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Kursets tittel: 

  
Målgruppe:

Mål: 

Info om 
begynnerkurset

Kurssted:

Overnatting:

Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) 

Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole, 
ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen inkludert norskopplæring 
av innvandrere. UNESCO har i sin rapport anbefalt metoden også for personer med 
dysleksi i tillegg til språkopplæring på alle nivåer og som metode for alfabetisering. 

Bli kjent med en metode for god og effektiv innlæring av et nytt språk og begreper. 
Deltakerne får selv oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke kan på denne 
metoden. Vi kan garantere mange positive overraskelser!! 

Begynnerkurset vil gi en god innsikt i metoden. På begynnerkurset vil det også bli vist
undervisningsmateriell. Det vil også bli gitt en orientering om arbeidet i Norge v/ Lisa
Hartmark  

Begynnerkurset er også obligatorisk for de som ønsker å utdanne seg i metoden på et 
høgskolekurs (15 studiepoeng). 

Saxegaarden, Saxegaardsveien , 0192 Oslo 

Nærmeste hotell er flere. Må se på Trip adviser. 
https://no.tripadvisor.com/SmartDeals-g190479-Oslo_Eastern_Norway-Hotel-
Deals.html
Et alternativ kan være et billig alternativ med rom m/ bad på Grünerløkka til 
kr. 250,- pr. natt, minimum 3 døgn.  
http://www.rsveiendom.no/overnattingoslo-no/

Tidspunkt: 4 dagers begynneropplæring 13.-16. mars 2018 

Påmeldingsfrist
:

Onsdag 7. mars 2018.  Alle privatpersoner må ha betalt kursavgift før 
deltakelse. Faktura sendes som vanlig til jobbadresse til de som deltar gjennom
jobben. 

Deltakerantall: Antall maksimum 22 deltakere (unntaksvis 24) 

Deltakeravgift: Kr. 3.800,- pr. person inkluderer kursmateriell, kaffe/te og frukt. Lunsj dekkes 
ikke av kursavgiften for deltakere

2

Suggestopedi er en gledesfylt innlæringsmetode. Den gir motivasjon og selvtillitt 
i opplæringen. Den viser hvor effektivt stillaser som fantasi, humor, sang, 
musikk, spill, dialogtekster, konkurranser, gruppeaktiviteter, kunst, rollespill, 
plakater fungerer når du skal lære et nytt språk.  Metoden kan vise til svært gode
resultater. Se blant annet fra kurs for somaliske kvinner i bydelen Alna og kurs for
analfabeter: www.suggestopedi.no

http://www.suggestopedi.no/
http://www.rsveiendom.no/overnattingoslo-no/
https://no.tripadvisor.com/SmartDeals-g190479-Oslo_Eastern_Norway-Hotel-Deals.html
https://no.tripadvisor.com/SmartDeals-g190479-Oslo_Eastern_Norway-Hotel-Deals.html


Litt informasjon om kurset     

 Kurset vil fokusere på mangfoldet av virkemidler i språkinnlæringen. 

 I den suggestopediske metoden lærer du med alle sansene. 

 Du vil lære et nytt språk ved bruk av musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, 
o.a. 

 Du vil oppleve hvordan du kan lære både raskere og mer gledesfylt når læringen er variert
og foregår i et positivt læringsmiljø.

 Du vil bli presentert for en kreativ, men en systematisk metodikk for språkinnlæring som 
er motiverende og gir en god selvfølelse.

“Fatigue is not caused of the scope of material, 
but by the manner of its presentation”

(Lozanov 2001).
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Program for kurset

Kurset vil inneholde innlæring av swahili slik at deltakerne selv får
oppleve hvordan det er å lære et språk de ikke forstår ved bruk av metoden. I tillegg vil det 
være litt teori som forklarer den suggestopediske metoden i språkopplæringen. 

Dato: Tirsdag 13. mars kl. 10.00 – 16.30: 
Kursleder har ansvaret for programmet for dagen
     
Onsdag 14. mars kl. 09.00 – 16.00
Torsdag 15.mars kl. 09.00 – 16.00 
Fredag 16. mars        kl. 09.00 -  15.30

Alle dagene vil være delt mellom praktisk språkopplæring og litt teori om metoden. 

Fredag 16. mars kommer Lisa Hartmark for å orientere om erfaringene med bruk av
metoden i Norge, om undervisningsmateriell som nå blir produsert og om etterutdanning i
metoden. 

                                     

«Global–Partial–Global (helhet-deler-helhet)»
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 Påmelding 
suggestopedisk begynneropplæring 

13. – 16.mars 2018
Fornavn
Mellomnavn
Etternavn
Adresse privat
Telefon privat
Mobil

Arbeidssted
Adresse arbeidssted
Fakturaadresse +
organisasjonsnummer 
til kommunen eller 
institusjonen 

Telefon arbeidssted
E-post adresse
Undervisningsfag

Informasjon om kurset: Lisa Hartmark, mobil: 92201989

Påmelding sendes til: lisa.hartmark@hotmail.com
  
Påmeldingsfrist: Onsdag 7. mars 2018
NB: Bindende påmelding

Det er begrenset med plasser. Ved mange påmeldte vil det bli satt opp en 
venteliste. De som melder seg på kurset får fortløpende beskjed om deltakelse.  

Her er et sitat fra en lærer fra ett av begynnerkursene hvor spørsmålet var: 

Kan du si noe om hva som var viktigst for deg på kurset? 
                                                                                                                                                       

 Terningkast 
Det er så mye! Jeg har fått bekreftet at denne metoden er tilpasset vår hjerne. Vi har 
lært på en måte som er naturlig for oss. Alle smarte «triks» vi selv har funnet på som 
lærer er samlet i et systematisk og helhetlig system. Det er overveldende og fantastisk!
Jeg tror ikke det finnes en eneste pedagog, som ønsker det beste for elevene, som ikke 
ville gått god for denne metoden!
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