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Inkluderande och
behovsanpassat
Lågkvalificerade vuxnas lärande är en
viktig fråga också i Finland, skriver vice
direktör Catharina Groop.

Läs mera

Stort intresse för psykoterapiutbildningen som
startar vid Åbo Akademi i höst
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi och Centret för livslångt lärande
samarbetar med Shortum Ab kring förverkligandet. 54 personer sökte till den första
utbildningen som inleds i augusti för en grupp om 18–24 studerande.
Läs mera

Emma Frans: Hur vaccinerar vi oss mot infodemin?
Frans är keynote-talare på LUMA-dagarna, vars övergripande tema är ”Framtidens skapare –
vetenskap, konst, teknik och ekonomi”. Att delta i LUMA-dagarna är kostnadsfritt. LUMAdagarna ordnas i Esbo 13–14.6 av LUMA-center Finland, där Skolresurs vid CLL/ÅA ingår som
det svenskspråkiga LUMA-centret.

Läs mera och anmäl dig

Lisabet Sandin-Kula från CLL och Emilia Viklund från Hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi
jobbar i projektet Kreativ Personcentrerad Vårdkonst. Foto: Roland Träskelin

Nytt projekt vill främja konst, kultur och ett
personcentrerat arbetssätt inom äldrevården
För att kunna erbjuda kvalitativa och hållbara social- och hälsovårdstjänster i framtiden är

det viktigt att främja trivsel och en meningsfull vardag för såväl äldre personer som
personalen på boendeenheter.
Genom fortbildning för personal på olika nivåer inom äldrevården vill man nu försöka få in
personcentrering, konst och kultur som en naturlig del av vårdarbetet.
Läs mera

Nätverket SALT jobbar för barns och
ungas hembygdsidentitet
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi får två års finansiering av Jord- och
skogsbruksministeriet för att leda temanätverket SALT – Skärgård och landsbygd i
samverkan.
– För att skapa en ny och modern skärgårds- och landsbygdskultur är barnens och
ungdomarnas intresse och kunskap för sin egen boendemiljö A och O. Det här tar vi fasta
på i projektet, säger projektledare Cecilia Lundberg.
Läs mera

Studerande på andra
stadiet har provat på

Nu är det dags att anmäla
sig till Öppna

universitetsstudier via
Öppna universitetet

universitetets sommarkurser

Pilotprojektet får en fortsättning nästa läsår.
Samarbetet med andra stadiet har som mål
att stöda i valet av utbildning och ge en
realistisk bild av universitets-studier och olika
ämnesområden.

Sommarkurserna är nätkurser eller nätkurser
med distansundervisning. En del av dem
arrangeras i samarbete med Hangö
sommaruniversitet.

Läs mera

Se utbudet av sommarkurser här

Ukrainska studerande som kommit till Finland
erbjuds möjlighet att gratis avlägga
universitetskurser som s.k. extra studerande
samt att delta i Öppna universitetets kurser
utan kostnad.
Läs mera om hur ÅA stöder ukrainska
studerande och forskare

Projektet Stig In2
tar sig an systemiska
orättvisor
Kartläggning visar vilka problem-områden
som barn och unga med
invandrarbakgrund systematiskt möter i
Finland.

Läs mera

I projektet Stig in2 arrangeras processträffar för dem
arbetar med invandrarrelaterade frågor. Välkommen med!

Navigatorverksamheten för unga har utvecklats i
projektet TESSU2
Navigatorpersonalen har fått testa olika arbetssätt och verksamhetsformer genom kollegialt
utvecklingsarbete. Sammanlagt har 570 personer från 57 olika Navigatorer deltagit i projektets
handlednings- och utvecklingsprocesser under projekttiden.
Nu avslutas projektet TESSU2 – Mot en genuin sektorövergripande samverkan och
handledningskompetens i Navigatorerna (2019–2022) och i samband med detta utges
publikationen Lärande och handledning på ett sektorövergripande sätt.
Läs mera och ladda ner publikationen

Språktipset – Dina ord har betydelse
Nya ord speglar sin tid. De uppkommer av ett behov av att beskriva fenomen, förändringar
i samhället och utvecklingen inom olika branscher. I och med pandemin har det
uppkommit en hel del nyord i vårt språk och i februari 2022 då kriget i Ukraina bröt ut har
det också sparats nytt vokabulär i Språkinstitutets material.
Laura Vahtera är universitetslärare i finska vid Språkcentret och hon har plockat ut ett
urval relevanta nyord som du kan berika ditt eget vokabulär med.
Läs mera

Tack Tobbe!

CLL:s direktör Torbjörn
Sandén avtackades
Se några stämningsbilder från avtackningen
av direktör Torbjörn Sandén, som gått i
pension.

Torbjörn Sandén verkade som CLL:s direktör 2011–2022
Foto: Stefan Westergård
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