kaskelot

Kære medlem.
Biologiforbundet
udbyder en række ku
rser
i løbet af året, som du
,
allerede nu, kan skriv
ei
din kalender
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Kursurs
Håndsrækning til afvikling
af naturfagsprøven – fælles
kursus for naturfagslærere
Instruktør
Beskikket censor Lotte Thorup fra Ry.
Om prøveforløbet fra eleven trækker fokusområde, til karakteren er givet. Lotte
Thorup vil desuden komme ind på de
lodtrukne, skriftlige prøver i naturfagene
og vise eksempler fra opgaver, hun har
udarbejdet for forlaget Clio til at øve de
skriftlige prøver i biologi og fysik/kemi.

Dato
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 16 – 18.

Sted
Personalerummet på Vorrevangsskolen,
Vorregårds Allé 109, 8200 Århus N.

Datalogning
– hvordan og hvorfor?

Biologimarathon 2017
– 24 timers feltkursus

Kursus ved Skolebutik, hvor der bliver
mulighed for at få fingrene i dataloggerne og diskutere, hvordan de kan bruges i
biologiundervisningen

Tid

Tid
Endnu ikke
endeligt fastlagt, men det bliver på Sjælland efter sommerferien. Hold øje med
kursusopslag i de kommende Kaskelotblade samt på Facebook og hjemmeside.

Ud med naturfagene –
fællesfagligt kursus
om bæredygtighed

Tilmelding
Senest fredag d. 24. marts til lokalformand for DFKF Aarhus og omegn Kim
Christiansen på kim@fysik-kemi.dk. Oplys ved tilmelding hvilken faglig forening,
du er medlem af.

Pris
Gratis for medlemmer af Biologiforbundet og Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Ikke medlemmer: 500,-. Faktura
sendes til skolen.

Arrangør
Biologiforbundet og Danmarks Fysik- og
Kemilærerforening. Foreningerne serverer kage, frugt og kaffe/te.

Lørdag d. 30. september kl. 14 – søndag
d. 1. oktober kl. 14.

Sted
Brede Å Dal Spejderhytte, Søgårdsvej 1, 6240 Løgumkloster
Vi gentager succesen og giver
dig en unik mulighed for at fordybe dig i biologifagets feltbiologiske
discipliner og blive fagligt opdateret sammen med andre biologientusiaster. Rammerne er endnu
engang Vadehavet, da vi slet
ikke blev færdige med at
udforske dette unikke
område sidste år

Pris
Tid
Torsdag d. 14.- lørdag d. 16. september
2017

Medlemmer: 250 kr.
Ikke medlemmer:
600 kr.

Sted
Jørlunde Metalskole, 3550 Slangerup
Med udgangspunkt i Byen Vinge arbejder vi med bæredygtighed belyst
med biologi-, geografi og fysik/
kemifaglige briller på. Kurset er
arrangeret i samarbejde med
Geografforbundet og Danmarks
Fysik/kemilærerforening
Information om tilmelding, pris
mm. følger snart på de tre foreningers hjemmesider
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