
Håkan Hemberg - årets ÖPU-lärare
Kunskap är näring för själen, säger Håkan Hemberg, PM,
doktorand och timlärare. Med sina mycket omtyckta kurser i
de nätbaserade grundstudierna i offentlig förvaltning, som
erbjuds av det öppna universitetet vid Åbo Akademi, har
Hemberg utsetts till årets ÖPU-lärare. >>

Livslång vägledning i
fokus
Göteborgs stad går i fronten
när det gäller utvecklandet av
studie- och
yrkesvägledningen för
nyanlända. En holistisk
förståelse av att nyanlända
kommer med ett bagage av
normer och värderingar
präglar modellen som omsätter lärdomar till verklighet. >>

Interaktivitet och
digitala verktyg i
undervisningen
Projektet Eloise har utmynnat
i ett smörgåsbord av
interaktiva verktyg på en
nätbaserad kurs som riktar
sig till lärare på olika nivåer. 
Självstudiekursen är öppen
för alla och fungerar som en
inspirationskälla för lärare. >>

Språkcenterlärare
med i digipedagogiskt

Betydelsefull i Finland

UKM:s handlingsprogram ska
förebygga hatretorik och rasism samt
främja delaktighet i samhället. Visst
låter det lovande och fint! Men vill
Finland sticka ut på just denna punkt
har vi en hel del att ta itu med, skriver
direktör Torbjörn Sandén. >>

Aktuella utbildningar

Arbetshandledare och
organisationskonsulter ger praktisk
hjälp (Novia)

Bli smart på klimat och Östersjön
(ÅA:S Resurscenter för matematik,
naturvetenskap och teknik i skolan)

Programmering i skolan – vad, hur
och varför? (ÅA:s lärarfortbildning)

Fortbildningskurser

Öppna universitetet
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utvecklingsprojekt
Hur kunde en verktygslåda
med digitala resurser för
lärare se ut? Vilka digitala
arbetsredskap behöver
utvecklas för att stödja
lärares och studerandes
färdigheter? Projektet 2digi strävar efter att utveckla digitala
resurser för lärmiljöerna vid språkcentren. >>

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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