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HELP Malin Holmberg Hent PDF Forlaget skriver: HELP (Holmberg English Learning Program) er et
grundlæggende undervisningsmateriale i læsning og stavning på engelsk for voksne med ordblindhed.

HELP er udviklet af Malin Holmberg på basis af de seneste årtiers forskning i dysleksi og har fokus på det
engelske sprogs fonologiske og ortografiske strukturer. I HELP-materialet bliver teoretisk viden således omsat

til konkret undervisningspraksis.

Ved brug af multisensoriske undervisningsteknikker og en systematisk, pædagogisk gennemgang med en
fastlagt progression og talrige trænings-øvelser får deltagerne strategier og redskaber til at tilegne sig den

vanskelige engelske ortografi.

Her er tale om et særligt materiale for ordblinde til forskellige typer af hold, som har forskellige
forudsætninger og mål for undervisningen. Det er egnet til et supplerende undervisningsforløb, fx på

ungdomsuddannelser, til studerende og i forbindelse med krav om færdigheder i engelsk på arbejdsmarkedet.

Materialet består af:
Lærervejledning: HELP – for voksne med ordblindhed og en cd: HELP Kursusforberedelse

Derudover er der 3 cd´er med ca. 450 siders øvelsesmateriale til eleverne:
HELP Niveau A-B
HELP Niveau C-D
HELP Niveau E-F

Desuden en cd med:
HELP Indtalte diktater Niveau A-F

De 4 cd´er med øvemateriale udkommer i løbet af foråret 2009.
Tilbage
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