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Frågan är inte om du är smart utan hur
Hitta din inlärningstil och lär dig använda den

ms. t

ill: 30
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med Mia Ullman

Alla som någon gång försökt råplugga inför ett prov vet att det inte är särskilt
effektivt. Bästa inlärningen är att lära sig studera på rätt sätt.
Låt dig inspireras!
Med sin föreläsning om studieteknik lär Mia ut hur man kan läsa effektivare och skapa struktur.
Alla är vi olika. Du får inblick i hur just du fungerar och tips på verktyg som kan passa din
inlärningsstil liksom vägledning som hjälper dig att undvika studiestress när arbetsbördan
bara växer.
”Mia Ullmans
föreläsningar
i studieteknik inger
Målgrupp: Lärare, föräldrar och elever på grundskola,
hopp och visar att alla kan lära sig.” –
gymnasium och högskola etc.
Anna Walberg Nyström
‘

Föreläsare: Mia Ullman arbetar idag som speciallärare på ett gymnasium med inriktning på elever
med diagnoser samt behov av stöd och struktur. Mia har erfarenhet som lärare på
alla stadier från lågstadiet till Komvux och även inom Sfi och SAS. Hon har fördjupade
kunskaper inom läs och skrivutveckling.

Göteborg

2 september

Sedan 15 år har hon inriktat sig på att hjälpa elever att hitta sin inlärningsstil och nå
bra studieresultat och även att vägleda lärare med kurser och föreläsningar både
i studieteknik samt läs- och skrivutveckling. För att nå ut till fler har hon valt att
föreläsa om ett ämne som hon anser alla bör få kunskap om.

Stockholm
4 september

”Kunnig och påläst! Intressant att lyssna på!” – Carina Lundkvist, “Mias genomdragning av studieteknik i min mentorsklass var givande och
intressant. Vi fick lyssna på inspirerande inslag kring olika sätt att bättre kunna hantera sina studier.” – Anna Winroth

Tid		

18:00 - 20.30

Anmälan

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart.
www.medalgon.se | telefon 08 - 28 66 90
info@medalgon.se

Plats

Centrala lokaler i respektive ort, adress meddelas på biljett och på www.medalgon.se.
Ev. ändringar t.ex. lokalbyte meddelas via e-post.

Pris

525 :- + moms/deltagare och föreläsning, inklusive enklare förtäring
vanligtvis frukt och dryck. OBS! Midsommar-pris t o m 30 juni 395 :- + moms.
Därefter: Boka tidigt-pris t o m 12 sept: 450 :- + moms.
Anmälan är bindande - platsen kan överlåtas.
F ö r u t f ö r l i g a re i n n e h å l l o m re s p e k t i v e f ö re l ä s n i n g , l ä s m e r på w w w. m e d a l g o n . s e !

.se
@medalgon

facebook.com/medalgon

