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Summary
Jag, Joni Stam, är behörig lärare som brinner för lärandet och arbetar både med plats- och nätbaserad utbildning,
s.k blandat lärande. Jag har arbetet väldigt mycket med pedagogiska frågor.
Jag har utvecklat ett mer flexibelt lärande med utgångspunkt i det nätbaserade lärandet (NGL) vilket stärker
inlärning. Jag tillämpar flertalet digitala resurser så som projektor, Google-verktyg, QR-kod osv. Jag spelar
också in mina föreläsningar ibland.
Ett genomgående tema är kommunikation vilket innebär att lärare och elev har en kontinuerlig dialog i
anknytning till lärandet. Detta sker bäst med hjälp av IT-verktyg och vad gäller en mot en kommunikation
rekomenderar jag mejl, men det är ingenting som säger att det skulle vara enda sättet. Det viktiga är att en
dialog etableras.
Mitt mål är att arbeta nära eleven och min lärandefilosofi bygger på att hen "äger" sitt lärande, vilket kan
anknytas till Self Determination Theory (SDT). Detta innebär tillgång till den egna lärandeprocessen - därför
skapar jag personliga statussidor som bara jag som lärare och eleven i fråga får tillgång till. Jag ser varje elev
som unik, därför arbetar jag mycket med ett individanpassat lärande och nästintill skräddarsyr varje elevs
möjligheter att utvecklas och nå sina mål. Jag ser ett högt pedagogiskt värde i återkoppling och tillämpar därför
formativ bedömning.
Jag vill med andra ord att eleven ska klara sig så bra som möjligt och inte enbart i mina kurser, därför har jag
skapat följande material: Hjälp till eleven.
Jag har hög kompetens och visar stort engagemang vad gäller utvecklingen av det pedagogiska arbetet.
Kursinnehåll och lärande utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt för att höja elevernas kunskapsnivå och
framför allt studieresultat.

Experience
Lärare och översättare i finska at BBi Communication
oktober 2016 - Present
Undervisning, översättning och konsultation inom finska språket.
Gymnasielärare och IKT-pedagog
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mars 2017 - Present
Gymnasielärare och IKT-pedagog.
Extra som filosofilärare
januari 2016 - mars 2017 (1 år 2 månader)
Lärare, föreläsare och IKT-pedagog at Borlänge kommun
juni 2015 - februari 2017 (1 år 8 månader)
"Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt." Ellen Key (1849-1926)
Lärare, föreläsare och IKT-pedagog at Falu Kommun
augusti 2012 - juni 2015 (2 år 10 månader)
Lärare i Svenska, Historia, Psykologi på ungdomsgymnasiet och Vuxenutbildningen
Pedadagogisk utvecklare på Vuxenutbildningen
Webbredaktör på Falu kommuns gymnasiewebb
Lärare
augusti 2010 - juni 2011 (10 månader)
Lärare i Svenska och Historia

Education
Lärarhögskolan i Stockholm
2009, Lärarprogrammet, Gymnasielärare, 2004 - 2009
Stockholms universitet
Magisterexamen i litteraturvetenskap och Fil. kand. inom Kulturvetarlinjen, Kulturvetarlinjen, 1997 - 2008
Activities and Societies: Kroki
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