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KFO - KURSUS
INKLUSION med Mac og OSX Yosemite

Du og dine elever arbejder på en Mac-computer. Hvordan løfter du
inklusionsopgaven lige så godt med Mac-computere som på Windows-Pc’ere?
Kurset afholdes på:
Lystruphave Efterskole torsdag d. 8. oktober 2015, kl. 10.00-15.00
Tilmelding:
KFO på: kfo@kfordblinde.dk eller på www.kfordblinde.dk
Husk: Skolens navn, deltagernavn, e-mail, tlf. nr. og kursusdato.

PROGRAM
 Morgenkaffe 10.00 + inklusionsoplæg v. Bent Jacobsen KFO
 INKLUSION med Mac og OSX Yosemite (Jesper Karkov, Lystruphave Efterskole)

Integration med
iPhones/iPads

Tale til tekst
Oplæsning

Fingrene i det =
egne erfaringer
= læring!

Inklusion i en
travl hverdag



Skanning og
tekstbehandling
"gjort lækkert"

Mac og OSX
Yosemite som
værktøj til
inklusion

Didaktiske
overvejelser

Vi kommer omkring ovenstående ud fra tesen om, at ”selvhjulpenhed er det bedste, vi kan give
eleven med fra skolen”. Vi fokuserer på vidensdeling undervejs – i fællesskab bliver vi klogere!
Dagens formål er at have en stor overførselsværdi til den hverdag, vi hver især befinder os i.
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Underviser fra Lystruphave Efterskole
Lærer Jesper Karkov:






Uddannet fra Silkeborg Seminarium 2004
Underviser i dansk, pædagogisk-it, uddannelsesvejleder
11 års erfaring i undervisning af ordblinde med IT-hjælpemidler
Fungerede som projektkoordinator i udviklingen af konceptet IT-lommen i 2010
Afholder inspirationsmøder på efterskoler, folkeskoler og i privat regi om brugen af håndholdt
hjælpemidler for ordblinde

Praktiske oplysninger
 Underviser er lærer fra ordblindeefterskolen
 Kursusdagen starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.00. Der er indlagt morgenkaffe, frokost og
eftermiddagsforfriskning
 Kurset koncentrerer sig om Mac og OSX Yosemite.
 Du skal selv medbringe en Mac.
 På kurset downloader vi relevante prøveprogrammer.
 Kurset afholdes på Lystruphave Efterskole, Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup,
torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 10.00 til 15.00
 Pris for kurset er 1.600 kr. (inkl. moms 2.000 kr.) pr. deltager, som indbetales på:
Den Danske Bank 3409 – 0011432786 otte dage før kursusstart
 Tilmelding på:
kfo@kfordblinde.dk eller www.kfordblinde.dk med skolens navn, deltagernavn,
e-mail, tlf. nr. og kursusdato.
Med venlig hilsen
Bent Jacobsen
Tidligere forstander gennem 24 år på Gylling Efterskole
KFOrdblinde
Søvejen 65, Stilling
8660 Skanderborg
www.kfordblinde.dk
bent@kfordblinde.dk
2124.1644
CVR-nr.: 35098534

KFO kan også tilbyde:
Kursus/rådgivning på din skole.
Foredrag om ordblindes inklusion.
Ordblinde unges succes ved brug
af IT (v. ordblinde, der er i gang
med en videregående uddannelse)

