RIKSI

NTAG

Är du kreativ och gillar att skapa?
Vill du utvecklas i din konstnärliga förmåga?
Söker du en praktisk gymnasieutbildning?

Då kan vår DIGITAL MEDIA ESTET passa dig!
ESTETISKA PROGRAMMET - Bild & Formgivning
DIGITAL MEDIA ESTET är det innovativa temat på vårt

Estetiska program - Bild och Formgivning,
och vi riktar oss till dig som:
• är intresserad av ett kreativt och skapande yrke
• är intresserad av färg, form, design och trender
Denna utbildning innebär mycket praktiskt och kreativt
skapande. Skolans mål och fokus ligger i att utveckla din
egna konstnärliga förmåga och vision inom bild, färg och
form.
Utbildningen innehåller
Vi erbjuder dig möjligheten att vidareutveckla ditt intresse
och ditt konstnärliga uttryck genom att prova på och
utvecklas i olika tekniker, metoder och material såsom:
• teckna i blyerts, tusch och kol
• måla med akvarell, olja, akryl och gouache
• skulptera i lera, gips och andra spännande material
• producera korta informations- och reklamfilmer eller
vlogg klipp
• fotografering med fotoutställningar och
webbpublicering
Halva skolveckan ägnas åt dessa praktiska ämnen och andra
halvan fokuserar vi på kärnämnena.
Plugga vidare
Efter tre år har du en grundläggande behörighet till studier
på Universitet och/eller Högskola.
Är ditt mål att söka vidare till en utbildning inom
konst, formgivning, design, reklam, film/foto, illustration
eller liknande inriktningar? Då har vår utbildning en bra
grund att utgå ifrån.
Hur ser arbetsmarknaden ut?
Arbetsmarknaden för en Estet ligger främst i dina egna
intressen och förutsättningar. För oavsett om man väljer
att bli konstnär, designer eller arbeta med andras skapande,
erbjuder vår utbildning en grundläggande kunskap och
erfarenhet av att jobba med färg och form på ett kreativt
sätt. Dessutom skapas nya arbetsområden inom webb, vilket
ger dig nya möjligheter och utmaningar.

Programstruktur
ESTETISKA PROGRAMMET - Bild & Formgivning
Ett fullständigt program innefattar 2500 poäng och ger
grundläggande behörighet till universitets- och/eller
högskolestudie

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)
Engelska 5			
100 p
Engelska 6			100 p
Historia 1b			100 p
Historia 2b - kultur		
100 p
Idrott och Hälsa 1		
100 p
Matematik 1b			100 p
Naturkunskap 1b		
100 p
Religionskunskap 1		
50 p
Samhällskunskap 1b		
100 p
Svenska 1			100 p
Svenska 2			100 p
Svenska 3			
100 p
eller svenska som andraspråk 1-3

Programgemensamma ämnen (150 poäng)
Estetisk kommunikation		
Konstarterna och samhället

100 p
50 p

Inriktning Bild & Form (900 poäng)

Bild och form 1b			
100 p
Bild				100 p
Form				100 p
Bildteori			100 p
Bild & Form - specialisering
100 p
Fotografisk Bild 1		
100 p
Filmproduktion 1		
100 p
Scenisk gestaltning 1		
100 p
Visuell kommunikation		
100 p

Gymnasiearbete (100 poäng)

Gymnasiearbete ES		

Individuella val (200 poäng) - exempel
Engelska 7			
Matematik 2b			
*fler val kan erbjudas

100 p
100 p
100 p

Välkommen att besöka oss:
* * Ö PPNA T I SDAG A R * * * SKUG GVE CKA - vecka 49 * * * ÖPPET HUS - torsdag 5 december * *
Anmäl dig till: kontakt@munkerodsgymnasiet.se/ tel 0303-69040

munkerodsgymnasiet.se

MunkerödsGymnasiet
Mejselvägen 2 (Munkeröds Ind.omr), 444 32 Stenungsund
Tel 0303-690 40 * Epost: kontakt@munkerodsgymnasiet.se

MunkerödsGymnasiet är en fristående gymnasieskola
med två praktiska gymnasieprogram som passar den
kreativa och skapande människan. Skolan ingår i
Munkeröds Utbildningscenter AB, som är en av Sveriges
äldsta blomsterskolor.
Våra gymnasieprogram:
* Hantverksprogrammet FLORIST
* Hantverksprogrammet Florist - LÄRLING
* Estetiska programmet BILD & FORMGIVNING
* Introduktionsprogrammet (för ej behöriga)
MunkerödsGymnasiet ligger lite utanför Stenungsunds
centrum, i det växande Munkerödsområdet.
Kommunikationerna är goda och bussar går mellan
hållplatserna Stenungsunds station och Munkeröds
Industriområde. Vi har fördelen att ha närheten till
naturen vilket bidrar med material till våra projekt, bra
fotoplatser och som en inspirationskälla i vår kreativa
verksamhet.
Vårt fokus ligger i ”det lilla formatet” med stor vikt på
• studiero
• trygghet
• personlig utveckling
med hjälp av
• mindre klasser
• hög lärartäthet
• individuella anpassningar
• stödundervisning
• egen skolhälsovård
Frukost och lunch serveras från vårt egna kök.
Vi har även RIKSINTAG till våra program.
MunkerödsGymnasiet
Mejselvägen 2 (Munkeröds Ind.omr)
444 32 Stenungsund
Tel 0303-690 40 * Epost kontakt@munkerodsgymnasiet.se
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