GLOBAL OG
SAMFUND

Vil du udvide din horisont? Er du
interesseret i aktuelle emner om Danmark
og verden?
Drømmer du om at gøre en forskel for dine medmennesker og dit lokalsamfund? Og kan du lide at arbejde
med projekter i grupper eller alene? Så er Global og
Samfund noget for dig.
Her får du udfordret dine meninger og holdninger og
oplever fremmede kulturer. Du kommer til at researche,
diskutere og øve dig i at fremlægge i grupper og individuelt. Ud af huset´ oplevelser er også en mulighed,
men der vil altid være fokus på aktuelle emner rundt i
verden og i Danmark!
Eksempler kunne være:
•
Bæredygtighed
•
Overvågning
•
Kriminalitet
•
Stoffer
•
USA
•
Ungdomsproblematikker
•
Flygtninge
•
Hjælpeorganisationer og meget andet

HÅNDVÆRK OG
BYGGERI

Har du lyst og mod på at prøve dig selv
af som håndværker?
Du vil typisk arbejde i jern, metal og træ og få viden om
sikkerhed, teori og praktisk arbejde, hvor du får mulighed for at øve færdigheder med forskellige materialer,
processer og faglige opgavetyper.
Da det praktiske fylder en stor del på dette hold, hvor
vi bruger en del tid i værkstedet, skal du have praktisk
tøj på og sikkerhedssko er obligatorisk.
Det praktiske arbejde vil foregå på Viden Djurs og vil
foregå både i teams og individuelt.

DESIGN OG
IVÆRKSÆTTERI

Synes du, det er sjovt at tegne og nørkle?
Kan du godt lide at få idéer og føre dem
ud i livet?
I Design arbejder vi fra idé til virkelighed. Vi prøver
forskellige materialer af og bruger vores hænder til
at skabe og forme ting. Du får nogle grundlæggende
håndværksmæssige redskaber indenfor forskellige
materialer, og får lov til at lade kreativiteten vokse. Vi
dykker ned i begreber som ”kvalitet” og ”målgrupper”
som forudsætning for at de kreative idéer og produkter
kan omsættes. Vi tager på ture i naturen og i byen og
ser på billeder og kunst.
Temaer vi kommer omkring:
•
Lær at tegne portrætter
•
Grafisk facilitering
•
Strik en hue og sy en taske
•
Mal med primærfarver
•
Lav RAKU skulpturer
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E-SPORT: CS:GO

Er du vild med at spille computerspil og vil
du gerne blive bedre til dit spil?
På 10KCD handler esport linjen om at have en seriøs tilgang til det at spille computerspil. Om du spiller CS:GO,
Fortnite eller LOL er mindre vigtigt – bare så længe du
har lyst til at arbejde med at blive bedre til dit spil.
Træning er vejen frem for at blive bedre og hos os
kommer vi hele vejen rundt. Vi skal snakke samarbejde,
kommunikation, kost og motion og døgnrytme. I forhold
til spillet skal vi arbejde med strategi, teknik, taktik og
så skal vi selvfølgelig spille en masse.
Træningen foregår både som teoriundervisning, individuelle øvelser og holdtræning. Hvis det er muligt vil vi
også prøve at sammensætte hold og deltage i LANs og
onlineturneringer.
OBS! Grundet de skærpede sundhedskrav skal du
medbringe egen mus, headset og tastatur.

IDRÆT, KROP OG
SUNDHED

Vælger du Idræt på 10KCD vil du blive
præsenteret for en bred vifte af, hvad
idrættens verden kan byde på.
Her vil du få sved på panden og et smil på læben. Vi
har planlagt en masse spændende forløb, som vi
Håber vil udfordre jer og gøre jer klogere både på jer
selv og hinanden.
Forløb som rummer alt fra de klassiske boldspil som
håndbold, fodbold og tennis til mere alternative grene
af idrætten f.eks udeliv, dans og leg.
Hos os er medbestemmelse blandt eleverne noget, vi
vægter højt. Derfor vil du også få indflydelse på, hvilke
aktiviteter, vi skal kaste os ud i.
Derudover vil året også indebære besøg fra superseje
gæstelærere, som kan hjælpe os til fordybelse i en
bestemt gren af idrætten.
Vi forventer, at du i Idræt kommer med engagement og
lyst til at være en del af fællesskabet samt et
åbent sind. Og selvfølgelig idrætstøj :-)
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