Mentoruddannelse
Vil du arbejde som mentor og leder du efter en mentoruddannelse?
Hvis du ønsker en trendsættende, faglig og personlig mentoruddannelse, hvor du kan bevæge, vejlede og støtte andre, er denne
uddannelse måske noget for dig.
På Herningsholm tilbyder vi en uddannelse over 9 uger. Uddannelsen har en bred anvendelighed og henvender sig til dig, som
vil opkvalificeres og få kompetencer, der kan anvendes inden for
f.eks. følgende beskæftigelsesområder med underviser-/elevkontakt / klient-/borgerkontakt:
· Mentor
· Rådgiver
· Vejleder
· Støtte- og kontaktperson
· Virksomhedskonsulent
· Sygeplejen
· Socialrådgivning
· Pædagogik
· Fysio- og ergoterapi
· Psykiatriske hospitaler
· Coach
· Væresteder
· Bofællesskaber
· Institutioner o.l.
Vi tilbyder dig en professionel og engageret udviklingsrejse,
hvor du sikrer dig unikke metoder og værktøjer, du straks kan
bruge i din daglige praksis. En uddannelse, som klæder dig på til
at kunne navigere i vores udfordrende kommunikationsverden.
Uddannelsen er bygget op ud fra en grundlæggende viden om
mentor og mentorrollen og du får en værktøjskasse fyldt med
mange forskellige redskaber, som gør dig godt rustet til mentorrollen.

PÅ MENTORUDDANNELSEN KOMMER VI BL.A.
IND PÅ FØLGENDE EMNEOMRÅDER:
• Mentorrollen og etik
• Kognitiv teori og metode
• Værdi analyse
• Repræsentationssystemer og persontyper

DIN UNDERVISER

• Motivations- og forandringsskabende dialog

Underviser, teamleder og konsulent
ved Herningsholm Erhvervsskole &
Gymnasier.
Susanne Pretzmann har en Cand.Merc.
i International Virksomhedsudvikling,
en HD i organisation, en Diplom i
ledelse samt er certificeret coach.

• Aktiv lytning og effektivie spørgeteknikker
• Rapport/Match/spejle, backtracking
• Appreciative Inquiry – den anerkendende tilgang
• Problemløsning og coaching, herunder en stor
værktøjskasse
• Forandringsarbejde med fokus på indsigt, indlæring og
udvikling
• Erfaring med at opstille realistiske mål og delmål i
samarbejde med mentee
• Ledelse og motivation
• Kommunikation – anerkendende kommunikation,
giraf og ulve sprog
• Konflikthåndtering
• Den vanskelige samtale

FORVENTNINGER OG UDBYTTE
Når du afslutter din uddannelse som mentor, vil du have fået
masser af nye og effektive kommunikationsredskaber og værktøjer – klar til at tage i brug med det samme til glæde og gavn
for dine kolleger, medarbejdere, ledere, familie, venner og ikke
mindst for dig selv.
Du får et godt teoretisk grundlag og masser af øvelse i praksis i
forløbet til at blive en professionel og kompetent mentor.
Kurset bygger på deltagernes faglighed og praktiske erhvervserfaring og kursusdeltagerne vil lære at støtte deres
mentees i at kunne gennemføre forandringsprocesser.

Susanne har arbejdet som underviser
og leder inden for handelsskolen
med fokus på undervisning, kvalitetssikring, fastholdelse, relationsdannelse og udvikling.
Susanne er specialist i strategi, forandringsledelse, innovation, coach
og mentorrollen, det relationelle område samt lederens personlige udvikling. Hun lægger vægt på koblingen
mellem teori og praksis samt at undervisningen er nærværende, praksisnær og relationsdannende.

MÅLGRUPPE
Mentoruddannelsen er for dig, som
har lyst til at give noget af dig selv
i rollen som mentor – som har interesse for andre mennesker og
som trives med at rådgive og støtte
mange forskellige typer af personer.

PRIS
DKK 19.800,- ekskl. moms

M Ø D E D AT O E R
20. – 21. februar (onsdag og torsdag)
6. – 7. marts (onsdag og torsdag)
20. – 21. marts (onsdag og torsdag)
1. – 2. april (mandag og tirsdag)

Kontakt Lene Simonsen allerede i
dag og hør mere om vores mentoruddannelse på Herningsholm.
LENE SIMONSEN
UDDANNELSESSEKRETÆR
T 7213 4604
M LS@HERNINGSHOLM.DK

