
Lekfullt Erasmus+ projekt sparkar igång med
fart
Play&LearnDigiMedia är den officiella förkortningen på vad
som efter två och ett halvt år ska utmynna i ett antal online
kurser som ska stöda lärare att ta i bruk digitalt material och
olika digitala verktyg och där just lekfullhet utgör det ledande
pedagogiska perspektivet. 

Småbarnsmamman som
satsar på studier
Linda Kastus har blivit utsedd till
årets vuxenstuderande vid Öppna
universitetet 2016. När hon
kontaktas för en intervju säger hon
att det passar utmärkt, bara vi kan
göra intervjun medan minstingen
på snart 1 år sover dagssömn.

Gränsöverskridande
samarbete för
CLL-koordinator
Maria Söderbacka, som jobbat vid
CLL i Åbo sedan 2002, jobbar
numera vid CLL i Vasa men är
huvudsakligen stationerad i
Jakobstad. ”Jag sitter fysiskt på
tre stolar och att balansera mellan
dem är inte alltid det enklaste”.

Ny plan för
småbarnspedagogik
Den nya planen, som träder i kraft
i augusti 2017, innebär bland

Benchmarking
och -learning

I skolvärlden har
begreppen med lite
olika ingångar och
innehåll, överlag hängt
bra med och förefaller återkomma
med ett visst intervall. Torbjörn
Sandén skriver att
om grundskolan på riktigt ska förnyas
kunde det således vara ytterst
välbetänkt att samla erfarenheter från
andra verksamheter.

Aktuellt

Flexibla metoder för språkinlärning

Grundstudier i kemi på distans

Innovationssedeln hjälper små och
mellanstora företag

Redaktörens julhälsning!

Utbildning

Fortbildningskurser

Öppna universitetet och
-yrkeshögskolan
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annat att småbarnspedagogiken
blir en tydligare del av det
finländska utbildningsystemet.

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
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