Pressemeddelelse
HF med eSport på Århus Akademi
eSport er den hurtigst voksende sportsgren i Danmark
i disse år. Flere og flere efterskoler og ungdomsuddannelser tilbyder eleverne at dyrke eSport, og professionelle danske eSport-hold som Astralis når til tops i
internationale turneringer.
Århus Akademi giver fra august 2018 nye HF-elever
mulighed for at dyrke interessen for eSport i Aarhus
samtidig med, at de tager en gymnasial ungdomsuddannelse.
Kommende elever, der vælger HF-fagpakken ’IT &
eSport’, vil 1-2 eftermiddage om ugen kunne få undervisning i populære spil og i forskellige aspekter af
eSport. Århus Akademi samarbejder med tidligere
spillere på højt plan, som vil stå for undervisningen og
elevernes deltagelse i turneringer og events.
eSport-undervisningen har ud over spilfærdigheder fokus på kompetencer som koncentration, samarbejde,
kommunikation, planlægning og etik på nettet – kompetencer, som er vigtige i mange studiesammenhænge.
HF-fagpakken ’IT & eSport’ indeholder en normal HF
over 2 år med valgfagene Matematik B og Informatik
C. Fagpakken henvender sig især til unge, der overvejer en videregående uddannelse inden for it, web og
medier. Det kan være uddannelser som datamatiker,
it-teknolog, multimediedesigner eller en professionsbachelor i softwareudvikling, it-sikkerhed, digital konceptudvikling eller innovation.

Sandra Holst Madsen, HF-elev og eSport-spiller udtaler:
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Anders Elkrog, kommende underviser på eSport-linjen:
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Stine Nielsen, kommende underviser på eSport-linjen:
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Kontakt for flere oplysninger via
skolens kontor: tlf. 8739 1680

De første studenter med HF IT & eSport udklækkes fra
Århus Akademi sommeren 2020.
Vi informerer om det nye tilbud til åbent hus på Århus
Akademi torsdag den 18.1 kl 19.30 eller lørdag den
20.1 kl 10.00 -13.00.

Rektor Mette Jespersen:
tlf. 4030 3289

