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Inbjudan till kostnadsfri visning av
Datorstöd i språkinlärningen vid

Stockholms universitet

Specialvisning för språklärarna vid Stockholms gymnasier.
Språkinlärning kräver mycket arbete och engagemang. Datorstöd vid språkinlärningen kan ge eleverna
ytterligare stimulans för att ta sig igenom en kurs och uppnå sina mål.

Om du vill se hur det kan fungera är du välkommen till Stockholms universitet den 24:e mars. Universi-
tetet ställer då upp och visar hur de använder Lingus-systemet både i distansutbildningen och i sin
Lärostudio. Längst har man hunnit i italienska, men det finns också möjligheter att pröva på andra språk
som franska, tyska, svenska, norska och engelska.

Genom att Stockholms gymnasier sedan flera år har tillgång till Lingus skulle du själv kunna komma
igång att använda programmet i din egen undervisning till en mycket liten kostnad.

Syfte: Att ge dig en bild av hur datorn kan användas för att stimulera språkinlärningen

Tid: 2004-03-24 klockan 16:30-18:30

Plats: Stockholms universitet, Lärostudion

Målgrupp: Språklärare (främmande språk och svenska-2) vid Stockholms gymnasier

Anmälan: senast 2004-03-10, deltagarantalet är begränsat - först till kvarn....

Program:
Inledning: Ulrike Klingemann, Lärostudion
Vad är Lingus: Håkan Larsson, Larson Education AB (som utvecklat programmet)
Lingus i italienskan
vid SU: Camilla Bardel, Institutionen för franska och italienska.
Workshop: Prova att arbeta med Lingus i Lärostudion med italienska och andra språk.

Att läsa mer:
Du kan förbereda dig genom att besöka Lingus webbplats: www.lingus.se

V G vänd för uppföljning och anmälan !

, Birgitta Möller
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Uppföljning:
Om du blir intresserad finns möjlighet att dagen efter lära mer om hur du själv kan utveckla
övningsmaterial till dina elever med hjälp av Lingus. Denna uppföljning sker enligt:

Plats: Utvecklingsavdelningens lokaler på Trekantsvägen 3, plan 5 i Liljeholmen
Tid: Torsdag 25 mars kl 1630-1900

Hjälp att hitta till oss får du om du besöker www.stockholm.se/medioteket  och där klickar
på länken “Om oss”.

Fyll i uppgifterna nedan samt faxa hela sidan, senast den 10 mars,
till utvecklingsavdelningen, 508 33 920 eller 508 32 715.

Anmälan är bindande! Om du anmält dig men uteblir utan anledning debiteras du 200 kr.

Ja tack, jag kommer den 24 mars till Stockholms universitet

Ja tack, jag kommer den 25 mars till Utvecklingsavdelningen

Namn: Skola:

epost: Tel:


