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Ordblind Birgitte Bartholdy Hent PDF Forlaget skriver: Det er svært at være ordblind. Det kan være en kamp
at finde det rigtige tog på stationen, læse et brev fra kommunen eller tage en uddannelse. Mange anser
ordblindheden som en stopklods for et godt liv. Men sådan behøver det ikke at være, hvis man går efter

drømmen …

I denne bog fortæller en række mænd og kvinder deres personlige historie om livet med ordblindhed. Om
sejre og nederlag, om tvivl og muligheder, behovet for anerkendelse og den berusende frihed i at vælge sin

egen vej i livet.

Alle personerne har fundet et arbejde, de brænder for, trods deres handicap. Og i denne bog deler de ud af
deres dyrekøbte erfaringer og giver inspirerende råd – ikke kun til andre ordblinde, men også til lærere,

forældre og andre, der gerne vil forstå, hvad ordblinde er oppe imod.

“Bogen danner et solidt og troværdigt grundlag for at bevæge sig væk fra den gængse fejlslutning om, at der
findes én metode eller kur, der kan kurere ordblindhed. Samtidig vidner den om, at tidlig indsats er et mantra

og et must, hvis ordblinde skal levnes mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud.”
- Rie Nielsen

forstander på Hovedstadens Ordblindeskole

 

Forlaget skriver: Det er svært at være ordblind. Det kan være en
kamp at finde det rigtige tog på stationen, læse et brev fra

kommunen eller tage en uddannelse. Mange anser ordblindheden
som en stopklods for et godt liv. Men sådan behøver det ikke at

være, hvis man går efter drømmen …

I denne bog fortæller en række mænd og kvinder deres personlige
historie om livet med ordblindhed. Om sejre og nederlag, om tvivl
og muligheder, behovet for anerkendelse og den berusende frihed i at

vælge sin egen vej i livet.

Alle personerne har fundet et arbejde, de brænder for, trods deres
handicap. Og i denne bog deler de ud af deres dyrekøbte erfaringer
og giver inspirerende råd – ikke kun til andre ordblinde, men også til
lærere, forældre og andre, der gerne vil forstå, hvad ordblinde er

oppe imod.

“Bogen danner et solidt og troværdigt grundlag for at bevæge sig
væk fra den gængse fejlslutning om, at der findes én metode eller kur,
der kan kurere ordblindhed. Samtidig vidner den om, at tidlig indsats
er et mantra og et must, hvis ordblinde skal levnes mulighed for at

udnytte deres potentiale fuldt ud.”
- Rie Nielsen

forstander på Hovedstadens Ordblindeskole



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ordblind&s=dkbooks

