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Teachmeet är ett möte för lärare, med
lärare och om lärande.
Grundprincipen är att alla delar med
sig, presenterar och delar
erfarenhet.
Man väljer mellan att presentera i 2
eller 7 minuter och innehållet skall
vara något du gjort med elever i
skolan. Fokus brukar ligga på sätt
att använda IT i undervisningen men
det är inte nödvändigt att du jobbat
med IT för att du ska presentera. Ta
chansen att berätta och låta dig
berättas för!

/ Helena Dalivin och Jannike Kohinoor
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Hej och välkommen på teachmeet!
Teachmeet är ett möte för lärare, med lärare och om lärande. Grundprincipen är att alla delar med sig,
presenterar och delar erfarenhet. Man väljer mellan att presentera i 2 eller 7 minuter och innehållet skall
vara något du gjort med elever i skolan. Fokus brukar ligga på sätt att använda IT i undervisningen men det
är inte nödvändigt att du jobbat med IT för att du ska presentera. Ta chansen att berätta och låta dig berättas
för!
TeachMeet anordnas gratis och är självorganiserad. Mälarhöjdens skola står för lokaler och teknik samt fika
som smörgås och kaffe/te/dricka. Antalet deltagare är begränsat till 100 personer.
Ta chansen att berätta och låta dig berättas för!

Hur?

Av vem?

Deltar - och presenterar gärna!

TeachMeet-Mälarhöjden, arrangeras av
Helena Dalivin Ma/NO-lärare 6-9,
förstelärare IKT och
Jannike Kohinoor Sv/SO-lärare 6-9, IKT
pedagog
bloggare på Pedagog Stockholm- Urflippat,

Kanske vill du dela med dig av dina erfarenheter?
Kul, det är ju detta som är grejen! Då kan du välja
antingen en tvåminuters minipresentation eller en
sjuminuters mikrovariant. Nätanslutning och
projektor kommer att finnas tillgängliga - gå rakt
på sak och ånga på tills mjukisdjuret närmar sig i
hög hastighet :)
Obs: du kommer att bli obarmhärtigt avbruten ifall du
inte håller tiden för din presentation - fråga någon
som har varit med förr, det är tuffa tag :)
Ytterligare en benhård regel: TM-presentationer är
inte rätt forum för marknadsförings- och
försäljningsaktiviteter. Arrangörerna har
tolkningsföreträde!
Det kan hända att många, många vill presentera på
TeachMeet och (delvis) därför kommer
presentationerna väljas slumpmässigt bland alla
som har anmält intresset här på sajten. Anmälan
innebär med andra ord inte att du med säkerhet
kommer att få presentera på TM.

Twitter, tags #

och av Mälarhöjdens skola.
Kontaktuppgifter:
helena.dalivin@stockholm.se
@helenadalivin
jannike.kohinoor@stockholm.se
@frudiamant

Anmälan gör ni på länken
Du anmäler på länken om du vill delta och
presentera 2 eller 7 min, eller om du vill
komma som åhörare.
Du anmäler även om du önskar smörgås och
dricka vid minglet.

Anmäl här

Du som twittrar om något som har med
TeachMeet- Mälarhöjden att göra kan gärna
använda hashtaggen #TMMälar15.
Ifall du vill lära dig mer om Twitter, kan du
kika här: snabbkurs till twitter
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