Suggestopediakademin
bjuder in till medlemsträff…

Att ha språket i sin hand
Vad gester avslöjar om vuxnas språkinlärning
Gester är intimt förbundna med språk och tal: när vi talar, gestikulerar vi oftast också. När vi dessutom
använder ett språk vi inte behärskar så bra, gestikulerar vi ännu mer. På fredag förmiddag kommer
Maria Gullberg, som är professor på Lunds universitet, att ge oss en kort men fascinerande översikt
över vad forskningen har att säga om relationen mellan gester, språkinlärning och språkutveckling. Hon
kommer både att belysa effekten av de gester inlärare själva producerar och de gester de ser i sin
omgivning. På eftermiddagen fortsätter vi själva med reflektioner. Utifrån önskemål får vi även
påfyllning kring hur vi kan göra introduktioner och synteser.
Som vanligt har vi med oss övningar som vi bjuder varandra på.
(Minimum 15 deltagare)

Tid:

Fredag den 19

oktober klockan 09.30 – 16.30
Lördag den 20 oktober klockan 09.00 – 14.00

Plats:

Mariefred

Senaste anmälan:

Vi behöver din anmälan senast den 8:e oktober
för att kunna boka storlek på lokal och lunch

Program:

Fredag 19/10
9.30 – 10.00 Fika
10.00 – 12.30 Marianne Gullberg
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Gester och Suggestopedi –reflektioner
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Vi bjuder på vår bästa övning

Kostnad:

570:- för medlemmar (Lunch och fika båda dagarna)
870:- för övriga (Lunch och fika båda dagarna ingår, samt medlemskap för 2019)

Anmälan:

Maila din anmälan till föreningens kassör Jenny Hallenek ( jhallenek@gmail.com )
Om du inte är medlem sedan tidigare ber vi därför även maila arbetsort samt vad du undervisar i.

Betalning:

Suggestopediakademins bankgiro: 480-2906

Lördag 20/10
09.00 -10.00 Introduktion och Syntes
(Anna Cramér)
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 12.30 Vi bjuder på vår bästa övning
12.30 Gemensam lunch och avslutning

IBAN SE1860000000000999868748,
BIC/SWFT HANDSESS
(för utlandsbetalning)
Kom ihåg att skriva ditt namn vid insättningen.
Boende:

Du som behöver bo över i Mariefred:
Boende hittar du på www.imariefred.nu

Bekräftelse:

Bekräftelse mailar vi ut efter den 8 oktober

Varmt välkommen!

