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Savner du udfordringer?

Eksempler på faglige temaer

Junior Talent er for dig, som er fagligt dygtig og savner udfordringer.
Kom med til undervisning, hvor du
arbejder intensivt med et fagligt
tema på højt niveau og oplever,
hvordan det er at gå på gymnasiet.

Klimapsykologi
Gode intentioner og rigtige holdninger om klimakorrekt adfærd bliver ikke

Skab nye venskaber med andre
unge, som brænder for det samme
som dig, og lær af de dygtigste.

altid til klimavenlig handling. Vi undersøger de psykologiske barrierer, som står i

Robotter på Mars
Teoretisk viden om robotter og
innovative processer er fundamentet, når vi skal bygge og
udvikle robotter, der kan løse
små opgaver på Mars.

vejen for klimahandling, arbejder med
klimapsykologiske kernebegreber og

Hvad laver man på Junior Talent?
Undervisningen på Junior Talent finder sted én dag om måneden i skoletiden. Du starter i 8. klasse og er en
del af programmet frem til december
i 9. klasse, altså halvandet år. I alt får
du 12 undervisningsdage samt mulighed for at deltage i en række valgfrie
arrangementer.
Programmet består af faglige oplæg,
workshops og projektarbejde i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag, samtidig
med at vi sætter fokus på personlig
udvikling.
Vi arbejder med vedholdenhed og
samarbejde, og vi lærer dig, hvordan
man søger feedback. Du bliver del af
et hold med andre dygtige unge. Her

får du mulighed for at møde og skabe
netværk med andre, der har samme
interesse som dig.

Kort om Junior Talent
Et bredt fagligt program med
naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske
fag
Start
Slut

Oktober i 8. klasse
December i 9. klasse

12 undervisningsdage. Valgfrie
arrengementer hvert semester.
Besøg på universitet eller i virksomhed.

I deltager selv i et klimapsykologisk eksperiment.

Sådan kommer du med i programmet
1. Kontakt din skole for få ansøgningsskemaet
2. Udfyld ansøgningsskemaet
3. Du skal aflevere skemaet til din
skole

Læg mærke til, at undervisningen
foregår i skoletiden. Det er vigtigt,
at du er opmærksom på, at selvom
din skole godkender din deltagelse
på de faglige dage, så er det dit eget
ansvar at indhente det, du er gået
glip af i skolen.

Junior Talent varetages af Akademiet for Talentfulde Unge Øst, som har
mere end 10 års erfaring med talentudvikling. Junior Talent bød velkommen til sit første hold af unge talenter i 2015. Vi har siden da oplevet en
stor tilgang.

”Man får spændende
viden på højt niveau og
er sammen med andre,
som også interesserer sig
for at lære mere”
Maria 14 år, Junior Talent

ATU Øst tilbyder fem programmer
Akademiet for Talentfulde Unge - til gymnasieelever
Junior Talent - til 8. og 9. klasserne
Yngre Talenter - til 6. og 7. klasserne
Erhvervstalenter - til elever på erhvervsuddannelser
Cyber Talent Akademiet - til elever på ungdomsuddannelser
ATU er medlem af ECHA – et europæisk netværk, der har fokus på at sætte en
stærkere agenda for talentudvikling i Europa.

Læs mere på

Følg os på

og

www.talentfuldeunge.dk

#talentfuldeunge

