
Dialog 2018’s KICK OFF WORKSHOP 
Ordnas av: Ålands Regering, Ålands Lyceum och iTronic 

Rymdresan  
- Dra full nytta av din mobila enhet (Android, Windows, iOS, platta eller tfn) och 
läroplanen på ett motiverande sätt 

När: onsdag 7.2.2018, kl. 18:00-21:00 (registrering 17:30-18:00) 
Var: Ålands Lyceum, Västra skolgatan 2, Mariehamn, gymnastiksalen 
För vem: lärare, rektorer och speciallärare vid alla stadier, förskola —> högskola 
Mera information: Carola Eklund, carola.eklund@regeringen.ax, Cia Valve, cecilia.valve@lyceum.ax,  
Johanna Björkell, johanna.bjorkell@itronic.fi 
Sista anmälningsdatum: 15.1.2018 
Anmälning: https://goo.gl/forms/0vG4tbSJ75rjV9Jp2 

För att komma i stämning, lyssna här: https://www.youtube.com/watch?v=SLuW-GBaJ8k  
(Richard Strauss - Also Sprach Zarathustra / 2001 Space Odyssey Opening Theme) 

Välkommen med på en rafflande resa ut i rymden. Du kommer att få utforska 7 stycken 
grundappar inom utbildning med uppgifter som handlar om rymden, men på samma gång 
handlar det om att se att tekniken bara är ett hjälpmedel som du inte är slav under som lärare. 
Minimalt med prat av föreläsaren, du jobbar själv med plattorna eller smarttelefonerna under så 
gott som hela workshopen och du lär dig samtidigt upphovsrätt, hämta och hantera bilder, flytta 
information, jobba med flera appar samtidigt, hur hantera material som elever, studenter eller 
studerande skapar på ett rätt minimalistiskt sätt. Vi knyter samman läroplanen, lärandemål, 
teknik i undervisningen och rörlig undervisning och workshopen passar för lärare i förskola upp 
till högskola. Oavsett om du är en erfaren användare eller längre hunnen handlar den här 
workshopen om helheten av digitalisering och undervisning med mobila enheter. 

Du får med dig uppgifterna och rätt att använda och ändra dem fritt. Lärandemålet med rymden 
kan sedan bytas ut till fjärdegradsekvationer, vattnets kretslopp, geologiska formationer, 
adjektivets böjning, tillagande av en soufflé, hur man hoppar höjd, de fyra sädesslagen, ja, vad 
som helst.  

Learning by doing, röra på sig, motiverande inlärningsmiljöer, maker-kultur, STEAM, läromedels-
obundet arbete, jämställdhet och jämlikhet, bedömning och specialutmaningar. Allt ryms i den 
här workshopen! OCH den är rolig. 

Tekniska krav: att du har med en iPad, Android, Windows hybrid-surfplatta eller en smarttelefon iPhone/Android/Windowstfn med 
apparna nedladdade (de fås vid sista anmälningsdatum). Det finns iPadar med apparna färdigt nedladdade på plats om du vill låna.
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