
Meginmarkmið námsins er tvíþætt:

» Að undirbúa nemendur til afmarkaðra starfa sem falla 
undir fræðasvið menntavísinda (störf á leikskólum, frí
stundaheimilum, á vettvangi fatlaðs fólks og við réttinda
gæslu fatlaðs fólks).

» Að gera nemendum kleift að öðlast hagnýta þekkingu, 
leikni og hæfni í námsumhverfi án aðgreiningar í því skyni 
að efla félagslega færni þeirra og auka möguleika þeirra á 
þátttöku í samfélaginu.

Fyrirkomulag

Námið er án aðgreiningar og stunda því diplómanemendur 
nám sitt með öðrum háskólanemum og eru með þeim í nám
skeiðum. Námið er einstaklingsmiðað og er skipulagt út frá 
þörfum og áhuga hvers nemanda.

Nemendur velja sér ákveðinn starfsvettvang (leikskóli, 
frístunda    heimili, bókasafn, störf með fötluðu fólki eða við 
réttindagæslu fatlaðs fólks) og er sérstök áhersla lögð á að 
tengja námið við hann í formi valnámskeiða, leiðsagnar og 
starfsþjálfunar á vettvangi.

Námið skiptist í skyldunámskeið, valnámskeið og starfsnám. 
Dæmi um námskeið eru: Vinnulag í háskólanámi, Inngangur 
að fötlunarfræði, Starfsfræðsla og atvinnuþátttaka I og II, 
Tómstundir og börn, Hreyfing og tjáning úti og inni og 
Upplýsingatækni og miðlun.

Námsaðstoðin byggir m.a. á svokölluðu mentorakerfi þar sem 
samnemendur í námskeiðum aðstoða við verkefnavinnu, 
þátt     töku í fyrirlestrum og umræðutímum og félagslegri þátt
töku í skólasamfélaginu. Auk þeirra kemur verkefnastjóri 
náms  leiðarinnar og þroskaþjálfanemar í vettvangsnámi að 
stuðningi við nemendur.

Fyrir hverja er námið?

Fjöldatakmarkanir eru í náminu og er einkum litið til þriggja 
þátta við inntöku nemenda: 1) áhugi á námi og starfi á 
þessum vettvangi, 2) framhaldsskólamenntun og/eða sí 
menntun og 3) starfsreynsla.

Ekki er hægt að aðstoða nemendur við athafnir daglegs lífs 
(ADL), en þeir sem þurfa slíka aðstoð eiga kost á að stunda 
námið með sínum persónulegu aðstoðarmönnum eða tals
mönnum (NPA).

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun er á námsleið við 
þroskaþjálfabraut. Um er að ræða 60 eininga nám sem dreifist á tvö ár. 
Náminu er ætlað að auka möguleika nemenda til atvinnuþátttöku. 

Starfstengt diplómanám á þroskaþjálfabraut 


