11. JUNI 2017

INAP-seminar 2017
Norheimsund 16. september 2017

Herdis Karlstad

Tuba Luba, ny og
gammel lærerveiledning. Parallell
innlæring av begrep
eller prioritering av
BU før bokstavinnlæring?
Herdis Karlstad

Velkommen til INAP-seminar 2017
Årets anledning til å høre gode faglige foredrag, delta i
diskusjoner og til å treffe andre som arbeider med Systematisk
Begrepsundervisning etter Magne Nyborg.
Vi vil følge opp fjorårets suksess (skåret 4,8 av 5 i evalueringen) og arrangere
årets seminar over samme lest, men med nye spennende foredrag. Årets tema
dekker både praktiske og teoretiske tema. Det blir faglige foredrag med god
tid til paneldiskusjon og mulighet for spørsmål i etterkant av hvert innlegg,
og god tid til å treffe og bli kjent med andre pedagoger.
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Tidlig og forebyggende innsats i
leseopplæringa basert på hennes
undervisning ved
Språk- og leseveilederstudiet til UiO
Solveig Nyborg,
Nyborg
Pedagogikk

3

FOREDRAG

DISKUSJON

NETTVERK

1/2 times foredrag
innen ulike fagfelt

Paneldiskusjon og
spørsmål etter hvert
foredrag.

Bli kjent med andre
som arbeider med
Systematisk
Begrepsundervisning
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BU-modellen brukt i
undervisning av
fagbegrep.

INAP-SEMINAR 16. SEPT. 2017

11. JUNI 2017

Kurslokale:
Norheimsund Friskule,
Sørheimsvegen 3,
5600 Norheimsund

Klokkeslett:
12.00 - 20.00

Program:

Informasjon

12-13 - lunsj

Sted: Norheimsund
16. september 2017
Tid: 12.00-20.00
Pris: 490 for medlemmer av INAP
740 inkl personlig medlemskap i
INAP
Tillegg for sein påmelding: 350 kr

Elin Natås,
Senter for Bedre
Læring

Presenterer
arbeidet med
salgssuksessen
«Hvordan Fatte
Matte».

13-16 - foredrag,
paneldiskusjoner, 15
min pauser mellom
foredrag.
16-18 - middag, sosialt
fellesskap, mulighet for
stands

Påmelding nfi@inap.no innen 25.aug.
Seinere påmelding medfører tillegg i
pris.

18-20 - foredrag,
paneldiskusjoner.

Sigurd Nyborg

Nyborgs læringsteorier knyttet opp
mot andre
teoretikere.

Forbehold om
endringer i program.

TILBUD PÅ MODUL 4 KURS FOR INAP-MEDLEMMER - LÆR MER OM BU I FAGUNDERVISNING
Fredag 15. til lørdag morgen 16. sept.-17 arrangerer Nyborg Pedagogikk Modul 4-kurs med hovedfokus
på Systematisk Begrepsundervisning i fagundervisning. INAP-medlemmer får 10% rabatt. Se
www.nyborgped.no for mer informasjon.

SAMARBEIDSPARTNERE
INAP-seminaret arrangeres i samarbeid med Nyborg Pedagogikk og Norheimsund Friskule
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