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NU KAN DU LÆRE ALLE AT LÆSE
Forestil dig at alle elever i din
klasse lærer at læse. Både den
langsomme og den hurtige elev er
begejstrede og fulde af gåpåmod
fordi de får mulighed for at bestige
Læsetrappen i deres eget tempo.
Sådan er Alkalær-metoden.

STYR PÅ KLASSEN

KURSUSFORLØB
• Se løbende datoer for kommende
uddannelsesdage på www.alkalær.dk.
• Tilmeld dig direkte på www.alkalær.dk,
via mail på info@alkalaer.dk eller på
telefon 44 66 27 27.

PRISER
Alle priser er inklusive materialer og
forplejning.

Faktum er at alle der er motiverede og har et sprog og et velfungerende sanseapparat, kan
lære at læse. Det gælder også
såkaldt ordblinde og elever med
andre slags diagnoser.

Et enkelt modul
Tilbud for alle 3 moduler
(spar 2.700,-)
Fonetik-uddannelsen
Styr på klassen-workshop

7.500,19.800,7.000,6.000,-

Workshop
Praktisk workshop for alle undervisere der ønsker at forbedre deres
evner til at styre klassen.
• Praktiske øvelser
• Undgå praksischok
• Overlev inklusion
Basis-materiale:
“Styr på klassen”.

NYHED

MODUL I

MODUL II

MODUL III

FONETIK-UDDANNELSEN

Alkalær-underviser

Certificeret
Alkalær-underviser

Certificeret Alkalær
Diplom-underviser

Certificeret Alkalær
Professionel-underviser

• Introduktion til drilleord og
det hemmelige alfabet
• Praktiske øvelser med lærerog elev-rollespil
• Simple lydskriftøvelser
• Personlig vished om samtlige
lyde/fonemer i det danske sprog.

• Stumme bogstaver, vokalog konsonantskift
• Avancerede lydskrift-øvelser
• Dybere forståelse for forskellige
slags læseproblematikker
• Læseforståelse – betydningen af
det enkelte ord
• Teknikker der fremmer læseforståelse.

Forudsætning: Certificeret Alkalær
Diplom-underviser. Kurset foregår
for det meste som fjernundervisning – telefonisk eller over
Skype.
• Intensiv træning i Alkalærs fonetiske metode
• Fuldstændig beherskelse af samtlige fonetiske aspekter ved det
danske skriftsprog
• Viden om hvordan man underviser fremmedsprogede i at tale
et bedre dansk.

Det grundlæggende modul
– et ‘must’ for indskolingslærere,
børnehaveklasseledere, specialundervisningslærere og læsevejledere.
• Grundlæggende principper for
læseindlæring
• Bogstavernes navn, form og lyd
• Vigtigheden af lydrette ord og
hvordan du underviser i dem
• Kreativitet i læseundervisningen
• Praktiske øvelser i læsning og
stavning.
Basis-materiale:
“Håndbogen Læsetrappen”, “Søde
ord – alle kan lære at læse”, 10
læse-selv-bøger og 194 spillekort.

Basis-materiale:
“Drilleord I – det hemmelige
alfabet og de 120 mest brugte ord”
og 10 læse-selv-bøger.

Du kan umiddelbart efter at have afsluttet et modul af Alkalær-uddannelsen tage
hul på undervisningen af elever i det lærte stof. Det kan foregå på din arbejdsplads eller som privat Alkalær-underviser.

Basis-materiale:
“Drilleord II”, “Drilleord III”,
“Forstå hvad du læser” og 10 læseselv-bøger.

ALKALÆR – ALLE KAN LÆRE AT LÆSE
Alkalær er et forlag med helt nye og utraditionelle tanker. Nu kan børn helt ned
til 3-4-årsalderen lære at læse. Det samme gælder såkaldt ordblinde. Selve navnet
Alkalær er skabt ud fra den erfaring at alle kan lære at læse. Alkalærs overordnede
mål er at bidrage til et bedre samfund igennem øgede læsefærdigheder hos alle.
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