Svenska Föreningen på Cypern

Inbjudan till SUFs nätverkskonferens i Ayia Napa 27-29/3 2020
Här kommer inbjudan till 2020 års nätverkskonferens för lärare och styrelsemedlemmar vid
skolföreningar i kompletterande svenska. Konferensen kommer att hållas i Ayia Napa på Cypern i slutet
av mars.
Konferensen kommer att handla om hur man kan få in mer svenska i vardagen och därigenom utveckla
språket. Vidare kommer motivation och studieteknik att behandlas. Styrelseledamöter kommer att
diskutera och ge varandra tips om aktiviteter som stärker den svenska gemenskapen.
Första föreläsare kommer att bli Maria Wiman som är lärare i svenska och so. Maria är mångfaldigt
prisbelönt för sitt arbete att koppla samman undervisningen med vekliga mottagare utanför klassrummet.
2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Maria är
författare till boken ”Värdeskapande lärande” https://lararforlaget.se/intervjuer/maria-wiman/.
Andra föreläsare kommer troligtvis att bli Jana Söderberg som kommer att informera oss om människans
förmåga till självmotivation och självledarskap. Mer information finner ni på http://janasoderberg.se/.
Konferensdagarna är lördagen den 28 mars, hel dag, och Söndagen den 29 mars, halv dag till tidig
eftermiddag. Fredagen den 27 mars kommer en gemensam middag att hållas för alla som redan kommit
och vill delta.
Vi kommer att bo på Hotel Nissi Beach Resort i Ayia Napa där också konferensen kommer att hållas.
Information om hotellet hittar ni här: www.nissi-beach.com.
Anmälningsblanketten är bifogad i denna e-post i en separat fil. Där fyller ni också i om ni önskar
enkelrum samt om ni önskar stanna extranätter på hotellet.
Konferensavgift: 40 Euro per person (ej återbetalningsbar). Information om var och när
konferensavgift samt eventuella tillägg ska betalas skickas ut efter anmälningstidens slut.
Att ta sig till Cypern är enklast med flyg. Det finns två flygplatser. Störst är Larnacas flygplats som
ligger cirka 50 kilometer väster om Ayia Napa. Paphos flygplats är mindre ligger cirka 150 kilometer
väster om Ayia Napa. Den trafikeras mestadels av charterflyg och lågprisbolag.
Flygbolag som flyger till Larnaca året om är bland annat Lufthansa, Lot, Aegean, British Airways, Wizz,
Austrian Airlines, Air Serbia, Aeroflot, Ukraine International Airlines och Baltic Air.
Kontaktpersoner:
Henrik Sedenka henrik.sedenka@akeliusinvest.com
Juliette Yiangou juliettey@hotmail.com
Michaela Calonius michaelacalonius@gmail.com

Varmt välkomna till Cypern i mars!

Deadline för anmälan 30/01/2020

