Begyndere - tegn til tale
2017 - foråret

Tegn til tale kursus for begyndere
KURSUSBESKRIVELSE:
Kurset henvender sig til alle, som har interesse for Tegn Til
Tale, og som arbejder med børn og unge med behov for
visuel kommunikation.
Kurset vil bestå af praktiske øvelser, hvor I vil få mulighed
for at øve jer i at bruge Tegn til tale og udvide jeres
”ordforråd” på en sjov og lærerig måde.
Vi tager udgangspunkt i dagligdagsemner og tilrettelægger
kurset efter deltagernes ønsker/behov. På kurset vil vi bl.a.
stifte bekendtskab med følgende emner: personer, farver,
tøj, mad m.m.

MÅLGRUPPE:
Kurset henvender sig til lærere, pædagoger, medhjælpere,
forældre, søskende, bedsteforældre eller andre, der har
brug for Tegn Til Tale i hverdagen.

INSTRUKTØR :
Karina Christensen
Karina Bløcher Christensen har siden 2006 været ansat på
Dybkær Specialskole, og har et indgående kendskab i undervisningen af tegn til tale - samt børn, unge og voksne med
komplekse kommunikationsvanskeligheder. Karina afholder
kurser internt samt eksternt og har stort kendskab og overblik til materialer og metoder på området.

Videnshus
Dybkær

TID OG STED:
Kurset afholdes som udgangspunkt i Personalestuen, Dybkær
Specialskole, Arendalsvej 273, 8600 Silkeborg i tidsrummet:
16.00 - 18.30.
Det forløber over 4 gange på følgende datoer:
18 januar, 25 januar, 7 februar og 14 februar.
Kurset er på 12 lektioner.
Der vil blive serveret kaffe, sodavand og sandwich i pausen.
Kurset kan let organiseres, så det kan afholdes hos jer.
Henvendelse gerne via videnshus@silkeborg.dk

ADRESSE:
ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG
PRIS: KR. 1.200 PR. DELTAGER
TILMELDING:
Tilmelding foregår via vores hjemmeside:
www.videnshusdybkær.dk, klik: ”Tilmelding grupper” eller
”Tilmelding kurser”.
Tilmeldingsfrist en måned før kursusstart. Efter tilmeldingsfristens udløb gives besked om optagelse.
Yderligere oplysninger og evt. spørgsmål kan rettes til
Kate Juul Poulsen, Videnshus Dybkær, tlf, 2179 1569 eller på
mail til Videnshus Dybkær via: videnshus@silkeborg.dk

VIDENSHUS DYBKÆR
Videnshus Dybkær er udsprunget fra Dybkær Specialskole.
Vi tilbyder indsats til børn og unge i alderen 0 – 18 år.
Herunder udfører vi vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsplaner
i Silkeborg Kommune.
Vi forsøger så vidt muligt at placere indsatsen i barnets nærmiljø.
Både individuelt og som gruppeaktivitet.
Kursusafdelingen er vokset stærkt siden foråret 2012.
I dag udbyder vi kurser for såvel børn, forældre og fagpersoner.
Vi specialtilrettelægger kurser efter jeres behov. Lige fra små kurser
til store konferencer.
Send en mail til videnshus@silkeborg.dk med oplysninger om evt.
kursus ønske.
Kurserne kan foregå i hele landet, hos jer eller os.
Hvis du er interesseret i at modtage information om nye kurser, kan
du tilmelde dig vores mailliste på: www. videnshusdybkær.dk eller
ved at sende en mail til: videnshus@silkeborg.dk

www.videnshusdybkær.dk

