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Workshop for dine ordblinde elever

Giv dine elever lyst til at udtrykke
sig og drømme om fremtiden

Tvivler dine ordblinde elever på deres evner og fremtidsmuligheder?

Så skaber en workshop med Jesper Sehested nye perspektiver. Dine elever får
styrket selvværdet, selvtilliden og strategierne i forhold til hjælpemidlerne.

Jesper Sehested har været der, hvor dine elever er:

Jesper fik 71 fejl i diktat i 9. klasse. Ingen havde troet, at han
skulle blive forfatter eller få sig en boglig uddannelse.

På sin rejse er Jesper gået fra at tro, at fordi man ikke
er god til at læse og stave, så kan man heller ikke skrive.
Til at indse, at det er helt forkert.

Jesper har også indset, at hvis han er åben om sine udfordringer
og nysgerrig, kan han godt opnå det, han vil. Også når det gælder uddannelse.

I dag har Jesper både skrevet og udgivet bøger samt fået en boglig uddannelse.
Mod alle odds.

I de seneste 8 år har Jesper arbejdet i sin egen virksomhed, hvor han hjælper
ordblinde børn og unge med at styrke deres selvværd og skabe strategier til,
når bogstaverne driller.
Det vigtigeste for Jesper er, at definere sig selv og andre ordblinde som
mennesker fremfor ordblinde. Det gør det muligt at rumme negative tanker
og følelser omkring ordblindheden.
Udover sine erfaringer omkring ordblindhed bruger Jesper sin erfaring som
uddannet coach til at se hele mennesket bag ordblindheden. Det bringer de styrker frem,
som øger selvtilliden og gør hverdagen i skolen interessant og lærerig.

Jesper tager dine elever med ud på en rejse, hvor de får øje på nye muligheder og
tro på fremtiden. Både, når det gælder om at skrive det, de har i hovedet og udleve
deres drømme om en uddannelse.

Vil du have Jesper Sehested ud på din skole?
Læs mere på bagsiden eller

kontakt Jesper Sehested på 23 72 02 31 eller

‹

jesper@etlivsomorsblind.dk allerede i dag og hør mere.
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Workshop for 4.-6. klasse

‘Jeg kan godt få bogstaverne ned på papir!’

Den afholdes af Jesper Sehested, som selv er ordblind og forfatter, og indeholder:

Del 1: Selvtillid og selvværd - klarhed og håndtering af de emotionelle følger
af ordblindhed
Del 2: Strategier og struktur til at få viden og tanker ud af hovedet
Del 3: Hjælpemidler - brug dem til at få ideerne ned på skrift

Workshoppen varer ca. en skoledag (4 timer + pauser) og kan afholdes
for op til 15 ordblinde elever på mellemtrinnet.

Jesper hjælper dine elever igennem tanker og følelser omkring deres
egne skriftlige evner og frem til, at de indser, at det er muligt for dem
at skrive en god historie - også med hjælpemidler.
-------------------------------

Læs mere om
workshop til
4.-6. klasse

Workshop for 7.-9. klasse

‘Jeg kan selvfølgelig godt få en uddannelse’

Den afholdes af Jesper Sehested, som selv er ordblind og har gennemført rejsen mod
en uddannelse, trods sin ordblindhed. Workshoppen indeholder:
Del 1: Få selvværdet og selvtilliden på plads til at starte på en ungdomsuddannelse
Del 2: Hjælpemidler - se meningen med dem, så de bliver brugt
Del 3: Lær på din egen måde

Workshoppen varer ca. en skoledag (4 timer + pauser) og kan afholdes for op til 15
ordblinde elever i udskolingen.

Jesper hjælper dine elever med at være på forkant med de udfordringer, som de
uundgåeligt vil møde, når de forlader folkeskolen.
Eleverne får stratiger til indfange al den
nye viden, de bliver præsenteret for,
så de kan fokusere på at lære frem
for at kæmpe med negative følelser
omkring hjælpemidler og deres ordblindhed.
Læs mere om
workshop til
7.-9. klasse
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