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Talent skal dyrkes
Akademiet for Talentfulde Unge Øst (ATU Øst) tilbyder et fokuseret
etårigt diplomprogram til særligt innovative og entreprenante elever
på erhvervsuddannelserne. Her sikrer vi, at talentfulde unge får hjælp
til at udnytte deres potentiale sammen med andre, der er drevet af
samme interesse for at skabe og udvikle nyt.

Programmet består af:
Praktisk og teoretisk viden om
innovation, entreprenørskab, projektledelse, produkt- og konceptudvikling,
ledelse og samarbejde, markedsføring, events, virksomhedsopstart,
samt kommunikation.
Hjælp til karriereafklaring via undervisere fra erhvervslivet, iværksættere
og andre eksperter.

Personlig udvikling i et stimulerende
og udfordrende fagligt og socialt
fællesskab med andre unge talenter.
Fokus på motivation, mål, samarbejde
og feedback.
Temacamp, hvor deltagerne arbejder
med en konkret case eller udvikling
af et nyt produkt i samarbejde med
eksperter og virksomheder.

Få adgang til den seneste viden om talentudvikling via nyhedsbreve,
internationale konferencer, årlige talentdage, diplomoverrækkelser og Åbent
Akademi.

Erhvervstalenter
Talentprogrammet henvender sig til
erhvervsskoleelever, som har brug
for flere udfordringer og mere viden,
som har flair og interesse for entreprenørskab og som evt. drømmer om
at starte egen virksomhed, udvikle nye
projekter, produkter og koncepter.
Programmet har særligt fokus på at
ruste eleverne til det fremtidige
arbejdsmarked ved at styrke deres
kompetencer inden for innovation og
entreprenørskab gennem oplæg,

workshops og valgfrie aktiviteter,
herunder projektledelseskompetencer,
kreative kompetencer, samarbejdskompetencer samt koncept- og
produktudviklingskompetencer.
Undervisningen foregår kl. 16.0019.00 fordelt over 2 semestre, i alt
50 timer. Hvert semester består af 5
basismoduler og virksomhedsbesøg,
som tilrettelægges i samarbejde med
førende eksperter og virksomheder.
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“ATU fungerede som et godt
supplement til min daglige skolegang,
fordi Akademiet har givet mig
mulighed for at udvide min horisont
og få adgang til viden, som lå udenfor
mit normale pensum”
Andreas Geest (19), ATU.

ATU Øst tilbyder fem programmer
ATU programmet - til gymnasieelever
Junior Talent - til 8. og 9. klasse
Yngre Talenter - til 6. og 7. klasse
Erhvervstalenter - til erhvervsskoleelever
Cyber Talent Akademi – til elever på ungdomsuddannelser
Åbent Akademi er et ekstra tilbud til alle vores elever, deres lærere
og kammerater på alle vores programmer.

ATU er medlem af ECHA – et europæisk netværk, der har fokus på at
sætte en stærkere agenda for talentudvikling i Europa.

Læs mere på
www.talentfuldeunge.dk

Følg os på
og
#talentfuldeunge

