225 YH-POÄNG – Distans – Falun, Eskilstuna

STUDIEHANDLEDARE

MED PEDAGOGIK, FLERSPRÅKIGHET OCH IKT-KOMPETENS

YRKESROLL
Som studiehandledare på modersmål blir du
länken mellan läraren och eleven som har svårt
att tillgodogöra sig undervisningen på svenska.
Genom att få stöttning på sitt modersmål har
eleven större möjligheter att nå kunskapskraven. Du kommer också att ha kompetens för
att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Eskilstuna och Falun och
läses på distans. Antal fysiska träffar är fem. Utbildningen
berättigar till studiemedel. För mer information, vänd dig till
CSN. Den studerande står själv för till exempel kurslitteratur,
resor och boende.
180206

INFO

om utbildningen

KURSER
Arbetsmiljö������������������������������������������������������ 5 yhp
IKT-pedagogik 1�������������������������������������������� 20 yhp
IKT-pedagogik 2�������������������������������������������� 20 yhp
LIA 1 ������������������������������������������������������������ 20 yhp
LIA 2 ������������������������������������������������������������ 40 yhp
Pedagogik 1�������������������������������������������������� 20 yhp
Pedagogik 2 ��������������������������������������������������� 15 yhp
Pedagogik 3�������������������������������������������������� 15 yhp
Pedagogik 4�������������������������������������������������� 15 yhp
Kartläggning av ny elev���������������������������������� 15 yhp
Studiehandledning ���������������������������������������� 20 yhp
Studieteknik �������������������������������������������������� 10 yhp
Sverige och nysvenskar ���������������������������������� 10 yhp
Totalt

225 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Utbildningen är på helfart, pågår under ett år och omfattar
225 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök vår hemsida ya.se.

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Du kommer att kunna arbeta med elever med annat modersmål än svenska och som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven
större möjligheter att nå kunskapskraven. Du kommer att ha
kompetens för att delta i kartläggning av nyanlända elevers
kunskapsnivå med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial.

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Kristina Lundén, utbildningsledare.
Tel: 073-143 15 72 E-post: kristina.lunden@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

ANSÖKAN OCH KURSSTART

YA.SE

