
 

Dateros Fyrseminarium 2015 
 

Välkommen med på Dateros fyrseminarium! 

I år börjar vi seminariet på land  

med ett studiebesök på Optima i Jakobstad.  

Sedan åker vi vidare till Karleby och tar båten över 

till Tankar där seminariet fortsätter. 

 

Plats: Karleby, Tankar 

Tid: 11-12 augusti  

Pris: 80€  

 

Bindande anmälan görs senast den 30 juni. 

Du kan anmäla dig via detta formulär: 

Anmälningsformulär 

 

Kontaktuppgifter:  

camilla.ronnholm(at)datero.fi, 044 – 9715449 

 

 

Kom ihåg! 

Ta med egna lakan och handduk! 

 

Ta gärna med egen Surfplatta om du har.  

Datero har några extra som kan lånas under seminariet.  

 

Det finns ingen WIFI på Tankar. Så ladda ner de appar som du behöver innan 

du kommer. Vi meddelar i ett senare skede vilka appar det gäller.  

http://goo.gl/forms/KXn5be8fcj
mailto:camilla.ronnholm@datero.fi


 

 

 

 

  



Seminarieprogram 
 

Tisdagen den 11 augusti 
8:30 Studiebesök på Optima Jakobstad 

(Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad) 

 

Vi får bekanta oss med Optimas nya lärmiljöer på 

Optima i Jakobstad tillsammans med rektorn Max 

Gripenberg. IT chefen Ulf Forsström kommer att visa oss 

CleverTouch-programmet och hårdvaran som används 

i de nya lärmiljöerna. 
 

11:00 Vi åker vidare till Karleby 

 

12:00 Båten avgår från Karleby till Tankar 
(Karleby Havsparkens terminal, Havsvägen 7) 

Vi äter lunch på båten 

Uppgift på båten 

 

13:30 Båten anländer till Tankar 

Inkvartering 

 

14:00-16:30  

 

iMovie och QR-koder 

Vi lär oss använda iMovie för att göra egna instruktions- 

och informationsfilmer.  

Du får också svar på frågorna: vad är qr-koder? Hur gör 

man dem?  Hur kan man använda dem? 

Grupparbete, förevisning, diskussion och inspiration 

 Kvällsprogram  

Middag 

Upptäck Tankar ö (naturstig, kyrka, museum m.m.) 

Bastu och bad 

 

  



Onsdagen den 12 augusti 
8:30 Frukost 

9:00 Appar som hjälpmedel och för att kompensera läs- och 

skrivsvårigheter.  

Vi bekantar oss med några appar som kan användas 

som hjälpmedel i skolan och i arbetslivet.  

 

11:00 Minneslek och Mattelek Online – Info och demo 

Nu kan man låna programmen Minneslek och Mattelek 

Online via Datero. Låntagaren använder programmen 

via en egen inloggning på en dator eller på en 

pekplatta. Vi får också ta del av några lärares 

erfarenheter av programmen. 

 

12:00 Lunch 

 

13:00 Boktips, m.m. från kollegorna  

Seminariedeltagarna får här tipsa om böcker, appar, 

program och annat av intresse 

 

13:30 Dateros nya projekt 

 Touhu-engelska 

 Digilo (Skapande på iPad) 

 

14:30 Sammanfattande möte och diskussioner 

 

15:30 Båten avgår från Tankar 

 

17:00 Vi anländer till Karleby 

Hemfärd 

 

 

 


