Etterutdanningskurs i

Systematisk begrepsundervisning
- den beste måten å undervise på!

Enten du arbeider i barnehage eller skole, kommer du
daglig i situasjoner der barna trenger å lære begrep!
De aller viktigste er begrep om helt grunnleggende
egenskaper ved ting og situasjoner, som for eksempel form,
farge, størrelse, stilling, plass, mønster, verdi, bruk osv.

Kurslærer:
Erling-André Kvistad Nilsen

Dette er begrep som vi er avhengige av for å kunne bli kjent
med nye ting, gjøre sammenlikninger og lære nye
ferdigheter. Det er disse begrepene som i stor grad danner
de såkalte ”knaggene” som det snakkes så mye om at vi skal
henge kunnskapen på, og som derfor er viktige
læreforutsetninger - men hvordan lages disse ”knaggene”?
Prof. Magne Nyborg har gjennom sin over 30 år lange
forskning på læring, begrepsdannelse og
begrepsundervisning funnet svaret på hva eﬀektiv
begrepsundervisning bør gå ut på, og hvordan vi hjelper
barna å danne gode begrep allerede fra småbarnsalder av.
Ta kontakt på post@nyborgped.no for kursprogram!
Nyborg Pedagogikk er et kompetanseﬁrma som bl.a. tilbyr
privatundervisning og kurs i Systematisk Begrepsundervisning

Mange barn opplever vansker med å tilegne seg stadig
mer komplekse begrep gjennom skoleløpet , og vil etter
hvert bli hengende mer og mer etter. De ﬂeste
ferdigheter og strategier er nemlig også avhengige av
god begrepsforståelse .
Lesing blir vanskelig når mange av ordene i tekstene de møter
ikke gir dem noen mening. Matematikk blir også vanskelig – og i
deres øyne uinteressant - når forutsetningene for å lære med
forståelse ikke er på plass. Det er derfor viktig å komme inn med
god begrepsundervisnig så tidlig som mulig for å forebygge
eventuelle lærevansker. En av årets bestselgere i norske
bokhandlere, «Hvordan fatte matte» av Elin Natås og Anne Lene
Johnsen, dreier seg nettopp om den Systematiske
Begrepsundervisningen etter Nyborg som du vil lære om på
dette kurset.

Ønsker du mer informasjon
om Systematisk
Begrepsundervisning og
våre kurstilbud? Sjekk våre
hjemmesider!
Vi er også på Facebook.

Nyborg Pedagogikk
www.nyborgped.no
48244945

E-post:
post@nyborgped.no

Gjennom ﬂere tiårs arbeid med begrepsundervisning av barn, og
kursing av lærere og førskolelærere, har Nyborg sine
medarbeidere erfart at det tar litt tid å bli en god
”begrepspedagog”! Du bør ha god innsikt i hvordan begrep
dannes og ferdigheter læres, og hvordan du som pedagog kan
påvirke denne prosessen.
På dette kurset lærer du alt du trenger for å komme igang
Systematisk Begrepsundervisning!
Innføringskurset fungerer også som modul 1 i vår modulbaserte
etterutdanning innen Systematisk Begrepsundervisning, dersom
du ønsker å lære dette enda grundigere.

10 timers etterutdanningskurs

Innføring i Systematisk Begrepsundervisning
09.-10.februar 2018 (starter 14.30 fredag, ferdig kl. 15 lørdag)
Kurssted: Ålesund Folkehøyskole, Løypevegen 3, 6012 Ålesund
Målgruppe: Alle som arbeider med undervisning av barn og og unge i skole og barnehage
Pris :kr 3 700 (inkl. mat) - Ved tidlig påmelding før 01.12.17: kr 3.200
Påmelding innen 01.02.18 til post@nyborgped.no

