
Singapore Math  
 Fördjupningskurs 2 dagar med 

Dr Yeap Ban Har	  
	  

Välkomna	  *ll	  två	  utvecklande	  och	  inspirerande	  fortbildningsdagar	  med	  Dr	  Yeap	  Ban	  Har.	  
Fortbildningen	  ger	  dig	  en	  unik	  möjlighet	  aB	  fördjupa	  dig	  i	  Singaporemodellen	  och	  aB	  

lära	  av	  en	  av	  världens	  främsta	  experter.	  	  	  

Admera	  Educa+on	  	  
Tel.	  070-‐420	  89	  20	  
info@admeraeduca+on.se	  
www.singaporema?e.se	  	  

MÅL	  
E@er	  fortbildningen	  har	  du	  fördjupat	  dina	  kunskaper	  i	  Singapore	  Math,	  lärarens	  förhållningssä?	  och	  
hur	  undervisningen	  bedrivs	  inom	  de	  centrala	  matema+ska	  områdena.	  Du	  har	  dessutom	  få?	  prak+sk	  
erfarenhet	  av	  lek+onsstrukturen	  och	  problemlösning	  med	  bar	  modeling.	  	  
	  
MÅLGRUPP	  	  
Fortbildningen	  vänder	  sig	  +ll	  lärare	  och	  specialpedagoger	  samt	  skolledare	  och	  matema+kutvecklare	  
inom	  grundskolan.	  Det	  är	  en	  fördel	  om	  du	  sedan	  +digare	  har	  grundkunskaper	  kring	  Singapore	  Math,	  
men	  det	  är	  inget	  krav.	  Kursdagarna	  varvar	  föreläsningar,	  prak+ska	  övningar	  och	  kollegialt	  lärande.	  
	  
PRAKTISK	  INFORMATION	  
Datum:	  21	  och	  22	  september	  2017.	  
Tid:	  9.00	  –	  16.30	  båda	  dagarna.	  	  
Plats:	  Näringslivets	  hus,	  Storgatan	  19,	  114	  51	  Stockholm.	  
Kursledare:	  Dr	  Yeap	  Ban	  Har.	  Kursen	  hålls	  på	  engelska.	  	  
Boka-‐Adigt-‐pris:	  4	  690	  exkl.	  moms,	  gäller	  +ll	  20	  juni	  2017,	  däre@er	  5	  190	  kr	  exkl.	  moms.	  	  	  
Kursdokumenta+on	  samt	  lunch	  och	  kaffe	  ingår.	  Kursintyg	  erhålles.	  	  
	  
För	  anmälan	  kontakta	  oss	  på	  info@admeraeduca+on.se	  
	  

Fördjupning	  
Dr	  Yeap	  

Ur	  innehållet:	  
•  Singapore	  Math	  -‐	  bakgrund,	  forskning	  och	  resultat	  
•  Teaching	  to	  Mastery	  -‐	  lärarens	  roll,	  modellering	  och	  prak+ska	  övningar	  
•  Undervisningens	  uppbyggnad	  inom:	  

-  Addi+on	  &	  	  subtrak+on	  
-  Mul+plika+on	  &	  division	  
-  Bråk	  &	  decimaltal 	   	  	  
-  Geometri	  

•  Problemlösning	  -‐	  Bar	  modeling	  



Fortbildning	  utöver	  det	  vanliga	  
	  -‐	  Dr	  Yeap	  Ban	  Har	  har	  fortbildat	  tusentals	  lärare	  	  
över	  hela	  världen	  och	  beskrivs	  som	  en	  av	  de	  	  

absolut	  främsta	  inom	  området	  	  

Admera	  Educa+on	  	  
Tel.	  070-‐420	  89	  20	  
info@admeraeduca+on.se	  
www.singaporema?e.se	  	  

Om	  oss	  
Pia	  Agardh	  och	  Josefine	  Rejler	  driver	  Admera	  Educa+on,	  e?	  ini+a+v	  för	  
ökat	  lärande	  i	  matema+k,	  som	  fokuserar	  på	  utbildning	  av	  lärare,	  
specialpedagoger	  och	  matema+kutvecklare	  	  i	  Singaporemodellen.	  	  
	  
Pia	  och	  Josefine	  är	  aktuella	  med	  läromedlet	  Singma	  matema+k	  som	  
utgår	  från	  Singaporemodellen.	  De	  samarbetar	  med	  och	  har	  utbildats	  av	  
en	  av	  världens	  ledande	  experter	  inom	  Singapore	  Math,	  Dr	  Yeap	  Ban	  Har.	  
Läs	  mer	  på	  www.singaporema?e.se	  
	  

	  
Dr	  Yeap	  Ban	  Har	  
	  

Dr	  Yeap	  Ban	  Har	  är	  en	  av	  världens	  ledande	  experter	  på	  Singapore	  Math	  och	  Teaching	  to	  
Mastery.	  Han	  är	  en	  mycket	  uppska?ad	  föreläsare	  och	  fortbildar	  lärare	  runt	  om	  i	  världen.	  	  
	  
Dr	  Yeap	  är	  doktor	  i	  matema+kdidak+k	  och	  har	  arbetat	  i	  mer	  än	  +o	  år	  på	  Na+onal	  
Ins+tute	  of	  Educa+on	  i	  Singapore	  där	  han	  utbildat	  lärare	  och	  deltagit	  i	  e?	  antal	  
forskningsprogram	  gällande	  matema+kutbildning.	  	  Han	  har	  också	  deltagit	  i	  utvecklingen	  
av	  Singapores	  senaste	  kursplan	  i	  matema+k.	  	  	  
	  
Dr	  Yeap	  är	  ak+v	  som	  expertrådgivare	  +ll	  flera	  skolor	  i	  Singapore	  och	  +ll	  interna+onella	  
utbildningsins+tut.	  Han	  är	  förfa?are	  +ll	  läromedelserier	  både	  i	  Singapore	  och	  
Storbritannien,	  och	  är	  nu	  även	  aktuell	  med	  läromedlet	  Singma	  matema+k	  här	  i	  Sverige.	  	  
	  


