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Samfundet har tilrettelagt uddannelserne på en måde, der i stigende grad adskiller den teoretiske viden om et
emne fra den praktiske udførelse af håndværket, faget. Det afspejler sig på jobbet, hvor arbejdet ofte
tilrettelægges af folk, der udelukkende har en boglig tilgang til arbejde, og det mærker så forskellige fag som
pressefotografer, sygeplejersker og tømrersvende i deres dagligdag. Problemet for både samfundet og
mennesket er, at hverken hænderne eller hovedet kan udvikle sig, hvis ikke de arbejder tæt sammen i gensidig
respekt.
I denne bog diskuterer Mattias Tesfaye velunderbygget og med stort overblik og skarp sans for både humor
og logik påstanden om, at teori og praksis ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod hinandens
forudsætninger.
Kun knap hver femte vælger en erhvervsuddannelse, men Danmark har brug for flere unge dygtige faglærte,
for kloge hænder er vigtige,. De unge er morgendagens samfund og arbejdskraft, men mange unge har svært
ved at finde vej igennem uddannelsessystemet og har derfor også sværere ved at finde fodfæste på
arbejdsmarkedet. Fri frakt fra 299 kr. Kloge hænder. Arrangeret af Albertslund Bibliotek afholdt på … I sin

nye bog Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed, som Gyldendal udgiver den 27. Det er dem,.
Du vil komme til at arbejde med en ATV som skal gøres klar til en tur på banen. I et samarbejde mellem og
Kloge Hænder på Mercantec d. Gæsterne drøftede med Lars og Jonas, hvordan det kan være, at der er mangel
på kloge hænder. Tesfaye revser et samfund, der i stigende grad nedgør og forsømmer håndværksfagene til
fordel for akademikere. I bogen 'Kloge hænder' skriver han … Kun knap hver femte vælger en
erhvervsuddannelse, men Danmark har brug for flere unge dygtige faglærte, for kloge hænder er vigtige,. Bliv
introduceret til Kloge Hænder - et koncept, hvor der afvikles besøgsdage på virksomheder med fokus på
overgang fra grundskole til EUD eller EUX. Deri er jeg enig, skriver Lars Tvede i sin anmeldelse af Mattias
Tesfaye's bog Kloge Hænder. Detlefs’ Keramikpris 2018. 01. Kloge hænder Initiativet Kloge Hænder vil
inspirere flere unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse. TEKNISK SKOLE. This is 'Vær med i
'Kloge hænder'' by Industrisamarbejdet on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love
them. vi har brug for at fixe vores uddannelsesystem så vi kan producer flere kloge hænder herhjemme i
stedet for at importere dem.

