Ny lærer – kom godt i gang

Det kan være overvældende at starte som ny lærer. Hvad skal man være opmærksom på, og
hvordan omsætter man fagets mål til praktisk undervisning? Få hjælp til at gøre det nemmere at
være ny lærer.

Indhold
Kurset introducerer til nogle af de grundlæggende pædagogiske og didaktiske overvejelser, som kan
hjælpe i forberedelsen og i undervisningen, så hverdagen som ny lærer bliver lettere.
Kurset giver derved et svar på, hvor du som ny lærer kan finde materiale om de mål, undervisning
skal leve op til, og hvordan du kan arbejde med at `oversætte’ dette til undervisning.
•
•
•
•
•

Hvordan planlægger jeg en lektion, og hvilke overvejelser kan jeg gøre mig over elevers læring?
Hvordan kan jeg skabe aktiviteter for elever gennem forskellige undervisningsformer?
Hvordan evaluerer jeg undervisning ud fra mine mål og elevers læring med henblik på næste lektion?
Hvordan finder jeg analogt og digitalt materiale til min undervisning på `mitCFU´?
Hvor finder jeg gratis programmer til min undervisning (fx til lege, quizzer, begrebstræning, evaluering)?

Kurset tilrettelægges med henblik på de tilmeldte deltagere, hvad enten de er ansatte på
erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser. Deltagerne vil evt. blive delt op på mindre hold i
forhold til skoleform, hvis der er grundlag for dette.
Arbejdsform
Arbejdsformen består af korte oplæg og praktiske øvelser.

Undervisere
Rikke Fjellerup, gymnasiekonsulent og gymnasielærer VIA Pædagogik og CFU
Henriette Duch, lektor, ph.d. VIA Pædagogik og CFU
Tid, sted og pris
Vi afholder kurset på din skole, gerne med deltagere fra naboskoler. Vi foreslår et kursus på 4 timer
og vi kan tilpasse kurset til jeres ønsker. Pris afhænger af indhold og varighed.

Målgruppe: nye lærere på ungdomsuddannelser, både gymnasiale uddannelser,
erhvervsuddannelser, VUC og FGU.
Kontakt:
Rikke Fjellerup, gymnasiekonsulent. T: 87552736, rikf@via.dk
Henriette Duch, lektor, ph.d. T: 87551807 hedu@via.dk

