Alle børn og unge har
evner og talenter

Velkommen på
certificerende
TALENTSPEJDERNE
Hagenstrupparken 11
8860 Ulstrup
Telefon: 23 93 90 30
kontakt@talentspejderne.org
www.talentspejderne.org

Særkendet for Talentspejdernes
mentorprogram er en stærk tro på, at alle børn
og unge har evner og talenter. For at kunne
udfolde sine evner og talenter kræves der et
godt netværk af nære og anerkendende
personer, som er gode rollemodeller. Alle
mentorer hos Talentspejderne skal derfor være
gode rollemodeller.

Mentorkursus
Randers
Torsdag den 28/1 ’21
Kl. 10:00-16:30
Sted:
Tradium, lokale 123
Vester Allé 26
8900 Randers C
Tilmelding
Louise Schubert
Mobil: +45 7195 8070
Mail: louise@talentspejderne.org

Velkommen på
mentorkursus
Før du kan blive mentor i
Talentspejdernes mentorkorps skal du
certificeres gennem et obligatorisk
mentorkursus. Kurset vil give dig viden
om unge, samt en instruktion i de
redskaber og forskellige værktøjer, som
du skal bruge ved gennemførelsen af
mentorprogrammet sammen med den
unge.
Kurset afholdes kl. 10:00-16:30.
Der er fuld forplejning.

Program og indhold:

Vigtigt - før mentorkurset

Torsdag den 28. januar ’21

Du bedes venligst medbringe en test, som
viser dine fem stærkeste karakterstyrker.
Resultatet skal bruges i forbindelse med
undervisningen.
Testen er gratis og findes på hjemmesiden:
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Mentorprogrammet er udviklet i samarbejde med
landets førende læringseksperter. Programmet har
en varighed af 24 møder på ca. halvanden time.

18.
19.
20.

Præsentation af kursisterne
Baggrund for projektet
Historien om mentoring
Jagten på evner og talenter
Hjernen og dens mange
muligheder
Læringsstile og
intelligenser
Teenagerhjernen
Identitet og selvet
Psykologisk ilt
De 4 vitaliseringsmiljøer
Karakterstyrker
Kommunikation med
teenagere
Motivation
Succeskriterier
Mentorskabets 5 faser
Mentors moralske kodeks
Grænser, normer og
holdninger
Pas på dig selv, mentor
Præsentation af
mentorprogrammet
På gensyn!

http://www.viame.org/survey/Account/Register

Certifikat
Alle certificerede mentorer får udleveret et
flot certifikat. Navn og stilling vil blive omtalt i
lokale medier.
Netværk
Som uddannet mentor vil du kontinuerligt få
tilbud om videreuddannelse. Derforuden vil
du automatisk blive medlem i det lokale
mentorkorps netværk som mødes ca. hvert
kvartal.
Yderligere information
Du kan læse mere om os på vores
hjemmeside: www.talentspejderne.org

TALENTSPEJDERNE

