Följ den treåriga utbildningen till certifierad handledare

Sverige aug 2017-juni 2020

Examination på modul 6 på
handledarutbildningen. Allvar och
skratt under uppgiften att skriva
metodikanvisning till samma
material med anpassningar till 16
barn skilda språkliga nivåer.

Danmark jan 2019-dec 2021

Vejlederuddannelsen i Karlstadmodellen er i fuld gang i Dragør og
deltagerne har netop haft eksamen
i modulet om Pragmatik. En
spændende rejse

Termin 2 på handledarutbildningen innehåller Värdegrund,
Pragmatik och Lexikon Här avslutar
gruppen terminens studier med
examination.

Norge aug 2019-juni 2022

Engasjerte studenter på veilederutdanningen i Karlstadmodellen,
Oslo. Eksaminasjonen omhandler
blant annet Barnekonvensjonen

Den här gruppen har just avslutat
sin första termin som innehåller
modul 1 Värdegrund och modul 2
Pragmatik.
Modul 1: Kursen skall främja såväl
förståelse för mångfald mellan
människor som förmåga till
inlevelse med andras
levnadsvillkor. Kursen skall ge
medvetenhet om kulturarbetets
betydelse för identitet, attityder
och utanförskap. Kursen skall
vidga perspektiven på begreppen
demokrati, frihet, jämlikhet,
människovärde, mänskliga
rättigheter, rättvisa och
bemötande. Kursen ska också ge
insikter om olika sätt att se på
relationen mellan verklighetkunskap – människa Modul 1 är
grundläggande i hela utbildningen.
Den kommer därför att följas upp,
fördjupas och nyanseras övriga 5
moduler

våren 2020
Sverige aug 2017-juni 2020
Under helgen 31/1 - 1/2 möttes
blivande handledare i Karlstadmodellen till första kursmötet i
modul 7 i Arvika. Fokus denna termin
är läs- och skrivutveckling. Gruppen
på bilden diskuterar föregående
kvälls analys av kasusbarns
pseudoläsning.

Danmark jan 2019-dec 2021

Norge aug 2019-juni 2022

Under handledarutbildningen har
varje deltagare en egen
kasusperson. Dennes utveckling
av kommunikation, språk och tal
och/eller alternativ kommunikativ
utveckling följs genom hela
kursen. I fasta lär-grupper arbetar
deltagarna med handledning i
nätverksform och uppläggning av
språkträning till kasuspersonen
under hela kursen

Den här gruppen, på
handledarutbildningen i
Danmark, har just börjat termin
2, fokus på lexikon alltså.
Här arbetar de med analysredskapet type-token, som en
metod till att undersöka ordförrådet.

På grund av restriktioner som
Coronasmittan medfört har det
inte varit möjligt för handledarutbildningen i Dragör, Danmark
med fysiska träffar. Föreläsningar
och gruppdiskussioner har därför
skett på distans. Modul 3 av
utbildningen ägnar stort utrymme
till ord, ordförrådets tillväxt på
bredden och djupet, metodik och
material vid ordövningar.
Modul 3 avslutades som planerat
den 10 – 11 maj men examinationen skedde på distans.
Sussi, Helle, Marianne och Lea
besvarade examinationsfrågorna
med stora leenden.

Till följd av Coronarestriktionerna
har IAKM arbetat hårt med att
hitta en digital lösning för de tre
handledarutbildningarna i
Karlstadmodellen som pågår i
Norge, Sverige och Danmark.
På utbildningen i Oslo har de två
senaste kursmötena av modul 4
omvandlats till distansundervisning. Med videoföreläsningar,
gruppdiskussioner och
individuella samtal på Teams har
undervisningen fortsatt enligt
kursplanen. Modulen skulle ha
avslutats med fysisk närvaro i
Oslo 8 – 9 maj men nu blev
examinationsformen uppgifter
att lösa i grupper på Teams.
Frederica, Kristina, Barbara och
Silvia diskuterar
Salamancadeklarationen.

hösten 2020
Danmark jan 2019-dec 2021

Deltagarna i handledarutbildningen i Danmark är
äntligen tillsammans igen och
har nu startat 3:e terminen med
fokus på grammatik.
Reflektion kommer att delas och
spännande gemensamma
diskussioner kommer att skapas.
Här tränar de att analysera tidig
grammatik.

Norge aug 2019-juni 2022

