Skickas till:

Kurs - Adler Arbetsminnestest 2017
Certifieringsutbildning i MALMÖ
Du lär Dig som pedagog en unik och komplett metod för att kartlägga arbetsminne
med Adler Arbetsminnestest samt planera och genomföra vinnande hjälpinsatser.
Hela utbildningen är mycket konkret inriktad på elever med komplicerat lärande.
Kursdatum & ort: MALMÖ 10-11 maj 2017
Målgrupp: Pedagoger inom grundskola, gymnasium och komvux
Kursledning: Neuropsykolog Björn Adler
Kostnad: 6100:-/person. Kaffe + lunch ingår för båda dagarna (priser exkl moms)
Leverans av test: Arbetsminnestestet levereras 1 månad innan kursen
Läs även mer på: www.arbetsminne.nu

ANMÄLAN TILL UTBILDNING
Plats: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10, Malmö (vid Caroli City -nära centralstationen)
Kursavgift: 6100:-/person (exkl moms). Kostnad för arbetsminnestestet tillkommer med 2720:- (20% rabatt på
ord pris 3400:-)
Anmälan: info@kognitivtcentrum.se Fax: 040-12 64 65

Kognitivt Centrum, Östergatan 2, 211 25 Malmö

Vg texta

Namn__________________________________________________________________
Namn__________________________________________________________________
Skola/Organisation______________________________________________________
Gatu/Boxadress_________________________________________________________
Postnr och ort __________________________________________________________
Tele ______________________________ Telefax ____________________________
Annan fakturaadress ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Anmälan är bindande. Faktura sänds ut till Er senast en månad innan utbildning med 30 dagar netto betalning.
Platsen kan överlåtas till annan person inom Er skolenhet.

Kognitivt Centrum

Östergatan 2
211 25 MALMÖ
info@kognitivtcentrum.se
Fax: 040-12 64 65

Läs mer om utbildningarna och oss på;
www.kognitivtcentrum.se

www.arbetsminne.nu
eller ring oss på 040-30 16 80
för mer information

Adler Arbetsminnestest för pedagoger
Certifieringsutbildning
Inledning
Adler Arbetsminnestest ger Dig som lärare ett tydligt redskap för analys av elevens svårigheter i lärandet.
Det ger Dig en vinnande metod för planering och genomförande av effektiv träning. Metoden är helt unik!
Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer
än en tanke åt gången och har en avgörande betydelse för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter.
Arbetsminnet är aktivt när vi befinner oss i målinriktat arbete där vi gör mer än en sak åt gången.

Testpresentation
Testet är normerat på svenska elever från åk 4 till gymnasiet och består av tre huvuddelar:

Undersökning av auditiv- och visuell perception

Undersökning av arbetsminnet inklusive korttidsminnet dvs hjälpsystemen

Undersökning av framplockning av information från långtidsminnet
Totalt omfattar Adler Arbetsminnestestet 15 deltest varav fyra på perception, sju på själva arbetsminnet
samt fyra på minne. Det tar trots sin omfattning endast en timme att genomföra testet. Till metoden är
knutet även konkreta hjälpåtgärder i form av träningspärmar - kognitiv träning.

Figur 1. Björn Adlers modell för Arbetsminnestestet

Modell för arbetsminne
A = Arbetsminnessystemet
B = Perception
C = Långtidsminne
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