CFU online
Bliv helt klar til årets prøver og censorater
- med CFU onlines virtuelle prøvekurser

Hvert år kommer der nye prøvevejledninger i
folkeskolens fagrække. Det er derfor vigtigt, at
lærere og fagteams får mulighed for at opdatere
sig på nyhederne og diskutere fortolkningen af
dem med en fagspecialist ved hånden.
I CFU har vi derfor udviklet en række online
prøvekurser, som gør jer helt klar til at håndtere egne prøver og censorater med ro i maven.
Gennem videoer, konkrete eksempler, øvelser,
diskussionsoplæg og praktiske ressourcer bliver
I guidet klar til prøvestart. Er der brug for det,
kan I altid tage kontakt til jeres fagkonsulent og
få vejledning til, hvordan prøvekurset bedst sættes i scene. Der er både mulighed for at tilmelde
enkelte lærere, hele skoler eller kommuner.

CFU online
Fordele ved de online prøvekurser:
•

Opdateret faglighed
Alle lærere bliver opdateret på den nyeste prøvevejledning i faget.

•
Fleksibilitet
	I har adgang til kurserne fra januar til juli og kan tilgå dem, når I har tid.
Nye lærere kan genbesøge kurserne så ofte, der er brug for det.
Garvede lærere kan koncentrere sig om de nyeste ændringer.
•

Fællesskab
Kurserne kan bruges af den enkelte lærer eller i fællesskab i fagteamregi.

•
Praksisnærhed
	Kurserne er fagpraktiske med forslag til konkret undervisning og gode læremidler.
•
Vejledning
	I kan altid kontakte jeres CFU-konsulent for yderligere afklaring og vejledning.
Følgende fag er allerede klar:
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Naturfag

Disse prøvekurser er på vej:
Idræt
Kulturfagene
Billedkunst
Håndværk og design
Madkundskab

Har I lyst til at høre mere, så kontakt:
CFU-leder, Elsebeth Sørensen (eso@pha.dk, 72481957) eller
pædagogisk konsulent Mette Bechmann Westergaard (meew@pha.dk, 72481971).

Pris:
1 lærer
6-15 lærere

300 kr
3.000 kr

Kommuner: – 2 størrelser:
a. 30 lærere (16-30)

5.500 kr

b. 60 lærere (31-60)

10.000 kr

Priserne dækker adgang til kurset i et år.

