
 

Akademiet for Talentfulde Unge 
afholder semesterkonference 
 Andrew Hargreaves 
 Vincent Hendricks  
 Dialog om Akademiets fremtid 
 

Lørdag d.30.november på Greve Gymnasium 

Semesterkonferencen markerer afslutningen på forløbet for 3.g’erne. Det er ikke selve 

diplomoverrækkelsen, som først kommer til januar, men derimod den sidste aktivitet, hvor 3.g’erne kan 

lægge sig i selen og vise, hvad de dur til. Alle elever fra begge årgange forventes at deltage – og i år har vi 

også tænkt talentkoordinatorerne ind i programmet. 

Programmet byder på: Et foredrag af Andrew Hargreaves med titlen:” The Quest for Educational 

Excellence” og et foredrag af Vincent Hendricks med titlen ”Bobler”. 

Derefter vil der være tid til hyggelig sammenkomst efterfulgt af et fællesarrangement for alle 

talentkoordinatorer. Nynne Afzelius vil give en status på Akademiet og løfte sløret for nogle af vores 

drømme for fremtiden. Vi vil også meget gerne høre om jeres erfaringer og oplevelser, og håber at I på den 

måde også vil være med til at forme fremtiden for de talentfulde elever i Danmark. 

Vi håber på at se så mange som muligt af jer.  

Tilmelding senest d.20/11 til nynne@ungetalenter.dk 

 



 

 

 

 

 

 

  

PROGRAM FOR KOORDINATORER 

Kl. 10:45-10:55 Ankomst og registrering  

Kl. 10:55-11:00 Velkomst v/ Nynne 

Kl. 11:00-12:00 Andy Hargreaves 

Kl. 12:15-13:15 Vincent Hendricks 

Kl. 13:15-14:00 Frokost 

Kl. 14:00-15:30 Oplæg og diskussion vedr. 

Akademiet – fremtid og lessons learned 

(Nynne) 

PROGRAM FOR ELEVER 

Kl. 10:45-10:55 Ankomst og registrering  

Kl. 10:55-11:00 Velkomst v/ Nynne Afzelius 

Kl. 11:00-12:00 Andy Hargreaves 

Kl. 12:15-13:15 Vincent Hendricks  

Kl. 13:15-14:15 Pause med frokost 

Kl. 14:15 – 16.40 Fremlæggelser 

Kl. 16:40-17:00 Farvel til 2.g’erne 

Kl. 17:00-19:00 Reception for 3.g’erne 

 



 

Andrew Hargreaves: The Quest for Educational Excellence 

Professor Andrew Hargreaves er i Danmark for at holde oplæg for 

rektorforeningen, og vi har været så heldige, at få ham booket til et 

arrangement hos os ved samme lejlighed. Andrew Hargreaves er en af 

de fremmeste uddannelsesforskere, og det er med stor glæde og 

stolthed, at vi kan annoncere hans oplæg.  Andrew Hargreaves er fra 

Lynch School of Education på Boston College. Han forsker i uddannelse 

og uddannelsesudvikling, og hvordan vi kan sikre mest muligt udbytte 

af uddannelser i det moderne samfund. Han står bag et omfattende 

virke som forfatter, men han er især kendt for ”The Global Fourth Way: 

The Quest for Educational Excellence” fra 2012, som handler om, hvordan man udvikler 

uddannelsessystemet, på en måde der virker og matcher behovene i samfundet i dag. Og ”Professional 

Capital: transforming teaching in every school” også fra 2012, som behandler hvordan lærerrollen kan 

udvikles og transformeres. Læs meget mere f.eks. her: www.andyhargreaves.com 

  

http://www.andyhargreaves.com/


 

 

Vincent Hendricks: Bobler 

Professor Vincent Hendricks taler bl.a. ud fra sin store forskning og sine 

udgivelser om formel epistemologi, logik, metodolog bla. formel 

indlæringsteori. Det har fra elevernes side været et stort ønske at få mere 

filosofi på banen, og det er derfor med stor glæde at vi kan annoncere, at 

det er lykkedes os at få Vincent Hendricks til at komme til 

semesterkonferencen. Vincent Hendricks har tidligere holdt oplæg for 

Akademiets deltagere, og vi ved derfor at vi kan love, at det bliver engagerende, hjernevridende og på et 

højt akademisk niveau – naturligvis formidlet underholdende og provokerende.  


