Mentorkurser
Mentorkurser
og seminarer om
mentorordninger

Efteråret 2009

Seminarer for ledere og koordinatorer:
Kvalificering af mentorskaber og koordination af mentorordninger

Målgruppe:

Ledere og koordinatorer af mentorordninger i uddannelsessektoren

Indhold:

Hvad er mentorskabers opgave?
Hvilke dilemmaer indebærer mentorskaber?
Hvordan organiseres mentorskaber?
Hvilke kompetencer er der behov for, at mentor besidder?
Hvordan kan mentorskaber kvalificeres? – og hvordan kan mentorordninger sikre udvikling
af mentorkompetencer?

Form:

Oplæg, drøftelser

Dato:

Mandag den 7. sept. 2009 eller torsdag den 5. nov. 2009

Tidspunkt:

kl. 9 – 16

Sted:

VIA UC, Rudolfgårdsvej 1, 8260 Viby J

Pris:

1.650 kr. inkl. forplejning

Tilmelding:

Senest fredag den 7. august 2009

Undervisere:
Lone Nordskov Nielsen – adjunkt ved VIA University College og tilknyttet VUE, Videncenter for
Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Har bl.a. medvirket i VUE’s forskningsprojekt om mentorordninger
og kompetenceudvikling af mentorer og er medforfatter til ”Flyv fugl! Flyv! Gode råd til nye mentorer”.
Barbara Day – adjunkt ved VIA University College og tilknyttet VUE, Videncenter for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning. Har bl.a. medvirket i VUE’s forskningsprojekt om mentorordninger og
kompetenceudvikling af mentorer og er medforfatter til ”Den reflekterende mentor - undervisningshæfte
til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger.”

Kurser for mentorer: Mentorkompetencer
Målgruppe:

Mentorer tilknyttet uddannelsessektoren

Indhold:

Hvad er meningen med mentorskaber?
Hvilke roller, relationer og positioner kan et mentorskab indebære?
Udvikling af mentorrelationen og forløbet i et mentorskab
Læreprocesser i mentorforløb
Identitet, valgprocesser og karrierekonstruktion
Interaktion, kommunikation og relationskompetence
Magt og etik

Form:

Oplæg, drøftelser, casearbejde og øvelser

Kurset udbydes både som internat og som eksternat:
Internat:

2x2 dage med mellemliggende hjemme-arbejdsuger/afprøvning i
praksis – 32 lektioner
Mandag 14.9. kl. 10 til tirsdag 15.9. kl.15,
og torsdag 29.10. kl. 10 til fredag 30.10. kl. 15 (2009)

Sted:

Hotel Helan Marselis, Århus

Pris:

10.500 kr.

Tilmelding:

Senest fredag den 7. august 2009

Eksternat:

1x2 dage + 4 enkeltdage med mellemliggende hjemmearbejdsuger/afprøvning i
praksis – 36 lektioner
Mandag 26.10., tirsdag 27.10., onsdag 4.11., torsdag 19.11.,
onsdag 2.12., fredag 11.12. Alle dage kl.9-15. (2009)

Sted:

VIA UC, Rudolfgårdsvej 1, 8260 Viby J

Pris:

7.400 kr. inkl. forplejning

Tilmelding:

Senest mandag den 1. sept. 2009

Undervisere:
Lone Nordskov Nielsen – adjunkt ved VIA University College og tilknyttet VUE, Videncenter for
Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Har bl.a. medvirket i VUE’s forskningsprojekt om mentorordninger
og kompetenceudvikling af mentorer og er medforfatter til ”Flyv fugl! Flyv! Gode råd til nye mentorer”.
Barbara Day – adjunkt ved VIA University College og tilknyttet VUE, Videncenter for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning. Har bl.a. medvirket i VUE’s forskningsprojekt om mentorordninger og
kompetenceudvikling af mentorer og er medforfatter til ”Den reflekterende mentor - undervisningshæfte
til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger.”

Tilmelding:
Sker online via www.viauc.dk/efteruddannelse
Søg på de relevante aktivitetsnumre og tilmeld dig online:
Kvalificering af mentorskaber og koordination af mentorordninger:
Mandag d. 7. september 2009: Søg på aktivitetsnr. 891009131
Torsdag d. 5. november 2009: Søg på aktivitetsnr. 8910009132
For begge seminarer er der ansøgningsfrist fredag d. 7. august 2009.

Mentorkompetencer
Internat: Søg på aktivitetsnr. 891009133
Ansøgningsfrist fredag d. 7. august 2009
Eksternat: Søg på aktivitetsnr. 891009134
Ansøgningsfrist mandag d. 1. september 2009

Yderligere oplysninger:
Kontorelev Julie Mellergaard Larsen
Tlf. 87 55 19 72
Mail: jula@viauc.dk
eller
Kursus- og projektsekretær Kirsten Frisenette
Tlf. 87 55 18 51
Mail: knfr@viauc.dk

