REGIONALA
ERBJUDANDEN
Erbjudandena riktar sig till samtliga Teknikcollegeregioner och är kostnadsfria, mot att man registrerar timmar
i ESF-projektet. Är du intresserad eller har frågor, kontakta Johan Ståhl på johan.stahl@teknikcollege.se.

Ambassadörsutbildning
Vi vet att eleverna som går en Tc-utbildning är de absolut bästa ambassadörerna för sitt
utbildningsval, därför vill vi att de ska bli fler! Med vår ambassadörsutbildning lär sig
deltagarna att inspirera andra unga i deras kommande studieval. Utbildningen är uppbyggd med
den kommunikativa plattformen som bas och innehåller utbildningsblock som tillsammans ger
deltagarna rätt förutsättningar att verka som Teknikcollegeambassadörer. De får bland annat
öva på presentationsteknik, monterträning och argument för mervärdet av en Teknikcollegeutbildning. Utbildningen är färdigpaketerad och skickas ut via projektgruppen Ökad attraktionskraft vid förfrågan av användning.
De blivande ambassadörerna ska kunna genomföra samtal som väcker nyfikenhet och bidrar
till att fler ungdomar, särskilt tjejer, får chans att göra underbyggda val inför gymnasievalet och
kommande yrkes- och utbildningskarriär.
Målgrupp: gymnasieelever, lärare, utbildningsanordnare
Tidsomfång: 8 timmar

Framtidssäkra din innovationsförmåga
Vill ni starta samverkansprojekt mellan era utbildningar och företag? I workshopform initierar
och planerar vi för konkreta samverkansprojekt tillsammans med utbildning och företag med
inslag av Ung Företagsamhet och Blixtlåset. Målet är att era elever ska få ett verklighetsnära och
problembaserat lärarande för att utveckla sitt teknikintresse, sin företagsamhet och strukturerade produktutvecklingsmetodik, någon som är betydelsefullt inför det kommande arbetslivet.
Målgrupp: Lärare
Tidsomfång: 4–8 timmar (efter överenskommelse)

Genomgång av det digitala APL-verktyget
Önskar du en smidigare APL-kommunikation mellan elev, handledare och lärare? Med
Teknikcollege nya digitala APL-verktyg i app-form förenklas rapportering, frånvarohantering och stöd för bedömning i det arbetsplatsförlagda lärandet. Nu erbjuder Teknikcollege en
utbildning och genomgång av verktyget där vi även går igenom APL i styrdokumenten,
arbetsmodell för kvalitetssäkrad APL samt nya moduler i handledarutbildningen.
Kvalitetssäkrad APL ger en strukturerad kontakt mellan lärare, elev och handledare under
APL-perioden där det digitala verktyget underlättar dokumentation och kommunikation.
Målgrupp: Yrkeslärare, skolledare och företagsrepresentanter
Tidsomfång: 4–8 timmar (efter överenskommelse)

Handledarutbildning för handledare som ska utbilda fler
handledare
Du som redan är handledare, erbjuds nu en utbildning för att du själv ska kunna utbilda ännu fler
handledare! Inom Teknikcollege har vi sedan några år tillbaka en egen handledarutbildning som
är godkänd av Skolverket och anpassad för industrirelevanta utbildningar och svensk industri.
För dig som har i uppdrag att genomföra handledarutbildningar erbjuder vi nu en handledarutbildning för handledare som ger dig ännu större förståelse och fler verktyg för att kunna
lära fler att bli som du. APL, LIA och praktik är centrala delar i elevens utbildning och där har
handledaren en viktig roll. Handledarutbildningen innehåller bland annat lärarhandledning,
stödmaterial, erfarenhetsutbyte och flera olika utbildningsavsnitt.
Målgrupp: Yrkeslärare och företagsrepresentanter (skolledare)
Tidsomfång: 8 timmar

Grunderna i webbredigering
Uppdatera er regionssida med information som är anpassad till mottagaren! Alla 25
regioner har på nya teknikcollege.se kvar sin egna regionsida, men nu med ännu fler
finesser. I en kortare utbildning, via Skype eller fysiskt möte, ges en introduktion som
erbjuder bättre koll på hur ni redigerar er sida med konkreta tips och tricks. Med den nya
hemsidans mer mottagaranpassade sidor tillkommer ett flertal smidiga funktioner för att bättre nå rätt målgrupp. I utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom hur man publicerar
nyheter, lägger till och ändrar moduler samt grunderna i enklare kodning i CMS-systemet
Wordpress 5.0. Vi går även in på Teknikcollege texttonalitet, bildmaterial och grafiska uttryckssätt.
Målgrupp: ansvarig för regionsidan på webben
Tidsomfång: 4 timmar

Bli en vassare företagsrekryterare
Vill du bli tryggare och mer framgångsrik i ditt arbete med att värva samverkansföretag till era
utbildningar? Nu erbjuder Teknikcollege dig en utbildning i företagsrekrytering där vi avdramatiserar rekryteringsarbetet, plockar fram Teknikcollege framgångsfaktorer, formulerar varför vi
är värdefulla för företagen och lyfter fram vårt erbjudande. Vi ger dig verktygen för att kontakta
och etablera nya relationer med företagarna – och ser till att du behåller och utvecklar dem du
redan har.
Målgrupp: processledare, yrkeslärare, APL-samordnare
Tidsomfång: 2 x 8 timmar

Ökad attraktion med Teknikcollege nya VR-upplevelse
Vill ni ge barn och unga den där första och viktiga kontakten med industrin? Teknikcollege
VR-upplevelse är framtagen för att öka attraktionskraften till industrirelevanta utbildningar
genom att låta utövaren aktivt prova på svets, CNC, CAD och automation i VR-format. Allt detta
sker i en virtuell miljö där fokus ligger på enkelhet och underhållning, snarare än undervisning.
I detta erbjudande introducerar vi VR-upplevelsen, samtidigt som vi diskuterar regionens röda
tekniktråd och hur VR kan användas som en del i denna. VR-upplevelsen riktas mot ungdomar
på högstadiet och har som ambition att vara deras första möte med industrin och inspirera till
att göra ett klokt utbildningsval.
Målgrupp: regional processledare, högstadieelever, Teknikcollegeambassadörer
Tidsomfång: 4 timmar

