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Flot optag af nye ATU-elever årgang 21
Foråret er på vej. Og igen i år har ATU Øst oplevet en stor søgning til ATU med langt over
400 ansøgninger. Stort velkommen til knap 420 talentfulde unge fra 75 gymnasier fra hele
Sjælland, der i år er optaget på ATU talentprogrammet. Fra Brøndby til Bornholm Det
glæder Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst, at
gymnasierne støtter og prioriterer talenterne:
”Vi er i en tid, hvor talenterne mere end nogensinde har brug for udfordringer – og hvor
samfundet har brug for alle talenter til at løse fremtidens udfordringer. Mange tak til alle
gymnasier for at prioritere de dygtigste unge.”, siger Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef
hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst.
Der venter de nye talenter på ATU et spændende 2-årigt forløb, der byder på både faglige
og personlige udfordringer. Bl.a. foredrag om seneste nyt om forebyggelse af
coronavirus, fagligt oplæg om de moderne nobelpriser og andre banebrydende opfindelser
samt et kig bag kulissen i et USA med etnicitet, race og immigration. Den nye ATU årgang
21 er allerede startet med en workshop i Talent, mål og mindset.
Inden da sagde vi farvel til vores ATU Årgang 19 i januar på en velbesøgt online
diplomoverrækkelse, der bød på kåring af årets underviser, tale af sekretariatschef Ellen
Smidt-Nielsen, spændende oplæg og en flot elevtale af Mikkel Vestergaard fra Ørestad
Gymnasium Læs mere og se billeder her.

Åbent Akademi for alle vores samarbejdspartnere:
Pandemiforskning på verdensplan med topforskere fra
PandemiX Center, Roskilde Universitet
Få indblik i pandemiforsker professor Lone Simonsens banebrydende arbejde, når
Akademiet for Talentfulde Unge Øst inviterer alle vores elever og samarbejdspartnere til
Åbent Akademi. Vi skal høre om, hvordan demografi, epidemiologi, medicin, historie, fysik,
matematik kombineres i et spændende tværfagligt forskningsfelt i rivende udvikling. Lone
Simonsen arbejder med den nuværende Corona-epidemis særlige signatur og undersøger
dens mange lighedstegn med tidligere historiske pandemier.
Hvor: online på zoom
Hvornår: torsdag d. 15. april kl. 15.00-17.00
Læs mere og tilmeld dig via dette link. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Spændende ECHA konference tilbud til vores
samarbejdspartnere: ULIGHED I TALENTUDVIKLING:
”Closing the Achievement Gap”

Elevers udvikling af deres talent og præstationer hænger tæt sammen med elevernes
adgang til læring. Vær med, når internationale forskere på konferencen diskuterer de
komplekse sociale, biologiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger, der ligger
til grund for talentudvikling.
Covid-19 har ikke gjort temaet ulighed i talentudvikling mindre aktuelt, da skolelukninger og
isolation i nogle tilfælde hindrer eleverne i at udvikle deres talent, hvilket dermed kan
forstærke uligheden. Konferencen byder også på kortere præsentationer med key note
speakers, hvor man kan diskutere the achivement gap med andre, der arbejder med
talentudvikling fra hele verden. Dato: 23. – 28. marts 2021. Konferencen er gratis. Man kan
registrere sig her. Læs mere om konferencen her.

Spændende forårsprogram i vente for nye
Erhvervstalenter, der er støttet af Nordea-fonden
Innovative produkter og bæredygtige fremstillingsformer kommer ikke af sig selv. Det
kræver dygtige, innovative og talentfulde håndværkere, elektrikere, programmører, murere,
gartnere, kokke og mange andre i produktions- og fremstillingserhverv, der kan og vil
tænke og udvikle nyt og innovativt. Tak til alle uddannelsesledere og
uddannelseskoordinatorer på erhvervsskolerne på hele Sjælland for at åbne dørene online
til informationsmøder. Vi har allerede knap 50 tilmeldinger fra motiverede og nysgerrige
erhvervselever, og der er fortsat ledige pladser. Ansøgningsfristen er den 1. april kl. 12.00.
Vores nye årgang Erhvervstalenter kan glæde sig til at starte med en workshop i
innovation og entreprenørskab sammen med Erik W. Hallgreen, ph.d. i innovation og
medstifter af virksomheden VOVE. Derudover sætter vi fokus på motivation som drivkraft
og på, hvordan eleverne når deres mål. Eleverne møder små og store virksomheder,
erhvervsledere og iværksættere og får mulighed for at lave egen businessplan og pitche
en ide. Vi skal høre om bæredygtigt iværksætteri og ikke mindst om iværksætterens DNA.

Og velkommen til vores nye programleder på Erhvervstalenter, Lasse Skånstrøm, der har
stor erfaring fra undervisningssektoren og endda er blevet kåret til årets underviser. Skriv
eller ring til Lasse, hvis du vil vide mere om Erhvervstalenter, lasse@talentfuldeunge.dk,
mobil 31228516. Erhvervstalenter er støttet af Nordea-fonden og er gratis at deltage i for
eleverne. Se hvad Oliver, tidligere elev på Erhvervstalenter siger her.

Cybersikkerhed: I øjenhøjde med unge
Sammen med den nationale partnerskabskreds støttet af Industriens Fond og bestående
af AAU, DTU, CBS, ITU, Happy42 og Forsvarets Efterretningstjeneste, medvirker ATU Øst
til at sætte fokus på cybersikkerhed, og derigennem øge de 15-25 åriges interesse for
cybersikkerhed, herunder som en uddannelses- og karrierevej.
I foråret afholdes workshops i ”Cybersikkerhed i et forretningsperspektiv” og
”Cybersikkerhed i et juridisk perspektiv” på ATU Østs talentprogrammer, og til efteråret
åbner vi op for et splinternyt Cyber Akademi, hvor talentfulde unge får mulighed for at
dykke dybere ned i emnet. Vil du vide mere om cybersikkerhed på ATU Øst
talentprogrammer, så kontakt projektleder Mathias Lassen
på mathias@talentfuldeunge.dk.

Yngre Talenter og Junior Talent: Online informationsmøde
for talentkoordinatorer og skoleledere
ATU Øst inviterer til online informationsmøde for talentkoordinatorer og skoleledere,
torsdag d. 8. april 2021, kl.14.00 - 15.00: På mødet vil du få information om Junior Talent
og Yngre Talenter samt det kommende optag til den nye årgang, høre mere om teorien
bag ATUs talentbegreb, og få mulighed for at drøfte, hvordan vi sikrer tilstrækkelige
udfordringer til de dygtigste sammen med andre talentkoordinatorer.
Sådan tilmelder du dig: Find informationsmødet i din Planorama-kalender og klik på
mødet. Tilmeld dig ved at trykke på tilmeldingsknappen nederst på siden eller send en mail
til programkoordinator Therese på therese@talentfuldeunge.dk. Vi glæder os til at se dig.
Vores dygtige elever på Yngre Talenter og Junior Talent årgang 19 modtog i januar deres
diplomer for at have gennemført talentprogrammerne. Diplomoverrækkelserne foregik
online på zoom. Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen ønskede begge årgange tillykke i en
tale: ”Det er utrolig vigtigt, at I bliver ved med at være nysgerrige, kaster jer ud i nye ting og
søger nye faglige udfordringer. Men VIGTIGST AF ALT - at I vil blive ved med at være der
for hinanden. Stort tillykke med jeres diplomer”.
Læs mere på Facebook og se flere billeder fra diplomoverrækkelsen her.

Ny bog fra fransk talentforsker – kan købes hos Amazon
Den verdenskendte franske talentforsker Francois Gagné har udgivet en ny bog med den
engelske titel:’ Differentiating Giftedness from Talent: The DMGT Perspective on Talent
Development’. Den kan indtil videre købes på Amazon, og vi henviser til link her.

Rigtig god påske 😊
Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker alle vores samarbejdspartnere en rigtig god
påske. Vi glæder os over vores gode samarbejde med jer, og at I spotter talenterne, støtter
talenterne og prioriterer at sende eleverne til ATU Øst.
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