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Kreativa kvinnor

Kompetensutveckling - ett
positivt begrepp

Funderar du på att starta eget eller är du
företagare? Har du idéer som du vill få respons på?
Är du kvinna och bosatt i Åboland eller Åboregionen? Om ditt
svar på frågorna är ja, kan Kreativa kvinnor vara någonting
för dig. >>>

Kompetensutveckling ger företag och
organisationer konkurrensfördelar.
>>>
Torbjörn Sandén, direktör CLL

Notiser
Motiverande samtal
Motiverande samtal är en metod som i Sverige har
spridit sig inom socialtjänst, utbildningsväsende,
kriminalvård och sjukvård och nu är på väg till
Finland. Metoden bygger på inre förändring och
viljan att förändras inifrån. >>>

Från studerande till lärare
Håkan Hemberg hade ingen tanke på att
inom några år undervisa i offentlig
förvaltning när han 2007 bestämde sig för att gå
grundkurserna i ämnet på nätet. Men så blev det. Med start i
januari 2013 drar han kurserna på nätet vid öppna
universitetet. >>>

Fyra biskopar – en kurs
Biskoparna Gustav Björkstrand, John
Vikström, Erik Vikström och Björn Vikström
belyser Borgå stift ur olika perspektiv
tillsammans med fyra andra insatta föreläsare i unik kurs vid
öppna universitetet. >>>

Följ oss på Facebook:

Öppna universitetet

|

CLL-Novia flyttat till nya
utrymmen i campus Allegro i
Jakobstad
Anmälningar tas emot till
Öppna universitetets vårkurser
Dialogseminarium
Lärarutbildningen samverkar,
16.1.2013 i Vasa
Schibbye & Persson föreläser
på Akademiforum, 26.1.2013 i
Vasa
CLL deltar på Educamässan
25-26.1.2013 i Helsingfors
Minikonferens för öpulärare
och samarbetsparter,
12.3.2013 i Åbo
Samtidigt som vi småningom avslutar
det gamla året får vi börja blicka
framåt mot det nya. 2013 händer
mycket nytt inom vuxenutbildningen
både på nationell och internationell
nivå. Inom CLL har vi också en hel del
nytt på kommande. En del av det kan
du läsa om i det här nyhetsbrevet.
God jul och lärorikt nytt år!
Maria Johansson, redaktör

Lärarfortbildningen vid CLL

Tidskriften Skärgård
Prenumerera på Tidskriften Skärgård
- en present som räcker hela året!
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