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Jinpa Gebarencursus
Basis NGT - niveau 1

Jinpa Gebaren biedt een cursus van zes tot zeven lessen aan iedereen die interesse

heeft in gebarentaal. Het zijn vooral 'doe' lessen met een groep mensen op een

locatie bij jou in de buurt. Ze komen ook bij jou thuis of op jouw locatie mits je

minimaal zes deelnemers hebt. Je leert dus gebaren op een praktische en

toegankelijke manier samen met minimaal zes en maximaal twaalf andere mensen.

De inhoud van de cursus is bij iedere trainer van Jinpa Gebaren hetzelfde.

De eerste cursus is een basiscursus waarin je 300 woorden leert. Doordat er ook

gebarentaal gesproken wordt tijdens de lessen leer je nog eens 300 woorden extra.

Dit zijn 600 woorden in totaal. Omdat de eerste basiscursus over NGT

(Nederlandse GebarenTaal) gaat, leggen we je ook de grammatica van gebarentaal

uit.

De woorden die je leert gaan bijvoorbeeld over

- het werk

- een gesprek voeren (goedemorgen, hoe gaat het, weet ik niet, etc)

- ontbijt, lunch en avondeten

- de tijd

- het weer

- de dagen van de week

- tellen

- dieren

- familie

- het letter alfabet

Maar ook

- hoe trek je de aandacht bij een dove of slechthorende persoon

- hoe bevestig je iets, ontken je iets of vraag je iets?

- wat is een naamgebaar?

- hoe geef je gradaties aan

https://www.jinpa-gebaren.nl/agenda.html
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En nog veel meer....

De laatste les is een gezellige les :)

Na deze basiscursus kun je een thema-cursus doen. Elke trainer heeft zijn eigen

expertise. Daardoor kunnen we passende uitbreiding bieden voor wat jij nodig

hebt, zoals NmG, vierhanden/tactiele gebaren of gebaren over een bepaald

onderwerp zoals zorg, school, etc. Op deze manier ontstaan passende

gebarentaalcursussen.

Je ontvangt een werkboek tijdens de cursus. En na de cursus kun je samen blijven

oefenen in de oefengroepen of je verder verdiepen in een bepaald thema door

middel van themalessen of persoonlijke lessen. Dit is bijvoorbeeld heel

behulpzaam als je gebaren wilt gebruiken in jouw zorgboerderij. Of op een andere

manier waarop jij met gebarentaal te maken hebt en meer wilt leren. Of gewoon

omdat je de basiscursus het heel erg leuk vond.

We vinden het belangrijk dat er een bepaalde kwaliteit behouden wordt bij het

aanleren en overdragen van gebarentaal. Daarom worden onze trainers steeds

bijgeschoold en de kwaliteit gecontroleerd door Nienke Fluitman. Zij heeft de

HBO-docenten opleiding gedaan en is officieel gebarendocent. Doordat de trainers

van Jinpa Gebaren jaarlijks hun licentie moeten vernieuwen behouden wij zicht op

de kwaliteit van het cursusaanbod. Op die manier ben jij verzekerd van kwaliteit

in het aanleren van gebaren en professionele ondersteuning tijdens en na de

cursus.

Wil je weten waar je cursussen kunt volgen bij jou in de buurt? Kijk dan op onze

website www.jinpa-gebaren.nl bij ‘kalender’. Je ziet op een kaart aangegeven

waar cursussen en oefengroepen worden georganiseerd. Klik op het icoontje om te

zien om welke trainer het gaat en zoek deze op bij ‘cursussen en plaatsen

trainers’. Je kunt je daar opgeven voor een bepaalde data bij de bewuste trainer.

We leiden je naar een landingspagina waar je jouw gegevens in kunt voeren en

kunt betalen. De kosten van de diverse cursussen hebben we op onze site ook op

een rij gezet. Ben je nieuwsgierig naar de trainers en wil je weten of er een

trainer bij jou in de buurt of in jouw regio is? Kijk dan op onze profielpagina van

de trainers via ‘cursussen en plaatsen trainers.

Voor vragen en opmerkingen kun je ons altijd mailen: info@jinpa-gebaren.nl

Website: www.jinpa-gebaren.nl / Whatsappen/ bellen op afspraak: 06-36040879

(Stichting Jinpa) of de trainers (zie voor contact profielpagina)
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