KommunikationsCenter Thisted tilbyder k ompenserende specialundervisning, rådgivning og vejledning for voksne efter gældende lovgivning, til
voksne med:

UNDERVISNING
Generelle indlæringsvanskeligheder








Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Psykiatriske diagnoser
Generelle indlæringsvanskeligheder
Demens i det tidligste stadie

Morsø og Thisted Kommune

KommunikationsCenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

Kontortid: Mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-12
Yderligere information kan læses på vores hjemmeside.
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Hvem kan modtage ydelsen?
Borgere over den undervisningspligtige alder med fysisk og psykisk handicap,
der som følge af deres funktionsnedsættelse har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.
I henholdt til loven om kompenserende specialundervisning for voksne skal
specialundervisningen afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens
funktionsnedsættelse og forbedre borgerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger vedkommendes
muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet.
Formålet
Formålet med undervisningen er at kompensere for de vanskeligheder, der
følger af at have generelle indlæringsvanskeligheder herunder

At øge opmærksomheden og selvværdsfølelsen

At indføre relevante elektroniske hjælpemidler i hverdagen

At erkende egne handlemuligheder i samfundet

At afprøve og forbedre faglige standpunkter
Undervisningen tager udgangspunkt i kursusdeltagernes behov, kompetencer
og engagement. Individuel differentiering i hverdagen.
Almen kompetencer
Almene læse, skrive og regnefærdigheder med udgangspunkt i praksisudfordringer

Overblik

Planlægning

Strukturering

Anvendelse af it

Kommunikation

Læring og IT

NemId

Skærmtekster, f.eks. Hjemmesider og undertekster

Sms, e-mail og e-bøger

Sociale medier som f.eks. Facebook

Digitale bøger
Ipad, Iphone og smartphone
Der kan arbejdes med:

Internet og e-mail

Billeder, film, video og musik

Læse bøger og magasiner

Spil og underholdning

Opsætning og fejlfinding

Hente og benytte gratis apps

Facetime, Skype, Heytell og Viber
Det vil være en fordel, hvis deltagerne medbringer deres egne enheder.
Forud for et evt. tilbud skal den kommende deltager medvirke i en samtale,
hvor forudsætninger, ønsker og behov drøftes og den overordnede målsætning aftales. Før der gives et undervisningstilbud kan det være nødvendigt, at
deltageren medvirker i udredende undervisning, hvor formålet er at afdække
deltagerens vanskeligheder og potentialer med henblik på udarbejdelse af en
undervisningsplan.
Undervisningstilbuddet vil typisk være 1 gang om ugen i 1,5 time.

