
Dateros	  fyrseminarium	  6-‐7	  augusti	  2014	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Välkomna	  på	  Dateros	  15:nde	  fyrseminarium	  2014	  
	  
Tid:	  6-‐7.8	  2014	  
Plats:	  Åminne	  stugby,	  Åminnevägen	  409,	  Malax	  
Pris:	  75	  €	  
	  
	  
Anmälan	  	  
Anmäl	  dig	  senast	  den	  18.6.2014	  till	  camilla.ronnholm@datero.fi	  eller	  tel.	  0449715449	  
Anmälningar	  som	  inkommit	  fram	  till	  den	  18.6	  är	  bindande.	  
Vid	  eventuella	  förhinder	  kan	  du	  annullera	  din	  plats	  inom	  anmälningstiden.	  	  	  
Eftersom	  det	  finns	  ett	  begränsat	  antal	  platser	  måste	  vi	  fakturera	  de	  annuleringar	  som	  
kommer	  efteråt.	  	  
	  
	  
Annat	  att	  tänka	  på:	  
-‐	  Meddela	  om	  mat-‐allergier	  	  
-‐	  Ta	  med	  egna	  lakan/sovsäck	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Onsdagen	  den	  6.8	  2014	  
8:30	   Välkomstkaffe	  &	  Inledning	  av	  seminariet	  

Datero	  info	  –	  vad	  är	  på	  gång	  

Workshop:	  info	  

9:15-‐11:15	   Speed-‐reading	  (Johanna	  Björkell)	  
Speed Reading är egentligen ett antal olika lässtrategier för att öka både din 

läshastighet och din retention, dvs. hur mycket du kommer ihåg av texten du 

läser. Vi prövar på med olika textsorter och olika lässtilar och dina ögon 

kommer att få sig en rejäl motionsrunda. Det här är alltså lästeknik som vi 

går igenom och de här strategierna kan du gärna dela med dig av till dina 

elever som många gånger inte utvecklar sin läsförmåga efter att den 

inledande läsinlärningen har skett.	  
11:15-‐12:00	   Biblioteket	  för	  alla	  –projektet	  (Marja-‐Sisko	  Paloneva	  

och	  Vasa	  stadsbiblioteket)	  
	  

12:00-‐13:00	   Lunch	  

13:00-‐14:00	   E-‐böcker	  (Kati	  Vuorenmaa)	  
E-‐böcker	  och	  läsprogram	  för	  surfplattor	  och	  datorer	  
 

14:00-‐15:45	   Surfplattor	  och	  appar	  
(Camilla	  Rönnholm,	  Anneli	  Haapaharju,	  Marja-‐Sisko	  Paloneva)	  
-‐iPad	  vid	  inklusion	  -‐	  Inspiration	  från	  Europa	  
-‐Hjälpmedelsappar	  

15:15-‐16:45	   Workshop	  dag	  1	  

Kvällsprogram	   Naturstig	  

Skrattyoga	  

Kvällsmat	  

Bastu	  

Umgänge	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Torsdagen	  den	  7.8	  2014	  
07:30-‐08:30	   Frukost	  

08:30-‐10:30	   Hur	  skapa	  ett	  kursupplägg	  som	  alla	  elever	  
kan	  ta	  (Johanna	  Björkell)	  
Hur	  du	  enkelt	  kan	  skapa	  kurser	  som	  passar	  många	  fler	  elever.	  Vi	  
visar	  ett	  upplägg	  från	  en	  genomförd	  språkkurs	  (engelska)	  som	  
utfördes	  för	  att	  passa	  alla	  elever,	  oavsett	  inlärningsproblematik	  
(specifikt	  för	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  koncentrations-‐
svårigheter,	  sociala	  och/eller	  mentala	  hinder,	  men	  även	  på	  basen	  
av	  genus).	  Vi	  går	  igenom	  kursupplägg,	  planering,	  uppgiftsdesign,	  
examinationsdesign,	  interaktion	  under	  timmarna,	  med	  de	  
enskilda	  eleverna	  utanför	  klassrummet	  och	  vitsordsgivande	  och	  
de	  ytterst	  få	  specialarrangemang	  som	  detta	  upplägg	  krävde.	  
Kursupplägget	  har	  testats	  i	  genomförande	  i	  3	  versioner	  med	  
revidering	  emellan.	  Det	  sista	  och	  mest	  lyckade	  upplägget	  
presenteras.	  

10:30-‐11:30	   Tips	  från	  IKT-‐mentors	  utbildningen	  
(Bjarne	  Westerlund)	  Användbara	  tips	  på	  program	  och	  
tillämpningar	  som	  alla	  kan	  ha	  nytta	  av.	  T.ex.	  screenR	  calameo	  osv.	  
Kaikille	  hyödyllisiä	  ohjlemavinkkejä	  ohjelmisa,	  esim	  ScreenR	  
calameo	  jne. 	  

11:30-‐12:30	   Lunch	  

12:30-‐13:30	   Venny	  (Maija	  Koivula)	  
Venny	  -‐	  en	  systematisk	  habiliteringsmetod	  för	  visuella	  
gestaltningsproblem	  

13:30-‐14:00	   Boktipset	  
Alla	  som	  vill	  får	  här	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  boktips	  –	  både	  
facklitteratur,	  skönhetslitteratur	  eller	  annan	  litteratur	  som	  berör	  
inlärningssvårigheter	  och	  funktionshinder	  m.m.	  	  

14:00-‐15:00	   Workshop	  dag	  2	  
+	  sammanfattning	  och	  presentation	  

15:00	   Avfärd	  från	  Strömmingsbådan	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  


