INBJUDAN

NATIONELL AMBASSADÖRSUTBILDNING
FÖR TEKNIKCOLLEGE
Teknikcollege - möjliggöraren!

Idag studerar ungefär 16 000 elever på en Teknikcollegeutbildning, vi vill att vi ska bli fler. Vi måste bredda
bilden av industrin genom att lyfta fram alla fantastiska förebilder i er som elever. Vi vill att fler ungdomar
på högstadiet ska känna igen sig i de tjejer och killar som valt att läsa en Teknikcollegetbildning på gymnasiet. Och vem kan förmedla dessa budskap på bästa sätt? Jo, såklart ni som redan läser utbildningarna!
Därför lanserar vi Teknikcollege ambassadörsutbildning. I samband med ESF-projektet: Status, kvalitet
och matchning tar vi chansen och utvecklar en utbildning som sträcker sig över hela landet. Utbildningen
tas fram i samarbete med Hildeshög AB.

Datum: onsdag den 27 februari 2019
Tid: 10.00–15.00
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Vad händer under utbildningsdagen?

Du får vara med och kvalitetssäkra utbildningen. Målet är att paketera och sprida den till alla skolor inom
Teknikcollege. Vi kommer under dagen bland annat att fokusera på följande delar:
• mervärdet och nyttan med en Teknikcollegeutbildning
• hur arbetet i en monter fungerar
• hur du med bästa teknik håller presentationer

Vem ska gå utbildningen?

Tjejer och killar som idag läser en Teknikcollegeutbildning och som är intresserade av att inspirera andra
när det kommer till att göra sitt gymnasieval. Ambassadörsutbildningen är meriterande och du får ett diplom efter genomförande. Vi vill också bjuda med dig som lärare eller pedagog, gärna den person som är
tänkt att ansvara för utbildningen på er skola.

Spridning av utbildningsinnehållet

Under våren 2019 kommer utbildningens innehåll att finnas tillgängligt för alla Teknikcollegeskolor på
www.tcportalen.se. Med tillhörande vägledning och handledningsmaterial för både ambassadörer och
utbildare ska utbildningen enkelt kunna genomföras lokalt.

Anmäl till patrik.laanemets@teknikcollege.se
Utbildningen arrangeras av Teknikcollege som en del av projektet
Status Kvalitet och Matchning [#SKM]
Läs mer på teknikcollege.se och följ oss på Linkedin.

