
En inkluderande skola
Mångkulturalitet är ett faktum på många plan i det finländska
samhället idag, så också i skolvärlden. Dagens och framtidens
lärare behöver kunna stöda lärande och identitetsutveckling
hos elever med olika bakgrund. Öppna universitetets nyaste
ämne, flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik,
hjälper till.

Engelska på distans
Ibland kan det på grund av
olika livssituationer vara svårt
för studerande att avlägga
språkkurser med obligatorisk
fysisk närvaro.
Som en nyhet har en helt
nätbaserad kurs i engelska
erbjudits.

Dick Harrison om
fördumningen av
samhället
Den omstridde
samhällsdebattören och
författaren håller en öppen
föreläsning 18.5 i Vasa. Här
finns också länkar till intervjuer
med tidigare talare på
Akademiforum.

Nyhet:
summersemester.fi
Scenografi eller Environmental
history? Hitta rätt kurs, lätt. 21

Universitetens
språkcenter i förvandling

Jan Jylhä skriver, med mångårig
erfarenhet, om de förändringar som
skett inom språkundervisningen och
om betydelsen av goda
språkfärdigheter som en central del
av den akademiska kompetensen.

Aktuellt

CLL stöder Navigatorerna genom
TESSU. Projektet bidrar till att hjälpa
unga i frågor som rör utbildning,
arbete och rehabilitering

Nätkursinspiration för lärare.
Utbildningsplanerare Carina
Gräsbeck introducerar deltagarna på
en kurs i Skärgårdskunskap genom
en kort iPad-inspelning.

Hur är det att vara praktikant vid
CLL? Ellen Kackur och Patricia Sand
skriver om sina erfarenheter.
Ellen Kackur: Fortbildningen vid CLL
Patricia Sand: Öppna universitetet

Utbildning

Fortbildningskurser
Öppna universitetet
Öppna yrkeshögskolan
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yrkeshögskolor har gått
samman i en portal, där
samtliga kurser som skolorna
erbjuder under sommaren
finns samlade.

Följ oss på Facebook:  Öppna universitetet    |    Pedagogik och lärarfortbildning   |   Noviaenheten

Tidskriften Skärgård

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

Se mailet som webbsida Tipsa en vän Avbeställ nyhetsbrevet Profilcentret
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