utvecklar du ditt språk och får möjlighet att producera och
publicera dina texter. Vi ger dig de journalistiska verktyg du
behöver för att orientera dig i en globaliserad värld. Genom
fördjupning i spännande samhällsfrågor förstår du mer om
vad som händer både i din närhet och i omvärlden. Vill
du behärska konsten att debattera, kritisera, argumentera,
källkritiskt reflektera och se igenom mediesamhällets dolda
budskap? Sök till vår inriktning!

Inriktning Samhällsvetenskap
Den samhällsvetenskapliga inriktningen (Sam-sam) på Östra
Real har två speciella fokus. Det ena är att fördjupa dina kun
skaper i ämnena samhällskunskap och historia, som du läser
under alla tre åren. Det andra är att utveckla din förmåga att
tänka vetenskapligt och ditt sätt att kommunicera i tal och
skrift. Vill du diskutera, läsa och skriva mycket samt skaffa
dig de samhällsvetenskapliga verktyg och förhållningssätt du
behöver för vidare studier och för livet? Då har du hittat rätt
inriktning!

Samhällsvetenskapsprogrammet
Åk1

Åk2

Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

100

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott & hälsa 1

100

50

Matematik 1b

100

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

100
100
50
100
100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

100

50

Svenska 1

100

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

100

50

50

100

Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
Moderna språk 1

100

Moderna språk 2

100

100

50

50

Journalistik, reklam och information 1

100

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

100

Medieproduktion 1

100

Psykologi 1

100

Inriktning medier, information och
kommunikation

Psykologi 2

100

50

50

Fördjupningskurser
Journalistik, reklam och information 2

100

Textkommunikation

100

100

100

Historia 2b

100

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
fördjupning

100

100

Inriktning samhällsvetenskap
Geografi 1

100

Historia 2

100

100
100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

50

Samhällskunskap 3

100

100

Historia 3

100

100

Filosofi 2

50

50

Psykologi 2

50

100

Fördjupningskurser

Humanistisk och samhällsvet. Fördjupning

50

100

100

Övriga kurser
Individuella val

200

Gymnasiearbete

100

Summa

2 500

100

100
100

800

850

850

b-e-r-g.se

Med reservation för ändringar.

