THORILDSPLANS
GYMNASIUM
– ett steg på vägen …

TE
Teknikprogrammet
– design och produktutveckling

Är du intresserad av design?
Design och produktutveckling passar dig som
tycker om att driva idéer och tänka kreativt, både
enskilt och i grupp.
Teknikprogrammet är högskoleförberedande och
ger dig behörighet för fortsatta studier inom
många olika områden. För att ge dig förutsättQLQJDUDWWEH¿QQDGLJLIURQWHQDYWHNQLNXWYHFNlingen rymmer vår utbildning konstnärlighet,
samhällsansvar och genustänkande. På vår
inriktning design och produktutveckling får du
arbeta med både snabba skissuppdrag och mer
genomarbetade större projekt där du får god
träning i att arbeta i projektgrupper.
Idag är närmare hälften av eleverna på vår utbildQLQJÀLFNRUYLONHWlUXQLNWSnWHNQLNSURJUDPPHW
+lU¿QQVOlUDUHPHGUHOHYDQW\UNHVRFKIRUVNDU
erfarenheter. Vi har väl inarbetade samarbeten
utanför skolan med till exempel Arkitektur- och
GHVLJQFHQWUXPbYHQVW|UUHDNW|UHUVRP7UD¿Nkontoret ingår som uppdragsgivare i ämnesövergripande projekt. Du får även möta gästlärare
som är professionellt verksamma inom design
och produktutveckling.

DU ARBETAR MED
Skiss, ritning och modell
Du utvecklar din skapande och gestaltande förmåga med hjälp av analoga och digitala verktyg.
Formstudier
Du utvecklar ditt färg- och formsinne.
Teknik
Du får kunskap om konstruktion, material och
teknikens utveckling.
Funktionsstudier
Du får ett psykologiskt och samhälleligt perspektiv där människa och miljö är utgångspunkt.
Naturvetenskap
Du lär dig att använda den naturvetenskapliga
metoden.
Matematik
Du utvecklar ditt logiska tänkande och din problemlösningsförmåga
Olika presentationsmetoder
Du får träna dig i att presentera dina idéer och
designförslag.

THORILDSPLANS GYMNASIUM

Drottningholmsvägen 82

112 43 Stockholm

Tel 08-508 43 500

www.thg.se

THORILDSPLANS
GYMNASIUM

Poängplan

TEDES

– ett steg på vägen …
Gymnasiegemensamma

1100p

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a1

50p

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

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

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.

Gymnasiearbete

100p

Programgemensamma

400p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Det dagliga arbetet ska stimulera eleverna
WLOODWWVWlQGLJWYDUDDNWLYDQ\¿NQDRFKPRtiverade. Undervisningen är varierad och datorn är ett viktigt arbetsredskap.

Teknik 1

150p

Inriktning

300p

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!

Bild och form 1a1

50p

Cad 1

50p

Design 1

100p

Konstruktion 1

100p

Programfördjupningar

400p

Bild och form 1a2

50p

Digitalt skapande 1

100p

Designmodeller

100p

Design 2

100p

Psykologi 1
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THORILDSPLANS GYMNASIUM

Drottningholmsvägen 82

50p

Skolan erbjuder anpassade lärmiljöer för elever
med hörselnedsättning.

112 43 Stockholm
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www.thg.se

