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Nyhedsbrev
September 2019

Verdenskendt talentforsker gæster ATU Østs
netværksmøde

For første gang nogensinde gæster prof. Francoys Gagné Danmark, når han deltager i Akademiet
for Talentfulde Unge Østs netværksmøde d. 14. november 2019. Sekretariatschef Ellen Smidt-
Nielsen glæder sig til at kunne byde samarbejdspartnere velkommen til en spændende dag:

’Da jeg første gang hørte om Francoys Gagné og så hans model ’The Differentiated Model of
Giftedness and Talent’, blev jeg imponeret over, hvordan det var lykkedes ham at beskrive noget
så kompliceret som talentudvikling i én eneste model, der blot fyldte en side. Og hvor godt det
matchede med ATU Østs opfattelse af begreberne. Stor var min begejstring derfor, da jeg som
medlem af ECHA (European Council of High Ability) blev inviteret til at holde oplæg på deres
årlige talentkonference i Dublin sidste sommer og erfarede, at Francoys Gagné var keynote
speaker. I sin super spændende præsentation gennemgik han sin model, som han har
videreudviklet og set nærmere på, hvilken rolle de medfødte evner spiller.

Efterfølgende interviewede jeg ham sammen med vores kommunikationsansvarlige Camilla
Kjeldahl (læs det evt. her). Jeg inviterede herefter Francoys Gagné til Danmark for at dele ud af
sin viden og erfaringer - en invitation, som han netop og meget glædeligt har accepteret. Det er
derfor med allerstørste glæde og stolthed, at vi kan invitere alle vores samarbejdspartnere til at
høre Francoys Gagné fortælle om talenter, talentudvikling og rammer på vores årlige
netværkskonference d. 14. november 2019, herunder The Differentiated Model of Giftedness and
Talent.’

Prof. Francoys Gagnés er en fransk canadisk professor fra University of Montreal. Hans
model The Differentiated Model of Giftedness and Talent er anerkendt verden over, og Gagné har
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bl.a. vundet NAGCs prestigefyldte Distinguished Scholar Award samt to priser fra Mensa Society. 

Gå ikke glip af denne unikke mulighed og sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 14.
november 2019. Vi sender invitation snarest. 

Talentfulde unge skaber politiske og teknologiske fremskridt i
kamp for klimaet

Over 400 talentfulde unge valgte at bruge sommerferien på Akademiet for Talentfulde Unge Øst
sommer camp. 

’Vi har valgt at sætte klima på dagsordenen på årets sommer camp, fordi det er afgørende, at de
unge selv involveres i at finde løsninger på de store klimamæssige udfordringer, vi står overfor.
Flere tusinde unge verdenen over har stået side om side for at vise, at de tager
klimaforandringerne alvorligt, og på sommer campen gav vi de skarpeste hoveder mulighed for at
mobilisere kræfter til at skabe teknologiske og politiske fremskridt i kampen mod
klimaforandringer’ fortæller sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen. 

Læs mere om sommer campen her

Danske Gymnasier bakker om ATU
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Direktør fra Danske Gymnasier Jenny Bøving Arendt besøgte Akademiet for Talentfulde Unge
Østs sommer camp. Her tog hun del i den afsluttende præsentation af deltagernes nye ideer og
mulige løsninger på, hvordan vi kan mobilisere unge i kamp for klimaet.

’Det har været imponerende at overvære de unges oplæg og se den begejstring og engagement,
de kommer med. De tilegner sig, forstår og formidler viden på et meget højt fagligt niveau. Det er
vigtigt, at der er et tilbud til de dygtigste elever som Akademiet for Talentfulde Unge’ udtaler
Direktør fra Danske Gymnasier Jenny Bøving Arendt.

Velkommen til årgang 19 på Junior Talent og Yngre Talenter
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Over 540 talentfulde grundskoleelever er i år blevet optaget på ATU Østs programmer Junior
Talent og Yngre Talenter. Vi oplever en stor interesse blandt skoler, forældre og elever med
ca. 900 Junior Talenter, mens knap 200 elever deltager på Yngre Talenter, i alt 1.100 elever.
Akademiet for Talentfulde Unge Øst byder i disse dage velkommen til Årgang 19. Første
undervisning sætter fokus på talenternes faglige og personlige 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. 

Invitation til at være med i Yngre Talenter og Junior Talent
Er du interesseret i at høre mere om, hvad Yngre Talenter og Junior Talent kan tilbyde de fagligt
dygtige elever i grundskolen eller rollen som værtsgymnasium, er du meget velkommen til at
kontakte sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen på ellen@talentfuldeunge.dk eller projektleder
Anne-Marie Videbæk Lassen på anne-marie@talentfuldeunge.dk 

National konference om talentstrategier og talentudviklende
undervisning

Talentstrategier, talentkultur og talentudviklende undervisning var nogle af punkterne på Den
Nationale Talentkonference, som Akademiet for Talentfulde Unge Øst i samarbejde Science
Talenterne, ATU I Vest, Giftes Children og Talentcamp afholdte i september. 

Som del af det europæiske talentnetværk ECHA kunne ATU Øst invitere stærke udenlandske
keynotes som bl.a. Prof. Dr. Heidrun Stoeger til at præsentere deres arbejde med talentudvikling:
Why is Self-regulated Learning Important for Talent Development and How Can it be
Taught?

Prof. Dr. Heidrun Stoeger, Chair Professor of School Research, Regensburg Universitet,
præsenterede sin forskning om selvreguleret læring – en aktiv og konstruktiv proces,
hvorigennem eleverne lærer at regulere, overvåge og styre egen udvikling. Med udgangspunkt i
konkrete uddannelsesprogrammer gav hun bl.a. indblik i, hvordan lærere og forældre kan tilrette
forløb for talentfulde elever. 

A Plan? A Policy? A Programme? – it is a Belief

Vaughan Davies, skoleleder på Monmouth Comprehensive School i Wales, satte fokus på,
hvordan vi udvikler en (talent)kultur, som inkluderer og motiverer talentet. Og særligt, hvordan
kulturen understøtter udviklingen af personlige kompetencer som selvstændighed, robusthed og
vedholdenhed blandt alle elever. 
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Har du fået vores partnerbanner

Har du endnu ikke modtaget Akademiet for Talentfulde Unge Østs nye partnerbanner? Vi tilbyder
alle vores samarbejdspartnere vores digitale banner til brug på egne hjemmesider og sociale
medier, som synliggør vores samarbejdspartneres engagement i de dygtigste unge. Skriv en mail
til kommunikationsansvarlig Camilla Kjeldahl camilla@talentfuldeunge.dk for at modtage
banneret. 

Mørkhøjvej 78 * 2700 Brønshøj * info@talentfuldeunge.dk
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