Samhällsvetarprogrammet
Journalistik med global inriktning

INTRESSERAR DU DIG för din
omvärld och vad som händer
i den? Vill du veta hur samhället och
individer påverkas av maktstrukturer?
Brinner du för frågor om demokrati,
kommunikation, genus och miljö? Vill du
uttrycka dig i bild och text med hjälp av
den senaste medietekniken, för att själv
kunna vara med och påverka samhället?
LÄRARNA SOM ARBETAR på
Samhällsvetenskapsprogrammet
lägger stor vikt vid att förena
teoretiska och praktiska
kunskaper, och låter aktuella
samhällsfrågor genomsyra
undervisningen. I dessa tider av oro,
med stora politiska och etiska frågor
att ta ställning till, såväl lokalt som
globalt, är det viktigt att ha förståelse
för omvärlden och olika kulturella
uttryck. Som elev har du möjligheten
att engagera dig i MediaGymnasiets
internationella projekt och delta i
utbytesresor. I årskurs tre kan du
genomföra en fältstudieresa
till exempelvis Kenya, Indien eller
Indonesien som en del i kursen
Gymnasiearbete.

I programmets medieinriktning
utvecklar du dina berättarvertyg.
Du läser Journalistik, information och
reklam, Textkommunikation och
Fotografisk bild. Kursen
Medieproduktion introducerar dig till
grafisk kommunikation, webb, filmoch ljudproduktion. Du skaffar dig
den multikompetens som efterfrågas i
dagens medielandskap.
Vi behöver, aktiva och analytiska
medborgare för att bygga ett hållbart
samhälle där människor kommunicerar
över gränserna. Detta är vad vi
försöker bygga här på
MediaGymnasiet.Vill du vara med?

FRAMTID
En utbildning på MediaGymnasiets
samhällsvetenskapsprogram ger dig särskild behörighet
för studier på högskola och universitet.
Du får en bra grund för vidare studier inom journalistik
och övrig media. Är du intresserad av att jobba med
bistånd och rättvisefrågor är vidare studier inom
statskunskap, sociologi, mänskligarättigheter och
internationella relationer ett bra komplement.

Vänster: Elever från samhällsprogrammet samtalar i ett av
skolans klassrum.
Överst: Att skapa möten mellan
olika kulturer är en viktig del av
utbildningen.
Ovan: Eleverna förbereder
bilder till en utställning.

På MediaGymnasiets samhällspr
ogram skaffar
du dig den m
ultikompetens som efterfrågas i gens
da
medielandska
p.

“Jag vet i alla fall att ja
g gillar att yssna
l
på
folks historier
, det har alltid fascinerat mig.
Däremot vet jag inte vilka medier eller
former jag kommer arbeta med.
”
Anna-Ronja Jönis,
elev på samhällspr
ogrammet
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