
Ny inspiration til matematikundervisningen            1.-2. oktober 2013 
Coach-kursus første del. De grønne punkter er specielle for Coach-kursisterne. 
Hermed fremsendes foreløbigt program. De to kurser kører delvis parallelt. 
Selve kurset begynder kl. 10:30, men fra kl. 9:30 er der mulighed for at få teknisk hjælp.  
Inden kurset bedes du installere og aktivere nSpireCAS version 3.2 på  computeren. NB! Både lærer- og 
elevversion! Nærmere information om dette følger i en senere mail. 
Lommeregnere udlånes på kurset. 
Stx/hf-lærerne bedes forberede sig på eksamenssættet hf B maj 2013, hhx-lærerne på hhx B maj 2013. 
På gensyn i Strib ved Middelfart. 
Undervisere: Bjørn Felsager, Gert Schomacker, Ishak Gürleyik, Thomas Birch, Janus Lylloff og Thomas Lytje.  
Desuden deltager fagkonsulenterne i matematik for stx/hf (Bodil Bruun) og hhx (Laila Madsen). 
 
Tirsdag den 1. oktober 2013 
Selve kursusprogrammet begynder kl. 10:30. Der ankommer tog fra København til Middelfart kl. 09:56. 
Fra Århus til Middelfart kl. 09:54. Taxa til Brogården. Kaffe/te/rundstykker ved ankomsten. 
 

09:30-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.2 

10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS) 

10:45-12:10 Kort introduktion til lommeregner, software,  
dokumenttyper. Rundtur i applikationerne. 
Print, tns, tnsp. (TL+GS) 

Kort introduktion til lommeregner, software, 
dokumenttyper. Rundtur i applikationerne. 
Print, tns, tnsp.  (BF+IG+evt. TTB) 

12:15-13:00 Frokost 

13:15-15:30 Rundtur (fortsat) 
Computer/lommeregner (evt. 2 grupper). 

Coach. Rundtur (fortsat). 
Gruppearbejde. Eksamenssæt maj 2013. 

15:45-16:30 Eksperimentel statistik. Simulering.  (TTB) 

16:45-17:45 Gruppearbejde om statistik (BF+TTB) Eksamenssæt.   (GS+IG) 

18:00-19:00 Aftensmad 

19:15-19:45 nSpireCAS og begrebsindlæring v/ Bodil Bruun.  

19:45-20:15 CAS’s rolle ved mundtlig og skriftlig eksamen v/ Bodil Bruun. 

20:15-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen. 

21:15-22:00 T3 fylder 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager. 

 
Onsdag den 2. oktober 2013 
 

08:00-08:55 Morgenmad  

09:00-09:25 Demo af dataopsamling med en passende sonde (TL). 

 stx/hf hhx 

09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Lineær og kvadratisk 
programmering. 
Finansregning. 
Deskriptiv statistisk. 
(IG) 

10:00-11:00 2D- og 3D-
geometri 
(BF) 

Lineær og kvadratisk 
programmering 
(TTB) 

Modellering: Dataopsamling 
(sonder) eller geometrisk 
(foto).    (TL+GS) 

11:00-12:00 Fortsæt eller byt til nyt emne 

12:15-13:00 Frokost 

13:15-14:45 Differentialligninger (IG+BF+GS) Coach. Navigator. Vidensdeling (JL+BO) 

14:45-16:15 Præsentation af webside (JL+TTB)  
Nyt fra og spørgsmål til TI (BA) 
Elektronisk retning (JL+BO) 
Evt. præsentationer fra deltagerne, opsamling, evaluering og afslutning. 

 
Afrejse. Der går tog fra Middelfart mod København kl. 16:45, mod Århus 16:57.  


