presenterar Samhällsprogrammets Internationella

profil

Med hjälp av individuellt val-kurserna i åk 2 och åk 3 skapar du en fördjupning i din utbildning med
fokus på global hållbar utveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter.
Inom ramen för profilen planeras ett samarbete med Kliptown Youth Program i Soweto,
Sydafrika. KYP är en hjälporganisation som verkar för att barn och ungdomar ska få bättre
förutsättningar att klara av skolan.

Genom att få ekonomiska bidrag till
skoluniform och skolmaterial ges barn och
ungdomar möjligheter att satsa på utbildning.
KYP arrangerar också läxhjälp och annat
studiestöd, liksom kulturella och sociala
aktiviteter.

Den Internationella profilen i ett 3-årsperspektiv
I ettan kommer du att få göra din första bekantskap med KUBEN. KUB-projektet lägger fokus på

mänskliga rättigheter och civilkurage. KUB-projektet ger dig inspiration och styrka att göra skillnad
i världen. Projektet genomförs tillsammans med Raoul Wallenberg Academy.
I början av vårterminen i ettan bestämmer du dig om du vill läsa Internationell profil.
OBS! Gäller ej NIU/LIU-elever. Du ersätter då individuellt val-kurserna (200 p) med våra
profilkurser på lika många poäng.

I tvåan börjar du läsa den första profilkursen Politik och hållbar utveckling (100p) på IV-tid.

Kursen ger ytterligare en dimension i din samhällsvetenskapliga utbildning. Här nedan presenteras
ett urval av det centrala innehållet i kursen:
• Miljöhot och politiska utmaningar.
• Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå
• Olika metoder för värdering av hållbarhet.
• Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och
överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
• Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
• Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på
den politiska agendan från lokal till global nivå.
• Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
På våren i tvåan väntar vi besök av ungdomar och personal från Kliptown Youth Program. rån ex
Röda Korset och SIDA Studiebesök Rollspel Politikerträffar

I trean läser du den andra profilkursen Internationella relationer (100p), också den på IV-tid.
Här får du kunskaper om hur globala relationer byggs upp med hjälp av internationella
organisationer. Här nedan ett urval av det centrala innehållet:

• Olika aktörer (exempelvis FN, AU, EU, Röda korset, Amnesty) deras mål och medel. Den
moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.
• Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella
institutioner (FN, AU, EU, Warszawapakten, NATO).
• Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter.
• Internationell rätt. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och
rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.
• Globaliseringens betydelse för individer, grupper och
samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö
Planerade aktiviteter för att nå
och resursfördelning.
fördjupade kunskaper och
På hösten i trean är det tänkt att vi ska åka till Sydafrika
för att på nära håll följa och delta i Kliptown Youth
Programs arbete i Soweto.
Läs mer om Kliptown Youth Program på deras hemsida

www.kliptownyouthprogram.org.za/

förbereda resan till Sydafrika:
Gästföreläsare från ex Röda
Korset och SIDA
Studiebesök
Rollspel
Politikerträffar

För att få mer information finns flera sätt:
följ vårt förberedande arbete på instagramkontot De Geer Samhäll @degeersamhall
besök De Geergymnasiets Facebooksida
kontakta
Eva Lindahl, lärare
eva1.lindahl@norrkoping.se
Lena Nilhage Landin, lärare
lena.nilhagelandin@norrkoping.se
Kerstin Sanner, rektor
kerstin.sanner@norrkoping.se
Jari Dahl, studie- och yrkesvägledare jari.dahl@norrkoping.se

Reservationer

Profilens samarbete är beroende av att vi fortsatt blir beviljade ekonomiska resurser från Atlas
Partnerskap via Universitets- och högskolerådet. Risken för avslag bedöms som mycket liten.
Elever som läser en idrottsprofil NIU/LIU kan inte välja internationell profil eftersom det
individuella valet redan är reserverat för idrottskurser.

VIKTIGT

På grund av den pågående pandemin så råder stor osäkerhet om vi kommer kunna åka till eller ta
emot våra vänner från Sydafrika. Men vi arbetar på som om det går, för att vara redo när pandemin
är över.

