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For dig der gerne vil udfordres mere.

Kan du lide at udfordre dig selv?
Har du mod på at yde en ekstra indsats?
Så kan talentsporet være noget for dig.

Talentspor
Som elev på VIA beklædningshåndværkeruddannelse har du mulighed
for at følge beklædningshåndværkeruddannelsen på et særligt talentspor.
Det betyder, at dele af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på
højere niveauer end de obligatoriske.
Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede og talentfulde elever, så derfor vil der bliver stillet skærpet krav til både dine faglige og personlige kompetencer.
Du skal tage stilling til valg af talentspor ved indgåelse af en uddannelsesaftale med en virksomhed.

TALENTSPOR

Hvis du påbegynder din uddannelsesforløb i vores praktikcenter, skal
du drøfte mulighederne for talentsporet ved optagelse i praktikcentret.
Den vejledende uddannelsestid for fagene på talentsporene svarer til
varigheden af fagene på det obligatoriske niveau. Det betyder, at det
ikke tager længere tid at følge et talentspor.
Vælger du at følge et talentspor, skal du have materialekendskab samt
et af følgende profilfag på højniveau:
Obligatorisk


Materialekendskab

Desuden skal ud vælge et af følgende profiler




Designprofil 1
Konstruktionsprofil 1
Produktionsprofil 1

Både materialekendskab og dit profilfag skal indgår som en del af din
eksamen på Trin 2

TALENTSPOR

Personlig og faglige kvalifikationer.
På talentsporet skal du


kunne vurdere et problem og derefter planlægge, løse og gennemføre opgaven/aktiviteten indenfor både kendte og ukendte opgaver.



have evnen til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at
formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer



udvise en høj grad af kvalitetssans og kreativitet.

Vi er klar til at hjælpe dig, men inden du træffer dit valg er det en god
ide at drøfte mulighederne med dine forældre/venner eller virksomheden.
Du er altid velkommen til at kontakte din kontaktlærer eller praktikvejleder for mere information omkring talentsporet.
Når du har truffet dit endelig valg, skal aftalen indgås med din praktik
Virksomhed.

TALENTSPOR

Ud over de fagtekniske områder har du desuden mulighed for at tage
dansk og/eller engelsk på C. niveau.

Kontaktpersoner:
Sanne Lehrmann
slt@via.dk
Inger Harter
Igh@via.dk

