STUDIEHANDLEDARE
2 år, deltid, distans

Vägen för dig som vill
hjälpa andra att lyckas.

STUDIEHANDLEDARE
2 år, halvtid, distans
Nyanlända elever i grundskolan har ökat stort de senaste åren och många av
dem som kommer till Sverige riskerar att inte nå målen i skolan. Behovet av
studiehandledning på modersmål kommer därför att vara stort under en betydande
tid framöver. Kunniga handledare är en viktig förutsättning för att nyanlända elever ska
ta till sig undervisningen och utvecklas i skolans alla ämnen. Som studiehandledare
arbetar du med eleverna i nära samarbete med ansvarig lärare - innan, under,
eller efter lektionerna. Du handleder på elevernas modersmål utifrån de kurs- och
ämnesplaner som finns. Välkommen till en utbildning där du bidrar till integrationen i
samhället.
Utbildningens innehåll och upplägg
Utbildningen är på halvtid och distans med 3 obligatoriska träffar/termin på Campus Nyköping.
Följande kurser ingår i utbildningen: Den digitala utvecklingen i skolan, Det svenska samhället & skolans värdegrund, Examensarbete, Lärande i arbete 1, Lärande i arbete 2, Kartläggning av nyanlända elever, Pedagogik 1(didaktiska & pedagogiska metoder), Pedagogik 2 (planera & genomföra studiehandledning), Pedagogik 3 (följa upp och utvärdera studiehandledning), Rollen som studiehandledare, Samverkan med vårdnadshavare/föräldrar, Språkutveckling och flerspråkighet.
Utbildningen omfattar 200 YH-poäng.
Praktik
Lärande i arbete (LIA), utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken
och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/5 av utbildningen.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Sista ansökningsdag 3 maj.
För att vara behörig till utbildningen krävs att du har gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning. För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurs
eller motsvarande, med betyget lägst E:
• Modersmål 1 (persiska, dari, farsi, kurdiska, arabiska, somaliska, tigrinska, ryska)
Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: betyg
och särskilt prov. Se webb för detaljerad information.
I samarbete med arbetslivet
Utbildningen till Studiehandledare är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbetspartners till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och/eller tar emot studerande på LIA.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
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