Teckenkurs Steget-före
Inbjudan till utbildning till ledare i Steget-före 1, 2 och 3
Under vårterminen 2010 kommer Karlstadmodellen AB att anordna ledarutbildningar i
de tre första stegen i teckenkursen “Steget-före”. Varje utbildningstillfälle omfattar två
heldagar. Kursort är Ingesunds Folkhögskola, Arvika. Man kan välja att gå en eller
flera kurser. Kursintyg ges för varje kurs.
Teckenkursen Steget-före är ett komplement till andra teckenkurser. Dess innehåll och
pedagogik ligger inom ramen för Karlstadmodellens tankar kring språk, språkutveckling och
språkträning. Varje delkurs omfattar 25 timmar fördelade på åtta tillfällen.
Det överordnade målet med Steget-före kursen är att skapa utvecklande teckenmiljöer kring
de barn, ungdomar och vuxna som behöver tecken som stöd i sin dagliga kommunikation och
som pedagogiskt redskap i sin språkträning. De vuxna som finns i barnens dagliga omgivning
ska inspireras till att bli goda modeller som laddar verkligheten på ett sådant sätt att det blir
intressant för både barnet, den unge eller den vuxne och för dem själva att teckna mer och
mer. De goda modellerna ”coachar” också till fortsatt språklig utveckling genom att i sitt eget
tecknande tydliggöra nästa utvecklingssteg i språkutvecklingen, uppmuntra, stödja och
uppvisa ett respektfullt bemötande i den dagliga kommunikationen.
Detta betyder att kursens innehåll inriktas på att personer i barnets, den unges eller den
vuxnes sociala nätverk ska
- förstå vikten av en utvecklande teckenmiljö och vad som menas med en god
samtalspartner – allt i relation till individen och hans/hennes situation
- få insikter om konceptet steget-före eller proximal utveckling och kompetens att
handla enligt detta koncept – allt i relation till individen
- få stöd att träna upp sina egna teckenfärdigheter - både att avläsa och producera - i
olika former av pragmatiska funktioner
- utveckla och fördjupa sitt ordförråd i tecken – enligt principen steget-före och i
relation till individens behov och intressen
- lära hur talets strukturer tydliggörs med tecken – enligt principen steget-före
Du som är intresserad av att leda teckenkursen enligt Steget-före konceptet är välkommen att
söka en, två eller tre av de utbildningar som annonseras nedan.

9-10 februari: Steget-före 1
Kursens mål är att skapa teckenmiljö steget-före barnet som är på förspråklig nivå .
Steget – före 1 vänder sig till vuxna som tidigare inte använt tecken och som önskar skapa
utvecklande teckenmiljö kring barn under deras allra första levnadstid.
13-14 april: Steget-före 2
Kursens mål är att skapa teckenmiljö steget-före barnet som är på ordstadium/primitiv
grammatik i sin språkutveckling.
25-26 maj: Steget-före 3
Kursen mål är att skapa teckenmiljö steget-före barnet som är på enkel grammatik i sin
språkutveckling.

Kursavgift
Medlemmar i Akademin: 500kr/delkurs
Studerande till handledare i Karlstadmodellen: 500kr/delkurs
Medlemmar i Internationella Föreningen för Karlstadmodellen 600 kr/ delkurs
Övriga: 1000 kr/delkurs
Information
Information kring utbildningens innehåll och utformning ges av:
Professor Iréne Johansson
e-mail: karlstadmodellen@gmail.com
Anmälan
Anmälan görs på särskild anmälningsblankett senast 31 januari 2010 (Steget-före 1), 27 mars
2010 (Steget-före 2) och 8 maj 2010 (Steget-före 3)
Anmälan är bindande och skickas med post eller e-mail till;
Iréne Johansson
V Hungvik Tomtebo
671 95 Klässbol
e-mail: karlstadmodellen@gmail.com

