THORILDSPLANS
GYMNASIUM
– ett steg på vägen …
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Teknikprogrammet
– informations- och medieteknik

Är du intresserad av datorer,
programmering och kommunikation i nätverk?

Vill du bli bäst på datorer, programmering, webbutveckling och nätverksteknik?
Hos oss får du alla förutsättningar: Vi har
utrustningen, kompetensen, lokalerna och engagemanget. Arbetsmarknaden är stor och växande.
Jobben väntar direkt efter gymnasiet eller efter
högskolestudier.
Teknikprogrammet är ett studieförberedande
program där du även får en yrkesutbildning
med P|MOLJKHW WLOO FHUWL¿HULQJ LQRP GDWRUkommunikation och nätverk (CCNA och A+).
Här får du en bred teoretisk bas och högskolebehörighet för fortsatta studier på många
olika områden och nivåer.
På inriktningen Informations- och medieteknik
inriktar du dig mot nätverk och programmering
och kan dessutom läsa kurser i till exempel språk
och idrott eller välja att fördjupa dig i matematik
RFKI\VLNYLONHWJ|UGLJEHK|ULJWLOOGHÀHVWDLQgenjörsutbildningar på högskola och universitet.
Du kommer också att ha möjlighet att söka ett
fjärde år och bli gymnasieingenjör. Vi samarbetar
med företag, högskolor och andra intressenter för
att säkra utbildningens kvalitet och aktualitet.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT
På inriktningen arbetar vi med förståelsen för
teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig
produkt. Efter genomgången gymnasieutbildning
hos oss har eleven fått verktygen för att utveckla
produkter exempelvis inom näthandel, datasäkerhet och mobila spelapplikationer. Elever från
LQULNWQLQJHQOLJJHUEDNRPHWWÀHUWDOIUDPJnQJVrika IT-företag. Genom både inriktningskurser
och ämnesövergripande projekt får du möjlighet
att utvecklas till en självständig, fritt tänkande
individ.
Du laborerar med och fördjupar dig i datorns arkitektur (mjukvara och hårdvara) och operativsystem. Du lär dig grunderna i programmering
och webbutveckling och går därefter vidare till
objektorienterad programmering i olika språk.
'lUWLOO OlU GX GLJ QlWYHUNVWHNQLN NRQ¿JXUDWLRQ
implementering, säkerhet och design av nätverk.
Du läser de webbaserade delkurserna av Cisco
1HWZRUNLQJ $FDGHP\V LQWHUQDWLRQHOOD FHUWL¿HULQJVSURJUDPRFKNDQWDHWW&&1$FHUWL¿NDW
Vi ger dig möjlighet att delta i utvecklingen av
framtidens teknik.

Du arbetar individuellt och i projektform, problematiserar, ställer frågor, söker information, drar
egna slutsatser och redovisar dina resultat, för en
personlig utveckling.

ÄR DU BEREDD ATT ANTA
UTMANINGEN?
THORILDSPLANS GYMNASIUM

Drottningholmsvägen 82

112 43 Stockholm

Tel 08-508 43 500

www.thg.se

THORILDSPLANS
GYMNASIUM

Poängplan
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– ett steg på vägen …

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.
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

Drottningholmsvägen 82

Gymnasiegemensamma

1100

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

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

(Ma4, Fy2 garanterat valbara)

200p

Gymnasiearbete

100p

Programgemensamma

400p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Teknik 1

150p

Inriktning

300p

Datorteknik 1a

100p

Programmering 1

100p

Webbutveckling 1

100p

Programfördjupningar

400p

Programmering 2

100p

Dator- och nätverksteknik

100p

Nätverksteknologier

100p

Nätverksteknik

100p

Skolan erbjuder anpassade lärmiljöer för elever
med hörselnedsättning.

112 43 Stockholm

Tel 08-508 43 500

www.thg.se

