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NAGademy præsenterer Præsidentvalget 2020
Start ultimo september. Tilmelding: Skriv til Anders Larsen (ALA) eller Kasper
Langberg (KL) i Lectio

Valgkrig Trump vs Biden

Kursets indhold
Er du interesseret i amerikansk politik og politisk kommunikation? Kom med ind i det politiske
maskinrum. Med udgangspunkt i teorier om medier og politisk kommunikation vil dette kursus sætte
fokus på cases tilknyttet valget 2020. Der vil blive sat fokus på, hvordan de sociale medier påvirker den
politiske proces. Hvordan partierne bruger nettet i valgkampen samt de nye muligheder og
begrænsninger det giver den politiske proces

Evalueringsform
Fremlæggelse af poster/hjemmeside/app med politisk strategi (alle modtager diplom for
deltagelse i kurset underskrevet af rektor Niels Hjølund Pedersen)
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NAGademy præsenterer Karriere ohne Barriere - tysk
virksomhedskultur
Start medio januar. Tilmelding: Skriv til Rikke Sterum (RS) eller Jenny Gibson (JG) i
Lectio

Kursets indhold
Kurset handler om tysk som arbejdssprog.
På kurset lærer du om dansk–tyske handelsforbindelser og om interkulturel virksomhedskultur. Vi får
besøg af repræsentanter for dansk erhvervsliv med tætte bånd til det tyske marked, og vi besøger den
tyske ambassade, hvor vi får indblik i kommunikation og praksis i tyske virksomheder.

Evalueringsform
Som afslutning er der to muligheder:
En jobansøgning på tysk og en mundtlig præsentation eller
En kommunikationsflyer om kommunikation og praksis i tyske virksomheder
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NAGademy præsenterer Exoplaneter
Start i midten af november. Tilmelding: Skriv til Karl Jørgensen (KJ) i Lectio

Exoplaneter - Er der liv derude?

Kursets indhold
Har du kigget op mod nattehimlen og overvejet, om vi er alene i universet? Så har du stillet et af
menneskehedens helt store spørgsmål, som vi i disse år er kommet tættere på at besvare.
I dette kursus vil vi se på, hvordan man opdager planeter udenfor vores solsystem, og hvordan man
kan afgøre, om der kan eksistere liv på disse exoplaneter. Vi vil se eksempler på de forskellige typer af
planeter, som man allerede har fundet, og I vil få mulighed for at arbejde med rigtig data fra et af de
rumteleskoper, som man bruger og derved selv finde jeres “egen” planet.
Formålet med kurset er at give jer forudsætninger til at arbejde videre med astronomi som hobby, en
smagsprøve på astronomi c, i forbindelse med studieretningsprojektet eller måske bare fordi
exoplaneter er super spændende. :-)

Evalueringsform
Kort videnskabelig artikel eller - poster xx.
(alle modtager diplom for deltagelse i kurset underskrevet af Rektor Niels Hjølund)
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NAGademy præsenterer Forfatterskolen
Start ultimo september. Tilmelding: Skriv til Sune Berthelsen (SE)

Forfatterskole

Kursets indhold
Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at skrive? Så kom med på vores forfatterskole, hvor to
elever fra den rigtige forfatterskole underviser. Vi skal lege med og udforske det at skrive.
Vi laver skriveøvelser for at udvikle og åbne jeres egne tekster. Gennem læsning og diskussion af både
jeres egne og andres tekster bliver i bedre til at udfordre sproget
Vi tager på en udflugt til Forfatterskolen i København, og vi skal med til et oplæsningsarrangement i
byen.

Evalueringsform
Forløbet afslutter vi med en reception, hvor I præsenterer jeres egne bøger. Her får I også mulighed
for at læse op af jeres egne tekster.
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