Workshop A:
Tal til computeren og den skriver,
det du siger

Ordblindeugen 2022 - torsdag d. 6. oktober

Unge og voksne ordblinde
I anledning af den internationale ordblindeuge i
uge 40, samler vi igen en række eksperter og deler ud af inspiration og ny viden om ordblindhed
hos unge og voksne, samt ordblindhedens
betydning for uddannelse, job og dagligdagen
med familie og venner.

Arrangementet er åbent for alle
- Husk blot at tilmelde dig.
Program
16.30 – 16.45 V
 elkomst ved Martin Rasmussen

Velkomst:
Martin Rasmussen - Uddannelseschef
for VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Oplever du, at det kan være svært at skrive en besked,
svare på mails, eller er bange for at stave forkert, når du
skriver opslag på Facebook? Der er heldigvis hjælp at hente.
I denne workshop møder du en studerende, som viser, hvordan
programmet AppWriter kan bruges, så du på computeren taler
din tekst ind i stedet for selv at skrive det.
Desuden får du vist, hvordan AppWriter kan læse din tekst højt.

Martin har mange års erfaring som bl.a. ordblindelærer, og han har undervist både unge på ungdomsuddannelserne og voksne fra mange forskellige typer af
arbejdspladser.

Derefter vil der mulighed for at afprøve programmet ved
en computer. Der vil stå dygtige undervisere klar til at
hjælpe under hele workshoppen.

Det er vigtigt at nedbryde tabuer omkring ordblindhed,
for selv om man kan have svært ved at stave, skrive og
læse, kan man sagtens få sig en rigtig god uddannelse og et spændende job, hvor man kan deltage som en ligeværdig part – det er så lidt,
der skal til for at gøre en stor forskel.

16.45 – 17.15 første workshop (A,B,C og D)

Workshop C:

17.20 – 17.50 anden workshop (A,B,C og D)
17.55 – 18.25 tredje workshop (A,B,C og D)
18.30 – 19.00 fjerde workshop (A,B,C og D)
19.15 – 20.00 Paneldebat
20.00 – 20.15 Afslutning – Tak for i dag

Arrangenmentet er gratis og foregår på:
VUC Holstebro-Lemvig-Struer
Vald. Poulsens Vej 8
7500 Holstebro

AOF MIDT og VUC Holstebro-Lemvig-Struer
er vært på Workshoppen

Workshop B:
Nysgerrig på apps?
Vil du vide mere om, hvordan du kan anvende apps til
højtlæsning af tekst fx skilte, bøger eller breve?
I denne workshop præsenterer vi dig for forskellige apps,
som kan anvendes til oplæsning, skrivning eller oversættelse af
tekst. Vi viser dig, hvordan du kan få tekst læst højt og indtale
tekst i stedet for at skrive, og du får mulighed for at prøve at
anvende de forskellige app.
ClaroScanPen, Prizmo go, Google oversæt.
AOF MIDT og VUC Holstebro-Lemvig-Struer er vært
på Workshoppen

Ordblind – hjernen, struktur og
lektielæsning
v/ kommunens læsekonsulent Nina R. Kledal
Læsekonsulenten fortæller om, hvordan ordblindhed ser
ud i hjernen, og hvilken betydning det har for lektielæsning, selvværd og den ordblindes selvforståelse.
Derudover gennemgår Læsekonsulenten også, strategier
man kan bruge, for at gøre lektielæsningen nemmere.
Der er tid og plads til dialog og spørgsmål.

Adgang til eksperterne:

Paneldebat
Kom og hør en spændende paneldebat
om livet som ordblind. Du møder et stærkt panel af unge og voksne ordblinde, samt en ekspert
på området, fortælle om deres personlige erfaringer
og udfordringer under uddannelsen og på jobbet. Ikke
mindst, hvilke muligheder, der er omkring ordblindhed.
Under paneldebatten vil der være god mulighed for at
stille spørgsmål, man som ordblind eller pårørende gerne vil have svar på. Du kan allerede ved tilmeldingen
stille spørgsmål, som panelet giver svar på under
debatten

AOF Midt:

Muligheder for undervisning for ordblinde voksne på jobbet og privat.

VUC Holstebro-Lemvig-Struer:

Muligheder for undervisning for ordblinde voksne på jobbet og privat.

Wizkids/AppWriter:

Her kan du møde firmaet, der står bag AppWriter. Med AppWriter får du hjælp til
at læse, stave og skrive gennem en række funktioner som fx tale-til-tekst, ordforslag og OCR-scanning.

NOTA:

Hør hvordan du får opgaver, bøger og arbejdsinstrukser som lydbog eller e-bog.

Ordblindeforeningen:

Workshop D:
Få gratis aftensmad og tal med
eksperter på ordblindeområdet
Du får gratis sandwich og vand. I
forbindelse med din aftensmad er der en
række stande, hvor du kan tale med
eksperter, der fortæller om forskellige tilbud for
ordblinde.

Få vejledning af andre ordblinde.

Nr. Nissum HF (den 3-årige HF for ordblinde):

Mød ordblinde HF-elever, der går på HF i Nørre Nissum, hvor vi bl.a. tilbyder et
særligt tilrettelagt treårigt forløb for ordblinde. Eleverne kan fortælle om uddannelsen, der understøtter deres faglige og sociale trivsel i et dynamisk og godt
studiemiljø, og de kan fortælle om vores nye spændende tilbud, kostskolen. Her
kan man bo på skolen og være en del af et givende og lærerigt fællesskab.

Holstebro Bibliotek:

Mød bibliotekarer, som fortæller om eReolen og læs-let bøger for ordblinde.

Læsekonsulenten:

Spørg læsekonsulenten om ordblindhed og muligheder for dit barn i grundskolen.

FGU Skolen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Mød elever og undervisere fra FGU Skolen, som kan fortælle dig om, hvordan du
bliver klar til at tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job, du
godt kunne tænke dig.

Step10 - 10. klasse i Holstebro

Tilmeld dig senest d. 4/10-22
Tilmeld dig online på www.holstebro-vuc.dk/tilmelding-til-uge-40/
eller ring på tlf. 9627 5800

Mød folk fra STEP10, som kan fortælle dig om uddannelsen, hvor målet er at
styrke dine faglige, sociale og personlige kvalifikationer med er alsidigt og aktivt
værksteds-, studie- og læringsmiljø.

Jobcenter Holstebro

Mød medarbejdere fra Jobcenter Holstebro, der kan fortælle ledige og folk i job,
hvilke muligheder, der findes for ordblinde.

