UPPDRAG Tillgänglig Text - Hitta dina sätt! 2016
Vi är olika och det är meningen. Vilka är dina sätt?
Målet med projektet är att sprida kunskap om hur man kan närma sig text på olika
sätt. Att man ska kunna känna sig trygg i att man har ett effektivt sätt att läsa och ta
till sig skriftlig information på. Kom och lär dig mer i denna serie under 4 måndagskvällar, av 4 kunniga aktörer på respektive område. Ramtiden är kl 18:30 till 20:30
på Fjällgatan 23 B på Södermalm. Workshop-moment och möjligheten att få prova
förekommer.
Föreläsningarna är öppna, gratis och alla intresserade är välkomna!
OBS! Föranmälan krävs; maila Dyslexiförbundet Stockholms läns kansli: fmls.lan@gmail.com
senast onsdagen innan respektive föreläsning. Begränsat antal platser.
Mer info: www.facebook.com/UppdragTillgangligText2016

25/1 Se hela bilden av Dyslexi - med styrkor!
Projektets initiativtagare Susanna Cederquist inleder.
Susanna är föreläsare och lärare under namnet En Bild av Dyslexi
och visar på en bild av dyslexi där även styrkor får plats. Hon vill
belysa vikten av förhållningssättet till begreppet dyslexi, ge
inblick, inspirera och väcka tankar.
Tillgänglig Text- hitta dina sätt! Hur kan man tänka kring begreppet
tillgänglig utbildning och text? Susanna visar på möjligheter, ger tips
kring arbetssätt och visar även konkreta exempel på detta ur sin bok
"Dyslexi + Styrkor = Sant”.
www.enbildavdyslexi.se

www.dyslexistyrkor.se

1/2 Många möjligheter - läs och skriv med appar!
Sofia Grunér är logoped och arbetar på Logopedbyrån Dynamica i
Upplands Väsby. Hon arbetar med läs- och skriv/dyslexiutredningar
sedan många år tillbaka och forskar även gällande effekten av talsyntes
hos personer med lässvårigheter.
Under denna föreläsning kommer Sofia att visa appar som kan hjälpa
till att komma runt läs- och skrivsvårigheterna, till exempel när
det handlar om att ta till sig text eller att uttrycka sig i skrift.
Appar för alla åldrar kommer att tas upp så alla är välkomna,
barn som vuxna!
Ta gärna med din egen smartphone eller lärplatta och testa!
www.logopedbyrån.se

15/2 Talsyntes - lär dig lyssna på allt!
Tortalk - Tor Ghai
Hur fungerar talsyntes rent praktiskt?
Vi demonstrerar och ni får testa hur man kan använda talsyntes:
- Under skolarbete. Läxor och kursmaterial.
- På arbetsplatsen.
- Hemma. Facebook, veckobrev, skönlitteratur.
- Jobbsök. Läsa igenom platsannonser och CV. Läsa på om företag.
Hur gör jag när texten inte finns digitalt?
- Skanner, Mobilkamera, Dokumentkamera
Ta gärna med:
Material du vill ha uppläst, Dator (Pc eller Mac), Hörlurar
www.tortalk.se

22/2 Läs talböcker och taltidningar - i dator,
app och spelare!
MTM - Ida Löfman och Pia Hasselrot
Lär dig hur du lånar och läser talböcker på det sätt som
passar dig bäst. Vi berättar om talböckerna i vårt bibliotek
Legimus.se och hur du kan prenumerera på taltidningar.
Sedan visar vi hur du läser talböckerna eller taltidningen i
appen Legimus, i datorn eller i en spelare.
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har som uppdrag att vara
ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars
och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.
www.mtm.se

