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Alla barn är begåvade, men på
olika sätt
– Vi hamnar lätt i elitdiskussionsdiket när vi
börjar tala om begåvade barn, men faktum är
att det är en väldigt viktig fråga att behandla. Läs om
begåvade barn och ungdomar.

Jag har fått gå på skrivkurs
Man kan inte säja att jag blivit författare nu, men
jag har lärt mej en hel del. Reflektioner från en av
deltagarna på skrivkursen Skrivande kvinnor

Det är lärandet
som räknas
Att modigt pröva nya
lösningar som svarar mot förändringar
i våra kunders behov är en
grundläggande och bärande tanke i
CLL:s verksamhet. Läs och se på
direktör Torbjörn Sandéns
välkomsthälsning på CLL:s
personalseminarium i Jakobstad.

Aktuellt

Skrivkurshaiku:
Ord att skriva ner
och låta andra läsa
får mej att växa

Informationsutbyte och
kontaktskapande på Nordplusseminarium

Position nordland – en
hälsning från Bodö
Jessica Aspfors är tjänstledig från Åbo
Akademi för att arbeta på Universitetet i Nordland . I Norge
där avstånden många gånger är stora p.g.a. det bergiga
landskapet, har UiN inriktat sig på att erbjuda utbildningar på
nätet. Universitet har som mål att vara bland de främsta i
landet när det gäller satsning på flexibel utbildning och
pedagogiskt bruk av IKT.

Dialog som stöd i ett
ansvarsfullt arbete
Salute – samverkan och utveckling är en
skräddarsydd fortbildning för lärare och rektorer i små skolor.
Projektet byggs upp i en växelverkan och dialog mellan
deltagarna och projektledaren, som också är aktionsforskare.

CLL deltar i årets EDUCA-mässa
24-25.1.2014
Du kan redan anmäla dig till öppna
universitetets vårkurser
Året har varit fyllt av förändringar
såväl i samhället som på CLL.
Förändringens vindar blåser både vid
Novia och Åbo Akademi, och det
gäller att hålla i hatten och ha siktet
inställt på ljuset som skymtar i
horisonten. Samtidigt som vi
småningom knyter ihop säcken för
2013 får vi börja blicka framåt mot
2014 och alla nya utmaningar och
möjligheter året kan bjuda på. En del
av det kan du läsa om i det här
nyhetsbrevet.
Med önskan om en god jul och ett
lärorikt nytt år!
Maria Johansson, redaktör

Följ oss på Facebook:

Öppna universitetet
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Tidskriften Skärgård
Prenumerera på Tidskriften Skärgård
- en present som räcker hela året!
Fyra innehållsrika temanummer för
endast 40 euro. Beställ via nätet

Se mailet som webbsida

Tipsa en vän

Avbeställ nyhetsbrevet
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