Gymnasiekurser
Vårterminen 2022
1 februari

Specialpedagogik 2 (100 gymnasiepoäng)

Förkunskaper krävs

Kursen ger fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med
funktionsnedsättningar liksom förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument
för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. Du får
lära dig mer om hur olika verksamheter har vuxit fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har idag.
En annan viktig aspekt av kursen är kommunikation och interaktion i samarbete
och möten med människor. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och var
tidigare en del av Vård- och omsorgsprogrammet.

10 februari

Specialpedagogik 1 (100 gymnasiepoäng)

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att i olika situationer kunna skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse och samtalsmetodik,
särskilt alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du får också kunskap
om kognitiva, kommunikativa och taktila hjälpmedel liksom förflyttningshjälpmedel. Kursen är en del av Barn- och fritidsprogrammet och var tidigare en del av
Vård- och omsorgsprogrammet.
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1 april

Kursen ger kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och förmåga att
kommunicera och möta huvudpersoner med ett lyhört, respektfullt och empatiskt
förhållningssätt. Du får lära dig mer om symtom, behandling, identifikation
av psykiska hälsorisker, förebyggande av psykisk ohälsa, skattningsinstrument
och prevention. Du får även lära dig att planera, genomföra, dokumentera och
utvärdera arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg.

(100 gymnasiepoäng)
Kursen handlar hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika
perspektiv. Du får kunskap om folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på
individ-, grupp- och samhällsnivå. liksom salutogent förhållningssätt, frisk- och
riskfaktorers, kriser och krishantering. Metoderna i kursen utgår ifrån lagar, mål,
och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.
Om du ska söka utbildning till stödpedagog är denna kurs obligatorisk.

Sista anmälningsdag: 23/2
Länk till mer information och anmälan:

Sista anmälningsdag: 4/3
Länk till mer information och anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/specialpedagogik2-VT-2022

Psykiatri 1 (100 gymnasiepoäng)

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/Psykiatri1-VT-2022

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/specialpedagogik2-VT-2022
https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/specialpedagogik1-VT-2022

Hälsopedagogik

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/aktiviteter/halsopedagogik-VT-2022

Forum Carpes gymnasiekurser
• Kurserna innebär en kostnad på 4000 kr som bekostas av arbetsgivaren
• Anmälan är bindande och görs av ansvarig chef.
• Kurserna genomförs på halvtid med en hel studiedag per vecka i totalt 10 veckor.
Länk till mer information om villkor för anmälan:

https://etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/forum-carpe/forum-carpes-utbud/mer-om-gymnasiekurser
Inom kort publiceras hela vårens utbud av seminarier, föreläsningar, kurser och nätverksträffar i kalendariet på Forum Carpes webbplats. Som alltid går det bra att anmäla sig så fort en aktivitet är publicerad. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på
nyheter från Forum Carpes webbplats. Så här enkelt påbörjar du en nyhetsprenumeration:
• Gå till Forum Carpes webbplats
• Klicka på rubriken till valfri nyhet
• Längst ned på nyhetssidan finns ett blått fält (se bilden till höger) där du fyller
i din e-postadress och klickar på Prenumerera. Du får därefter ett mejl till din
e-postadress där du bekräftar din prenumeration. Klart!

Följ Forum Carpe på Facebook

https://www.facebook.com/ForumCarpe

