Program for Åbent Hus lørdag den 26. januar kl. 10.00-14.00
Oplev uddannelserne på C.F. Tietgens Vej 11
Uddannelserne har normal undervisning på dagen — kig forbi værkstederne.
VVS-energiuddannelsen
Oplev fremtidens energiformer til boliger, mød de fremtidige energihelte og de nye moderne teknologier — og prøv om
du selv kan få styr på energien.
Mekaniker
Prøv en tur i rallysimulatoren. Du befinder dig i en professionel rallybil med co-driver og får instrukser undervejs.
Lager- og terminaluddannelsen
Hvordan er det at styre en stor kran — eller køre lastbil? Vi har lånt 2 forskellige simulatorer — så uanset kørekort, har
du mulighed for at prøve det af.
Smed
Her tager idéerne form fra råmateriale til færdigt produkt. Oplev et aktivt smedeværksted med masser af teknologi,
og bliv selv en del af oplevelsen, når du prøver kræfter med det gamle håndværk.
Tømrer eller teknisk designer
Besøg tømreruddannelsen og byg dit eget fuglehus, eller prøv kræfter med 3D-tegning ved de tekniske designere.
Data- og kommunikationsuddannelsen, webudvikler og gamingforløb
Har du styr på din hjerne? Prøv vores VR-briller, og lad den digitale verden tage over.
Udviklingen går stærkt, og vi er med. Se, hvordan man gennem spil kan indlære basale programmeringskompetencer
— ved hjælp af udfordringer, der skal løses.
• VR (virtual reality)
• CodeCombat
10. klasse
Oplev, hvordan undervisningen foregår i 10. klasse — hvor de normale 10. klasses fag kombineres med praktisk undervisning på værkstederne.
Andre aktiviteter
Besøg workshoppen Apple Swift på IT-torvet, hvor du bliver introduceret til Apples nye programmeringssprog Swift.
Start med simple opgaver på iPad’en. Fortsætter du, så bliver du i stand til at kunne programmere fremtidens app.
XHOUSE
I XHOUSE er teknikken sluppet løs — kom og prøv kræfter med vores droner eller laserskærer, og oplev, hvordan robotterne programmeres. Forsøg selv efter de samme principper i Mindstorm.
Vejledning om uddannelse, EUX, skolehjem, praktikplads og praktik i udlandet
Få gode råd og svar på dine spørgsmål på vejlederstanden, hvor både studievejledere, EUX-elever, praktikpladskonsulenter og PIU-koordinatorer står klar til at hjælpe.
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