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Nyhedsbrev
November 2018

Ansøgningsfrist til ATU Øst flyttet til 25. februar 2019
Nu nærmer tiden sig for optag af nye deltagere på ATU Øst-programmet og for at sikre mest mulig
tid til at identificere talenterne, har vi flyttet ansøgningsfristen til d. 25. februar.

Nedenfor kort om processen:

December udsender vi information om optag samt foldere, plakater og præsentationer til brug for
rekruttering af elever.

Januar udsender vi link til brug for ansøgningerne

Februar (senest d. 25/02) bedes gymnasierne sende ansøgningerne retur til ATU Øst

Marts modtager gymnasierne information om optagne elever, og program starter medio marts. 

Få besøg af TEAM INFO
Det er igen i år muligt at få besøg af Team Info, som vil være klar til at deltage på
informationsmøder, Åbent hus-arrangementer og fællessamlinger i januar 2019. 

Netværksmøde med fokus på motivation af talenter
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Tusind tak til de mange talentkoordinatorer fra de sjællandske gymnasier, som onsdag d. 14.
november deltog i Akademiet for Talentfulde Unge Østs netværksmøde om Motivation af
Talenter.

Sekretariatschef for ATU Øst Ellen Smidt-Nielsen satte rammen og fortalte om ATU Østs fire
programmer: ATU-programmet, Junior Talent, Yngre Talenter og Erhvervstalenter samt visionen
om videreudviklingen af ATU Øst som videnscenter for talentudvikling. 

Herefter kunne vi byde velkommen til vores underviser på talentmodulet, Flemming Christensen,
som satte fokus på personlig motivation. Vi hørte om, hvordan vi kan motivere talenterne, og
hvordan vi kan bruge motivationen som drivkraft for at skabe stærke relationer og resultater. På
dagens workshop gik debatten ivrigt med gode input til, hvordan vi i fællesskab kan sikre de
bedste rammer for udviklingen af de talentfulde unge. 

Læs mere fra netværksmødet og hent præsentationerne her

Invitation til diplomoverrækkelse for årgang 16
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Akademiet for Talentfulde Unge Østs festlige fejring af
årgang 16. Det er med fornøjelse, at vi kan invitere rektorer, talentkoordinatorer og
samarbejdspartnere til diplomoverrækkelse torsdag d. 17. januar 2019 kl. 17.00-19.00

Invitation følger snarest.  

Åbent Akademi
Rumforskning med Andreas Mogensen og Anja C. Andersen

 

 

 

 

 

 

https://talentfuldeunge.dk/netvaerksmoede2018
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Akademiet for Talentfulde Unge Øst holdt Åbent Akademi med astronaut Andreas Mogensen og
astrofysiker v. Niels Bohr Instituttet Anja C. Andersen. Sammen med 200 af Akademiets egne
deltagere, deltog 200 gymnasieelever fra Sjælland, samarbejdspartnere og lærere samt 100
elever fra Akademiets talentprogram til 8. og 9. klasserne, Junior Talent. 

’Det var en stor fornøjelse at se så mange deltagere til vores Åbent Akademi med Andreas
Mogensen og Anja C. Andersen og se den kæmpe begejstring og glæde, det skaber hos de unge.
Det er vigtigt for os, at så mange som muligt får adgang til Akademiet for Talentfulde Unge Østs
aktiviteter' fortæller sekretariatschef for ATU Øst Ellen Smidt-Nielsen. 

Læs mere og se billeder fra arrangementet med stjernerne her

Talentfulde unge på topuniversiteter

 

 

 

 

https://talentfuldeunge.dk/ATU_udforsker_rummet_med_Andreas_Mogensen_og_Anja_Andersen
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Akademiet for Talentfulde Unge Øst besøgte i efteråret nogle af verdens førende universiteter,
herunder Oxford University og Cambridge University. Det var nogle interessante dage, hvor vi
lærte mere om hvilke elever, de prestigefyldte universiteter leder efter:

“We are looking for the brightest and best students irrespective of where they come from and
their background. What unites students at Oxford is their academic ability and intellectual
curiosity. Admissions decisions are based solely on an applicant’s ability and potential"
fortæller student recruitment officer Charlotte Hamilton, Oxford University. Hun ser Akademiet for
Talentfulde Unge som en styrke i forhold til at søge optagelse på Oxford: "ATY is an excellent
opportunity to acquire these high level extracurricular skills demanded by highly competitive
universities"

Læs mere om samarbejdet med Oxford University her

Junior Talent arbejder med fake news på Københavns Universitet

Torsdag d. 22. november samles knap 350 Junior Talenter til en spændende workshop på
Københavns Universitet om bl.a. digital dannelse og fake news. Her venter dem forelæsninger
med den anerkendte forsker Vincent F. Hendricks, der sammen med junior talenterne udforsker
digitale forstyrrelser og kampen om opmærksomheden på de sociale medier. 

Undervisningen er et nyt samarbejde mellem Akademiet for Talentfulde Unge Øst og Center for
Information og Boblestudier v. Københavns Universitet, som leder forskningsprojektet Digital
(ud)Dannelse D.U.D.E med  prof. Vincent F. Hendricks i spidsen. 

Yngre Talenter er kommet godt fra start

 

 

 

 

 

 

 

https://talentfuldeunge.dk/oxford_university
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Akademiet for Talentfulde Unge Øst har med støtte fra Industriens Fond startet Yngre Talenter for
talentfulde elever i 6. og 7. klasse som en naturlig forløber for Junior Talent. 

I alt 64 elever deltager i projektets første år, hvor de bl.a. modtager undervisning i hjernen,
matematiske modeller, samt EU og flygtninge, forestået af dygtige undervisere fra universitetet.
Undervisningen afholdes i samarbejde med Gammel Hellerup Gymnasium, Solrød Gymnasium,
Borupgaard Gymnasium, H.C. Ørsted Ballerup og Nørre Gymnasium.  

For interesserede kontakt Akademiet for Talentfulde Unge Øst på camilla@talentfuldeunge.dk for
mere information. 

Kom med til netværksmøde
Akademiet for Talentfulde Unge Øst inviterer til netværksmøde for samarbejdsskoler på Junior
Talent og Yngre Talenter februar 2019 - dato følger. 

Vi glæder os til at se skoleledere, lærere og samarbejdspartnere til en spændende eftermiddag
med mulighed for at netværke og sammen sætte fokus på, hvordan vi kan sikre gode rammer for
de talentfulde elever i 6.-9. klasse.

Mørkhøjvej 78 * 2700 Brønshøj * info@talentfuldeunge.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage meddelelser fra gruppen ATU fast, stop med at følge den.
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