LINGVISTIKLÄGER
Online, 22 maj 2021

INBJUDAN
Föreningen Ung Vetenskapssport bjuder tillsammans med Lingolympiaden in till ett digitalt lingvistikläger
den 22:a maj.

Bakgrund och syfte
För speciellt intresserade elever inom problemlösning och lingvistik finns idag för få utmaningar. Lingolympiaden är bra stimulans för eleverna men utöver det finns alldeles för få evenemang för att hålla intresset
vid liv. Det vill vi ändra på. Syftet med detta initiativ är att stimulera duktiga elever samt utveckla elevernas tävlings- och problemlösningsförmåga. Detta görs genom ett antal föreläsningar hållna av tidigare års
olympiaddeltagare. Vår förhoppning är också att öka intresset för Lingolympiaden bland svenska gymnasieelever.

Målgrupp
Lägret är främst tänkt för gymnasieelever med intresse för problemlösning och lingvistik. Även personer
som inte går på gymnasiet eller deltagit i Lingolympiaden är dock välkomna att delta!

Innehåll
Lägret kommer fokusera på lingvistisk problemlösning. Både föreläsningar om lingvistisk teori och föreläsningar om hur denna teori kan appliceras för att lösa problem kommer ges. Dessutom kommer föreläsningarna innehålla ett större lingvistiskt djup än vad tävlingarna normalt kräver.

LOGISTIK
Preliminärt Schema
Det kommer ges 3 föreläsningspass under lördagen. Dessutom kommer en social aktivitet arrangeras under
kvällen.
Lingvistikläger Lördag 22:a maj
9:45-10:00
10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00
Kvällen

Introduktion
Föreläsningspass 1
Föreläsningspass 2
Föreläsningspass 3
Social aktivitet

Vad behöver du?
För att delta behöver du en dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling, eftersom allt sker digitalt. Vi rekommenderar att du använder en dator om du har tillgång till det. Du kommer också behöva ha
papper och penna under föreläsningarna.

Kostnad
Kostnaden för lägret är 0 kr per elev.
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ANMÄLAN
Anmälan sker genom att fylla i följande formulär: ANMÄLAN
Anmälan sker senast 18:e maj

OM OSS
Ung Vetenskapssport
Ung Vetenskapssport är en organisation vars syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för problemlösningsintresserade ungdomar och främja vetenskapssporten hos unga i Sverige. Föreningen grundades 2015. Detta evenemang är en serie i våra ämnesläger, som vi håller i samarbete med olika organisationer
och högskolor runt om i landet. Ung Vetenskapssport är en ideell organisation, vilket innebär att alla evenemang arrangeras utan vinstintresse.

Lingolympiaden
Lingolympiaden är en tävling i lingvistik och logik för gymnasieelever. Deltagare tävlar i ett kval på sin egen
skola. Ungefär 16 deltagare kvalificerar sig till finalen och därifrån kvalificerar sig åtta deltagare till den internationella lingvistikolympiaden. Problemen handlar om olika språk, ofta som man aldrig hört talas om
tidigare, och är konstruerade så att de ska gå att lösa utan förkunskaper.
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