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Vårens kurser på Öppna högskolan

Nytt och gammalt och något för envar

Öppna högskolans kurskatalog med vårens utbud har nu börjat delas ut till alla hushåll på Åland.
Första dagen man kan anmäla sig till kurserna är onsdagen den 10 december klockan 9. Alla kurser
har olika sista anmälningsdag och det är i samband med den dagen som vi besluter om en kurs kan
starta eller inte.
Fortbildning
Med fortbildningskurser avses här professionell tilläggsutbildning riktad främst till specifika
yrkeskategorier. Kurserna har skilda kursavgifter.
På våren har vi kurser som är lämpliga som fortbildning för lärare på olika skolstadier, vårdpersonal,
tandvårdspersonal, ungdomsarbetare, skolkuratorer och hälsovårdare. Många av vårens
fortbildningskurser är även öppna för andra intresserade.
För lärare har vi fyra fortbildningskurser att erbjuda. Kursen Matematiksvårigheter på
gymnasialstadiet riktar sig till lärare inom gymnasialstadiet medan kursen Språk i alla ämnen - om
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt lämpar sig i första hand för ämneslärare.
Lärare inom den grundläggande utbildningen oavsett om man är klass-, ämnes- och speciallärare kan
få nya idéer samt konkreta verktyg på kurserna Nycklar till effektiv inlärning - hjärnan, studieteknik
och motivation samt från kursen Högt begåvade elever - behöver vi verkligen satsa på dem?
Strålsäkerhetsfortbildning för tandvårdspersonal är en lagstadgad kurs som syftar till att ge
deltagarna uppdaterad kunskap om strålning inom tandvården och nya lagstiftningar samt
fördjupade kunskaper om strålsäkerhet. Kursens målgrupp är tandskötare, munhygienister och
tandläkare.
Motiverande samtal, 2 sp är riktad till personal inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård,
tandvård och skola och under denna kurs ska deltagarna utveckla sig i sin roll som rådgivare i
samtalsituationer som syftar till att motivera någon till ändrat beteende, som till exempel vid samtal
om alkohol, droger, kost/övervikt, fysisk aktivitet, tobak, sexuellt riskbeteende, spelberoende,
skolmotivation och kriminalitet.
Om man vill skaffa sig ett helhetsgrepp om rusmedelsförebyggande för unga samt få konkreta
verktyg för rusmedelsförebyggande arbete med ungdomar, kan man passa på och anmäla sig till
Grundkursen i rusmedelsförebyggande, 3 sp. Den här poänggivande utbildningen finansieras av
Ålands landskapsregering och är således avgiftsfri för deltagarna. Kursen lämpar sig alldeles särskilt
för dem som jobbar med barn och unga i kommuner, församlingar, företag eller andra organisationer
såsom kuratorer, hälsovårdare och ungdomsarbetare.
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Universitets- och yrkeshögskolekurser
Universitetskurserna följer fordringarna vid ett universitet eller en högskola utanför Åland. För en
terminsavgift som i detta nu är 90 € kan man gå hur många av dessa kurser man vill. Terminsavgiften
gäller också vid yrkeshögskolekurserna vilka följer fordringarna vid Högskolan på Åland. Alla dessa
kurser ger studiepoäng.
Bland vårens utbud hittar man både kurser som hör till större helheter samt enskilda kurser.
Återkommande populära ämnen är bl.a. Arbetsplatspsykologi, Specialpedagogik och Rättsvetenskap.
I Hälsokunskap erbjuds den sista delkursen inom ämnesstudierna, Hälsa i skolkontext II. Efter att ha
avslutat den kursen har en ganska så stor grupp, främst lärare, läst hela 60 sp inom ämnet och allt
detta via Öppna högskolan.
Ett alldeles nytt ämne som vi inte erbjudit tidigare är Logopedi som även kan kallas talterapi. På
kursen Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder får man bekanta sig med olika sätt
att hjälpa personer med tal-, språk- och kommunikationsstörningar.
Flera spännande fristående kurser står som sagt också på programmet. Politisk konsumtion inom
ämnet Statskunskap tar bl.a. upp frågan om hur man kan påverka via sin konsumtion. Är det någon
vits att bojkotta vissa varor eller t.ex. köpa ekologiskt och rättvisemärkt?
En kurs som också borde väcka mycket intresse är kursen Ungdom och internet. Vilken roll spelar
Internet i ungas sociala och psykiska liv? Och på kursen Familjepolitik problematiseras däremot
familjens roll i det föränderliga samhället.
Bland yrkeshögskolekurserna kan man välja t.ex. två engelskspråkiga kurser som helt går på nätet.
Dessa båda har Åland som utgångspunkt, How to Read an Island samt Territorial Autonomy as a Tool
for Diversity Management – Lessons from the Åland Example.
Seminarier och öppna föreläsningar
Du sköna nya digitala värld riktar sig som namnet säger främst till människor inom IT. I samband med
litteraturdagarna ordnas ett seminarium om Läsförståelse och strategier där målgruppen
huvudsakligen är lärare och bibliotekarier på högstadiet och gymnasiet.
Senioruniversitetet fortsätter med tre föreläsningar och hela fyra öppna föreläsningar med
genusinriktning kommer att hållas under våren.
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 stort antal sådana utbildningar.
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Kontaktuppgifter
Fortbildning, uppdrag:
planerare Pia Sjöstrand, tfn 018-537 713, e-post pia.sjostrand@ha.ax
Universitets- och yrkeshögskolekurser:
planerare Mirjam Schauman, tfn 018-537 712, e-post mirjam.schauman@ha.ax

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

Fakta
Öppna högskolans verksamhetsidé är att till allmänheten och/eller speciella målgrupper erbjuda möjlighet
till kompetenshöjning genom att tillhandahålla god utbildning på högskolenivå utan att ställa formella
förkunskapskrav. Verksamheten ska i görligaste mån inspirera till nytänkande.
Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets- och högskolenivå för ca 3.000 deltagare årligen.
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