ENGINEER TO BE – E2B
Projektbeskrivelse – Miniudgave
Engineer To Be – Hvad er det?
E2B-projektet er først og fremmest et frivilligt projekt der drives af projektlederne og de frivillige (alle
indflettet i ingeniørverdenen) med støtte fra forskellige samarbejdspartnere.

Formål
Projektet har primært til formål at inspirere og motivere flere unge med anden etnisk baggrund end
dansk, til at se mulighederne i en fremtid som ingeniør.
Projektet arbejder for integration og antiradikalisering, og har til formål at kombinere udfordringer som
mangel på ingeniører og integration af ”indvandrerunge” fra bl.a. ”ghetto-områder”.

Målgruppe
Projektet arbejder med en primær og sekundær målgruppe:

·
·

Primær: unge med anden etnisk baggrund end dansk, som opholder sig et sted imellem
slutningen af folkeskolen og på de korte videregående uddannelser.
Sekundær: etniske danskere eller folk med flygtningebaggrund, der ligeledes kæmper med
tilsvarende udfordringer. Hertil folk der har behov for en ny begyndelse.

Udfordringer
Helt konkret vil projektet arbejde direkte imod udfordringer omkring uddannelse, arbejde og netværk.
Dette kan være udfordringer som, manglende tiltro til sig selv, manglende kendskab til uddannelsernes
indhold og adgangskrav, samt fordomme.

Tilbuds-modellen
E2B tilbyder bl.a. følgerne aktiviteter
·
·
·
·
·
·

Oplæg: frivillige der holder oplæg (fx hos institutioner, lokalsamfund og lokale aktører)
Studiemøde: møde på uddannelsesinstitution, hvor man kan danne sig et billede af studielivet.
Virksomhedsmøde: møde på arbejdspladsen, hvor man kan få et billede af ingeniørarbejdet.
Online-kontakt: besvarelse af spørgsmål via et online forum.
1-1 kontakt: mentormøde, med personlig sparring og råd.
Hjemmeside: Platform hvor frivillige deler egne erfaringer og anekdoter.

Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger på projektlederne kan aflæses af nedenstående. Primære henvendelser bedes dog
rettes til Hassan Chaachouh.
Navn:
Mail-adresse:
Mobil:
Hassan Chaachouh
Hascha87@hotmail.com
60 62 36 33
Mohammad Koravand
Koravandm@gmail.com
26 90 90 19
Thomas Due Nielsen
Duen85@gmail.com
20 71 03 65
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