Innovation
O HERA fokuserer på at opbygge 21.
århundredes færdigheder for at hjælpe
studerende fra højere uddannelser at forstå
eksisterende behov fra industri og samfund.

Understøtter fremtidige ingeniører til
at opnå tværvidenskabelige
færdigheder ved at arbejde med 21.
århundredes udfordringer.

Det bygger på tværdisciplinær viden og
omhandler bredt professionelle aktiviteter.
Projektet adresserer manglende færdigheder i
højere uddannelser. Det understøtter åben
uddannelses og innovations praktikker i en
digital verden gennem nye innovative
læseplaner og undervisningsmetoder.
Det gør studerende i stand til at arbejde
tværvidenskabeligt i forskelligartede teams.

Læs mere om projektet HERA
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http://heraproject.eu/
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HERA projektet

Resultater

Nutidens samfund skal imødekomme komplekse
og presserende udfordringer som bæredygtighed,
vækst,
forvaltning
af
naturressourcer,
klimaændringer, bekæmpelse af fattigdom, global
sundhed og meget mere.

●En aktiv, problembaseret lærings metodologi til
opbygning af tværvidenskabelige færdigheder
inden for ingeniørvidenskab og økonomi.

Løsninger til disse udfordringer kræver integration
af viden fra viden fra forskellige felter forankret i
ingeniørmæssige og økonomiske principper.
HERA sigter mod at imødekomme det
tværvidenskabelige behov for viden inden for
ingeniørvidenskab og økonomi på højere
uddannelser, ved at introducere et moderne
uddannelsestilbud, som bygger problemløsende
kompetencer
til
at
imødekomme
samfundsmæssige og virksomheds behov.

HERA metoden
Elever vil blive udfordret til at opbygge viden ved
at adressere problemer og projekter gennem aktiv
læring efter en problembaseret læring metode
inspireret af virkelige verdens scenarier.
Projektet vil fremme udviklingen af transversale
færdigheder
indenfor
kommunikation,
uafhængighed, evnen til at kunne evaluere
information, iværksætter kapacitet.

●Et spil-inspireret (gamificeret) virtuelt
læringsmiljø til problembaseret læring.
●Retningslinjer for god praksis, som er opnået
fra pilotering under virkelige forhold.
●Støtte til undervisere.

Fordele
Både studerende og undervisere får avancerede
læringsaktiviteter, der letter viden opbevaring og
overførsel gennem aktiv læring og simulering.
Studenter får support til at udvikle evner og
kompetencer indenfor problemløsning, analytisk
tænkning, motivation, ledelse,
gruppeledelse, gruppearbejde,
projektledelse, tidsstyring og
kommunikation.
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