Marts 2018

Velkommen til Numicon kursus
i samarbejde med
Dato: Fredag den 25/5 kl. 9.00–16.00. Eller lørdag den 26/5 kl. 9.00-16.00
Sted: Ellebækskolen, Lundgårdsvej 2, 4100 Ringsted
Pris: 800 kr. for medlemmer. 1500 kr. for ikke-medlemmer
Kursusledere: Liber og IAKM-DK
Baggrund: en del danske familier har deltaget i Karlstadmodellens projekt
”Sprog og matematik-ligheder i læring”, som bl.a. anvender Numicon.
Ligeledes har vores forening har fået flere forespørgsler fra forældre og fagfolk,
der ønsker at vide mere om Numicon.
Målgruppe: forældre og fagfolk, der er nysgerrige på Numicon.
Undervisningen vil foregå på svensk, men vi er flere i foreningen, der kan
hjælpe med at oversætte.
Formål: at styrke den matematiske tænkning ved brug af Numicons
materialer og metoder.
Mål: at kunne bruge Numicon hjemme, i børnehaven og i skolen.
At få mulighed for at ”netværke” og udveksle erfaringer med hinanden om
allerede afprøvede Numicon materialer.

Vi har valgt at holde kursusafgiften nede, så man skal selv medbringe frokost.
Der vil være mulighed for at køre til Bjæverskov (5 min. i bil), hvor man kan
købe mad (pizza, smørebrød, salat, burger, sandwich).
IAKM-DK står for frugt, småkager, kaffe, the og vand.

Marts 2018

Kursusprogram
9.00
Hej og velkommen (dagens oplæg, praktiske detaljer,
præsentationer/forudsætninger)
9.15
Hvad er Numicon og hvad bygger Numicons arbejde på?
10.15 Kaffe/te
10.30 Workshop 1
Opgave, som man diskuterer under frokosten
11.30 Frokost
12.30 Tanker fra formiddagen? Gruppefremlæggelse
12.45 Workshop 2
Opgave til gruppearbejde
13.45 Gruppearbejde
14.45 Kaffe/te
15.00 Gruppefremlæggelse
15.30 Næste skridt for mig/os? Hvordan implementerer jeg/vi det sammen
med eleverne/barnet?
15.45 Evaluering/refleksion/spørgsmål
16.00 Tak for i dag!
**************************
Tilmelding: Iakm-dk@hotmail.com - senest 10/4 2018
Husk at skrive hvilken dag, du ønsker at deltage. Og skriv om du
deltager som fagperson eller forældre samt aldersgruppen for de/det
elever/barn, som du ønsker eller bruger Numicon med.
Først til mølle princippet (maks. 24 deltagere pr. kursusdag)
Der vil være mulighed for at tale med certificerede vejledere i
Karlstadmodellen under Numicon kursuset.

www.iakmdk.dk

