THORILDSPLANS
GYMNASIUM
– ett steg på vägen …

SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
– beteendevetenskap

Beteendevetenskap ligger i
tiden!
Är du intresserad av relationer och
kommunikation?
Vill du förstå hur människor fungerar och
varför?
Vill du vara väl förberedd för högskolestudier
inom det samhällsvetenskapliga området?
Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskap om människors utveckling, socialisation
och samspel i olika sammanhang.
I dagens samhälle är det viktigare än någonsin
med social kompetens. Du har därför stor nytta
av kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen i
många olika utbildningar och yrken.
I psykologikurserna lär du dig bl.a. om vad som
påverkar beteende, känslor och tankar hos oss
människor, både som individer och tillsammans
med andra.
I kursen sociologi läser du bl.a. om hur
människor formas av och skapar samhällen,
kulturer och identiteter. Kriminologi, d.v.s. läran
om brottslighet, ingår som en del i denna kurs.

Kursen kommunikation handlar om hur vi
människor interagerar och kommunicerar i olika
sammanhang, allt ifrån användandet av digitala
PHGLHUWLOONRQÀLNWKDQWHULQJ
För oss är det viktigt att du utvecklar din
förmåga till helhetssyn och kritiskt tänkande.
Du kommer att arbeta i såväl klassisk lektionsform som i ämnesövergripande projekt
tillsammans med engagerade och välutbildade
lärare med lång erfarenhet.
Genom hela gymnasietiden jobbar du även med
att utveckla samarbete, kreativitet och förmåga
att omsätta idéer i praktisk handling.
Exempel på ämnesövergripande projekt:
KOMMUNIKATION OCH TEAMBUILDING
Hur skapar vi kreativa samarbeten?
IDENTITET, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION
Hur är det att leva idag?
HJÄRNKOLL
Psykisk hälsa och ohälsa, arv eller miljö?
MÄNNISKA I STADEN
Hur påverkar människan och staden varandra?
Välkommen!
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Gymnasiegemensamma

1150p

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

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.

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

300p
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Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning

450p

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

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.

Psykologi 2a

Om det här låter spännande är du välkommen
att söka till oss på Thorildsplan!

Psykologi 2b

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p

Programfördjupningar

300p
50p

Engelska 7

100p

Historia 2a

100p

Religionskunskap 2
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