
Teknologiskolen søger frivillige hjælpere til sæsonen,

2019 - 2020
Vi er en frivillig forening, der tilbyder teknologisk orienterede fritidsaktiviteter for børn
og unge i Odense og omegn. Vi ønsker med vores tilbud at stimulere og udvikle
interessen for teknologi-udvikling, innovation og samarbejde gennem et lærerigt og
uformelt miljø, hvor der er plads til at arbejde med egne ideer såvel som planlagte
aktiviteter.

Vi har hold med varierende teknisk fokus, herunder nogle med udelukkende
programmering, andre både mekanik, programmering og elektronik, mens de helt
små mest gennem leg snuser til teknikken. Derfor søger vi hjælpere med tekniske
kompetencer, men også nogle, der har gode pædagogiske kompetencer og vigtigst
af alt kan lære fra sig. Vi søger primært hjælpere til vores yngste hold, robotrødderne
og også gerne en der kunne tænke sig at stå for sådan et hold mere, da vi har rigtig
mange i den aldersgruppe, der gerne vil lege med os.

Vores hold den kommende sæson er følgende:

• Robot Rødderne, 5-9 år, Tirsdage kl. 16.45-18.15
• Robot Spirerne, 10-12 år, Mandage kl. 17.00-19.00
• Robot Spirerne, 10-12 år, Torsdage kl. 17.00-19.00
• Robot Aspiranterne, 13-16 år, Onsdage kl. 17.00-19.00
• Lego Robotics, 10-16 år, Onsdage kl. 17.00-19.00
• Software Hajerne, 13-18 år, Torsdage kl. 17.00-19.00

Der vil være en fast underviser tilknyttet holdet, hvor I i samarbejde står for at
planlægge indhold - eventuelt sammen med andre hjælpere. Det er ikke nødvendigt,
at man skal mestre samtlige discipliner inden for et hold, men man skal kunne
håndtere de mest grundlæggende principper.

Kunne du tænke dig at bruge nogle af dine teknologikompetencer og formidle dem
videre til børn og unge i skolealderen på et af næste sæsons hold, samt få noget
relevant frivilligt arbejde på dit CV? - Så hører vi meget gerne fra dig.

Du er også meget velkommen til at møde op til infomøde for kommende frivillige d.
12/8 kl. 14.30 i Seminarrummet i Mærskbygningen på Syddansk Universitet.

Send en mail til jacob@teknologiskolen.dk. Også hvis du blot vil have mere info.


