DIGITAL
Femårigt gymnasieforløb
fra 8. klasse til studentereksamen

BAGSVÆRD KOSTSKOLE
& GYMNASIUM
Perseverando – gennem vedholdenhed!

DERFOR DIGITAL
Er du fascineret af, hvordan IT former verden og
dig selv, og vil du gerne selv kunne påvirke udviklingen? Drømmer du om en fremtid, hvor du
arbejder med kommunikation og selv designer
hjemmesider, apps, robotter, spil eller måske
udvikler systemer, du selv programmerer?
Så er vores nye femårige gymnasiale
studieretning DIGITAL lige noget for dig.
Du får et sammenhængende forløb
fra 8. klasse til 3. g med:
• Klassekammerater, der deler dine interesser
• Undervisning i analyse og design af
digitale produkter
• Undervisning i at udvikle og programmere
digitale produkter
• Undervisning i kommunikation via forskellige medier
• Lærere fra grundskolen og gymnasiet, som
samarbejder allerede fra 8. klasse

DIN
STUDENTEREKSAMEN
Med en studentereksamen i DIGITAL når du et
særlig højt fagligt niveau, der gør dig i stand til at
læse videre indenfor både teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsfaglige områder.

• Innovation integreret i undervisningen

Du bliver student i 4 A-niveau fag og 3 B-niveau fag:

• Deltagelse i flere talentprogrammer

KOMMUNIKATION/IT A
MATEMATIK ELLER ENGELSK A
DANSK A
HISTORIE A

• Samarbejde med virksomheder og universiteter
• Færdigheder, der gør dig i stand til at navigere
trygt i og selv være med til at præge et fuldt
digitaliseret samfund
• En unik mulighed for at kombinere fag fra HTX
med fag fra STX
• Fag fra HTX som Kommunikation/IT- A,
Programmering B og Design B
• Et studiemiljø, der rykker og udvikler dig
socialt og individuelt

PROGRAMMERING B ELLER DESIGN B
FYSIK B
KEMI B ELLER 2. FREMMEDSPROG B
Har du spørgsmål, så ring eller skriv til os på:
4498 0065 og bk@bagkost.dk
Ansøgningsfrist – se hjemmesiden: www.bagkost.dk

Læs mere om femårige forløb
og BK’s resultater på

BAGKOST.DK
og på Facebook

BAGSVÆRD KOSTSKOLE
& GYMNASIUM
Aldershvilevej 138
2880 Bagsværd
Telefon 4498 0065
bk@bagkost.dk
VI OPTAGER BÅDE DAG- OG KOSTELEVER

