Legeteksforeningen i Danmark indbyder til kursus

Sprog er for alle - også for dig
19. og 20. marts 2019.

DSB kursus Center

Fyrvej 1
5800 Nyborg
Tlf. 6331 2300

Kursuspris:

3.200 kr. for medlemmer
3.600 kr. for ikke medlemmer

Tilmeldingsfrist:

15. januar (Tilmeldingen er bindende)

Betalingsfrist:

30. januar
Tilbagebetaling ved afbud:
mere end 1 mdr. før kurset tilbagebetales 50 %
mindre end 1 mdr. før kurset tilbagebetales 25 %
mindre end 1 uge før tilbage betales 0 %

1

Kursusprogram
Tirsdag d. 19. marts 2019
kl. 930 – 1000

Ankomst og velkomst.

kl. 1000 – 1230

Børn med høretab i samspil og leg, CI-opererede
børn, Karlstadmodellen og Babblarna m.m.
Talehørepædagog og certificeret vejleder i Karlstadmodellen
Hanne List, Center for Høretab, og Mette Grønbek Hansen ejer af
KarlstadMeNow fortæller om Karlstadmodellen og Karlstadmodellens anvendelse i forhold til at udvikle børn kognitivt, sprogligt,
motorisk og socialt herunder audiologisk behandlede børn. Vi vil høre
om brug af Netværk i sprog-udviklingen, som sammen med bl.a.
Struktur og Tydeliggørelse er hjørnesten i Karlstadmodellen. I skal
hilse på Babblarna/ lyddukkerne og høre om de muligheder, der ligger i
arbejdet/ legen med dem.

kl. 1230 – 1300

Gruppebillede ved Per samt pause

kl. 1300 – 1400

Frokost

kl. 1400 – 1600

Generalforsamling
v. manglende afslutning fortsættes i aften: 21.00

kl. 1600 – 1800

Mini messe, repræsentanter viser deres materialer,
og sælger deres materialer.

kl.1800- 1830
kl.1830- 1930
kl.1930- 2000

Pause
Middag: Inkl. Vand. et glas Vin, øl eller sodavand
Pause

kl.2000- 2100

Markedsplads
Alle medbringer max 2 stk. materiale og materialebeskrivelse.
Materialebeskrivelsen har du sendt elektronisk til Pipper
inden kurset, som sender den til alle!
I hestesko, liner vi materialerne op og gennemgår materialerne for
hinanden. Vi får 5 min til at vise og fortælle i. Beskriv gerne hvilke
børn du anvender materialet til og måden du anvender materialet på og
gerne i detaljer 

kl.2100- ?

Samvær og hygge!
Evt. fortsættelse af Generalforsamlingen
Vi falder om i sofaerne! Foreningen giver et glas vin, frugt, chips m.m.
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Onsdag d. 20. marts 2018

kl. 800 – 900

Morgenmad

kl. 900 -1200

Sprogtilegnelse og Sprogpædagogik v.Justin
Markussen-Brown og Fabio Trecca,
Begge har Ph.d. og er ejere af Generator og
Sprogklar
Justin og Fabio fortæller og viser via video om tosprogede
børns sprogtilegnelse samt om kognitive forudsætninger og
særtræk ved det danske sprog, som kan udfordre småbørn.
Desuden vil vi høre om preliteracy, hvor sammenhængen
mellem sprog og skriftsprog bliver belyst samt hvad det
kræver for at være skoleparat i den henseende.

kl. 1200 – 1300
kl. 1300 – 1500

Frokost
Justin og Fabio fortsat:
Eftermiddagen deles i 2, hvor temaet er sprogmiljøer af
høj kvalitet.
I del 1. vil have fokus på forskellen på implicitte og
eksplicitte tiltag, det fysiske sprog og literacy-miljø, og vi
hører om hvad forskningen siger om legens rolle i

OBS:

sprogtilegnelsen og udviklingen af preliteracy.
Vi skal her medbringe et billede af vores egen stue.
I del 2. vil vi høre om strategier og aktiviteter, som
styrker børns sprogtilegnelse og preliteracy-udvikling, hvor
vi også vil se videoeksempler – og Justin og Fabio samler op
og runder af.

kl. 1500 – 1515

Afslutning
Aflevering af evalueringer
Farvel og på gensyn!

Bemærk at slut tidspunktet er kl. 15.15.
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TILMELDING TIL LEGETEKSKURSUS 2019
Tilmeldingen sendes på mail til Per Steen R. Hansen: pstha@gribskov.dk
Betalingen opkræves via EAN nr.
Vi har brug for:
Dit navn
Ansættelses sted
Legetekets navn
Adresse
Postnr.
Ean-nr.

Tilmelding senest den 15. januar 2018
Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt kurset, når du har modtaget en
bekræftelse fra os!

Husk tilmeldingen er bindende, se forsiden for frister for betaling og tilbagebetaling
ved evt. afbud.

Mange hilsner Legeteks foreningen i Danmark.
http://www.legeteksforeningen.dk
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