Pedagogik
och lärarfortbildning
I.LAG – Nätverk för mångfald
Vill du jobba med mångfaldsfrågor
på din skola? Vill du ingå i ett nätverk
där du får och kan ge stöd åt andra
pedagoger?
Välkommen med i fortbildningsprojektet
I.LAG – Nätverk för mångfald, som vill bidra
till att skapa en mer inkluderande verksamhetskultur i våra skolor och organisationer!
Via en process bestående av föreläsningar
med sakkunniga, nätverks-träffar och workshops tar vi del av ny kunskap samtidigt som
vi delar erfarenheter och goda modeller.
I samband med tre av nätverksträffarna
arrangeras öppna seminarier, läs mer om
dem här: www.cll.fi

Målgrupp:

Pedagoger och personal inom
grundläggande utbildning,
andra stadiets utbildning och fri
bildning. Vi ser gärna att flera
personer deltar från samma
organisation!

Tidpunkt:

okt 2019- okt 2020

Ort:

Vasa

Omfattning: Sex närstudiedagar
Kontakt:

Utbildningsplanerare Linda
Ahlbäck, linda.ahlback@abo.fi,
tel. 050-3833 837

Anmälan:

Via www.cll.fi/anmalan

Avgift:

Deltagandet finansieras av
Utbildningsstyrelsen och är
därför avgiftsfritt. Eventuella
kostnader för resor och logi
ansvarar deltagarna själva för.

cll.fi

I.LAG – inledningsseminarium
Mångfald och inkludering i skola och utbildning –
Why diversity and inclusion in our schools matters
Välkommen med på ett tankeväckande
och engagerande seminarium med Diversity
and Inclusion Specialist, Sara Salmani, från
Tankesmedjan Miltton! Målet med Salmanis
föreläsning är att:
Question and challenge our thinking
Help us see the benefits of diversity
and inclusion
 Support us as professionals within
education to create inclusion



Läs mer om innehållet på www.cll.fi
Seminariespråket är engelska och seminariet
arrangeras i samarbete med Efo.

Målgrupp:

Pedagoger och personal inom
grundläggande utbildning, andra
stadiets utbildning och den fria
bildningen.

Tidpunkt:

3.10.2019 kl. 13.00 – 15.30

Ort:

Vasa, Evangeliska Folkhögskolan,
Korsholmsesplanaden 2 B

Kontakt:

Utbildningsplanerare Linda Ahlbäck,
linda.ahlback@abo.fi,
tel. 050-3833 837

Anmälan:

Via www.cll.fi/anmalan

Avgift:

Deltagandet finansieras av
Utbildningsstyrelsen och är därför
avgiftsfritt. Eventuella kostnader för
resor och logi ansvarar deltagarna
själva för.

”I’m an avid colour lover passionate about
finding unity in our differences. I work as a
producer, diversity & inclusion specialist, and a
keynote speaker in the field of marketing and
communications. I train organisations and
companies to understand the benefits of
diversity and inclusion, and implement the right
inclusion action plans.”

cll.fi

