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Digital Dannelse og Disruption

Kommunikativ grammatikundervisning
- Übung macht den Meister

Digital dannelse er et hyped begreb i den offentlige debat,
men hvad er digital dannelse egentlig, og hvordan kan vi som
undervisere klæde vores elever/kursister på til at navigere
konstruktivt i det digitale samfunds udfordringer? Hvilke
strategier skal vi bruge og hvilke tiltag kan vi tage, også på
skoleniveau, for at sikre, at vores elever opnår digital dannelse?
Instruktør
Pris

Kaare Petersen
400 kr.

Kursusnummer CFU17040
Tid
5. oktober 2017 kl. 13-16
Sted
VIA CFU, Ceresbyen 24, Aarhus C

Instruktør

Afviklet

Instruktør
Pris

Kursusnummer CFU18007
Tid
5. februar 2018 kl. 9-15
Sted
VIA CFU, Ceresbyen 24, Aarhus C

Kursusnummer CFU17039
Tid
7. december 2017 kl. 13-16
Sted
VIA CFU, Ceresbyen 24, Aarhus C

Kurset er arrangeret i samarbejde med Gyldendal.
Mette Hermann og Poul Tornøe
175 kr.

Instruktør
Pris

Peter Arnborg Videsen
400 kr.

Louise Tidmand
1270 kr.

Få inspiration til at arbejde med dine elevers vedholdenhed og
viljestyrke så de lærer mere.
Instruktør
Pris

Kursusnummer CFU18015
Tid
5. april 2018 kl. 13-15
Sted
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Peter Arnborg Videsen
400 kr.

ASE - Studietur for naturfagsfolk
Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner og få netværk
til øvrige deltagere. Besøg også messen med mere end 3.000
m2 udstillingsareal med udstyr til naturfagene. ASE-konferencen
afholdes i januar 2018 i Liverpool. Se også viacfu.dk/ASE

Introduktion til mindsetbaseret
undervisning
Hvordan gør vi vores elever i stand til at lære mest muligt?
Det har vist sig, at de læringsstrategier eleverne vælger betyder
meget for, om de udnytter deres potentiale. På kurset introduceres
mindsetteorien, og hvordan den kan bruges i praksis.

Kursusnummer CFU17027
Tid
26. oktober 2017 kl. 9-15
Sted
VIA CFU, Ceresbyen 24, Aarhus C

Vedholdenhed i undervisning
- et inspirationskursus

Integreret skriftlighed i engelskundervisningen

Instruktør
Pris

Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove
Lektor og lærebogsforfattere
620 kr.

Sæt fokus på elevernes trivsel gennem et styrkeperspektiv
- skab motivation for læring gennem konkrete værktøjer der
italesætter elevernes ressourcer frem for deres mangler.
Instruktør
Pris

Charlotte Ib - Lektor
1250 kr.

Med reformens fordybelsestid er der afsat tid til skriftlighed i
timerne. Få ideer til hvordan du kan integrere det skriftlige
arbejde i undervisningen, så det giver mening for eleverne.

Pris

Kursusnummer CFU18013
Tid
12. marts 2018 kl. 13-16
Sted
VIA CFU, Ceresbyen 24, Aarhus C

Livsduelighed, dannelse og læring
i et styrkeperspektiv

Formel debat i undervisningen
Formel debat er engagerende og sjovt samtidig med at det
udvikler dine elevers analytiske og kritiske tankegang, og de
bliver bedre til at strukturere og argumentere. Debat er god
eksamenstræning og giver masser af selvtillid.

Vi ser på, hvordan forskellige øvelser kan være med til at styrke
elevernes formidlingsevne og sproglige korrekthed i tysk - både
mundtligt og skriftligt.

VIA Center for
Undervisningsmidler

Kursusnummer CFU17038
Tid
22. november 2017 kl. 13-16
Sted
VIA CFU, Ceresbyen 24, Aarhus C

Pris

Kursusnummer CFU18203
Tid
3.-6. januar 2018
Sted
Liverpool

5500 kr. ekskl. fly til Manchester

Skolemessen 2018
Skolemessen i Aarhus er en fast inspirationskilde for mange grundskolelærere.
I 2018 udvider messen målgruppen og præsenterer et gymnasiespor med gratis
foredrag og udstilling af læremidler rettet mod gymnasierne.
Se program og tilmeld dig gratis på skolemessen.dk fra 8. januar 2018

Hvad kan du bruge
CFU til?

Kontakt

– Kurser og inspirationseftermiddage
på din skole. Kontakt os så vi kan
skræddersy kurser, der passer til dit
behov.

Rikke Fjellerup
Gymnasiekonsulent
VIA Center for Undervisningsmidler
A. I. Holms Vej 97, 7400 Herning
rikf@via.dk
T: 8755 2736

– Streaming og lån af film og TVudsendelser på mitCFU, eller book
så dine elever kan se dem 		
hjemmefra.
– Pædagogisk vejledning

Tilmeld dig på viacfu.dk/kurser
Læs mere på viacfu.dk/gym
Følg os på facebook

– Alt fra bøger til e-bøger, idrætsspil
og robotter

8285 - jyst - 10.17

– EMU.dk

