Suggestopediakademin
bjuder in till fortbildningsträff…

Människohjärnan och lärandet
“The reserves (unused potential capacity)
of the human brain/mind,
and the ways to reach these reserves safely,
were and still are our great dream …”
(Lozanov, Georgi 2009: 30)
Höstens språkdagar kommer att gå av stapeln på Restad Gård i Vänersborg. Vi lovar redan nu två mycket spännande och lärorika dagar. Jorunn Hetland och Katrin Lunde
har båda doktorerat i lingvistik och har ett brinnande intresse för hur hjärnan är strukturerad och fungerar i förhållande till lärande och till språkinlärning specifikt. Båda
är dessutom utbildade suggestopedipedagoger.
Jorunn Hetland är professor i språkvetenskap och kommer att koppla ihop Lozanovs tankar, metod och begrepp till dagens diskussioner och problemformuleringar kring
människohjärnan och lärande. Katrin Lunde är associate professor och undervisar i norska och filosofi. Hon kommer att fokusera på mönsterlärande. Det vill säga hur
inlärandet av mönster sker i hjärnan. Jorunn och Karin kommer även att berätta om sin pilotstudie i Oslo där de jämför två parallella grupper av icke läskunniga; en
grupp som studerar utifrån Lozanov-metoden och en kontrollgrupp som går en reguljär kurs norska som andraspråk. Pilotstudien startas upp den 21 augusti, vilket
innebär att vi kommer att få en första delrapport från studien.

Tid:

Fredag den 18

oktober klockan 09.30 – 16.30
Lördag den 19 oktober klockan 09.00 – 14.00

Plats:

Restad Gård, Vänersborg

Program:

Fredag 19/10
9.30 – 10.00 Fika
10.00 – 12.00 Jorunn Hetland
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Katrin Lunde
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Jorunn Hetland och Katrin Lunde
19.00 - Gemensam middag

Kostnad:

150:- för medlem (Lunch och fika båda dagarna ingår)
450:- för icke medlem (som därmed blir medlem även 2020)
Tillkommer boende på Hotell Hehrne en natt inklusive frukost och middag (935:-) (Ytterligare en natt 695:- )

Boende:

Boende är förbeställt på Hotell Hehrne (specialpris: 695:-/natt), bokas via Christina Johnstone

Anmälan:

Maila din anmälan med kontaktuppgifter till Christina Johnstone (christina.johnstone13@gmail.com).
Ange även om du avser att bo på Hotell Hehrne och antalet nätter du avser bo.

Senaste anmälan:

Vi behöver din anmälan och betalning senast den 8:e oktober
för att säkerställa boende på Hotell Hehrne.

Betalning:

Suggestopediakademins bankgiro:

Lördag 20/10
09.00 -10.00 Suggestopedi på Restad Gård
Christina Johnstone
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 12.30 Vi bjuder på vår bästa övning
12.30 Gemensam lunch och avslutning

480-2906

IBAN SE1860000000000999868748,
BIC/SWFT HANDSESS
(för utlandsbetalning)
Om din skola eller arbetsplats betalar kan du använda denna inbjudan som betalningsunderlag.
Se då till att den som betalar anger vem betalningen avser!
Bekräftelse:

Bekräftelse mailar vi ut efter den 8 oktober

Varmt välkommen!

