NA

NATURVETENSKAP
En bred studieförberedande kvalitetsutbildning

| Fysik | Biologi | Kemi
Fördjupande kurser i Matematik

Är du intresserad av ett brett gymnasieprogram som öppnar
dörrarna för de flesta högre utbildningar? Är du ambitiös och
har höga mål med dina studier? Vill du lära dig om fysikaliska
fenomen, kemiska processer samt matematiken bakom dem.
Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig!

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som:
• Vill lära dig mer om förhållandena mellan människa, natur, samhälle och miljö
• Vill vara med att påverka framtiden på ett hållbart sätt
• Vill ha en omväxlande och experimentell skolvardag
• Vill få träning i att använda vetenskapliga metoder, lösa problem, dra slutsatser
och tänka kritiskt

Välkommen till osVälkommen till oss på Herrgårdsgymnasiet!
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och mycket mer...

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Programmet riktar sig mot dig som är intresserad av naturvetenskap. Du får lära dig att testa
hypoteser i olika undersökningar och laborationer. Här ingår mycket tillämpning av matematik som är ett av programmets största
ämnen. Du får breda kunskaper som är till
stor nytta vad du än väljer att göra i livet.

Elever om Naturprogrammet
Det var en rolig tid då man fick lära sig mycket teoretiskt och dessutom testa mycket av det praktiskt.
Det var skönt att gå en utbildning som gav mig tre
år till att fundera på vad jag ville syssla med i framtiden.
Det var roligt att gå NA med klasskompisar som
hade en liknande inställning till skola och studier.

Tord Andersson
Lärare
0533-681913
tord.andersson@saffle.se

Visste du att...

NA-programmet är det program som
ger den bredaste behörigheten för
vidare studier?

Visste du att...

Alla elever får egna bärbara datorer
och tillgång till avancerad utrustning?

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för i första hand utbildningar inom
naturvetenskap, matematik och teknik men även andra
områden.
På Herrgårdsgymnasiet finns inriktningen
naturvetenskap. Den ger dig fördjupade kunskaper
inom biologi, fysik, kemi och matematik och god vana
att använda modern teknik och utrustning. Här tränas
din förmåga att beskriva och förstå omvärden ur ett
naturvetenskapligt perspektiv.
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