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Er du
ordblind?
Grib chancen, og gør
noget ved det!

Formål
Formålet med ordblindeundervisning er, at kursisterne
får strategier og metoder, som øger den enkeltes muligheder for at fungerer i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet. Formålet er, at de skriftsproglige
vanskeligheder i alle sider af voksenlivet begrænses.
Mange voksne kan have svært ved at skrive en besked på
sms, mail eller på papir. De kan også have store problemer med at læse aviser, tekst-tv eller hjælpe børnene med
danske tekster. Nogle læser langsomt og bytter rundt på
bogstaverne, og andre har svært ved at bruge de forskellige IKT-teknikker.
Alt det kan der gøres noget ved, hvis man tilmelder sig
ordblindeundervisning.
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Målgruppe og optagelse

Om undervisningen

Målgruppen er alle over 18 år, som har vanskeligheder
ved at læse og skrive. For at finde ud af, om kursisten er
ordblind, kommer man til en samtale og en test og får
en grundig udredning, hvor der udarbejdes en individuel
undervisningsplan.

Undervisningen har fokus på at støtte kursisterne, så de
bliver bedre til at læse og skrive. Vi stiller relevante pædagogiske hjælpemidler til rådighed, så den enkelte kursist
kan få det bedste udbytte af undervisningen.
Det vil i høj grad handle om IT-hjælpemidler med særlige
it-programmer.
For eksempel bruger vi EyeJustRead, som er et digitalt
værktøj, som ”sporer” læsning, så vi kan målrette undervisningen helt individuelt.
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Praktiske oplysninger
Vi bruger også Adgang med tegn, som er på mange offentlige hjemmesider. Adgang med tegn oversætter udvalgte ord til tegn, som vises i korte videoklip.
Vi kan også tilbyde ren fagundervisning i fag som f.eks.
dansk, engelsk og matematik.

Kursister, som ønsker ordblindeundervisning, skal henvende sig hos Voksenundervisningen, Grønlands Torv
14, 1. sal. Her vil personalet hjælpe i forhold til at få en
bevilling til godkendelse af forløbet.
Undervisningen er gratis, og vi stiller også undervisningsmidler og hjælpemidler gratis til rådighed.
Vi underviser på hold med 2-6 deltagere. Der kan evt.
også tilbydes eneundervisning. Et undervisningsforløb
kan være op til 80 timer, og det foregår en gang om ugen
med fire timer pr. gang.
Når et forløb er færdigt, vurderes det, om der er behov
for mere undervisning. Der er ikke eksamen forbundet
med undervisningen. Undervisningen varetages af uddannede ordblindelærere i Voksenundervisningen, Undervisning og Behandling – CDH.
Undervisningen foregår i DØVES KULTURCENTER,
Grønlands Torv 14, 1. sal, 9210 Aalborg SØ.
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