Välkommen till en heldagskonferens om retorik och didaktik
riktad till pedagoger och lärare inom förskola, grundskola och gymnasium

På tal om tillit och kritiskt tänkande
– retorikundervisning från förskolan till gymnasiet
Onsdag den 11 augusti kl 9−17.30 vid Humanisten, Göteborgs universitet
08.30

Registrering och kaffe

09.00-09.30

Välkomsthälsning
Introduktion

Bengt-Ove Boström, rektorsråd vid GU, statsvetare
Barbro Wallgren Hemlin, universitetslektor vid GU,
ordförande i Retorikcentrum vid GU

09.30-10.30

Retorik – konsten att välja språk konstruktivt
Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet

10.20

Kaffe

10.50-12.15

Retorik på skolans olika stadier

10.50-11.30
11.35-12.15

10.50-11.30
11.35-12.15

Tre parallella block - A, B och C

Barn och förskola (A)
Unga retoriker - om små barns argumentation
Barbro Wallgren Hemlin, universitetslektor vid inst för svenska språket, GU
Retoriklek för små barn
Gunlög Å Lindell, retorikpedagog
Grundskola och gymnasium (B)
Älvdalsmodellen - Retorik som röda tråden – praktiskt ex fr förskola till år 9
Karin Beronius, retorikutbildare och språklärare
Upplägg av kurser i retorik år 7-9 och på gymnasiet
Monica Ekenvall, universitetsadjunkt vid inst för didaktik, GU,

medlem i Retorikcentrum vid GU, styrelseledamot i Retorikkollegiet
författare till ”Retoriken i praktiken - lärobok och övningsbok”

10.50-11.30

Gymnasium (C)
Retorisk teori och praktik hur du förenar teori med praktiska övningar i en stegrad progression
Hans Gunnarson universitetsadjunkt vid högskolan i Halmstad,
ledamot av styrelsen för Retorikcentrum vid GU, författare till boken ”Vältalaren”

11.35-12.15

Respons på och bedömning av muntlig framställning
Maria Brännström och Cecilia Olsson Jers
doktorander i Svenska med dialektik vid Malmö högskola/Lunds universitet

12.15-13.15

Lunch

12.15-13.15

Lunch

13.15-14.05

Retoriken som grund för medborgarskap och grundskoleutbildning
José Luis Ramírez, professor i humanvetenskaplig handlingsteori,

initiativtagare till och hedersmedlem i Retorikkollegiet

14.05

Kaffe

14.35-16.05

Praktiska improvisationsövningar parallella workshops i tio grupprum
Improvisationsledare bl a:
Mats Holmberg, Stina Gardestrand, Anders Sigrell,
Gunlög Å Lindell, Rolf Bjelm, Monica Ekenvall, Karin Beronius

16.05-16.35

Återkoppling med frågestund och handlingsuppmaning
Stig Zandrén, ordförande i Retorikkollegiet

16.35-17.30

En skådespelares arbete med poetisk text
Henric Holmberg, skådespelare vid Stadsteatern i Göteborg

Arrangörer

Retorikkollegiet - i samarbete med Retorikportalen.org
Retorikcentrum vid Göteborgs universitet
Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid GU

Deltagaravgift

inkl. lunch och fika
400 kr vid betalning senast den 30 juni
500 kr vid betalning from 1 juli

Anmälan

Anmälan via www.retorikportalen.org

Betalning

Deltagaravgiften betalas till Retorikkollegiets
plusgiro 190236-0 eller bankgiro 388-2818.

Frågor

Kontakta monica.ekenvall@ped.gu.se
eller barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se
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RETORIKKOLLEGIET

