THORILDSPLANS
GYMNASIUM
– ett steg på vägen …
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du ha tyngd i dina argument?
Vill du bli en riktig samhällsvetare?
Hos oss möter du på varje lektion engagerade
och välutbildade lärare med lång erfarenhet. Utmaning, variation och problemlösning är våra
ledstjärnor. I samarbete med andra utvecklar du
dina kunskaper om samhället och får möjlighet
att växa utifrån dina förutsättningar. Vi har planerat tre spännande år, i ändamålsenliga lokaler,
för att du ska trivas och nå dina framtida mål.

– samhällsvetenskap

Ämnesövergripande projekt
Årskurs 1
Aktuell samhällsfråga i stockholm
Tema: Ung i Stockholm (politik)
Tidningsprojektet
Tema: Ung idag (kommunikation och relationer)

Vill du vara med?
Inriktningen samhällsvetenskap ska ge dig kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och
världen och samspelet mellan människa, samhälle och resurser. Vi har lagt upp en introduktion som ger dig nycklar för att lyckas med dina
studier på gymnasiet.
Du kommer att möta varierade lektioner alltifrån
klassiska till tematiska ämnesövergripande projekt. Träning av vetenskaplig metod är central!
Du kommer att få möjlighet att lära dig mycket
nytt och roligt, söka svar på viktiga frågor i och
utanför skolan, argumentera för olika ståndpunkter, lära dig opponera, arbeta källkritiskt, öva
olika presentationstekniker, samt utvärdera och
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Internationella samhällsfrågor i ett lokalt
perspektiv
Tema: Demokrati och frågor kring mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv.
Årskurs 2
Den hållbara staden
Tema: Hållbar samhällsplanering
Stad i Europa
Tema: Människans livsvillkor i staden
En jämförande studie av två huvudstäder i Europa.
Regional handel och ekonomi
Tema: En regions förutsättningar för välstånd.
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Årskurs 3
Gymnasiearbete
Tema: Internationella relationer
Gymnasiearbetet genomförs i samverkan med
Samhällskunskap 3.
I arbetet ingår deltagande i ett FN – rollspel.

Efter tre års studier hos oss är du väl
förberedd för universitetet!
THORILDSPLANS GYMNASIUM

Drottningholmsvägen 82

112 43 Stockholm

Tel 08-508 43 500

www.thg.se
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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
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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
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Historia 2a

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.

Religionskunskap 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Samhällskunskap 3

100p

Programfördjupningar

300p

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

Engelska 7

100p
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Medieproduktion 1

100p
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