Dato for kåring af årets ScienceOlympiadevindere: D. 6. maj 2019
Ca. 30.000 fulgte med i begivenheden via livestreaming fra DTU, da årets Science OL-talenter blev
kåret i forsommeren! Der var intens spænding til det sidste.
Til stede mandag den 6. maj 2019 vil være alle finalister fra de seks fag (biologi, datalogi, fysik,
geografi, kemi og matematik) der har deltaget i de nationale konkurrencer skoleåret igennem og
som umiddelbart inden har konkurreret for sidste gang om at nå til tops og blive blandt sit fags
vindere. Fagenes ledere og trænere samt indbudte gæster der repræsenterer sponsorer m.m. vil
ligeledes være til stede.
Kun vinderne fra de seks fag kommer til at nyde de oplevelser der venter, når værtslande over
hele verden inviterer på en uges faglige udfordringer i teoretiske og laboratoriemæssige
konkurrencer og på masser af sociale og kulturelle aktiviteter.
Deltagelse i de prestigefyldte internationale olympiader giver venskaber for livet når de unge
møder andre unge med samme interesser, ligesom mange døre åbnes med deltagelse på CVet.
”De spurgte meget ind til min oplevelse og deltagelse i den Internationale Biologi Olympiade, da
jeg var til samtale om et Fulbright Scholarship om tre måneders studieophold ved et amerikansk
universitet” udtaler Camilla Rotvel, som fik legatet (Camilla er MSc. i Molekylær Ernæring og
fødevareteknologi og phD studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab, Biomedical Engineering,
AU)
Hvem der skal repræsentere Danmark i de prestigefyldte Internationale ScienceOlympiader i
sommeren 2019 afsløres…

Mandag den 6. maj 2019 på DTU!
Der livestreames fra auditoriet i tidsrummet kl. 11- kl. ca. 12:50.
Mere information på www.scienceol.dk
Kontaktperson: Birthe Zimmermann
mail: birthezimmermann@gmail.com
mobil: 21 28 05 22

Program for mandag den 6. maj 2019
Kl. 11:00
Kl. 11:05
Kl. 11:15
Kl. 11:30
Kl. 12:15
Kl. 12:45
kl. 12:50
kl. 13:00
kl. 14:00

Velkomst ved konferencier, Birthe Zimmermann, ScienceOlympiaderne
Velkomst ved dekan Martin Vigild, DTU
”Hvad betyder OL-talenttilbuddene for en skole?” ved formand for Danske
Gymnasier, rektor Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium
Festforelæsning ”Jorden, livet og klimaet” ved professor i geologi, Minik T. Rosing, KU
Kåring af årets vindere og diplomoverrækkelse ved Anders Bjarklev, rektor for DTU
Afslutning
Fotografering af den samlede gruppe og af de seks fags grupper og ledere
Frokost for indbudte gæster
Tak for i dag

ScienceOlympiaderne støttes af

