SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Välkommen till Språkforskningsinstitutets
inspirationsdag den 20 maj 2010!

Medverkande
• Dr David Rose – University of Sydney, Australia
• Associate Professor Kristina Love
– The University of Melbourne, Australia

• Flera verksamma lärare i Stockholms stad
Dr David Rose och Dr Kristina Love kommer att berätta om sina erfarenheter av
litteracitetsutvecklingsarbete i Australien. Dr David Rose har utvecklat programmet
Reading to Learn, som visat sig vara mycket effektivt för språk- och läsutvecklingen
hos elever. Associate Professor Kristina Love har lång erfarenhet av den australiska
s.k. genrepedagogiken och hon har bl a utvecklat undervisningsmaterial för
lärarutbildningen och för kompetensutvecklingsinsatser för lärare.
Under läsåret 2009/2010 har flera grupper lärare tillsammans med
Språkforskningsinstitutet kompetensutvecklat sig inom Reading to Learn och
genrepedagogiken. Under dagen kommer Du att få ta del och inspireras av några av
dessa utvecklingsprojekt.

Anmälan
Anmäl Dig senast den 3 maj genom anmälningsformuläret via länken:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=37206
OBS! Inspirationsdagen är kostnadsfri för pedagoger i Stockholms stad (gäller även
för personal vid fristående skolor inom stadens geografiska område) men en avgift
på 500 kronor tas ut från din skola om Du anmält Dig och sedan uteblir. Om du
arbetar utanför Stockholms stad kostar konferensen 500 kronor. På grund av
begränsat antal platser gäller ”först till kvarn”!

VÄND!
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Tid och plats
20 maj 2010 kl 8:45 – 16:30
Campus Konradsberg (aulan)

Program (preliminärt)
8:45- 9:15
9:15- 9:30
9:30-10:30
10:30-11:00

Registrering och val
av workshops
Öppning av
konferensen
Dr David Rose

12:30-14:00

Mingellunch

14:00-14:45

Parallella
workshops
Fruktpaus

Kaffepaus

15:15-16:00

14:45-15:15

Parallella
workshops
11:00-12:30
Associate Professor
16:05-16:30
Avslutning och
Kristina Love
intresseanmälan till
nästa läsårs kurser
Språkforskningsinstitutet bjuder på kaffe, frukt och lättare lunchförtäring. Om du är
allergisk och behöver specialdiet måste vi få veta det senast den 3/5.

Information
Vill du veta mer eller har frågor får Du gärna kontakta oss!
Ann-Christin Lövstedt
08-508 33973
ann-christin.lovstedt@utbildning.stockholm.se
Eija Kuyumcu
08-508 33644
eija.kuyumcu@utbildning.stockholm.se
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