hands

FÅ HJÆLP TIL DIT
LOKALE HANDS-ON EVENT
Hands-on events skal få flere til at vælge industrien
Hands-on hjælper lokale aktører med at sætte fokus på erhvervsuddannelser i industrien. Få inspiration til jeres lokale
event her:
Hands-on virksomhedsbesøg

‘Hands-on Tour’ afliver myter

Målgruppe: Lærere og vejledere

Målgruppe: Folkeskoleelever

Besøg en lokal industrivirksomhed og
k
få introduktion
til de faglige og praktiske
aspekter af industriens erhvervsuddannelser.

Erhvervsuddannelser er for dem, der ikke
er kloge nok til at komme i gymnasiet...

Få en præsentation af virksomhedens
produktion, uddannelsesopgaven på
virksomheden, arbejdet med EUX-uddannelserne på den lokale erhvervsskole og
Hands-on kampagnen generelt.
Formålet er at give indblik i de unges
hverdag på en industrivirksomhed.

‘Makers Network’ inspirerer
unge

Målgruppe: Unge under 30 år, som er
lærlinge eller elever i industrien

Myterne om erhvervsuddannelser er mange, og de lever desværre i bedste velgående blandt unge.

Vil du inspirere andre unge til at tage en
erhvervsuddannelse? Så bliv en del af
’Makers Network’ og få mulighed for at
fortælle andre unge om din uddannelse.

Hands-on Tour er et arrangement, hvor tre
unge rollemodeller, der er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien, punkterer myterne.

Du skal enten være i gang med eller for
nyligt have afsluttet en erhvervsuddannelse inden for de tekniske eller merkantile
fag.

De fortæller om alle fordelene ved at tage
en erhvervsuddannelse.

Vil du med i ‘Makers Network’, så send
en mail til hands-on@iu.dk med info om
din uddannelsesbaggrund, og hvorfor det
netop er dig, der skal være med.

Your Hands-on

Hands-on Game

Har I brug for jeres eget skræddersyede Hands-on event, så hjælper
vi jer på vej.

Bliv klædt på til at facilitere spillet Hands-on Game i de gruppebaserede vejledningssessioner på skoler. Hands-on Game er en
komprimeret udgave af virkeligheden, hvor elever skal opbygge et
samfund fra bunden.

Målgruppe: Kommuner og regioner

Alle vores materialer og kampagneprodukter er tilgængelige for
interesserede, der vil arbejde for at få flere faglærte i industrien.
Kontakt os for mere information.

Målgruppe: Lærere og vejledere

Med spillet får elever i udskolingsklasser indblik i, hvor vigtige
industrivirksomheder og deres faglærte medarbejdere er for vores
samfund.

Kontakt os allerede i dag
For mere information om Hands-on events, kontakt Hands-on på hands-on@iu.dk eller 33 77 91 11.
Du kan også læse mere på hands-on.dk eller ved at følge Hands-on på facebook.com/handson.kampagnen.

