POST ADRES

BLOG

Hoe gaat u verder met dyslexie om in uw leven en
loop/schoolbaan? Met een hoofd dat sneller denkt
dan je zelf met je mond of geschreven taal kan
verwoorden. Maar ook zeker creatief en snel een
idee of een oplossing hebben, hoort bij de beperking dyslexie....O

Lees onze blog: Dyslexie zonder zorgen.o
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Injona is de plaats om alles over Apple en de
voorleesfunctie te leren. Wij geven workshops
voor alle mensen met of zonder een leesbeperking zoals Dyslexie om er mee te kunnen
werken.o

Heeft u nog vragen? neem dan gerust contact met
ons op om te weten wat voor u de mogelijkheden
zijn. Bel 0485-215550 wij staan u graag te woord.

Maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.....

Workshops voorleessoftware p

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.......
Altijd al moeite gehad met
lezen en schrijven.

Gratis voorlees software van
Apple.

We leven in een wereld waar het accent op lezen en
taal ligt. Alles moet gelezen worden. Als je problemen met lezen en schrijven hebt, kan dat je hele
leven beïnvloeden.De laatste jaren is steeds duidelijker geworden wat dyslexie eigenlijk is, maar vroeger
was er weinig of niets over bekend. Dyslexie is geen
leerstoornis die alleen met geschreven taal te maken
heeft, het uit zich ook op andere manieren. Bijvoorbeeld met het onthouden van vaste woordcombinaties
of losse gegevens als spelvaardigheid. Waardoor het
verkeerd wordt uitgesproken. Verder heeft een dyslect heel veel moeite met het structureren van zijn
verhaal,van het begin tot het einde te vertellen. Een
eigen lees maatje zou dan de oplossing zijn, zodat
alles voorgelezen wordt.

De Apple Mac computer en Ipad zijn al standaard voorzien
van een voorlees functie en met meelees cursor. En daar
bij zijn alle realspeak stemmen (in alle talen) van hoge
kwaliteit zoals de nederlandse stem Xander ook aanwezig.
Het voordeel is dan ook dat je geen extra voorlees software
hoeft aan te schaffen wat verder heel wat kosten besparend
is. Verder zijn er ook apps die betaalbaar zijn zoals,Vbooks
reader. De iOS is een gebruiksvriendelijke voorleessoftware (ICT hulpmiddel)dat in alle lagen van het onderwijs
gebruikt kan worden. Het programma wordt ingezet voor
mensen met dyslexie of met een lees beperking. Uniek is
de integratie met de softwareapplicaties op de computer,
waardoor praktisch alle tekst op de computer kan worden
voorgelezen. Het werkt ook op Internet Safari, maar ook
PDF-files (content van Injona) worden perfect voorgelezen.
Het kan gebruikt worden ter ondersteuning van het lezen,
leren en studeren. Wil u meer informatie neem dan even
contact met ons op. of kijk even op de website van www.
injona.nl of www.injonateaching.nl 0

Over Injona

Scanservice
Sinds 2010 helpt Injona mensen met een leesbeperking door het informeren over de mogelijkheden van
het compenseren van een leeshandicap, als leesproblemen of dyslexie.Ook mensen met een lichamelijke,
verstandelijke en/of een andere vorm van handicap
of beperking helpen wij graag. Daar bij verzorgen wij
alle content voor alle ICT hulpmiddelen en natuurlijk
ook voor de Mac book en iPad. Na 13 jaar hebben
we daarbij ook de benodigde expertise en kennis
opgedaan op het gebied van deze Apple software en
andere ICT hulpmiddelen en de benodigde content.
Injona is ervaringsdeskundige die onafhankelijk is en
ook kijk wat het beste bij de mensen met een leesbeperking past. Wij zijn niet alleen leverancier van
leeshulpmiddelen en content, we gebruiken ze ook
zelf.

Laat uw papieren teksten
omzetten in gesproken
SCANSERVICE
woord. Zonder verlies van
uw originelen, geoptimaliseerd voor voorleessoftware.
o

Heeft u papieren teksten zoals boeken, readers of papers
die u door uw voorleessoftware wil laten voorlezen? Zelf al
aan den lijve ervaren hoeveel gepriegel, tijd en frustratie het
kost om zelf uw teksten goed te digitaliseren? Injona helpt
u graag verder. Zie het tien stappen plan voor een overzicht
van onze werkwijze op www.injona.nl 0

Workshops Injona

Om een goed inzicht te krijgen van het voorlees software
van Apple, verzorgen we bij Injona Teaching div workshops. U kunt met maximaal 8 personen deelnemen aan
een workshop in onze studio in Nieuw-Bergen. Tijdens
een workshop leggen we de uit en hoe je de voorlees
funktie die standaard (dus gratis) op de iPad en Apple
produkten werkt. U krijgt in de workshop de mogelijkheid om zelf de voorlees funktie in te schakelen en de
realspeak stemmen te installeren en aan de slag te gaan.
Daarbij is het belangrijk dat u eventueel u eigen Mac
book of iPad mee neemt. Zodat u na de workshop zelf
aan de slag kan gaan. Ook gaan wij in op de verschillende mogelijkheden die Apple biedt en de werking Apps.
Deze workshop is voor iedereen met dyslexie van jong
tot oud of een andere vorm van leesbeperking van harte
welkom.Verder is het natuurlijk ook als school of instelling mogelijk om samen met Injona Teaching een passende workshop samen te stellen op de behoefte van de
leerlingen en mensen met een leesbepreking. Voor meer
informatie neem dan even contact met ons op of kijk
even op de website www.injonateaching.nl.o

Ondersteuning

Wij geven u graag persoonlijke ondersteuning. Via deze ondersteuning
beantwoorden wij vragen en begeleiden
wij bij het kiezen van het juiste voorlees software. Onze adviezen zijn
onafhankelijk en gebaseerd op onze
persoonlijke ervaringen met de verschillende ICT hulpmiddelen en voorlees software.Wij hebben inmiddels het
nodige gezien als het gaat om leeshulpmiddelen. Vanuit het perspectief van
zowel de gebruiker als omgeving zoals
school en bedrijf. En, niet te vergeten
de regel gevende instanties. o

