Skoldatateket i Nynäshamn

Workshop - Kom igång med Lexia och Provia
Lexia och Provia, 2x3 timmar eller 1 heldag!
Nu har jag äntligen gått kurs på Lexia och Provia och kan därför erbjuda Workshops i
programmen.

Kursen
Första tillfället – 3 timmar eller förmiddag.
Vi börjar med att gå igenom Lexias fönster, verktygsfält och menyer.
Vi tittar på Lärararkivet, går igenom hur du skapar ett övningsarkiv för eleverna på
olika sätt, hur du ändrar övningarnas innehåll och inställningar.
Vi går igenom hur eleven hittar sitt Arkiv och tränar.
Andra tillfället – 3 timmar eller eftermiddag
Frågor från föregående pass.
Vi går igenom Mini-Lexia och hemskick av övningar på olika sätt.
Genomgång av testverktyget Provia.
Förberedelse inför testet, hur eleven testas, hur man läser resultat och hur man
skapar övningarna.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är väl insatt i metoder för läs- och skrivinlärning, bör
vara utbildad i hur man undervisar i ämnet. Du bör också känna till vilka orsakerna
kan vara till att eleven inte utvecklar förmågan på ett tillfredställande sätt.
Kursen vänder sig i första hand till er som arbetar i åk 1-6 och till er som arbetar med
barn i behov av särskilt stöd högre upp i åldrarna.

Syfte
Ge adekvat behörighet till att administrera Lexia på önskvärt sätt. Att ge grundliga
kunskaper i användandet av Lexia och Provia för elever i behov av särskilt stöd.

Metod
Workshop
Genomgångar och arbete på egen dator utifrån lathundar.

Resultat
Kunna använda de olika funktionerna som gåtts igenom direkt i en
undervisningssituation.

Tid
2x3 timmar eller 1 heldag , efter önskemål och på överenskommen tid.
Max 8 deltagare
Plats: Skoldatateket, eller om möjlighet finns på skolan.

Anmälan
Anmäl er till Maud Hedblom, Skoldatateket
Samla helst ihop fler pedagoger från samma skola och stadie.
Ring: 08-520 683 95, Mail: maud.hedblom@nynashamn.se
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