Har du talent?

Man kan være dygtig til mange ting
og man kan være talentfuld på mange
måder .. heldigvis
På Tradium vil vi gerne, at alle elever bliver så dygtige, som de
kan. Derfor har du gennem din erhvervsuddannelse mulighed
for at blive ekstra udfordret på forskellige måder afhængig
af, hvad du er optaget af, hvilke planer du har, og hvor stor en
indsats du vil yde.
Her kan du se lidt om, hvad de forskellige muligheder
indebærer, og hvad de kan betyde for dig.

Talentspor
Her kan du på hovedforløbet tage din uddannelse med
minimum 25 % af fagene på et højere niveau end dine
klassekammerater. Det betyder, at de faglige krav til dig vil
være højere – helt konkret skal flere af dine fag ligge på
ekspertniveau.

motivation

Ekspertniveau betyder, at du kan løse sværere faglige
udfordringer, du bliver dygtig til at analysere problemer,
komme med forslag til løsning, beskrive og forklare din løsning
for andre, reflektere over, hvad du ellers kunne have gjort i
situationen.
Du skal nå de 25 % højere niveau på den samme tid, som
andre har til den almindelige eksamen, så du skal have lyst
til at udfordre dig selv lidt mere og have lyst til at arbejde
selvstændigt og mere problemløsende.
En Talentcamp er en del af talentsporet på Tradium. Her vil du
arbejde sammen med andre unge håndværkere fra Tradiums
øvrige erhvervsuddannelser og få en større forståelse for
tværfagligheden. Dette vil give dig et stort netværk, du kan
få gavn af, når du som udlært skal samarbejde med andre
faggrupper, eller hvis du ønsker at blive selvstændig.

nysgerrighed

Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

vilje

Fordele: Det vil fremgå af dit svendebrev, at du har taget din
eksamen med talentspor, og på den måde vil du fremstå som
en mere kompetent håndværker når du som udlært skal søge
job. Du får også et bedre grundlag og viden, hvis du ønsker at
starte din egen virksomhed op.

Fag på højere niveauer
Du kan også vælge at tage enkelte fag på højere niveauer
end de obligatoriske, eksempelvis opnå ekspertniveau inden for
dit faglige område eller højere niveauer af grundfag.
Det kan ske som en del af din almindelige fagundervisning, og
det vil din faglærer snakke med dig om, hvis der er mulighed for
det i de fag, du skal have.
Fagene på højere niveau vil typisk ligge inden for den
almindelige undervisningstid, men du kan også have ekstra
undervisning eller digitale forløb, som ligger udover – det hele
vil kræve, at du læser lidt flere lektier.
Fordele: Du får et bedre fundament i nogle af de grundfag, som
du skal bruge i din uddannelse. Du vil også få lettere ved at
søge ind på en videregåendeuddannelse, hvis du har lyst til det
en dag.

At blive en håndværker med Skills
Skills er at have talent for at deltage i og træne til mesterskaber
og konkurrencer i forskellige faglige discipliner. De fleste
uddannelser har et eller flere mesterskaber, hvor du konkurrerer
med elever fra egen eller andre skoler. Hvis du kan lide at
konkurrere og er dygtig til at bruge dine hænder og skabe
med de standarder og krav, som dit håndværk kræver; følge
en tegning, arbejde hurtigt, arbejde præcist, så kan deltagelse
i mesterskaber være en mulighed for dig. Du skal træne op
til skolemesterskaber og regionsmesterskaber, og du vil
selvfølgelig få hjælp og støtte af lærerne på skolen.

EUX – en erhvervsfaglig studentereksamen
En EUX uddannelse er en fuld erhvervsuddannelse, hvor du
samtidigt opnår en gymnasial eksamen. Uddannelsen vil derfor
typisk være længere end en almindelig erhvervsuddannelse.
Fordele: Du får en gymnasial eksamen, som giver dig mulighed
for at læse videre på en videregående uddannelse. Du kan også
varetage andre arbejdsfunktioner på din arbejdsplads, idet
du vil være dygtig til at formidle, hvad du laver, være god til at
forstå vanskelige faglige problemstillinger og bedre til at styre
og lede projekter.

Vil du vide mere?
Få råd og vejledning hos Tradium Vejledningscenter.
Vester Alle 26
8900 Randers
D 8710 0401
T 7011 1010
E Vejledning@tradium.dk
Åbningstid
Mandag kl. 11.00 - 15.00
Tirsdag kl. 10.00 - 15.00
Onsdag kl. 10.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00

Start din fremtid
Læs mere på tradium.dk eller søg optagelse
på optagelse.dk

Hvis du vinder, går du videre til DM i Skills, som bliver holdt en
gang årligt. Hvis du vinder her, kan du gå videre til Euroskills
eller VM i Skills. Det er svært og kræver mange timers træning
og øvelse udenfor skole og arbejde for at gå så langt.
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Fordele: Du bliver en endnu dygtigere fagperson, og får træning
i at begå dig til konkurrencer og i pressede situationer. Du bliver
hurtigere og dygtigere til at følge fagets krav og standarder.
Du bliver også dygtigere til at tænke i kreative løsninger på
fagproblemer.

