HÅNDVÆRK - BÆREDYGTIGHED,
KLIMARENOVERING OG BYGGERI
VI BYGGER BRO TIL FREMTIDEN

MOBILE
TEKNOLOGICENTRE
KØRER UD TIL
ELEVERNE
Grundtanken i Videnscenter for håndværk
- bæredygtighed, klimarenovering og byggeri er, at
eleverne ikke skal komme til videnscentret, men at
videnscentret skal komme til eleverne.
Videnscentret består derfor primært af to
specialbyggede containere, som vi kalder mobile
teknologicentre. De to centre, som uafhængigt af
hinanden kan køres rundt i landet og stilles op på
skolerne, har hvert deres fokus:
•
•

Byggeri og bolig
Industri og teknologi

De mobile teknologicentre er efter planen klar til at
køre ud på skolerne fra august/september 2018.

FORMÅL

BYD IND MED
ØNSKER

Videnscentrets formål er at opbygge og
formidle ekspertviden til erhvervsskolerne med
den nyeste teknologi der hører til området.

Skolerne har mulighed for at byde
ind med ønsker til nye moduler, som
kan skabe værdi i undervisningen, så
vi sammen kan øge uddannelsernes
prestige og dermed tiltrække flere
ressourcestærke unge, der udfordres
og bliver så dygtige, som de kan.

MÅL
UNDERVISNING
Parallelt med opbygningen af de to mobile
teknologicentre er specifikation og udvikling af de
første undervisningsmoduler i gang. Der er i alt plads til
15 undervisningsmoduler i hvert mobilt center.
Undervisningsmodulerne udvikles i samarbejde med
flere forskellige skoler, hvor faglærerne er involveret
i udviklingsarbejdet. Herudover vil videnscentret
inddrage flere videregående uddannelser, flere private
virksomheder, konsulenter og leverandører for at få
nyeste viden, teknologi og byggematerialer med ind i
projektet.
På den måde er modulerne og undervisningsmaterialerne med til at skabe stor værdi for skolerne
i den daglige undervisning, så de to mobile
teknologicentre bliver brugt i praksis, fordi de skaber
værdi og læring på alle niveauer.

Understøtte erhvervsskolernes undervisning
og talentarbejde med udgangspunkt i
digitale undervisningsforløb og mobile
teknologicentre.

Det mobile
teknologicenter set udefra

NYT: Droner i videnscentret

Eleverne kan håndtere den teknologiske
udvikling og matche de kompetencer, som
virksomhederne efterspørger.
Samarbejde, videndeling og netværk
på tværs af erhvervsskoler, grundskoler,
videregående uddannelser, virksomheder og
brancher.
Øge erhvervsuddannelsernes prestige og
dermed tiltrække flere ressourcestærke
unge, der udfordres og bliver så dygtige, som
de kan.
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