Om Torghandel IKT

Här följer information, som du kan ha nytta av, framförallt om du inte varit med på
Torghandel tidigare.

Om du får förhinder att delta
så är vi tacksamma om du kontaktar Helen Henriksson
helen.henriksson@educ.goteborg.se.

Adress
Center för Skolutveckling, karta
Bohusgatan 13 C
gaveln mot Heden, bottenplan
portkod: mejlas till dig
Spårvagnshållplats: Ullevi södra
(Skånegatan/Bohusgatan)
Observera att det kan vara besvärligt att
hitta parkeringsplats i närheten, men
parkeringen vid Sten Sturegatan, Heden, är
bara några minuters promenad bort.
Tider och program
Programmet, som presenteras allt efter som, hittar du på torghandelgoteborg.net.
Schemat med tider för de olika föreläsningarna, läggs ut senast veckan innan.
Torghandelkonceptet - Föreläsningar, workshops och framförallt samtal
Du som besöker Torghandel har anmält dig till eventet, inte till några specifika
föreläsningar och workshops. Det är m.a.o. "först till kvarn" som gäller. I möjligaste
mån dubblerar vi programpunkter, för att du som besökare ska ha chans att se det du
kommit för att se.
Längden på en programpunkt, inklusive frågor och diskussion, är ca 45 minuter. I
pauserna finns det fika, tid för ytterligare samtal och nätverkande.

Digital utrustning och trådlöst nätverk
Om du planerar att vara med på en workshop, så ta med den digitala utrustning som du
behöver, så som dator, surfplatta eller smartphone.


Om du arbetar i Göteborgs Stad loggar du in på nätverket StadenGoteborg med
din vanliga inloggning t.ex.
Användarid: helhen0313
Password: ditt lösenord



Om du inte har ett staden-login eller om du av någon anledning inte kommer in,
skapar du ett tillfälligt login med hjälp av din mobiltelefon. Ett giltigt
telefonnummer är ett krav för tjänsten, då lösenordet skickas per SMS.
Till guiden

Filmade föreläsningar, presentationer och material
De föreläsare som delar med sig av sitt material skickar det till oss och vi lägger det på
hemsidan. Där hittar du även länkar till de föreläsningar som vi filmar ochlägger upp i
TorghandelTV, vår Youtube-kanal.

Följ oss gärna på Facebook och Twitter @Torghandel

Varmt välkommen till Torghandel!
Center för Skolutveckling och Torghandelredaktionen

