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ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
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Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme
Kognitive vanskeligheder
Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade
Vanskeligheder i forhold til hørelse
Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder
Ordblindhed
Behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler mv.
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ViSP ATA
ViSP ATA (Ansigt Til Ansigt) er et virtuelt
undervisningstilbud til borgere i Vordingborg, Faxe
og Næstved kommuner

ViSP ATA (Ansigt Til Ansigt)
– et virtuelt undervisningstilbud
ViSP ATA er en virtuel undervisningsportal for borgere, der har behov for supplerende træning/undervisning i at forbedre sine kommunikative kompetencer.

Hvad kan virtuel undervisning give dig?









På ViSP ATA kan deltageren arbejde med individuelt tilrettelagte
opgaver og hermed arbejde hen imod de mål, som er opsat sammen med underviseren for den virtuelle undervisning.
Derudover kan deltageren deltage i forskellige debatforum, hvor
deltagerne i dialog med ligestillede og undervisere træner egne
kommunikative kompetencer og holder sig orienteret i forhold til det
omgivende samfund.
Som supplement til undervisningstilbudet på ViSP vil
underviserne tilbyde inviterede projektdeltagere til et virtuelt undervisningsforløb, hvor der også for nogle af deltagerne vil være mulighed for et virtuelt gruppeforløb.
Med den rette tilpasning, hjælp og støtte vil den enkelte deltager i
undervisningsforløbet blive tilbudt undervisning (Ansigt Til Ansigt)
via Skype.

Tid til eftertanke og mulighed for at du kan gå til/fra opgaven,
når det passer dig
Større fleksibilitet ved at du får mulighed for at træne på tidspunkter, hvor du er mest frisk og/eller har tid. Dette betyder
at du kan planlægge og koordinere dine aktiviteter selv og
dermed opnå et aktivt hverdagsliv
I et supplerende forløb på ViSP ATA kan du intensivere din undervisning/træning, da den giver dig endnu bedre mulighed
for selvtræning af opgaver, som din underviser har lagt ind på
portalen
ViSP ATA giver dig mulighed for at udtrykke dig ved hjælp af
billede, lyd, video, tekst mv., så det er muligt at kommunikere
både mundtligt og skriftligt på trods af tale-, læse- og/eller
skrivevanskeligheder
Et virtuelt fællesskab med mulighed for samhørighed med
andre ligestillede for derved at skabe relationer

Hvilken platform virker ViSP ATA på?
Bliver man tilbudt et ViSP ATA forløb vil man blive oprettet i vores
nye ViSP ATA portal, som både kan køre på computer/MAC og
iPad.
Det vil derfor være nødvendigt at medbringe den enhed, man ønsker at gøre brug af i undervisningen.

Evaluering og feedback
I projektperioden vil ViSP undersøge deltagerne brug af portalen.
Det vil give os et indblik i, hvordan portalen bruges, i hvilket omfang de enkelte elementer i portalen anvendes og i hvor lang tid.
Den afsluttende evaluering vil være anonym.
Efter projektperioden vil vi inddrage deltagerne i en vurdering af
oplevet effekt af den virtuelle undervisning.

Geografisk dækningsområde
Målgrupper
ViSP ATA henvender sig til borgere, der har behov for at forbedre
deres kommunikative kompetencer.

ViSP ATA servicerer borgere i Næstved, Faxe og Vordingborg
kommuner på alle ViSPs områder og i forhold til hjerneskade og
kommunikationshjælpemidler også Guldborgsund kommune.

