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En process av
kontinuerligt lärande
Vice direktör Catharina Groop skriver om
hur CLL gick in för resultatbaserad
styrning.

Läs mera

CLL satsar på
personalens kunnande i
hållbarhetsfrågor
Lärandekaféer pågår under 2021–2022
Läs mera

Nytt fortbildningsprogram lyfter det pedagogiska
ledarskapet i småbarns-pedagogiken
Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap är ett fortbildningsprogram för verksamma
ledare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisningen.
– Den här fortbildningen behövs. Att vara föreståndare är ett väldigt komplext yrke, det
krävs ett välstrukturerat och genomtänkt ledarskap för att genomföra nationella skrivningar
och kvalitetskrav, säger Mia Heikkilä biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo
Akademi.
Fortbildningsprogrammet lägger också grund för ett forskningsprojekt med fokus på
pedagogiskt ledarskap – ett eftersatt forskningsområde, särskilt inom Svenskfinland med
också på finska.
Fortbildningsprogrammet genomförs som ett samarbete mellan Åbo Akademi och
Helsingfors universitet samt universitetens fortbildningsenheter CLL och HY+.
Läs mera

Vi träffas på Educamässan i januari

Dags att anmäla sig till
Öppna universitetet

Svenska hörnan på Educa-mässan
förverkligas i år som hybridevenemang.

Anmälan till vårens kurser vid Öppna
universitetet (Öpu) har öppnat.

– Efter ett tufft år behöver vi inspiration och
nya tankar. På mässan ges möjlighet att
diskutera pedagogik på en professionell nivå
utan vardagen som trycker på, säger
utbildningsplanerare Roland Träskelin.
– Även om du inte kan komma på plats så
kan du vara med och ta del av den här
arenan, säger Träskelin.

Vid Öpu kan du studera fristående kurser,
utan att vara inskriven vid universitetet. Det
finns ingen åldersgräns eller krav på
studiebehörighet.
Många kurser kan avläggas på distans.
Om du funderar på att avlägga mer än
enskilda kurser, kan Öpuleden vara passande
för dig.

Läs mera och se programmet
Se kursutbud och mer information

Studerande kan prova på universitetsstudier redan
på andra stadiet
Från och med våren 2022 erbjuds studerande på andra stadiet, det vill säga gymnasier
och yrkesinstitut, möjlighet att avlägga fyra olika kurser med omfattningen två studiepoäng
(sp) vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi.
Syftet med kurserna är bland annat att stöda studerande i deras framtida studieval och
göra övergången till tredje stadiet smidigare. Studieprestationen kan räknas tillgodo i
eventuella framtida studier vid Åbo Akademi.
Läs mera

Skärgårdsinstitutet skapar
nätverk kring bobarhet
Beviljades 250 000 för att sprida
bobarhetskonceptet i Finlands
skärgårdsområden.

Läs mera

Pia Prost, Cecilia Lundberg och Christian Plejel
samarbetar kring bobarhet.

Mångkulturellt kunnande
i fokus
Navigatorerna stärker sitt verksamhetskunnande i invandrargruppers perspektiv.
OSMO2 avslutas.
Läs mera

Notiser

Tidskriften Skärgård:
författare och ölitteratur
Årets sista nummer handlar om litteratur
inspirerad av skärgård och hav.
Läs mera

Karriärvägledning tema på
IAEVC-konferensen
Ta del av Cilla Nyman och Camilla Stenbäcks
tankar från konferensen i Riga 19–21 oktober.
Läs mera

Språkcenterlärare hjälpte
skådespelare med ryskan
Blev uppringd av filmteam från Kupé nr. 6.
Läs mera

Språktipset – fem resurser att lita på!
Det har hänt oss alla. Plötsligt sitter man och verkligen funderar på om det heter beslutits
eller beslutats, om man faktiskt kan använda semikolon framför en punktuppställning, eller
kanske vad som är rätt benämning på svenska för det högaktuella begreppet
hyvinvointialue.
Och så googlar man. Och funderar vidare på om man verkligen kan lita på svaren man
ser. Kati Palmberg på Språkcentret listar fem pålitliga resurser som du gärna ska spara i
dina bokmärken på datorn. Här slår du upp när du inte vet hur du ska skriva rätt.
Läs mera

CLL önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
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