Komvux på distans
NTI-skolan är specialister på distansstudier inom kommunal vuxenutbildning, komvux.
Studier på distans innebär att du själv kan välja tid och plats för dina studier.

Studieupplägg

Studierna på NTI-skolan utgår från lärplattformen Omniway, som nås från dator och mobilapp.
På lärplattformen har du ett eget digitalt klassrum, ditt elevrum. I elevrummet hittar du allt
material som hör till kursen, såsom uppgifter och undervisningsfilmer. Kurslitteratur ordnar du
på egen hand.
Via elevrummets meddelandefunktion har du kontakt med din lärare och eventuella andra
funktioner under studierna. Eventuella muntliga betygsgrundande uppgifter bokar du enkelt in
tillsammans med din lärare.

Kursstart och inloggning
I god tid innan kursstart får du ett välkomstbrev med inloggningsuppgifter och
annan viktig information skickat till din e-postadress. Vi skickar detta till dig
så snart din kommun har antagit dig till en utbildning och skickat dina
uppgifter vidare till oss.
Den dag din kurs startar är det viktigt att du loggar in i ditt elevrum och aktiverar
kursen. Det gör du genom att klicka på kursens namn. Om du inte aktiverar kursen
inom en vecka avskrivs du från kursen.

Kom ihåg
att aktivera
kursen!

Under studiernas gång

Under studierna är det du som elev som ansvarar för att följa veckoplaneringen och de deadlines
som hör kursen till. Tidslinjen i elevrummet är ett bra stöd för detta, där ser du tydligt hur du
ligger till och vilka moment som väntar. Du får regelbunden feedback på inlämnade uppgifter,
både direkt av lärplattformen och av din lärare.

Närvaro och betyg

Att vara närvarande och aktiv i sina studier är lika viktigt vid distansstudier som vid klassrumsstudier. På NTI-skolan registreras din närvaro genom att du visar att du är aktiv i dina studier.
Detta gör du genom att varje vecka logga in på lärplattformen, gå till din kurssida och göra
dina uppgifter.
I samband med kursens slut har du ett muntligt betygssamtal med video och legitimationskrav
med din lärare. Betygssamtalet är en form av muntlig examination som dels syftar till att säkerställa att det är rätt person som gjort uppgifterna i kursen och dels att du som elev ska få en
god uppfattning om på vilka grunder ditt arbete bedömts och vilket betyg du får.

Mer information
Du hittar mer information om NTI-skolan på vår hemsida, nti.se. Där kan du se vilket utbildningsutbud vi erbjuder i just din kommun och läsa mer om alla fördelar med studier på distans.
Läs mer om lärplattformen och testa den här.
På hemsidan kan du även ta del av filmer och artiklar där våra elever berättar om sina studier
hos oss.

Välkommen till NTI-skolan!
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