NYT KFO KURSUS

INKLUSION MED IT
-for undervisere af elever med læse- og skrivevanskeligheder
KFO-kurset afholdes på
Vrigsted Efterskole - Overvej 12 - 7140 Stouby
Torsdag d. 28.02.2019 kl. 10.00 – 14.30

“Elever med læse- og skrivevanskeligheder skal
løftes endnu mere”
IT HJÆLPEPROGRAMMER
PC, iPad, iPhone, Smartphone

INDHOLD

”ALLE ORDBLINDE ELEVER KAN INKLUDERES I EN POSITIV LÆRINGSPROCES”.
Ved Bent Jacobsen, KFO.
”ET LIV SOM VELBEGAVET ORDBLIND I EN SKOLEVERDEN, SOM IKKE ALTID ER OPTIMAL”.
Ved to ordblinde KFO-Undervisningsassistenter.

KOMPENCERENDE IT:
MV-Nordic CD-ord m.v. Gennemgang af funktioner og opsætninger
iPads, iPhones som supplement i undervisningen.
Selvhjulpenhed med håndholdt IT
”Fingrene i det”
IT-didaktiske overvejelser
STRATEGIER I UNDERVISNINGEN:
Tilrettelæggelse af opgaver
Hvordan bliver eleven dygtig med hensyn til it-redskaber
Hvordan bliver skolen dygtig med hensyn til elevernes it-redskaber
Nota og digitale undervisningsplatforme
Prøver
OPSAMLING OG AFSLUTNING

UNDERVISER:
Mette Hansen: Læreruddannet fra Århus, har arbejdet som efterskolelærer i 17 år. PD i Specialpædagogik med fokus på
læsevanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser. Uddannet NLP coach, Uddannet Cool Kids angstvejleder, Underviser til
dagligt i engelsk, tysk og sport på Vrigsted Efterskole, nu på 14. år.
Anders Krejlgaard: Læreruddannet fra UC Syd Esbjerg. Liniefag i dansk og specialpædagogik med fokus på inklusion.Tidl.
lærer og specialpædagogisk vejleder på Fanø Efterskole.Tidl. ordblindeunderviser på VUC Syd Sønderborg og Haderslev.
Lærer på Vrigsted Efterskole i fagene dansk, engelsk, tysk, geografi og outdoor.Pædagogisk IT-vejleder på Vrigsted
Efterskole.Præsenterede Ipad’ens utrolige egenskaber på ORD-15.
Undervisningsassistenter er ordblinde, der dagligt bruger prædikationsprogrammer og har succes i uddannelse (studerende
på gymnasie, universitet, seminarium)
PRAKTISKE OPLYSNINGER





Morgenkaffe fra 09.30, frokost m. kaffe er inkluderet i prisen
Kursusdeltagerne skal selv medbringe eget it-udstyr + programmer
Pris for kurset er 2.000 kr. (eks. moms) pr. deltager, som indbetales på:
Danske Bank reg. nr.: 3409, kontonr.: 0011432786 (KFO-faktura fremsendes på mail)

Tilmelding til Kompetencecenter For Ordblinde på:
kfo@kfordblinde.dk (med deltagers og skoles navn, e-mail og tlf. nr., kursussted/dato + evt. EAN nummer)

Med venlig hilsen
Kompetencecenter For Ordblinde
Bent Jacobsen, ejer og iværksætter
2124.1644

