TALENTFULDE UNGE
SKAL...
UDFOLDE POTENTIALET

BLIVE UDFORDRET
MØDE LIGESINDEDE
BRYDE KONVENTIONERNE

DRØMME STORT

ET UNIKT TALENTPROGRAM
AKADEMIET for Talentfulde Unge giver akademisk talentfulde
gymnasieelever ekstra udfordringer ved siden af deres almindelige undervisning. Vi tilbyder nye faglige horisonter, inspiration til
valg af uddannelse og karriere i et socialt fællesskab med ligesindede vidensentusiaster
AKADEMIET er et 2-årigt forløb, hvor kun gymnasieelever i 1. g.
kan søge optagelse. Aktiviteterne ligger primært uden for den
almindelige skoletid, men der skal påregnes nogen transporttid.
Det er rigtig nemt at komme til at snakke
med en masse forskellige. Folk er indstillet
på at ville snakke med hinanden.
- Laura Marie Aalkjær Danielsen (Årgang ‘13)

UNDERVISER DU KOMMENDE AKADEMIELEVER?
Som lærer spiller du en vigtig rolle. Nogle elever ved godt selv,
at de er oplagte kandidater, mens andre har brug for at blive opfordret til at søge. Overvej, hvilke af dine elever, der kunne have
gavn af og ikke mindst overskud til at deltage i forløbet.
AKADEMIETS tilbud er kendetegnet ved et fokus på faglig bredde,
et omfattende program med både obligatoriske og valgfrie komponenter og et langt forløb, som giver gode muligheder for at
skabe blivende sociale relationer.
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AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE

DET PRAKTISKE
Gymnasiet betaler for hver elev, der bliver optaget på AKADEMIET. Det er gymnasiet, der afgør, hvilke og hvor mange elever
der får lov at ansøge. Herefter udvælger AKADEMIET den bedst
egnede årgang i samarbejde med deltagergymnasierne.
Vi skal have ansøgningerne i hånden senest den 1. december, så
jeres gymnasium har sandsynligvis valgt en tidligere deadline for
at kunne nå at forbehandle ansøgningerne.
Jeg kan godt lide, at der er elever fra både
STX, HTX og HHX, så vi kan lære af hinandens kompetencer.
- Simon Sønderriis (Årgang ‘13)
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