NÖSNÄS

TEKNIKPROGRAMMET

DESIGN OCH
PRODUKTUTVECKLING

MODERN TEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING

Teknikprogrammet är en modern och bred
utbildning där du utvecklar många olika
förmågor. Du kommer att få nya kunskaper
om teknikutveckling från idé till färdig
produkt. Teknikutveckling innebär att an
alysera behov, utveckla en idé, designa,
konstruera, producera, använda, sälja och
återvinna. Utbildningen ger dig behörighet till
högskolestudier främst inom teknik men även
inom andra områden.
KONSTRUERA OCH DESIGNA

Teknik ﬁnns överallt omkring oss utan att vi
tänker på det och i vårt moderna samhälle är
förmågan att utveckla nya och kreativa
lösningar kring exempelvis design och
konstruktion central. På teknikprogrammet får
du arbeta både teoretiskt och praktiskt, ofta i
projektform. Du utvecklar även din förmåga
att analysera, se samband och dra slutsatser för
att förstå tekniska system. Inom inriktningen
design och produktutveckling får du utveckla
din kreativitet och arbeta med att utveckla
modeller, prototyper genom datorstyrd design
och konstruktion. Du använder datorn för att
rita, konstruera och designa.

EFTER GYMNASIET

Efter avslutad utbildning har du många
valmöjligheter både vad gäller högskole
inriktningar, en god grund för eget före
tagande och anställning. Efterfrågan på elev
erna på arbetsmarknaden är god i synnerhet då
det ﬁnns möjlighet att läsa ett ärde år hos oss.
GYMNASIEINGENJÖR

Under ditt ärde år varvas studier i skolan med
arbetsplatsförlagt lärande (APL) i tolv veckor.
Fokus ligger på att omsätta teoretiska
kunskaper till praktisk erfarenhet. Utbild
GYMNASIEARBETE
ningen är både yrkesförberedande och hög
I slutet av utbildningen ska du göra ett skoleförberedande. Efter utbildningen blir du
gymnasiearbete som utgår från viktiga gymnasieingenjör!
kunskapsområden för vald inriktning på
programmet.

tcstenungsund.se

DESIGN OCH

NÖSNÄS

TEKNIKPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

PRODUKTUTVECKLING

VILKA ÄR VI?
Teknik och Industriprogrammen är en del
av Stenungsunds kommun. Närmare be
stämt sektor Utbildning, avdelning Gym
nasium, enhet 4. Rent fysiskt återﬁnns vi i
lokalerna på Nösnäs. Vi är också en del av
Teknikcollege Göteborgsregionen. Men
för enkelhets skull kan ni hitta oss som
@tcstenungsund på webben!

1.400 poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100
50

Historia 1a1
Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c
Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

PROGRAMGEMENSAMA KARAKTÄRSÄMNEN

400 poäng

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INRIKTNINGSÄMNEN

700 poäng

50

Bild och form 1a1

50

Cad 1

50

Design 1

100

Konstruktion 1
Digitalt skapande 1

100

Entreprenörskap

100

Produktutveckling 1

100

Teknik  specialisering

100

SE VÅRA ELEVERS VARDAG!
FÖLJ OSS NU!

SAMARBETSPARTNERS

100

2.500 poäng

Summa

GYMNASIEINGENJÖR ‐ DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
Examensarbete
Gymnasieingenjören i praktiken

100

Produktionsﬁlosoﬁ 1

100

Konstruktion 2

100

Konstruktion 3
Materialkunskap

100

Cad  specialisering

100

Teknik  specialisering

100

Summa

900 poäng

200

Med reservation för förändringar

100

tcstenungsund.se

