THORILDSPLANS
GYMNASIUM
– ett steg på vägen …

NA
Naturvetenskapsprogrammet
– naturvetenskap

Det behövs fler naturvetare!
Inom programfördjupningen i åk 2 och 3
genomförs ett internationellt projekt med
hållbar utveckling som tema. Vi besöker utländska skolor och universitet och genomför
laborationer och fältarbeten på plats.

Med experiment och fördjupade studier inom
naturvetenskap får du en god start för dina
framtida studier.
Behovet av naturvetare är stort i vårt samhälle
och kommer att öka. Det naturvetenskapliga
programmet förbereder dig för ett brett urval
av högskolestudier. Framtidens arbetsplatser
kommer att behöva välutbildade naturvetare
inom många olika områden, både i Sverige
och utomlands.

Språket är ett redskap för kommunikation
PHQRFNVnI|UUHÀHNWLRQRFKOlUDQGH8WELOGningen skall därför utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig, att argumentera och att
tänka kritiskt.
Skolans laboratorier är moderna, välutrustade
och ändamålsenliga, och vi använder modern
informationsteknologi i vår undervisning.
Vi vill ge möjlighet till fysisk aktivitet inom
NA-programmet, och därför har vi valt att
erbjuda den tvärvetenskapliga kursen Träningslära, som ger våra elever chansen att
kombinera fysisk aktivitet med teoretisk kunskap om träning.

Vi tycker att det är mycket viktigt att du får
ett naturvetenskapligt förhållningssätt redan
från början av dina gymnasiestudier, och därför använder vi ett experimentellt och undersökande arbetssätt.
Våra lärare är engagerade, mycket välutbildade och erfarna. Vi använder olika arbetsformer för att våra elever ska nå så långt som
möjligt i sin kunskapsutveckling, t ex ämnesövergripande projekt i alla årskurser. Exkursioner och fältarbeten är återkommande
inslag i undervisningen.
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– ett steg på vägen …
Gymnasiegemensamma

1150p

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

För andra året i rad är söktrycket högt på
Thorildsplans gymnasium och det medför att
vi åter igen ligger i topp bland Stockholms
J\PQDVLHVNRORU9L¿QQVSn.XQJVKROPHQL
Stockholms innerstad, alldeles intill tunnelbanestationen Thorildsplan. Skolan är stor
och erbjuder många möjligheter till en gedigen utbildning, genom våra fem gymnasieprogram med tio inriktningar samt tre introduktionsprogram.

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Vi har medarbetare som fortlöpande utvecklar sin kompetens för att ge våra elever en
utbildning med bredd, djup och spets. Gemenskap, kunskap, kreativitet, kvalitet och
trygghet genomsyrar utbildningen.
Det dagliga arbetet ska stimulera eleverna
WLOODWWVWlQGLJWYDUDDNWLYDQ\¿NQDRFKPRtiverade. Undervisningen är varierad och datorn är ett viktigt arbetsredskap.
Våra elever erbjuds tillfällen till studiebesök, föreläsningar, arbete i projekt, seminarier och studieresor. På Thorildsplans gymnasium får alla elever dessutom disponera en
egen laptop under sin studietid.
Om det här låter spännande är du välkommen
att söka till oss på Thorildsplan!
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THORILDSPLANS GYMNASIUM
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Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100p
Individuellt val

200p

IV 1

100p

IV 2

100p

Gymnasiearbete

100p

Programgemensamma

450p

Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning

400p

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p

Programfördjupningar

200p

Naturvetenskaplig specialisering

100p

Träningslära 1

100p
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