Klasscoach till DigIt på Universeum?

Är du van vid att ta eget ansvar? Brinner du för att inspirera
ungdomar för IT/teknik? Som klasscoach i skolprojektet DigIt har du
chansen att vara en viktig förebild för kommande generations
webbutvecklare, ingenjörer eller medicintekniker!
Hur kan smarta IT- och tekniklösningar bidra till en bättre hälso- och sjukvård? I
skolprojektet DigIt får elever i årskurs 5 och 6 lösa ett verkligt uppdrag med hjälp av
teknik och IT. DigIt 2019 fokuserar på hälso- och sjukvård.
DigIt genomförs som en tävling och bygger på samverkan mellan skolor,
partnerföretag och Universeum. Målet är att inspirera unga att arbeta med
digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Till sin hjälp får varje klass en klasscoach
som studerar teknik/IT på högskola eller universitet som skall fungera som stöd och
inspiration för klassen under arbetet.
Som klasscoach måste du vara van vid att ta eget ansvar, kunna planera din tid väl, ha
ett genuint intresse för hälso- och sjukvård eller IT/teknik samt känna dig bekväm med
att både möta och inspirera ungdomar.
Klasscoachens roll och uppdrag:
5 mars
Närvara vid tävlingens uppstart (ca 3 h)
Mar-apr
Delta vid klassens studiebesök hos en partner (ca 4 h)
Mar- apr
Coacha klassen under arbetet i skolan (ca 6 h, fördelat på minst två
tillfällen)
20 maj
Coacha laget innan och under finaldag på Universeum (ca 8 h)
21 maj
Coacha laget under Vitalis (ca 4 h)
Utvärdering (ca 2 timmar)
Som klasscoach erbjuds du:
● En projektanställning på Universeum, en unik och meriterande erfarenhet.
● Möjlighet att nätverka med flera olika aktörer inom IT- och telekombranschen.
● Inbjudan till Universeums kvällsevent för företag i april 2019.
● Mindre arvode vid avslutning av arbetet.
Kontakta Anna Havel (anna.havel@universeum.se) omgående om du vill vara med som
klasscoach i DigIt 2019. Intervjuer hålls i mitten/slutet av januari.

Mer info om tävlingen hittar du på: https://www.universeum.se/skolprojekt/digit/

