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Svenska	  social-‐	  och	  kommunalhögskolan	  vid	  HU	  Yrkeshögskolan,	  Arcada,	  FSKC/Matilda	  Wrede-‐
institutet/Praxisarenan	  
	  	  
Mångprofessionell	  utbildning	  för	  praktiklärare/handledare	  
inom	  det	  sociala	  området	  (5	  sp)	  2015/	  2016	  
	  	  
Målgrupp	  
Socialarbetare	  och	  socionomer	  (yh)	  som	  har	  intresse	  av	  att	  fungera	  som	  praktiklärare/handledare	  för	  
pol.kand.	  studerande	  i	  socialt	  arbete	  vid	  Svenska	  social-‐	  och	  kommunalhögskolan	  vid	  HU	  eller	  för	  
socionomstuderande	  vid	  Yrkeshögskolan	  Arcada.	  
	  	  
Lärandemål	  
Efter	  avslutad	  utbildning	  har	  kursdeltagarna	  en	  insikt	  i	  forskningsorientering	  och	  har	  utvecklade	  
förutsättningar	  att	  fungera	  som	  handledare	  för	  studerande.	  Kursdeltagarna	  har	  insyn	  i	  sina	  egna	  
färdigheter	  i	  mångprofessionellt	  arbete	  och	  har	  goda	  förutsättningar	  att	  delta	  i	  utveckling	  av	  nya	  
arbetssätt	  och	  kan	  tillämpa	  forskningsbaserad	  kunskap	  i	  praktikundervisningen.	  Kursdeltagarna	  har	  
dessutom	  färdigheter	  att	  ge	  handledning,	  utvecklande	  utvärdering	  och	  har	  förutsättningar	  att	  bedöma	  
studerandes	  utveckling	  under	  praktikperioden	  
	  	  
Arbetsformer,	  tid	  och	  plats	  
Kursen	  består	  av	  närstudiedagar	  och	  distansuppgifter	  mellan	  närstudiedagarna.	  Arbetsformerna	  är	  
föreläsningar,	  samtal	  i	  smågrupper,	  distansuppgifter,	  reflektionsdagbok	  och	  litteraturläsning.	  Kursens	  
omfattning	  motsvarar	  5	  sp.	  Aktivt	  deltagande	  och	  godkänt	  utförande	  av	  alla	  kursuppgifterna	  berättigar	  till	  
ett	  intyg	  över	  utbildningen.	  	  
	  
Kursen	  innehåller	  fyra	  (4)	  närstudiedagar:	  17.12.2015,	  20.1.2016,	  18.2.2016	  och	  17.3.2016	  kl.	  13-‐16.	  	  
Närundervisningen	  sker	  vid	  Ab	  Finlandssvenska	  kompetenscentret	  inom	  det	  sociala	  området,	  på	  
adressen	  Georgsgatan	  18,	  Helsingfors.	  
	  
Innehåll	  
Bland	  annat	  följande	  teman	  behandlas:	  
-‐	  diskurser	  och	  teoretiska	  utgångspunkter	  i	  socialt	  arbete	  
-‐	  hur	  stöda	  den	  studerandes	  läroprocess	  under	  praktikperioden,	  
-‐	  utvecklande	  utvärdering	  och	  feedback,	  
-‐	  utmanande	  situationer	  under	  praktiken,	  
-‐	  forskningsbaserad	  god	  praktik	  i	  praktikundervisningen,	  
-‐	  mångprofessionellt	  arbete.	  
	  
Anmälning	  till	  kursen	  per	  e-‐post	  gerd.strandberg@fskc.fi	  senast	  30.11.2015.	   
 


