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”Tænk anderledes før du taler”
- hvorfor er det så svært for mange
elever at deltage aktivt?

Shakespeare: Hvor svært kan det være?!

Få værktøjer til at hjælpe dine udfordrede elever til at ændre
adfærd og hjælpe dem til at turde springe ud i nye udfordringer,
både for at de klarer sig bedre og for at give dem en ny oplevelse
af eget værd.

Instruktører
Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Mette Louise Graah Rasmussen og
Maiken Baltzer Løsmar
Alle
640 kr.
11. oktober 2018 kl. 9.-12.30
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør
Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Tina Lund Klejs
Engelsklærere
450 kr.
7. februar 2019 kl. 12-15
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktører

Mette Louise Graah Rasmussen og
Maiken Baltzer Løsmar

Studieture:

VIP-Studietur til Bruxelles 2019
– for dig der vil sætte EU på skemaet
Se viacfu.dk/eu

Faglighed der fænger
– som del af en pædagogisk dag

Instruktører
Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Mathilde Nygaard Beck & Christina Hove
Lektor og lærebogsforfattere
Tysklærere og andre 2. fremmedsprogslærere
800 kr.
7. januar 2019 13-16
VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Potpourri d’activités à l’oral et à l’écrit
- Boost dine fransktimer
Bliv opdateret på nye undervisningsmaterialer til din franskundervisning og få nye ideer til hvordan du kan arbejde med at
fremme læringen og motivationen både mundtligt og skriftligt.
Du få mange konkrete ideer til at styrke læringsprocessen gennem bevægelse, CL-strategier, sange, it og multimodale medier.

Birgitte Speyer
Engelsklærere
560 kr.
22. oktober 2018 kl. 12.30-15.15
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Se viacfu.dk/ase

Afleveringer i 2. fremmedsprog - Er du
træt af at sidde og rette Google translate?
Bruger du nogen gange mere tid på at mistro brug af Google
translate end på at rette selve afleveringen? Er du i tvivl, om
eleverne bruger din feedback til noget? Så er denne workshop
noget for dig. Få en værktøjskasse fyldt med øvelser til skriftlige
opgaver, der træner sprog, grammatik og mundtlighed, og som
klæder eleverne på til at arbejde selvstændigt med deres opgaver.

Instruktør
Målgruppe
Pris
Tid
Sted

ASE - Studietur for naturfagsfolk
til Birmingham

Differentieret værklæsning i engelsk
- få idéer og inspiration til at arbejde
med værklæsningen
Hvor ville det være dejligt hvis vores elever ikke kun læser men
også oplever litteratur. Bliv klædt på til værklæsning i engelsk
med inspirerende aktiviteter hvor både de læsestærke og de
læseudfordrede elever kan være med. Få elevaktiverende øvelser
med hjem du kan bruge direkte i din klasse næste dag.

Er det nu også så svært at komme til at forstå ham Shakespeare?
Næh! - få Shakespeare serveret på en måde der ikke alene er til
at forstå, men også så det bliver tydeligt, hvorfor han er relevant i
det 21. århundrede. Gennemgang af Birgitte Speyer’s bog, ’Reading
Shakespeare in Our Time’, som du oven i købet får med hjem.

VIA Center for
Undervisningsmidler

Instruktører
Målgruppe
Pris
Tid
Sted

Fabienne Marie-Beatrice Pascale Borresen
og Anne Sophie Westh
Fransklærere
710 kr.
25. oktober 2018 kl. 13-16.30
VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Refleksion over hvad læreplanernes formuleringer egentlig
betyder i praksis og en oversættelse af dem til et sprog eleverne
forstår. På kurset får skolens faggrupper mulighed for, ud fra
de nye læreplaner, at diskutere deres forskellige opfattelser af
kernefaglighed og omskrive de faglige mål til et konkretiseret,
jordnært sprog eleverne rent faktisk forstår. De skal desuden
sættes i relation til de kompetencer eleverne skal opnå og det
skal konkretiseres hvad der ligger heri. Desuden trænes hvorledes der kan gives en reel formativ feedback baseret på de
oversete faglige- og kompetencemål.

Vi kommer til din skole. Kontakt os for at aftale tid, sted samt pris.

Gratis praksisnært kursus i arbejdet
med innovation
VIA CFU og Fonden for Entreprenørskab tilbyder et kursus, hvor
lærerne bliver introduceret til, hvordan innovation kan udfoldes
i netop deres fag, og de vil få mulighed for at udarbejde deres
eget innovationsforløb/ tænke innovation ind i allerede planlagte
forløb. Lærerne vil have udarbejdet konkret materiale til deres
undervisning når dagen er slut. Desuden vil der være en kort
workshop i mitCFU.

Instruktører

Andreas Kambskard, Rune Schou og
Rikke Fjellerup

Vi kommer til din skole. Kontakt os for at aftale tid, sted samt pris.

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

8839 - jyst - 09.18

– EMU.dk

