Pressmeddelande
Mariehamn, 30 april 2014

VÄLKOMMEN TILL ÖPPNA HÖGSKOLANS KANSLI,
NEPTUNIGATAN 17, PÅ PRESSKONFERENS
DEN 8 MAJ KLOCKAN 9.00!
Ny katalog för Öppna högskolan hösten 2014
Öppna högskolans höstkatalog har kommit och man kan börja anmäla sig till kurserna fr.o.m.
den 14 maj kl. 9.00, först till kvarn gäller. Katalogen har distribuerats till alla åländska
hushåll.

Fortbildning
Med fortbildningskurser avses här professionell tilläggsutbildning riktad främst till specifika
yrkeskategorier.
Höstens fortbildningskurser är en blandning av kurser i olika ämnesområden.
För lärare och övrig skolpersonal erbjuder vi flera helt nya kurser som kan vara av intresse
även för andra yrkesgrupper.
Under kursen Matematiksvårigheter får deltagarna grundläggande kunskap om
inlärningssvårigheter i matematik samt konkreta tips om hur man kan undervisa
matematiksvaga elever samt hur man jobbar med motivationen. Det har visat sig att
berättelsen och skrivandet också kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att främja
läsandet. Kursen Språkutveckling genom berättelsen, Makete-metoden behandlar detta
tema och lämpar sig bra för lärare i årskurserna 3-9 men även lärare i gymnasieskolan,
särskolan, skolans lägre årskurser och förskolan.
Det flesta vet att undervisa kräver mycket av lärarna i dagens skola och även de skickligaste
pedagogerna har ibland svårt att nå fram till elever som inte sovit, kommer till skolan utan
frukost i magen och som hellre tittar på mobilen än på tavlan. Under kursen Barn och ungas
nya livsstil och dess påverkan på hälsa och inlärning får deltagarna med sig konkreta tips
och verktyg som de kan använda sig av i sitt arbete för att hantera dessa nya utmaningar.
Kursen lämpar sig för all personal inom skola, från förskolan till gymnasiet, men även
personal inom vård och omsorg som jobbar med barn och unga.
Jobbar du med marknadsföring och layout? Framställer du filer för tryck och vill påverka hur
slutresultatet blir? Då kan kursen Trycksaksproduktion vara någonting för dig! Under denna
kurs lär man sig grunderna vid tryck av eget material samt gör ett studiebesök till ett tryckeri
för att se hur själva tryckprocessen går till.
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Under kursen Matematik och NO, både med kroppen och knoppen lär man sig hur man
kan använda sig av digitala medier i daghemsverksamheten och hur det kan stärka lärandet
inom matematik och de andra naturorienterade ämnena. Denna kurs riktar sig främst till
barnträdgårdslärare, förskolelärare, blivande förskolelärare och barnskötare.
Om man som ledare och förman funderar över hur man ska Lyckas med medarbetarsamtal
eller utvecklingssamtal, har man nu möjlighet att delta i kursen som lyfter upp detta tema.
Fungerande medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal kan som bäst stärka yrkesidentiteten
och uppbyggnaden av organisationen samt hjälpa medarbetarna att känna sig delaktiga i
verksamheten och bli engagerade i det de gör.

Universitetskurser
Universitetskurserna följer fordringarna vid universitet eller högskolor i landet. Kurserna ger
studiepoäng som registreras vid respektive universitet eller högskola.
Många spännande, både gamla godingar samt nyheter, kan vi bjuda på i höst bland
universitetskurserna. Fullsatt har vi haft på arbetsplatspsykologikurserna de senaste
terminerna, så vill man läsa kursen Burnout-problematik ska man vara snabb och anmäla sig
genast kl. 9.00 den 14 maj. Annat populärt ämne som brukar locka folk är hälsokunskap, där
vi faktiskt kommit fram till nästsista delkursen inom ämnesstudierna, Hälsa och forskning.
Då sista delkursen går våren 2015 har vi alltså erbjudit hela 60 studiepoäng i ämnet!
Inom ämnet redovisning har man möjlighet att läsa två kurser i höst och inom
rättsvetenskap t.o.m. tre delkurser. Samma gäller för specialpedagogik, där det finns planer
på en behörighetsgivande utbildning till speciallärare inom snar framtid. Då ska man bl.a. ha
grundstudierna (25 sp) i bagaget till vilka höstens tre kurser hör.
Bland de lite mer ovanliga ämnena i höst hittar vi filosofi och där kursen om Emotioner. På
den kan man bekanta sig med både äldre och modernare filosofers syn på känslor. Många
spännande frågor reflekteras över. Vad betyder det att styras av sina känslor? Vilken är
relationen mellan känsla och förnuft? Hur förstår vi andra människors känslor?
Personer inom turismåland kunde säkert ha nytta av kursen i Ekoturism inom ämnet
marknadsföring. På den, för oss alldeles nya kursen diskuteras ekoturism ur ett företags- och
konsumentbeteendeperspektiv.
Mycket språk blir det också, förutsatt förstås att vi får tillräckligt med deltagare till kurserna.
Engelska, finska, franska, spanska och svenska finns på menyn.
Vissa av universitetskurserna går helt eller delvis på nätet, medan andra hålls som
traditionella föreläsningskurser.
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Yrkeshögskolekurser
Yrkeshögskolekurser är kurser som följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Till hösten presenterar vi tre kurser i informationsteknik. En alldeles ny kurs bland
yrkeshögskolekurserna är Vuxenpedagogisk grundkurs.
Det finns även möjlighet att delta i andra kurser vid utbildningsprogrammen som extern
studerande – kontakta Högskolan på Ålands kansli för mer information.

Seminarier och öppna föreläsningar
Hur vill vi ha det när vi åldras? Den frågan ska dryftas under ett seminarium som Öppna
högskolan ordnar tillsammans med föreningen Vård i livet.
Inom Senioruniversitetet erbjuds tre intressanta öppna föreläsningar, som vanligt, första
torsdagen i månaden. Hittills har temat varit hälsorelaterat. Nytt i höst är föreläsningar även i
andra ämnen.
Pojkars läsning kommer att vara i focus i en öppen föreläsning med professor William Brozo
från USA. Han har forskat mycket kring detta och även jobbat med PISA-undersökningarna.

Uppdragskurser
I vårt utbud syns ju inte uppdragskurserna, men företag och organisationer, ja t.o.m.
privatpersoner kan vända sig till oss med önskemål om kurser som vi sen skräddarsyr helt
enligt kundens behov. Årligen genomför vi ett relativt stort antal sådana utbildningar.

Avgifter
Terminsavgiften är fortfarande 90 €. För det priset kan man gå på så många universitets- och
yrkeshögskolekurser man vill och hinner under en och samma termin. Fortbildningskurserna
har skilda kursavgifter.
Kontaktuppgifter
Universitets- och yrkeshögskolekurser:
planerare Mirjam Schauman, tfn 018-537 712, e-post mirjam.schauman@ha.ax
Fortbildning, uppdrag:
planerare Pia Sjöstrand, tfn 018-537 713, e-post pia.sjostrand@ha.ax

Mer information och hela kursutbudet hittar du också på www.ha.ax/open
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