Fagretning – Merkantil/teknisk
Beskrivelse til optagelse.dk
Titel: Teknisk GF1
Hovedområde: Handel, kontor og forretningsservice
Fagretningen retter sig mod: Tekniske fag
Inden for hvilke temaer tilrettelægges undervisningen?: Perioden er bygget op omkring 4 temaer, der alle indeholder elementer fra
erhvervsfagene, grundfagene og valgfagene (gule bobler i oversigten nedenfor). Temaerne sikrer at du arbejder med fagene på for
skellig måde, så du kan se en sammenhæng mellem fag og din fremtid.
Hvilke grundlæggende faglige kompetencer opnår eleven?: Du kommer til at arbejde med samfundsmæssige problemstillinger så
som sundhed, livsstil og privatøkonomi samt innovation, iværksætteri og kommunikation.Du lærer at begå dig på en arbejdsplads og
kommer til at anvende faglig kommunikation og få indblik i arbejdspladskultur. Vi arbejder innovativt og projektorienteret, og du kommer
til at arbejde med udvikling, opstart og tilrettelæggelse inden for de tekniske fag. Der bliver sat fokus på din fremtid, og du lærer at skrive
ansøgninger og CV. Gennem arbejdet med problemstillingerne får du også specifik viden og kompetencer inden for grundfagene dansk,
engelsk og samfundsfag.
Hvilke typiske arbejdsprocesser kendetegner fagretningen? En innovativ arbejdsproces, hvor du arbejder med udvikling af ideer og
omsætter dem til praksis. Du kommer til at veksle mellem forskellige måder at arbejde på, således at du både skal gennemgå teori,
arbejde med at prøve teorien af i praksis samt fortælle om det du har lavet og lært. Du kommer til at beskæftige dig med typiske
arbejdsopgaver, som findes i tekniske uddannelser.

Beskriv den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen:
En vekslen mellem praksisnær undervisning og teoretisk undervisning, hvor vi tager udgangspunkt i dit faglige niveau. Undervisningen
bliver planlagt, så du både arbejder projektorienteret og temaorienteret i grupper og i mindre enheder. Du vil blive fagligt og praktisk
udfordret, således, at du opnår de kompetencer der skal til for at du kan blive klar til at blive procesoperatør, smed eller elektriker eller
hvad du har af ønsker om uddannelse.

