Talentspotting på elektrikeruddannelsen – en vejledning til undervisere på erhvervsskolerne | december 2016

Har du talent?

Bliv udfordret på et højere niveau i
din elektrikeruddannelse
Talentspor på elektrikeruddannelsen består af
undervisning på ekstra højt niveau med fokus på
komplicerede tekniske udfordringer.

Flere udfordringer til de ekstra
talentfulde

Talentsporet på elektrikeruddannelsen er en
mulighed til dig, som er fagligt dygtig eller meget teknisk interesseret. Talentspor kan give
større udfordringer til dig, der interesserer dig
særligt meget for branchen, ved at tilbyde dig
undervisning på ekstra højt niveau.

Er det noget for mig?

Du skal vurdere, om du har eller kan udvikle
det, der skal til for at følge et talentspor. Hvis
du selv mener, du er opsøgende, altid gør dig
umage og godt kan lide udfordringer på det
fagligt tekniske, det personlige og det sociale
plan, så er talentsporet noget for dig.

Kommunikation

Kandidater til talentsporet er karakteriseret ved
at de gør sig særligt umage, udviser vilje, handlekraft, engagement, nysgerrighed og faglig
teknisk flair. Hertil kommer, at de har overblik,
er innovative og kan omsætte en kundes behov til en konkret værdiskabende løsning.

Er du klar til at blive udfordret?

Hvis du kan sætte kryds ved de glade ansigter
på hoveparten af de talentmarkører, der er beskrevet på bagsiden, så vil der være basis for
at gå videre og undersøge, om alle parter er
enige om, at talentsporet vil være en passende
udfordring for dig og din elektrikeruddannelse.
Herunder om virksomheden og erhvervsskolen
har samme opfattelse af dine evner.
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Kendetegn som du skal kunne genkende hos dig selv for at være potentielle kandidater på talentsporet. Vurderingen bør løbende tages op til revurdering i løbet af praktik- og skoletiden frem til efter
1. hovedforløb hvor modulvalget skal endeligt fastlægges.
				

Fagspecifikke
•

Starter konstruktivt og målrettet på en opgave

•

Her et godt håndelag og en faglig stolthed

•

Har oftest bud på en optimeret teknisk løsning

•

Hurtig forståelse for elteori og praksis

•

Typisk før færdig med opgaveløsningen

•

Bruger tit fritiden til at opnå mere elteknisk viden

•

Evnen til at dokumentere

•

Tænker i tekniske løsninger med fokus på kunden

Personlige
•

Har en åben indstilling til nytænkning og andres idéer

•

Udviser motivation og engagement

•

Gør sig umage og sætter mål for sig selv

•

Tænker selvstændigt og er nysgerrig

•

Har overblik og er god til at planlægge sine opgaver

Sociale
•

Kan indgå konstruktivt i samarbejde

•

Kan formidle

•

Er god til at give og modtage feedback
Du egner dig særligt til talentsporet pga…

