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Digitaliseringen är här för att stanna  
och fortsätter förändra varje 
bransch, och varje yrke. Det kräver 
inte bara digital och teknisk kunskap, 
utan också förmågan att ligga steget 
före och tänka nytt. 

På NTI Gymnasiet ser vi till att alla våra 
elever får digital spetskompetens, en  
förståelse för ny teknik och träning i  
innovation redan på gymnasiet. Tech, IT 
och digitalisering går som en röd tråd  
genom alla våra utbildningar – oavsett 
om du läser IT, teknik, natur, design eller  
ekonomi hos oss.
 
Framtidssäkrad utbildning
Vi ger dig en framtidssäkrad utbildning och 
ser till att alltid ligga i framkant vad gäller 

innovation, den senaste tekniken och nya 
metoder. Genom samarbete med företag 
i techbranschen kan vi hålla din utbildning 
så uppdaterad och relevant som möjligt. 
Samtidigt har våra lärare stor erfarenhet 
från branschen, vilket gör att du rustas 
med praktiska och verklighetsförankrade 
kunskaper.

Programmering och entreprenörskap
Vi erbjuder programmering och entre-
prenörskap på alla våra program, två  
viktiga förmågor för framtidens arbets-
marknad. På nästan alla våra skolor har 
du som vill läsa programmering dessutom 
möjligheten att ta meriterande certifikat, 
exempelvis inom Python eller C#.

 

Testa dina idéer i 
vårt kreativa makerspace
Våra teknikskolor har alla ett makerspace 
– en toppmodern high tech-verkstad med 
den senaste utrustningen och tekniken. 
Här kan du som elev göra allt från att  
utforska med VR/AR till att 3D-printa eller 
bygga och programmera din egen robot. 
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NTI GYMNASIET

FRAMTIDENS INNOVATIONER BÖRJAR HÄR.


