Välkommen Till
särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog 2017-18
Träningskolan, Grundläggande nivå
och gymnasienivå
Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på grund av
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
Vi vänder oss till dig som saknar sådana kunskaper som anges i kursplanerna för särskild utbildning för
vuxna. Dessa kursplaner motsvarar grund- och gymnasieskola. Du behöver också ha fyllt 20 år och vara
bosatt i Sverige.
Du får möjlighet att studera efter dina egna förutsättningar utifrån skolverkets mål och betygskriterier.
Undervisningen sker både tillsammans med andra och enskilt. Det är dina behov som styr.
Genom nya kunskaper får du ökat självförtroende! Vi utgår från dina intressen och behov. Då blir det lättare
och roligare att lära sig. Du möts av engagerade, motiverade och kunniga lärare som gör vad som krävs för
att du ska nå målen med dina studier. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Tingsryds Lärcenter
www.tingsrydslarcenter.se

Särskild utbildning för vuxna Träningsskolan
På grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom Träningsskolan inom
Grundsärskolan.
Vi arbetar med tecken, bilder, ord, begrepp och symboler för att kommunicera inom ämnet
och med varandra. Alla får gott om tid att uttrycka sig och att arbeta i sin egen takt.

Individ och samhälle delkurs 1
Jobba efter arbetsbeskrivning
Enkel bakning och matlagning
Att duka och skapa gemenskap
Sambandet mellan mat och hälsa
Ord, begrepp och symboler inom ämnet

Individ och samhälle delkurs 2
Läsa tidningen och söka information på nätet
närmiljön och dess traditioner, historia och
högtider
fritids och kulturutbud i närsamhället
yrken och verksamheter i vårt samhälle
Sverige och världen - platser som har betydelse för eleven.

Natur och miljö delkurs 1
Våra sinnen och kroppsdelar
Närmiljön och upplever årstider och väder
Vattens olika former och kretsloppet i naturen
Några djur i skogen
Några vanliga växter

Språk och kommunikation
Samtala med ord, tecken och bilder.
Träna turtagning och samspel.
Arbeta med enkla ordbilder och med bok och
bildsamtal.
Träna på att uttrycka tankar, känslor och att göra val.
Skriva för hand eller med dator.

Särskild utbildning för vuxna på Grundläggande nivå
Utbildningen på den grundläggande nivån motsvara den som ges i
grundsärskolan. Undervisningen sker i små grupper och du jobbar i ditt eget
tempo.
Svenska
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att läsa, skriva och
uttrycka dig. Du får bland annat lära dig:
Delkurs 1: Tala, lyssna och samtala
 Att samtala, lyssna och diskutera (vi använder bilder och tecken)
 Hur argument, åsikter och intressen kan uttryckas.
 Kommunikation anpassad till olika situationer.
 Muntlig presentation med hjälp av digitala medier
Delkurs 2: Data- och Ipadkurs
 Vi lär oss att använda Ipad och dator.





Läs- och skrivappar.
Söka på nätet
Lyssna på och läsa nyheter
Använda talsyntes.

Delkurs 3: I böckernas värld
 Vi läser och lyssnar på böcker och tidningar vi samtalar om innehåll och
texter
 Vi besöker bibliotek
 Vi lär oss om olika författare.

Engelska
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla den förmågar att tala och förstå
enkel vardagsengelska. Du får bland annat lära dig:
Delkurs 1: Tala och samtala
 Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 Frågeord, frågor och svar.
 Samtal om vardagliga ämnen.
 Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
 Dramatiseringar och rollspel.
Delkurs 2: Lyssna, läsa och skriva texter
 Talad engelska och texter från olika medier.
 Filmer och dramatiserade berättelser.
 Instruktioner, beskrivningar och nyhetsartiklar.
 Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
 Beskrivningar och meddelanden.
 Användning av ordböcker och digitala kommunikationsredskap.

Matematik
Kurser för dig som vill träna dig i grundläggande matematik

Delkurs 1: Taluppfattning och tals användning
 Naturliga tal
 De fyra räknesätten
 Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer.
 Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
 Statistik






Delkurs 2: Tid och pengar
Enheter och uttryck för tid.
Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
Pengars värde och användning och hur de kan växlas.
Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser.

Delkurs 3: Geometri och sannolikhet
 De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd och höjd.
 Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga
måttenheter.
 Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
 Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 Sannolikhet, begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Biologi
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att förstå hur
naturen fungerar och hur den påverkar dig. Du får bland annat lära dig:
Delkurs 1: Natur
 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 Djur och växter i närmiljön
 Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
 Hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön.
 Människans beroende av och påverkan på naturen.

Delkurs 2: Kropp och hälsa





Människokroppens organ, deras namn,
placering, utseende och funktion.
Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
Hur hälsan påverkas av det vi utsätter kroppen för.

Fysik
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att förstå hur
fysikaliska lagar påverkar din vardag. Du får bland annat lära dig:

Delkurs 1:
 hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras
 att förstå orsaken till enkla väderfenomen till exempel hur vind uppstår
 att förstå hur ljud och ljus uppstår

Delkurs 2
 om tyngdkraft och elektricitet
 om kärnkraft, fossila och förnybara bränslen
 att genomföra enkla undersökningar i fysik
 att mäta tid på olika sätt

Kemi
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att förstå kemiska
samanhang och utföra enkla kemiska experiment. Då får bland annat lära dig:
Delkurs 1: Kemin i naturen





Vattnets egenskaper och kretslopp.
Luftens egenskaper och sammansättning.
Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska
reaktioner.

Delkurs 2: Kemin i vardagen och samhället
 Kretslopp
 Hur material och föremål kan sorteras och delas in efter olika egenskaper
 Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.
 Vanliga kemikalier i hemmet och samhället.

Teknik
Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om hur olika vardagsföremål fungerar.
Du lär dig jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen
identifiera problem som kan lösas med teknik och ge förslag till lösningar
om tekniska hjälpmedel och hur de anpassas till människors behov

Geografi (OBS!, startar vårterminen)
För dig som vill utveckla din kunskap om
geografiskaförhållanden, klimat och olika förutsättningar på
olika platser på Jorden. Du får lära dig om:
Delkurs 1: Att leva i världen





Jordens klimat- och vegetationszoner. Årstider och
väderlek.
Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras.
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
och bidra till en hållbar utveckling.

Delkurs 2: Att undersöka verkligheten






Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på
jordgloben.
Namn och läge på länder och platser som är betydelsefulla
för eleven.
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
Metoder för att söka geografisk information från olika källor.

Historia
För dig som vill lära dig mer om historiska epoker, platser,
personer och vill koppla samman dessa med nutida händelser.
Delkurs 1: Historiska skeenden




Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i Sverige
från forntid till nutid.
Några betydelsefulla historiska personer i svensk historia.

Delkurs 2: Historia och nutid





Några upptäcktsresor och deras betydelse för nutiden.
Andra världskriget och hur det har påverkat världen.
Människors levnadsförhållanden i olika tider.

Samhällskunskap
För dig som vill utveckla din förmåga att delta i vad som händer i Tingsryd, Sverige och i världen.
Delkus 1: Att leva tillsammans







Att diskutera aktuella händelser
Vad demokrati innebär.
Samhällets behov av lagstiftning. Några lagar och
påföljder.
Om mänskliga rättigheter.
Politiska val och partier i Sverige.

Delkurs 2: Att leva i Sverige







Immigration och emigration till och från Sverige förr
och nu, samt dess betydelse för kulturer och
samhällen.
Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället
Yrken och verksamheter i samhället.
Om svensk politik och förvaltning
att söka information i olika medier, t.ex. tidningar och Internet

Religionskunskap (OBS!, startar
vårterminen)
Kursen vänder sig till dig som vill ha kunskaper om olika
religioner och livsåskådningar.
Du lär dig:





om centrala tankegångar i världsreligionerna
kristendom, islam, judendom, hinduismoch
buddhism
om religiöst motiverade levnadsregler, ritualer,
högtider och symboler inom olika religioner
att diskutera kring livsfrågor som är betydelsefulla
för dig till exempel identitet, livsstil, könsroller,
relationer och kärlek

Hem- och konsumentkunskap
Kursen vänder sig till dig som vill träna på vanligt förkommande sysslor i hemmet
som t.ex. matlagning och städning.
Du lär dig:
Delkurs 1: Mat, måltider och hälsa







Recept och instruktioner, hur de kan läsas och följas.
Matlagning och bakning
Redskap och teknisk utrustning som används vid bakning,
matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Hygien och rengöring.
Hur sambandet mellan matintag och rörelse påverkar kropp och
hälsa.

Delkurs 2: Konsumtion, ekonomi, miljö och livsstil









Handla över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna
abonnemang.
Kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
Arbetsfördelning i hushållet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Särskild utbildning för vuxna på Gymnasial nivå
Utbildningen på den gymnasiala nivån motsvara den som ges i gymnasiesärskolan.
Undervisningen sker i små grupper och du jobbar i ditt eget tempo.

Samhällskunskap 1
Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika
samhällsfrågor. I ämnet ingår bland annat kunskaper om hur samhällen
styrs, de mänskliga rättigheterna, privatekonomi och arbetslivets villkor.
Ämnet har också ett historiskt perspektiv.
Undervisningen i kursen behandla följande centrala innehåll:
 Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och
riksdag. Sveriges deltagande i EU. Begreppet demokrati och
medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
 De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva
sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
Konventionen om barnets rättigheter.
 Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor
grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Närsamhällets
kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
 Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 Olika sätt att söka, värdera och använda information.
 Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur
arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse

Naturkunskap 1
Ämnet naturkunskap behandlar sambanden mellan individen,
samhället och naturen. I ämnet ingår fältstudier och undersökningar
av naturen och funktioner i människokroppen. Ämnet omfattar också
återvinning och kretslopp.
Undervisningen i kursen behandla följande centrala innehåll:
Natur och samhälle Växter, djur och sambanden mellan
organismerna och miljön i ett ekosystem. Människans beroende
av och påverkan på ekosystemen. Energikällor,
energianvändning och klimatpåverkan.
Kropp och hälsa Människokroppens organ och organsystem
samt deras uppbyggnad och funktion. Människors sexualitet,
relationer och sexuella hälsa.
Metoder och arbetssätt Fältstudier i närmiljön och
undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering,
utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer,
sortering och mätningar.

Välkommen till Tingsryds Lärcenter!
Vi har samlat all vuxenutbildning under ett tak och erbjuder ett omfattande och varierat kursutbud.
Här finns kärnämnen på grundläggande och gymnasialnivå, svenska för invandrare, särskild
utbildning för vuxna på träningskole- grundläggande- och gymnasialnivå, uppdragsutbildningar mot
föreningar, företag och kommunen och mycket, mycket mer.
På Tingsryds Lärcenter studerar du i nya, fräscha lokaler och en kreativ studiemiljö.
Här finns utmärkta möjligheter för självstudier, projektarbeten och gruppaktiviteter. Vi har kunniga
och engagerade lärare, vi har med andra ord de bästa förutsättningarna för lärande, utveckling och
trivsel.
Varm välkommen till oss!
Tony Lundström, rektor

Tingsryds lärcenter
Linnerydsvägen 8
362 22 Tingsryd
Skolledning

Rektor
Tony Lundström
tony.lundstrom@tingsryd.se

0477-444 71, 0761-303 114

Expedition

Administratör
Carina Hylse

0477-444 67

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare
Maria Nordahl
0477-444 74
maria.nordahl@tingsryd.se
Lärare Särvux

0477-444 29

Särvux ansvarig: Marina Lennartsdotter
Marina.lennartsdotter@tingsryd.se

Tingsryds Lärcenter
www.tingsrydslarcenter.se

Så här anmäler du dig till våra kurser
Vi kommer att träffas en till tre gånger i veckan.
Du fyller i anmälningsblanketen som finns på sista sidan i denna kurskatalog.
På anmälningsblanketen står kursens namn och kurskod.
Du kryssar för de kurser som du vill läsa, läser du flera kurser har du lektion flera dagar i veckan.
Vi erbjuder många kurser, framför allt på grundläggande nivå, det är inte säkert att alla kurser kommer att
genomföras. Kurserna startar om tillräckligt antal sökande har anmält sig till kursen.
Det är därför viktigt att du väljer flera kurser och rangordna kurserna. Den kurs du helst vill läsa markerar
du som nummer 1, den kurs du därefter vill läsa som nummer 2 och så vidare.
Jag vill läsa

□en kurs □två kurser

□tre kurser

Något som vi bör känna till om dig:
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Vi skickar hem ett brev till dig som talar om vilka tider och dagar som den kurs du anmält dig till ska gå.
Brevet kommer senast under vecka 26.
Namn:
Personnummer:
Adress:

Telefon:
Ansökan skickas senast 2 juni till
Tingsryds Lärcenter Carina Hylse Linnerydsvägen 8
36222 Tingsryd
Eller via e-post till:

larcenter@tingsryd.se

Tingsryds Lärcenter
www.tingsrydslarcenter.se
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