Workshop/kurs i Begrepsundervisning
for pedagoger og andre BU-interesserte
Unn deg
og dine
et meningsfylt opphold
på et vakkert, gammelt gods rett
utenfor Roma i høst!
Landlige og frodige omgivelser - og store, luksuriøse
ferieleiligheter bare 15 minutters togtur fra Roma sentrum med
alle dens severdigheter. Togavganger hver time.
I september er det fortsatt sommer - og innhøstingstid i
Italia, og det er gode badetemperaturer.
Samtidig slipper vi unna høysesongen
for turistene og får greit tak i
rimelige flybilletter
fra Norge.

www.casaleditormaggiore.com/
Påmelding til
solveig@nyborgped.no
mer info: tlf 48244945
Påmeldingsfrist
1.aug.12
10% rabatt før 1.juli12

.Nyborg Pedagogikk inviterer til 3 dagers praktisk

Begrepsundervisningskurs/workshop
med parallelle opplegg for voksne og barn

11.-13.sept 2012

Pris for kurs og opphold fra 10.-14.sept.
(inkl. frokost):
Voksen: 3.600,-

Barn (3-16): 2.200,-*

NB! 10% rabatt ved påmelding før 1.juli

Fly
Bergen - Roma t/r
koster :
kr 1200 (norwegian),
kr 1800 (KLM)

Kurset er rettet mot pedagoger og eventuelt foreldre som har litt forhåndskjennskap
til BU-modellen og som ønsker mer praktisk kompetanse innen systematisk
begrepsundervisning og undervisning av analytiske ferdigheter.
Ulike undervisningsmessige utfordringer vil bli belyst ved hjelp av Nyborgs
læringsteori og det legges opp til gruppearbeid og modellundervisning for å øve
praktisk begrepsundervisning og aktuelle tiltak ved lærevansker. Mer detaljert faglig
kursprogram foreligger senere.
Om du ikke har nødvendig forhåndskjennskap til Nyborgpedagogikken, ta kontakt for mer
informasjon.
.
Av hensyn til de som eventuelt tar tidlig morgenfly tirsdag , starter programmet litt ut på
ettermiddagen denne dagen. Onsdag og torsdag har vi 4-timers økter fra morgenen av og resten
av dagen er til fri disposisjon. Tilgang til svømmebasseng, trimrom og hageanlegg**
Leilighetene er store og
komfortable og
Mens de voksne arbeider med sitt, vil
hvert soverom
barna aktiviseres med ulike oppgaver innen- og
har eget bad.
utendørs. Litt avhengig av alder og behov legges dette opp
enten som pedagogisk leik eller som artige økter med innbakt
begrepsundervisning. Dermed kan du med god samvittighet ta
med deg hele familien på "studietur" - det burde
heller ikke være vanskelig å ta barna
fri fra skolen en uke.

* For familier med flere enn 2 barn: ta kontakt for spesialpris

**Gjestene får forsyne seg i kjøkkenhagen!

