IT-kursen
I den här kursen är kreativiteten i fokus.
Kursen för dig som är intresserad av IT och vad man kan skapa med datorer. Du får inspiration till
skapande och personlig utveckling på olika sätt och i olika ämnen, från IT-kunskap till matlagning.
Till exempel får du lära dig mer om fotografering/bildredigering, göra egna trycksaker, hemsidor,
prova Internetprogram. Filma och redigera. Idrotta och simträna. Sjunga, spela och laborera med
ljud och musik. Måla, arbeta med lera. Laga mat och baka. Diskutera saker som berör din vardag
och göra övningar som stärker både din och gruppens självkänsla. Lära om och arbeta med det
som är aktuellt i vår omvärld. Kursen har 9-10 deltagare och är anpassad för dig med funktionsnedsättning

Målgrupp
Kursen är öppen för alla och tillgänglig för dig med funktionsnedsättning. Du måste ha intresse för IT, ha grundläggande datorkunskap, vara intresserad av skapande arbete och personlig utveckling
på olika plan.
Målsättning
Kursens övergripande mål är att öka dina kunskaper inom ITområdet. Kompletterat med andra ämnen får du lära dig nya
skapande uttrycksformer, samtidigt som du utvecklas socialt
Arbetsmetod
Vi utgår från dina förutsättningar. Din utveckling och dina mål är
viktigast, därför arbetar vi med individuella utvecklingsplaner och
i mindre grupper.
Ämnesplan
IT-kunskap: Syftet med IT-lektionerna är att du ska få grundläggande kunskap och förståelse om datorteori och olika typer av
kreativa programvaror. Vi arbetar i olika IT-relaterade teman
(ibland ämnesöverskridande) som kan innefatta fotoutställning,
kortfilmer, datorpresentationer, broschyrer, ljudkollage, mm. Du
får kunskap om olika programvaror inom bildredigering, trycksaksframställning, presentationer, videoredigering, ljudredigering,
presentationer, hemsidestillverkning samt datorteori. tips och
förståelse för hur man arbetar med Internet, sociala medier,
molntjänster med mera. Målet är att du med dessa kunskaper ska
få en grund och förståelse till fortsatt utveckling.

Kursfakta:
Längd: 1- 2 år
Kursstart: 27 aug 2018
Ansökan senast: 1 april
Antagningsvillkor: Studiebesök

med samtal samt prova-pådagar
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IT-kursen
Foto: Ämnet fotot tar upp grundläggande tekniker för digital
fotografering. Vi fotograferar med digitala systemkameror. Du får
gärna använda egen kamera. Du lär dig också att redigera bilder
med olika typer av bildredigeringsprogram. Till största delen
arbetar vi med Photoshop. Vi gör några fotoutflykter till både stad
och natur. Vi har fotoutställning under påsken. Du får också
grundläggande kunskap om filmning och filmredigering.
Du får prova att filma med DV-kamera, vanlig digitalkamera och
iPad och bland annat redigera med Premiere Elements och iMovie.
Du får även lära dig att spela in och redigera ljud till ljudcollage
och dina filmer.
Bild och form: Att skapa i bild och form ger utlopp för och
möjlighet att utveckla kreativiteten. Detta görs genom att prova
på och lära känna olika material och tekniker inom området.
Ibland genom gemensamma teman och övningar men också genom
mer individuella uppgifter. Målet är att hitta glädjen i och få
utlopp för skaparkraften.
Musik: Musikämnet i IT-kursen fokuserar på ensemblespel där ni
lär er att sjunga och spela tillsammans i grupp med hjälp av
instrument och olika musikanpassningar. Ni får också prova att
experimentera med ljud och musik föra att skapa egen musik och
ljudkollage.
Socialt samspel: Syftet med socialt samspel är ökad social
förmåga. Vi arbetar med värderingsövningar och olika tema:
homosexualitet, tro, vänskap, kärlek, mobbing med mera. Syftet
med övningarna är att träna deltagarna på att lyssna, kommunicera och samarbeta.
Vardagskunskap: I vardagskunskapen arbetar vi med nyheter,
ekonomi, konsumentkunskap, arbetslivskunskap och annat som är
viktigt för framtiden. Vi har även tillgång till vårt träningskök och
kan därför även planera måltider, göra inköp och laga mat varannan vecka.
Idrott & simning: Syftet med ämnet är att prova olika idrotter
och andra fysiska aktiviteter, vilket ger en medvetenhet om hur
kroppen fungerar. Tanken är att skapa nyfikenhet för att vilja röra
sig, samt att stimulera till ett fortsatt intresse av olika aktiviteter
efter avlutad skolgång. På simlektionerna tränar deltagarna, efter
egna förutsättningar, olika simsätt som bröstsim, ryggsim, crawl
och fjärilsim.
Engelska: Att kunna läsa, skriva, tala och förstå engelska är

viktigt för att vara en självständig och delaktig människa i dagens
samhälle. I ämnet engelska tränas detta genom olika övningar och
uppgifter, både i grupp och enskilt. Målet är att hitta glädjen i att
förstå och göra sig förstådd med engelska.
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