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ET FORLØB FOR
AMBITIØSE ELEVER,
SOM VIL
Er det UDFORDRES!
dig?

HVAD ER ET
TALENTAKADEMI?
Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er en fælles koordineret
indsats for talentfulde elever i hele Nordjylland. Målet er at sikre
talentfulde elevers trivsel og udvikling, samt udfordre dem på et
passende niveau og samtidig løfte det faglige niveau generelt.

Talentakademiet er opdelt
i tre hovedområder:

HUMANIORA
OG SPROG

SUNDHED,
NATURVIDENSKAB
OG TEKNOLOGI

SAMFUND
OG BUSINESS

AKTIVITETER
Hvert semester skal du deltage i tre aktiviteter inden for dit hovedområde: en lokal dag på egen skole, en regional dag sammen med
elever fra nærliggende skoler og en dag på en videregående uddannelsesinstitution.
Dagene kan fx indeholde forelæsninger, masterclasses, gruppearbejde, teambuilding og mange andre spændende ting.
Alle dage er tilrettelagt af udvalgte arbejdsgrupper, som har særlig
interesse og viden inden for hvert hovedområde.

ER DET NOGET FOR MIG?
Hvis du har lyst til at prøve kræfter med et ambitiøst miljø, som
udfordrer din faglighed og giver dig mulighed for at møde andre
talentfulde elever, så skal du overveje talentakademiet.
Du skal påregne hjemmearbejde i mindre omfang, men du får godskrevet dit fravær. Til gengæld får du en enestående mulighed for
at møde ligesindede elever fra andre skoler. Samtidig bliver din uddannelse suppleret med spændende viden og indsigt i, hvad det vil
sige at starte på en videregående uddannelse.

Hvem er du?
Hvis du mener, at nogle af disse ord beskriver dig, så skal du overveje at søge ind på talentakademiet:

AMBITIØS OG
MOTIVERET
TÆNKER
”UD AF BOKSEN”
OG SER NYE
LØSNINGER

KREATIV,
INNOVATIV,
ENGAGERET

Hvordan kommer jeg i betragtning?
Hver skole har en tovholder, som står for tilmelding af eleverne.
Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvor du skriver, hvorfor du
mener, at det lige er dig, der skal optages på akademiet. Du får ansøgningsskemaet af skolens tovholder.

NORDJYSKE GYMNASIERS
TALENTAKADEMI
...er et projekt, hvor 20 gymnasier i Nordjylland
samarbejder for at tilbyde eleverne aktiviteter,
som udfordrer deres nysgerrighed, opfordrer
til nytænkning og kvalificerer deres studievalg.
Elever, som tidligere har deltaget på
talentakademiet, siger:

Se film om
re
hvordan det er at væ
nasiers
med i Nordjyske Gym
Talentakademi:

”

Jeg har været meget glad for at
deltage i Talentakademiet, og jeg er glad
for, at jeg blev optaget. Emnerne har
været rigtig spændende, og jeg er blevet
inspireret og er blevet dygtigere :)

”

Jeg anbefaler alle
at søge om en plads i
Talentakademiet.
Super godt tiltag.

Vil du vide mere?
Du skal kontakte tovholderen på din
skole, hvis du har spørgsmål til talentakademiet. Skriv en mail til akademiets
sekretariat, som kan oplyse, hvem din
tovholder er: ML@vhim-gym.dk

