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Tilbyder kurser i skoleåret 2016 og 2017 

 

Vi tilbyder kurser for lærere og elever i de 

nyeste teknologier. Så er du interesseret i 

at give dig selv eller din klasse en 

læringsrig, spændende og sjov oplevelse, 

så få dig/jer tilmeldt. 

 

Læs mere om, hvad og hvordan du gør, her 

i brochuren 

 

T ECS 
Tec hno lo gica l  E duc a ti on  C en ter  

Sø nd ersko v- Sko l en 

T l f . :  +4 5 27 90 0 2 9 3  

TECS   

Sønderskov-Skolen 

Grundtvigs Allé 100 

6400 Sønderborg 

 

Denmark 

 

Telefon: +45 27 90 02 93 

E-mail: tecs@tecs.dk 



3D-Des ign og p r int :  

I dette forløb, vil du/I få en kort 

gennemgang af, hvad 3D-design 

og print er og ikke mindst, hvad 

man kan bruge det til. Du/I vil få 

en kort forklaring på, hvilke mate-

rialer man kan printe med og se 

en printer in action. 

Vi vil arbejde med små lette op-

gaver og for dem der er mere 

øvede, vil der være lidt svære 

opgaver at gå til. Der lægges 

vægt på, at man selv arbejder 

med tingene i praksis. Til kurset 

medbringes egen computer med 

mus. Den software vi bruger  kan 

downloades gratis.  

Forløbet har en varighed af 2 

timer, men kan afkortes eller for-

længes, alt efter ønske. 

 

B EE-BOT:  

Dette forløb er velegnet for 0.-2. 

klasses elever. Børnene vil lære at 

arbejde med robotten inden for 

fagene matematik, geografi og 

dansk på en spændende og sjov 

måde. Robotten er nem at pro-

grammere, så børnene vil hurtigt 

kunne komme i gang med de små 

sjove opgaver.  

Forløbet har en varighed af 2 

timer, men kan afkortes eller for-

længes, alt efter ønske. 

 

 

 

VEX-r obot :  

I dette forløb vil du/I lære at 

bygge en robot fra bunden 

med klodser, tandhjul og de 

elektriske komponenter. Efter 

robotten er bygget, skal du/I 

ind og programmere robotten, 

sådan at du/I lærer de forskel-

lige komponenter at kende, 

både fysisk, men også pro-

grammeringsmæssigt. Kompo-

nenterne der er tale om, er 

motorer, lysdioder, switch og 

gyroer. Til sidst i forløbet skal 

du/I bygge og programmere en 

robot, der skal dyste mod de 

andre robotter.  

Forløbet har en varighed af ca. 

3 timer, men kan afkortes eller 

forlænges, alt efter ønske. 

 

NAO :  

I dette forløb, vil du/I komme 

til at arbejde med en humanoid 

robot. Du/I vil lære at pro-

grammere robotten, så den 

kan sige dit navn, stille spørgs-

mål, genkende ansigter og 

meget mere.  

Forløbet har en varighed af 3 

timer, men kan afkortes eller 

forlænges, alt efter ønske. 

 

 

K u r su s  

 

Vi tilbyder kurser i: 

 

VEX-ROBOTTER 

NAO-HUMANOID ROBOT 

3D-DESIGN OG PRINT 

BEE-BOT ROBOTTER 

 

I forløbene er der forskellige 

sværhedsgrader, lige fra begyn-

der til meget øvede, så der er 

spændende udfordringer på alle 

niveauer. 

 

Vi glæder os til at kunne modtage 

dig og/eller din klasse. 

 

Book en tid fra den 8. august 

2016 ved at kontakte mig på 

nedstående oplysninger. 

 

Mail:  tecs@tecs.dk 

Mobil:  +45 27 90 02 93 

 

Venlig hilsen 

 

Christian Balling Nielsen 

Daglig leder af TECS. 


