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BÆREDYGTIG ORGANISERING 

VIGTIG INSPIRATION FRA UNEVOC:

Hackatons og andre 
tiltag (Advancing 
innovation in action).

Hvad gør UNEVOC?:DEG fortæller om UNEVOC:

Foldere + 
vejledninger 
i bæredygtig 
undervisning

Den danske UNESCO-nationalkommission bygger sin stra-
tegi for 2019-22 på partnerskaber som et centralt grundlag.  
UNEVOC har udgivet guiden ” Greening Technical and Voca-
tional Educations – A practical guide for institutions” og en 
lang række af anbefalinger til erhvervsskolernes arbejde med 
bæredygtighed i undervisningen og skolens drift. 

FREM DIGITALE FÆRDIGHEDER OG IVÆRKSÆTTERI
I en beskrivelse i ”Advancing innovation in action” beskriver 
UNEVOC, hvordan ”hackatons” kan engagere eleverne.

Begrebet kommer fra computermaratoner, hvor it-folk sam-
arbejdede intensivt på soft- og hardwareløsninger over et par 

arbejdskrævende dage. UNEVOC har tilpasset det til TVET-ori-
enterede miljøer for at fremme innovative løsninger på tværs 
af forskellige sektorer.

Selvom det ikke er løsningen i sig selv, så er hackathons en 
gennemprøvet måde at fremme sunde og konkurrencedygtige 
omgivelser og stimulere kreativiteten. Udvikling af digitale 
færdigheder og iværksættertankegang er afgørende for at 
tackle udfordringerne i det 21. århundrede. At støtte udvalgte

UNEVOC-centre i fremme af brugen af hackathons i 
TVET-læring, det er noget af det, som UNESCO-UNEVOC gør, fx 
i Brasilien i Rio de Janeiro for flere lande i 2019. •

BÆREDYGTIG ORGANISERING 

HVAD ER UNEVOC, 
TVET OG BILT? 

UNESCO-UNEVOC International Center for Teknik og Erhvervs-
uddannelse er UNESCO’s eneste specialiserede center for teknik 
og erhvervsuddannelse (TVET) og en integreret del af UNESCO’s 
internationale program på TVET. Gennem sine programmer 
som skal styrke kapacitetsudvikling, samarbejde og verdens-
omspændende UNEVOC-netværk arbejder man for en kvalitets-

uddannelse indenfor teknik- og erhvervsuddannelser, som er 
tilgængelig for alle.

BILT er en del af det. BILT muliggører udveksling af erfaringer 
og peer-læring på tværs af UNEVOC-netværket og videre inden 
for de tematiske områder som grønt, digitalisering, iværksætteri 
og migration.

https://unevoc.unesco.org/pub/biennialreport_2018-20192.pdf
https://deg.dk/aktuelt/nyhedsbreve-de/2019/deg-ls-nyhedsbrev-september-2019/17-verdensmaal-og-en-fortaelling-om-erhvervsskolerne/
https://unevoc.unesco.org//bilt/BILT+-+New+qualifications+and+competencies
https://unevoc.unesco.org/home/UNESCO-UNEVOC%20-%20What%20we%20do

