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Informasjon til foresatte angående e-Lector
Ved hjelp av e-Lector kan du enkelt hjelpe barna dine med å lære å lese og skrive, bli flinkere til å lese
og skrive eller glosepugging/prøver.
e-Lector er bygget opp slik at det er enkelt for elever, lærere og foresatte å benytte programmet. Du som
foresatt trenger ikke å være lærer eller pedagog for å kunne hjelpe barnet ditt. Ofte er det nok å sitte
sammen med barnet og lese eller kjøre øvelser/spill.
Hva kan e-Lector hjelpe med?
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Grunnleggende lesing. Man kan få lest opp bokstav for bokstav, samt at man får høre det ferdige
ordet. Man kan også høre ord for ord
Grunnleggende skriving. Talende tastatur som gjør at man hører bokstavlyden når man trykker
på en tast, samt det ferdige ordet når man trykker mellomromstasten. Dette gjør det mye lettere å
lære hvordan bokstavlyder høres ut, og hvordan ord bygges opp. Man kan også lytte seg til
skrivefeil
Opplesing av hvilken som helst tekst man finner for eksempel på internett. Man kopierer den og
limer den inn i programmet og den vil da bli lest opp med tale. Dette er veldig nyttig for å kunne
få med seg det som man har lyst til å lese, samt for å få opp leselysten og treningen
Ved hjelp av skanner kan man få inn trykt tekst i e-Lector, og denne kan leses opp. Vi vil spesielt
anbefale IRIScan mus som er en skannermus som kan skanne inn all tekst. Les mer om dette på
vår nettside under Produkter, Andre produkter
Stort øvingsarkiv som gjør at man kan øve på lesing av de mest brukte ordene, samt spesielle
problemstillinger som det enkelte barn har
Man kan benytte spillene for å få opp motivasjonen. Memory og Ordkrig ligger under Verktøy
menyen og benyttes til å leke seg til å kjenne igjen ordbilder. Når vi leser så kjenner vi igjen hele
ordet uten å lese hver bokstav. Dette kalles ett ordbilde. Vi leser gjerne 3-4 ord i slengen. Det å
trene opp hjernen til å kjenne igjen ordene uten å lese bokstav for bokstav er kritisk for å få opp
lesehastigheten. Bruken av spill gjør dette til en lek
Lære uttale på andre språk. e-Lector kan lese opp tekst på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk
og russisk. Dette gjør at man hører hvordan ett ord skal uttales. Man kan også skrive på
fremmedspråk, og får lest opp det man skriver
Glosepugging. Under verktøy-menyen ligger spillet Pugg and Play. Dette spillet kan benyttes til
glosepugging eller andre slags spørsmål/svar. For eksempel matematikk, historie osv. Å drive
slikt i spillform er så mye mer motiverende og nyttig enn vanlig pugging.

e-Lector kan lastes ned fra vår hjemmeside. Skolen kan gi deg informasjon om hvilket lisensnr du skal
bruke.
For å lære mer om e-Lector så anbefaler vi at man ser på «Introduksjonsvideo» under Opplæring på vår
nettside. Den går kjapt igjennom hele programmet. Hvis man vil lære mer om en enkelt funksjon så
ligger det som egne, separate videoer der også.
Vi ønsker deg lykke til med bruken av e-Lector. En bedre fremtid for deg og barna dine!
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