Talent
skal dyrkes

JUNIOR
TALENT

Talent skal dyrkes

Diplomprogram
Eleverne deltager i programmet over tre

skab, samfundsvidenskab og humaniora.

semestre og har i alt 12 undervisningsdage mellem kl. 8.00-15.00.

Eleverne får:

Undervisningen foregår på de nærliggen-

•

Faglige og personlige udfordringer

de gymnasier koblet med undervisning

•

Inspiration til fremtiden og afklaring

på et universitet eller i en virksomhed.
Det faglige fokus er bredt, så der vil være

på valg af ungdomsuddannelse
•

udfordringer både inden for naturviden-

Et socialt fællesskab med andre
talentfulde unge

Optagelse på Junior Talent
I første omgang skal skolen indstille inte-

Junior Talent tilbyder et halvandet-årigt diplomprogram for talentfulde
elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Her mødes særligt
dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau.

resserede elever til deltagelse. Eleverne
skal udfylde et ansøgningsskema, som
bedes returneret til os. Vi giver eleverne
direkte besked om optagelse – selvfølgelig efter en dialog med skolen. Vi informe-

I en skoleklasse sidder gennemsnitligt 1-2
elever, som savner faglige udfordringer i
deres klasse.
På Junior Talent samler vi dygtige, talentfulde og engagerede elever i 8. klasse, hvor
de vil få undervisning på gymnasier og dykke ned i aktuelle emner med undervisere
fra universitetet.
Skolen får:
•

Faglige udfordringer til alle elever, der
deltager i projektet

•

Mulighed for at inddrage flere elever
via Åbent Akademi

•

Adgang til et fagligt netværk og sparring om talentudvikling

så de kan følge med i programmet
og elevernes deltagelse. Forløbet
koster 4.500 kr. pr. elev, skolen får
optaget. Beløbet dækker 12
undervisningsgange, mulighed for at
sende ekstra elever til fællesaktiviteter
samt netværksaftener om

Kort om Junior Talent

rer løbende skolen om undervisningen,

Et bredt fagligt program med
naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske
fag

Junior Talent kandidater

Start
Slut

Oktober i 8. klasse
December i 9. klasse

12 undervisningsdage og valgfrie arrangementer hvert semester. Besøg på universitet eller i
virksomhed.
Skolen betaler 4.500 kr. pr. elev

•

Har overskud til at følge Junior

talentudvikling.

•

Talent ved siden af det daglige skolearbejde
•

Er fagligt nysgerrige, dygtige og

Er interesserede i ekstra viden på et
højt fagligt niveau

•

Har ofte høje karakterer i et eller
flere fag

motiverede for at lære mere

Hvorfor talentudvikling? Hvis de talentfulde elever ikke møder de udfordringer, de har brug for og ikke får rum til at udvikle sig, er der risiko for, at
de underpræsterer og ikke får indfriet deres potentiale. Det kan have store
konsekvenser for den enkelte. Derfor er talentudvikling afgørende. Ligesom
vi skal sørge for de svageste, er det vigtigt, at vi også dyrker talenterne, som
udgør et kæmpe potentiale for det danske samfund.

”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 erhvervsskoler
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

