Supported Education (SEd) utbildning
Samordningsförbunden i Jönköpings län tillsammans med Kommunal utveckling
inbjuder till en 2-dagars introduktionsutbildning i Supported Education, SEd.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som coach med inriktning att ge stöd
till arbete/studier men även personal inom KAA, gymnasium eller
vuxenutbildning som ger stöd att börja och fullfölja utbildning.
Ingen formell förkunskap krävs.
Tid: 31 augusti – 1 september 2021 kl. 09.00 – 16.00
Plats: Digital live-utbildning på plattformen ”Zoom”
Länk till kurs och teknisk ckeck-in: https://us02web.zoom.us/j/84123214915

Tid för teknisk check-in: 27 augusti 13:00-13:15

Kursprogram
Utbildningen ger dig en introduktion i det praktiska metodarbetet i SEd.
Grundläggande för kursdagarna är faserna ”Finna-få-behålla” och hur man
lägger upp sitt metodarbete utifrån dem, samt metodens 8 principer.
Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och
mallar att använda i ditt fortsatta arbete.
• Vad är Supported Education.
• Historik och forskning
• Erfarenheter – att använda teknikerna i Sverige
• Stödstrategier kring lärande och studerande
• Utbildningsprofil och utbildningsplan
• Nätverksarbete och team

Anmälan och avgift
Välkommen att anmäla dig via denna länk senast den 28 juni.
En kurskostnad på maximalt 2 000 kronor kan tillkomma för medarbetare inom
Höglandets samordningsförbunds område.
Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum har gått ut.
Eventuella kvarvarande platser då kommer att annonseras ut via MISA, till deras
normala pris för motsvarande kurs.
Platsantalet är begränsat. Om fler än 20 personer anmäler intresse görs
en prioritering utifrån geografisk och organisatorisk spridning. Definitiv
bekräftelse på att du har fått plats eller står på kö mejlas ut efter sista
anmälningsdagen. Om det blir färre än 12 deltagare kan kursen ställas in.
Vid uteblivande faktureras hela kurskostnaden 2 000kr. Anmälan är personlig
men du får gärna skicka ersättare vid förhinder.
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