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ATU Øst fejrer 10 års jubilæum

ATU Østs 10 års jubilæum blev mandag d. 22. januar skudt i gang med en festlig fejring ved
diplomoverrækkelsen for 450 ATU-deltagere. ATU Øst vil de kommende år fortsat have stærkt
fokus på de talentfulde unge og det potentiale, de udgør for os alle.
"ATU Øst udvikler og udfordrer hver dag talentfulde gymnasie- og skoleelever. Unge talenter, som
er exceptionelt dygtige, nysgerrige, engagerede og flittige. Som insisterer på, at det, de
beskæftiger sig med, giver mening og gør en forskel for andre. Danmark skal leve af viden - også
i fremtiden. Og det er de talentfulde unge, som skal være med til at finde kuren mod kræft, udvikle
innovative og banebrydende nye produkter og starte nye virksomheder og arbejdspladser op.
Ligesom vi skal sørge for de svageste, er det vigtigt, at vi også dyrker vores talenter, så de kan
udnytte deres potentiale til gavn for os alle"
Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen

Læs artiklen Talentfulde unge udgør et kæmpe potentiale for samfundet

Folketingsmedlem Bertel Haarder

Undervisningsminister Merete Riisager
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Velkommen til Årgang 18

Over 600 talentfulde unge har i år sendt ansøgning til ATU Øst. 475 nye deltagere var heldige at
slippe gennem nåleøjet i et meget flot felt.
ATU Øst byder i disse dage velkommen til Årgang 18. Første workshop "Dyrk dit talent" sætter

fokus på talenternes personlige og faglige udvikling. Det handler nemlig ikke kun om at have
talent - men om at udvikle og dyrke sit talent. Om mål, flid, vedholdenhed samt evnen til at forstå
og handle ud fra egne evner, styrker og svagheder.

Stærkt jubilæumsprogram

ATU Øst har i år videreudviklet det faglige program, hvor deltagerne bl.a. skal fordybe sig i
længere forløb under forskellige temaer.
Årets første workshop satte fokus på jura og menneskerettigheder, som mere end nogensinde er
under pres. Krænkelse af flygtninges rettigheder, FN's konvention mod tortur og anden grusom
umenneskelig eller nedværdigende behandling samt retten til religionsfrihed var problemstillinger,
som blev diskuteret via teori og cases. Der var stor interesse for temaet, som fik top evalueringer:

Hvert semester består af ét modul, hvor vi stiller skarpt på talentudvikling, et større
sammenhængende modul, der fokuserer på faglige temaer, samt et modul med studieværktøjer.
Der vælges mellem forskellige forløb, som sikrer bredden i programmet. Hertil kommer det
valgfrie program.

ATUere møder eliteforskere
ATU Øst inviterede torsdag d. 15. marts til forskningsarrangement i samarbejde med Uddannelses- og
Forskningsministeriet samt Danmarks Frie Forskningsfond. ATU-deltagerne og andre interesserede elever
fra de sjællandske gymnasier brugte eftermiddagen i selskab med tre prishædrede - og nysgerrige forskere, som fortalte deres spændende historier om deres vej ind i dansk forskning.

Professor & VILLUM Investigator, EliteForsk-prismodtager 2018 N. Asger Mortensen
"Akademiet for Talentfulde Unge er et fantastisk tilbud til gymnasieelever, der søger et fællesskab,
hvor de sammen kan dygtiggøre sig yderligere og udfolde deres nysgerrighed i mødet med
forskere fra både universiteter og virksomheder. Den begejstring, energi og mangfoldighed, som
jeg har mødt i ATU, er enestående!"

Talenter i trivsel
Ny analyse fra ATU Øst, udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, viser, at ATU-talenterne
trives rigtig godt. Analysen tegner et billede af en gruppe unge talenter med et stort overskud såvel fagligt
som socialt. Den viser samtidig, at talenterne ikke blot styrker deres egne kompetencer, men også deres
kammerater og klasse, når de stimuleres i de rigtige rammer. De tager den ekstra motivation med sig
tilbage til den øvrige klasse og bidrager yderligere til det gode miljø med ny viden og energi.
Læs uddrag af analysen her
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