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Utblick västerut, mot
Norden
Det finns konkreta målsättningar för att
utveckla det nordiska samarbetet, skriver
direktör Torbjörn Sandén.

Läs mera

Samhället genomgår digital transformation –
IT-kompetenser är snart självklarhet
Vi har frågat samhälllspåverkarna Sture Fjäder, Linda Mannila, Sandra Bergqvist,
Staffan Granholm och Ida Sulin hur de ser på framtiden, digitaliseringen och det
kontinuerliga lärandet.
Samtidigt satsar Åbo Akademi på fördjupade och fortbildande studier inom
informationsteknologi. Teknologin blir en allt osynligare men viktigare del av vardagen,
som vi alla behöver förstå.

Läs mera

Öpuleden är en väg in till Åbo Akademi
Den alternativa antagningsformen Öpuleden har tagit stora steg framåt i och med
projektet Toinen reitti yliopistoon – Alternativ väg till universitetet (TRY). Öpuleden innebär
att man avlägger vissa kurser med tillräckligt höga vitsord vid Öppna universitetet och
sedan kan man med dessa studieresultat ansöka om studieplats för examensstudier och
få kurserna till godo inom sin examen.
Gemensam ansökan till universitet och högskolor är den 17−31 mars.
Läs mera

Film- och poddserie kastar
in oss i skolans vardag
I den populära poddserien Världens bästa
skola kommer olika röster till tals kring teman
som skolframgång, skolfrånvaro och
välbefinnande.
Läs mera och lyssna

TESSU2 utvecklar
kollegialt stöd för
Navigatorerna
Skräddarsydd handledning och
erfarenhetsutbyte gör det sektorövergripande
samarbetet till en del av verksamhetskulturen.
Läs mera

Tidig identifiering är avgörande för integration av
barn och unga med flyktingbakgrund
Seminariet If you want to treat me equally, you might have to treat me differently hade
fokus på hur vård och skola kan öka uppmärksamheten, ge stöd i tid och därmed undvika
att fler barn och unga med flyktingbakgrund insjuknar i posttraumatiska stressymptom
(PTSS). Det virtuella seminariet, som lockade närmare hundra personer, var starten för
integrationsprojektet Stig in 2 – Born to be included.
Läs mera

CLL-expert utbildar internationellt i
anti-korruption
Kinesiska tjänstemän gick en skräddarsydd utbildning i anti-korruption med målsättningen
att höja korruptionsmedvetenheten och ge insikter i hur korruption kan förebyggas och
bekämpas. Utbildningen genomfördes av CLL:s vice direktör Catharina Groop, som
också tagit fram en annan utbildningsmodul i anti-korruption, som tillhandahålls till
institutioner för högre utbildning via Federation for Education in Europe (FEDE).
Läs mera

Notiser

Centret för livslångt lärande valde ny direktion
Skolresurs ser tillbaka på ett lyckat 2020 – trots allt
BUP:s jubileumswebbinarier öppna för alla
Vatten tema i Skärgård
1/2021
Vatten, vattenbrist och vattenvård behandlas i
Tidskriften Skärgårds nya nummer som
utkommer denna vecka.
Läs mera

Språkcentret syns i
Vetenskapsrådets blogg

Jane Wingren, universitetslärare i svenska,
bloggar för nättidningen Curie, som
upprätthålls av Vetenskapsrådet i Sverige.
Läs mera

Språktipset – om nya ord i distansvardagen
Språktipset är ett nytt och återkommande inslag i nyhetsbrevet CLLsius som lyfter olika
språkfrågor och teman. Det första Språktipset handlar om nya ord som tagit sig in i vårt
vardagsvokabulär på grund av den nya arbetsvardagen online, som många av oss fått
anpassa sig till.

Läs mera
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