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I denne folder finder du forskellige muligheder for
kommunikationskurser på SPK.
SPK er et landsdelsdækkende kursus - og kompetencemiljø omkring børn og unge med høretab samt kommunikation.
De beskrevne kursustilbud er derfor åbne, eller kan
oprettes og tilrettelægges for alle interesserede.

Kommunikations- og tegnsprogskurser 2018-19
Kontakt og tilmelding:
Send en mail med dit ønske, navn, tlf/mobil nr. samt evt. hold nr. til
Juan Scharff, juscha@.kk.dk
Betaling: Senest 1. september 2018 ved indbetaling til SPK´s bankkonto i Danske
Bank .
Reg. 0216 Konto: 4069180434 — husk at notér hold nr.

SPK
KOMPETENCEMILJØ

Fleksible lynkurser eller hjemmekurser
Kursus for familie, venner, studie- og arbejdskammerater eller har du et
særligt behov?
Har du brug for at vide noget om visuel kommunikation i dit arbejde som fysioterapeut for handicappede børn ? Leder du efter en god kommunikationsstrategi til
børn og unge med særlige behov ? Har du brug for at kunne aflæse en tegnsprogsbruger ? Eller er du døv og har brug for undervisning i internetbrug, dansk, tegnsprogsgrammatik?
Er du blevet god ven eller kæreste eller Studerer / arbejder du/I sammen med en
døv ? Vil du/I gerne lære dagligdagstegn? Vil du/I gerne høre om hvad der duer og
hvad der ikke duer i kommunikation med døve ? Lære mere om ”visuel støj” og
”hørestrategi” ? Eller har du fået brug for tegnsprog fra hjertet ?
Pris: Efter aftale
Op med hænderne – tegnsprog for begyndere. Hold nr. 1
Deltagerne får en praktisk og teoretisk indføring i totalkommunikation og tegnsprog. Der bliver arbejdet med håndalfabet, tal, farver, tidsangivelser, spørgetegn og
dagliggloser såvel som mimik, gestus, rollespil og øvelser i historiefortælling.
25 Mandage kl. 17.00-19.35 : 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11,
12/11, 19/11, 26/11, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4,
8/4.
Fortsæt på tegnsprog – tegnsprog for de, der gerne vil repetere og udvide deres tegnsprog. Hold nr. 2
Kurset retter sig mod dem, der allerede har haft tegnsprog for begyndere eller
daglig/jævnlig er bruger af tegnsprog. Undervisningens indhold tilpasses kursisternes
behov f.eks. undervisning i fortælling til børn, aktuelle emner fra aviser og tv, repetition af ”udvalgte tegn” og spørgsmål /diskussion om alt vedr. døve. Der arbejdes
med grammatik, oversættelser, udvalgte tegn, hv-spørgsmål, dagligdagens gloser,
rolle-spil og skift og kropssprog.
25 Mandage kl. 17.00-19.35 : 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11,
12/11, 19/11, 26/11, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4,
8/4.
Pris: for hold 1 og 2 er 25 gange til 995,- kr. for forældre/pårørende til børn
på SPK og 1.475,- kr. for udefrakommende kursister. (beløbet dækker let forplejning og kaffe/the. Frivilligt!)
OBS: Holdene oprettes som udgangspunkt ved min. 6 deltager.
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