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estetiska programmet

inriktning estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger goda möjligheter för fortsatta studier
inom vald inriktning samt samhällsvetenskap och humaniora. Du kan bredda din högskolebehörighet eller fördjupa dig i dina karaktärsämnen. Naturligtvis kan du även läsa språk på ES.
Välkommen att söka Estetiska programmet Estetik och media!

inriktning estetik och media med profil digital produktion
På Estetik och media ligger fokus på
foto, video och grafisk formgivning.
I kurserna i medieproduktion får du
både jobba kreativt med olika medier
och lära dig mer om hur ljud, bild och
text fungerar i t.ex. en reklamfilm,
affisch eller vlogg. Väljer du Estetik
och media får du lära dig att använda
moderna programvaror för medieproduktion i kombination med olika
kameror, drönare, ritplattor med mera.
Du får arbeta med videoinspelning
och fotografering i någon av våra
välutrustade studios, där du får lära
dig ljussättning, kamerateknik och
bildkomposition.

Uppgifterna genomförs ofta i projektform, där du får medverka i hela
produktionskedjan från idé till färdig
produkt. Den färdiga produkten kan
vara allt ifrån en podcast eller tidskrift
till modefotografier, naturbilder,
animationer och dokumentärfilmer.
Du får även möjlighet att visa upp
dina produktioner på utställningar
och event, både i och utanför skolan,
online och offline. I årskurs tre har du
även möjlighet att välja kursen Entreprenörskap där du får driva ett eget
UF-företag.

Foto, film och grafisk formgivning
Kreativt och utmanande
Bred högskolebehörighet

I de gymnasiegemensamma ämnena
arbetar vi bland annat med analys
och vetenskapligt skrivande för att
förbereda för högskolestudier inom
många olika områden.

Läs mer om skolan och våra program på www.delagardie.se
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inriktning estetik och media

gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

valbar programfördjupning 200 p

poäng

år

engelska 5

100

1

engelska 6

100

2

historia 1b

100

2

historia 2b - kultur

100

3

idrott och hälsa 1

100

1,2

matematik 1b

100

1

naturkunskap 1b

100

2

religionskunskap 1b

50

3

samhällskunskap 1b

100

1

svenska 1 / svenska som andraspråk 1

100

1

svenska 2 / svenska som andraspråk 2

100

2

svenska 3/ svenska som andraspråk 3

100

3

programgemensamma karaktärsämnen 150 p
poäng

år

estetisk kommunikation 1

100

3

konstarterna och samhället

50

3

poäng

år

digitalt skapande 1

100

3

medieproduktion 1

100

1

medieproduktion 2

100

2

medier, samhälle och kommunikation

100

1,2

poäng

år

film- och tv-produktion 1

100

1

fotografisk bild 1

100

1

fotografisk bild 2

100

2

poäng

år

100

2

matematik 2b

100

2

fotografisk bild 3

100

3

100

3

100

3

poäng

år

individuellt val

200

2,3

gymnasiearbete

100

3

film- och tv-produktion 2
eller

eller
naturkunskap 2
eller
entreprenörskap

övriga kurser 300 p

programfördjupning 300 p

2018-10-22 Med reservation för ändringar

inriktning estetik och media 400 p

