STÖDPEDAGOG

2 år, halvtid på distans

En vidareutbildning
som hjälper dig att
stödja andra.

STÖDPEDAGOG
2 år, halvtid, distans
Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du
professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem
i behov av stöd. Du k ommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i
mötet med både brukare och a nhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och
bedriver verksamhet. U
 tbildningen är framtagen tillsammans med representanter från
arbetslivet. Välkommen till en u
 tbildning där du verkligen behövs.
Utbildningens innehåll
Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, Dokumentation och kvalitetssäkring, Examensarbete, Kommunikation,
välfärdsteknik och kognitivt stöd, LIA, Människans utveckling - hälsa, livsstil och mångfald, Pedagogiska teorier och metoder samt evidensbaserad praktik, Socialt arbete, lagstiftning och organisation. Utbildningen omfattar 200 YH-poäng.
Praktik
Lärande i arbete (LIA) är en mycket viktig del av utbildningen. LIA ger, förutom viktig praktisk erfarenhet som ökar
förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som öppnar nya vägar på arbetsmarknaden efter e
 xamen.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Sista ansökningsdag 3 maj.
Stödpedagog är en webbaserad distansutbildning och är därför tillgänglig i hela Sverige. I utbildningen ingår två fysiska
träffar.
För att vara behörig till utbildningen Stödpedagog krävs att du har gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs även att du har följande gymnasiala
kurser med betyget lägst E:
• Vård- och omsorgsarbete 1 & 2
ELLER
• Pedagogiskt arbete
• Hälsopedagogik
OCH
1 års yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg eller skolverksamhet, med och kring människor med olika funktionsvariationer i deras vardag.
Om antalet sökande överstiger antalet platser sker urval utifrån betyg och särskilt prov. Provet genomförs på webben
och består av två delar, läsförståelse svenska och engelska samt skriftlig förmåga.
I samarbete med arbetslivet
Utbildningen Stödpedagog är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbetspartners till
exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen eller tar emot studerande på LIA. I nätverket
finns både kommuner, landsting, privata aktörer och intresseorganisationer.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
Campus Nyköping | Stora Torget 7 | 611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 87 85 | yrkeshogskolan@nykoping.se
facebook.com/yhcampusnykoping

