Kursintroduktion
Välkommen till denna tolkanvändarkurs. Kursen syftar till att ge döva information och
kunskap om hur man använder tolk på ett bra sätt. Att ha kunskaper om hur man
använder tolk gör att man känner sig säkrare och tryggare som tolkanvändare. Detta
leder till ökat självförtroende och på så sätt även till ökad livskvalitet.
Kursmaterialet är utformat som ett slags kurshäfte och innehåller flera olika delar.
Kursen följer inte något speciellt kursupplägg och behöver inte läsas i någon speciell
ordning. Kursledaren kan utifrån kursmaterialet lägga upp kursen på det sätt som
passar bäst. Man kan till exempel genomföra den som helgkurs eller kvällskurs och
förlägga den till någon dövförening eller tolkcentral eller också kan man genomföra
den som distanskurs.
Kursen är tvåspråkig vilket innebär att all information återges på teckenspråk och
svenska.
Kursinnehåll
Kursen är upplagd i fem olika delar och varje del har en huvudrubrik.
-

Historia
Landstingens tolkcentraler
Tolkservice
Att använda och beställa tolk
Tolkens yrkesroll och utbildning

Under huvudrubrikerna, (ej Historia), finns ett antal underrubriker. När du klickar på
en huvudrubrik ser du vilka underrubriker som finns. Dessa underrubriker är också
klickbara och du kan själv välja vilka du vill titta på.
Om du vill se igenom hela kursen i sin helhet behöver du inte klicka på
huvudrubrikerna utan då räcker det att du trycker på knappen nästa eller på knappen
tillbaka.
Om du vill läsa eller skriva ut texten för ett helt avsnitt ska du trycka på knappen hela
texten.
Om du vill titta på filmen i full storlek, klickar du på fullskärmsvideo. För att få
tillbaka till vanlig storlek igen, trycker du på ESC – tangenten.
Vissa ord som förekommer i kursen finns förklarade på teckenspråk i en speciell
ordlista. Vill du titta i ordlistan klickar du på ordlistan.
På tipssidan får du tips om litteratur, hemsidor och rapporter. Där kan du också hitta
förslag på diskussionsfrågor, gruppövningar och distansövningar. Dessutom kan du
hitta adresser till olika organisationer och till övriga tjänster på tipssidan.
Informationen på tipssidan återges endast på svenska.

