BEHANDLINGSPEDAGOG
2 år, heltid

En utvecklande resa
mot ett arbete där du
verkligen behövs.

BEHANDLINGSPEDAGOG
2 år, heltid
Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad
personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av
dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor
i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du arbetar med och
bemöter bland annat människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn. Utbildningen är framtagen i nära
samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja
människor att ta ansvar för ett bättre liv.
Utbildningens innehåll
Beteendevetenskaplig översikt Entreprenörskap, Etik och människosyn, Examensarbete, Friskvård och Hälsa, J uridik i
socialt arbete, LIA, Substansbruk, missbruk och beroendeproblematik, Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, Säkerhet, Socialpedagogik, Utrednings- och behandlingsmetodik, Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Utbildningen
omfattar 400 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 examen.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Utbildningen är öppen för ansökan t o m 3 maj. Utbildningen ges i
Nyköping och du bör räkna med att vara på plats där varje dag.
För att vara behörig till utbildningen Behandlingspedagog krävs att du har gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs följande gymnasiala
kurs:
•

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

Om antalet sökande överstiger antalet platser sker urval utifrån betyg och särskilt prov. Se webb för detaljerad information.
I samarbete med arbetslivet
Utbildningen Behandlingspedagog är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbets
partners till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och tar emot studerande på LIA.
I nätverket finns bland andra HVB-hem, kommuner och kriminalvård.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
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