Rosenstorpskolan bjuder in till föreläsning den 6 oktober klockan 1830 till cirka 2000:

Inspirationsföreläsning: Nycklarna till ökat lärande och glädje hemma och i skolan.

Nycklarna till ökat lärande och glädje
hemma och i skolan.
Många föräldrar upplever att de får kämpa hårt
när de ska hjälpa barnen med läxor och annat
som hör skolan till. Ofta med resultat som:
• frustration, tjat och gnat
• oro och otillräcklighet
• negativa attityder och tillstånd
Det är också lätt hänt att barns olika sätt att ta in
information och kunskap leder till etiketter som:
• svårigheter med koncentrationen
• läs-, räkne- eller skrivutmaningar
• störande för klassen eller idrottsaktiviteten
• stressreaktioner och försämrade resultat
Vi har till exempel upptäckt att många barn med
läs-, räkne- och skrivutmaningar läser med
vänster öga, lyssnar med vänster öra och behöver
röra sig för att kunna tänka och lära sig.
Vi hjälper barn och föräldrar öka lärandet och nå
framgång hemma, i skolan och inom idrotten.
Under föreläsningen får du ”hjälp till självhjälp”,
framgångsnycklar och Hjärnrörelser som ökar:
• lärandet och kreativiteten
• koncentrationen
• glädjen och självförtroendet
• läs-, räkne- och skrivmöjligheterna
• stresshanteringen
Vi lovar, det är ”lättare gjort än sagt”.

Alla kan lära sig – när miljön är rätt
Vi möter ofta elever som knappt sitta still och
koncentrera sig mer än 6o sekunder under
lärarens genomgång på tavlan.
Vi träffar allt fler elever med behov av att
röra sig för att kunna tänka och lära.
Oftast hänger det ihop med att våra olika sätt
att lära, ta in information och kunskap.
Olikheter som kan leda till läs-, räkne- eller
skrivutmaningar, störande i klassen samt
svårigheter att hantera stress i skolan.
Att vi tar in information via våra sinnen syn,
hörsel och känsel vet de flesta.
Förståelsen för balansen mellan höger och
vänster hjärnhalva, öga, öra, hand och fot
har avgörande betydelse för inlärningen är
däremot inte lika utbredd i Sverige.
Ännu mindre vad du kan göra för att hitta
just din balans.

Föreläsare och tränare:

Fakta:

Torgny Steen är pionjär och jobbar med
Hjärnvägen till utvecklat lärande och
glädje hemma och i skolan.

Vad: Föreläsningen ”Nycklarna till ökat
lärande och glädje hemma och i skolan”.
När: Torsdagen den 6 oktober kl 1830-2000
Var: Matsalen, Rosentorpskolan
Kostnad: Rosentorpskolan bjuder föräldrarna
på föreläsningen (Ord pris: 395 Kr/pers)
Anmälan: Före kl 1200 den 28 september till
rektor Jessica Håkansson
(Jessica.hakansson@vellinge.se)

Torgny jobbar för en skola som utvecklar
för HELA hjärnan och får eleverna att
blomstra och nå godkända betyg.
Torgny håller kurser i framgångsrikt ledarskap i skolan, är
bollplank och handledare för rektorer samt driver
utvecklingsprogrammet CreativeChildren för barn och
föräldrar samt lärare och speciallärare.
Han undervisar även i säljkunskap, kommunikations- och
förändringsprocesser på YH-skolor som Akademi Båstad,
IHM College, Lernia College och Stensunds Folkhögskola.
Torgny brinner för utveckling och förändring på alla
systemnivåer; individ, relation, grupp, företag/skola,
kommuner och samhällen.

Vi är övertygade om …
… att vi lär oss mest när kropp och knopp
aktiveras. Vi varierar pedagogiska aktivitetsramar
som; Teori, upplevelse, rollspel, reflektion, film,
diskussion, presentation, rörelser, och metaforer.
Och helhetssyn på kroppen, knoppen och kosten.

>> Mer information hittar du på www.torgnysteen.com <<

