Kursets Indhold:

Praktisk info:

TTT-kurset indeholder tegn fra den nære
hverdag følgende områder vil blive gennemgået:

Sted: Ladegårdsskolen, i personalestuen,
Vandtårnsvej 10, 4300 Holbæk
tlf. 72363610

Farver, beklædning, familien, mad,
boligen/inventar, leg, erhverv, befordring,
institutioner (børnehave, skole mm),
forretninger, og dyr. Desuden gennemgås
håndalfabetet for tal og tegn i forbindelse med
tid (måneder, ugedage, årstider mm).
De øvelser du som kursusdeltager bliver
præsenteret for vil dels være sende- og
aflæsningsøvelser udelukkende ved brug af
tegn, hvor man arbejder to og to sammen,
ydermere vil der være øvelser hvor man sætter
tegn til meningsbærende ord i sætninger.
Kurset vil også indeholde en del sange. Der vil
på den sidste del af kurset være mulighed for
særlige ønsker til tegn/emner.

Kurset afholdes på følgende datoer i tidsrummet
kl.18.30-21.00
- uge 10, mandag den 4/3 2019
- uge 11, mandag den 11/3 2019
- uge 12, mandag den 18/3 2019
- uge 13, mandag den 25/3 2019
- uge 14, mandag den 1/4 2019
- uge 15, mandag den 8/4 2019

Der serveres sandwich, kaffe, the og vand på
kurset
Tilmeldingsfrist senest den 18. februar 2019
til Ladegårdsskolen, afdelingsleder
Kevin Meier på mail: kevme@holb.dk
Evt. arbejdssted og EAN nr. hvis det er en
kommune el. institution der betaler
Faktura sendes løbende og bedes betalt inden
kursus start.
Pris: 2945,-

Tegn til tale-kursus
For begyndere, let øvede og opfriskningskursus
for, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt
lærere til børn og unge med intet eller
mangelfuldt sprog

Man kan lære at udvikle
talesproget ved at anvende TTT
/døves tegn til at understøtte de
vigtige, meningsbærende ord i
sætninger.

Hvad er Tegn til Tale?

Instruktører:

Tegn til tale er en kommunikationsform vi bruger til
børn og voksne med intet eller mangelfuldt
talesprog.

Begge har mange års erfaring i undervisning af
børn med vidtgående handicaps samt
undervisning af kursister i TTT - Tegn til tale

TTT benytter sig af døves tegn, men ikke af døves
tegnsprog.

Karin Ottosen

Formålet med TTT kommunikation som
kommunikationsværktøj:
TTT er et visuelt sprog hvor man benytter en større
del af kropssproget end man er vant til. Det betyder,
at det er lettere at forstå hvad der bliver sagt. Man
får meddelelsen ind på flere måder: Gennem synet,
gennem hørelsen og gennem bevægelsen.

Ulla Jespersen

