GYMNASIET
I P E TA L A X

En välutrustad skola som hjälper
eleverna att utvecklas för att nå
sina mål för framtiden.

gymnasiet.malax.fi

“ Gymnasiet i Petalax är en trivsam
och äventyrlig skola som ger studerande möjligheten att uppleva
världen, gemenskap och resor.
En familjär skola där vi upptäcker
och lär tillsammans med många
bollar i luften. ”
Tilde Strömsbäck & Hanna Nylund
studerande i åk II

Gymnasieskolan
med ambition och
framtidsfokus.
Gymnasiet i Petalax är en tekniskt välutrustad
skola i Malax kommun. Med nya klassrum och
nybyggda lokaler siktar vi mot att erbjuda en
framtidsfokuserad och modern utbildning med
fokus på att ge eleverna kunskaperna som krävs
för att lyckas, både i utbildningen och efter examen.
Språkutbudet på skolan omfattar lång och kort
finska, engelska, franska och tyska.

Nyfiken?
Läs mer om skolan
på vår webbplats
gymnasiet.malax.fi

Gymnasiet i Petalax använder sig flitigt av
digitala verktyg och effektiva studiemetoder.
Eleverna förses med egna datorer under
utbildningens gång för att kunna ta del av
vårt digitala material. Skolan är nybyggd 2021
och elever kan nu utbildas i en nyrustad skolbyggnad anpassad för en modern och
effektiviserad undervisning.

Vad studeras på linjen:
Du kan fördjupa dig i kurser med teman (Fenomen):
•

Världsmedborgaren – demokrati, internationella
konflikter och världen idag.

•

Hållbar utveckling.

•

Kritiskt tänkande – kommunikation,
argumentation och debatt.

•

Den välmående hjärnan.

•

Mediekunskap.
I alla kurser studerar du tvärvetenskapligt med
kopplingar till den aktuella samhällsdebatten.

Tvärvetenskapliga linjen
En effektiv undervisning som förbereder dig
för universitet och högskoleutbildning.
Undervisningen på den tvärvetenskapliga linjen
innefattar vid sidan om ordinarie undervisning
även tvärvetenskapliga kurser. Här studerar vi
genom laboration och forskning olika fenomen
i dagens samhälle. Vi studerar utifrån ett problemlösarperspektiv överlappande mellan flera
ämnen. Målen för den tvärvetenskapliga linjen
är att förse eleven med de kunskap och verktyg
som förenklar och möjliggör fortsatta studier på
högskola och universitet.

Inom den tvärvetenskapliga linjen jobbar vi
mycket med projekt, så som Apolloprojektet,
där lärare och elever samarbetar kring olika
ämneskombinationer med koppling till rymdforskning. Apolloprojektet kan du läsa mer
om på apolloprojektet.fi, där du även kan
följa projektet från tidigare år.

Allmänna linjen
Förbered dig för framtiden med skolans
effektiva undervisningsmetoder.
På gymnasiets allmänna linje får elever lära
sig de grundläggande läroämnen som finns
med i läroplanen med undervisningsteknik
och verktyg som främjar lärandet. Eleverna
får utbildning av tekniskt kunniga lärare
via digitala medel och lär sig ta fram
den information de behöver.

“ På Gymnasiet i Petalax har
man bra kontakt med lärarna.
Det är en trivsam miljö mellan
studerande där man kan prata
med vem som helst. ”

Oliver Backholm
studerande i åk III

Kontaktuppgifter
Gymnasiet i Petalax
Mamrevägen 13
66240 Petalax
e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi
www.gymnasiet.malax.fi
Rektor Margareta Bast-Gullberg
050-0871 381
Studiesekreterare Marit Udd
040-6508 051
Studiehandledare Nina Grönberg
040-6508050
Linjeledare för tvärvetenskapliga linjen:
André Forsman, 050-3739 095

