Produktion & event
- Lokal profil på Medieprogrammet
Produktion & Event är en ny utbildning som startade hösten 2006. Det är en lokal inriktning
på Medieprogrammet och ger en god grund för eftergymnasiala studier inom media- och
estetsektorn.
För vem passar inriktningen
Utbildningen vänder sig till dig som har ett brett intresse
att arbeta med olika produktioner där konstarter som bild,
dans, musik, teater och textilt hantverk samverkar med
medier som exempelvis expo, film, foto och TV.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
Under dina tre år på Medieprogrammet med inriktning Produktion & Event varvas teori med APU.

Framtiden

Du får utveckla din förmåga att tänka kreativt och arbeta
gränsöverskridande. Din förmåga att kommunicera med
kunder och medarbetare utvecklas i utbildningen liksom
din kunskap om olika medier som tv, film, radio, webb och
tidningar.

Utbildningen ger en bra grund för fortsatta högskole- och
universitetsstuder inom medie- eller estetsektorn.

I projektinriktade uppdrag och uppsättningar samverkar
vi över kurs- och ämnesgränserna för att skapa en helhet.
Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar i en gemensam process där vi bygger utbildningen tillsammans med
eleverna. Samverkan kommer att ske med parter utanför
gymnasieskolan.

Behörighet

Utbildning anordnas inom estetisk sektor i samverkan med
Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Medieprogrammet.

Exempel på yrken som du kan läsa vidare till är: informatör,
medieproduent, fotograf, filmare och projektledare.

Programmet ger dig grundläggande behörighet för vidare
studier på universitet eller högskola.

Studie- och yrkesvägledning
Har du frågor eller funderingar ta kontakt med studie- och
yrkesvägledaren på din skola eller Duveholmsgymnasiets
vägledare Anita Bärlin på tfn 0150-578 98 eller e-post
anita.barlin@katrineholm.se.

Programmet och den lokala profilen startar under förutsättning att tillräckligt många elever söker.

Mer information hittar du på www.duveholmsgymnasiet.se
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Det här läser du på Medieprogrammets
lokala inriktning Produktion & event
KÄRNÄMNESKURSER – 750 poäng

Exempel på valbara kurser *)

Engelska A

Expo A-C (400 poäng)

Estetisk verksamhet

Fotografisk bild A-C (400 poäng)

Idrott och hälsa A

Grafisk kommunikation A-C (400 poäng)

Matematik A

Ljudmedier A-C (400 poäng)

Naturkunskap A

Rörlig bild A-C (400 poäng)

Religionskunskap A

Textkommunikation A-C (300 poäng)

Samhällskunskap A

Mediekommunikation B (100 poäng)

Svenska A / Svenska som andraspråk A

Engelska C (100 poäng)

Svenska B / Svenska som andraspråk B
Exempel på kurser i individuellt val *)
KARAKTÄRSÄMNEN/ GEMENSAMMA KURSER
– 700 poäng

Projekt och företagande (50 poäng)

Arbetsmiljö och säkerhet

Ljudteknik A (50 poäng)

Datorkunskap

Medieproduktion B (100 poäng)

Historia A

Multimedia B (100 poäng)

Grafisk illustration (100 poäng)

Mediekommunikation A
Medieproduktion A

Kurser som ska erbjudas inom
valbara kurser eller individuella val:

Multimedia A

Engelska B och C

Mediekunskap

Historia A
VALBARA KURSER – 650 poäng

Matematik B och C

PROJEKTARBETE – 100 poäng
INDIVIDUELLT VAL – 300 poäng

Vi reserverar oss för att eventuella förändringar kan komma att ske.
Programbladet är uppdaterat augusti 2009.
*) Förändringar i elevantalet kan medföra ändringar i kursutbudet.
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