
Hei, alle! 
Takk for at du har meldt på dine klasser til Ocean Talent Camp Møre 2015! 
Vedlagt er plan for busstransport for de skolene som skal ha det, samt tider for åpningsshow. 
 Det ligger også en klassevis liste for åpningsshowene vedlagt. 
  
Pedagogisk opplegg 
Minner igjen om det feiende flotte pedagogiske opplegget rundt OTC Møre2015. 
For elevene:  1- Materiell til bruk under OTC Møre 2015: Akkurat nå er materiell til klassene på 
vei i posten. Se over detaljene i huskelisten for en oppsummering. Elevene må få på forhånd 
få huskelisten slik at de selv får en oversikt.  2- Elevene skal laste ned appen Kahoot 
(getkahhot.com) Denne brukes til en morsom fellesquiz under åpningsshowet, og alle må 
laste ned den på forhånd for å kunne være med. 
3- Elevene skal også ta en uformell, men viktig, talenttest for å finne sitt talent som de bruker 
for å komme i kontakt med utstillere og rollemodeller på stand. Utstillerne/ Rollemodellene har 
nemlig også tatt Talenttesten! J 
  
For læreren: 
Forarbeidet i form av et komplett ferdig pedagogisk opplegg finner du her.  På denne siden 
finner du alt du trenger å vite for å forberede dine elever til OTC.  Opplegget består bl.a. av 
en pedagogisk veileder og en presentasjon du kjører med elevene i klassen før avreise. Her er 
også filmer til bruk i forberedelser. Se gjennom oversikten og presentasjonen EN gang, og du 
er klar til å ta den med elevene! Sett av minimum en klassetime til gjennomgang med 
elevene, og de får maks ut av besøket på OTC Møre 2015! 
  
  
Vi gleder oss til dere kommer! 
Velkommen på Ocean Talent Camp Møre 2015! 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Jan Thormodsæter 
Prosjektleder OTC Møre 2015  
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