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Projekt
Vedvarende energi er en voksende og rentabel industrisektor i Europa.
Men på trods af dens betydning og store forventninger til fortsat vækst er der 
stadig mangel på dygtige medarbejdere. Meget ofte er ukvalificerede unge 
ansvarlige for installation- og vedligeholdelsestjenester.

NE(W)AVE's projekt har til formål at skabe, afprøve og implementere en omfattende 
læringsmodel for fremtidens fagfolk inden for vedvarende energi.

Projektet forudsætter, at unge kvalificerede håndværkere eller ved at blive færdig 
uddannet kan følge et online kursus, der giver dem mulighed for at opdatere og 
rette deres færdigheder mod vedvarende energi. Færdigheder, der ikke kun vil være 
teoretiske men frem for alt praktiske.

Gennem dette kursus vil trænede mennesker også have mulighed for at gennemføre 
en mobilitet i Spanien og Italien og arbejde der i to virksomheder.

Generelle formål med projektet:
At øge kendskabet til erhvervsuddannelsessektoren i partnerlande, der er dedikeret 
til vedvarende energi

At undersøge, hvilke fagpersoners profiler virksomheder i sektoren ønsker.

At forbedre elevernes tekniske færdigheder

At øge unges evne til at konkurrere på et konkurrencepræget marked

At åbne et nyt potentielt marked for unge i besiddelse af mere traditionelle 
færdigheder som elektrikere, rørlæggere og installatører

At fremme innovative undervisningsmetoder

At styrke VET- undervisernes færdigheder

At fremme mobilitet inden for almen og- erhvervsuddannelser, og viden i Europa.

En analyse af manglerne i 
hvert land: 
For at undersøge de eksisterende uddannelsesmuligheder vil 
undervisere og virksomheder, der arbejder inden for sektoren, blive 
interviewet for at skitsere sektorens reelle behov, både hvad angår 
tematisk indhold og virkelige behov hos virksomheder.

Et nyt online kursus: 
Baseret på analysens resultater og baseret på en gennemprøvet 
læringsmodel.

Et e-toolkit til undervisere, 
dedikeret til online træning og styring af europæisk mobilitet.

Best practices 
samles under projektet vil blive stillet til rådighed for alle 
institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder for at styrke 
sektorpolitikker inden for vedvarende energi i Europa.

Outputs 


