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Siv Saarukka lever som hon
lär
Att gå i pension innebär för de flesta att
trappa ner, ta farväl av arbetslivet och inleda
en tillvaro utan de utmaningar som ett aktivt
yrkes- och studieliv för med sig. Så behöver det ändå inte
vara, och så har det inte varit för Siv Saarukka.

Nätkurs i när och fjärran

Fria bildningen tävlar med
universiteten i Schweiz
Universiteten i Schweiz konkurrerar inte
med varandra inom vuxenutbildningen, men folkhögskolorna
som erbjuder samma kurser har tagit upp tävlan om
vuxenstuderande. Moritz Strähl från Basel besökte CLL och
gav och fick nya impulser i Finland.

Vasa sommaruniversitet –
undervisning året om

Prästerna Monica Cleve och
Fred Wilén i ett humoristiskt
samtal om hur det är att
studera som vuxen.
Att det går att uppnå bättre
resultat inom idrott med
träningsprogram anpassade
efter idrottarens livssituation
och motivation är Jan Stahre
övertygad om. Stahre är en av
utbildarna inom utbildningen
Sports Talent Management
som inleds i september.

Öppna universitetet

Att utveckla kursutbudet ämnesmässigt är
en utmaning som Vasa sommaruniversitet
vill satsa på framöver. För Vasa sommaruniversitet, som
verkar i vad som ibland kallas Finlands mest tvåspråkiga
stad, är språkaspekten också en viktig del av utbildningen.
Öppna universitetet

Nyhetsbrevet CLLsius
har utkommit i sin
nuvarande form i snart två år. Brevet
du läser just nu är det åttonde som
har utkommit sedan det då nytillträdda
nyhetsrådet sammankom för första
gången.

CLL och YouTube

Ann-Helen Sund, doktorand i etnologi vid Åbo
Akademi, undervisade på kursen
”Nutidsetnologi och ungdomskultur” från
Köpenhamn.

Följ oss på Facebook:

Tillbakablick från
redaktören

|

PeD Rita Nordström-Lytz har
utsetts till årets ÖPU-lärare.
Kurserna för läsåret 2014-15
publiceras på webben före
midsommar.

Pedagogik och lärarfortbildning

Tidskriften Skärgård
Prenumerera på Tidskriften Skärgård
- en present som räcker hela året!
Fyra innehållsrika temanummer för
endast 46 euro. Beställ via nätet
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Se mailet som webbsida

Tipsa en vän

Avbeställ nyhetsbrevet
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