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Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og
Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.
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1.

KURSUS FOR TUTORER

1.1. Varighed
Tre dage 5 timer (6 enheder) = 15 timer (18 enheder), 1 Enhed = 50 minutter
1 netværksbegivenhed sammen med tutorer og mentorer 1 måned efter at have
afsluttet seminar workshops
8 ‐ 12 deltagere per tutorworkshop (minimum 7 personer i hvert seminar)
Målgruppe: Trænere med interesse i vejledning af jobsøgende personer

1.2 Uddannelsesmateriale
Metodevejledning
God Praksis‐katalog
Retningslinier/anbefalinger for mentorer og tutorer
Præsentationsark fra eksperterne

1.3 Indholdet af piloten
1.dag (6 enheder)
1. Introduktion (1 enhed)
 Egenpræsentation /“icebreaker”/ forventninger
 Analyse af formålet med seminaret – engagement i målet
Træner: EOF projektmedlem
2. Præsentation af God Praksis‐Katalog (1 enhed)
Træner: EOF projektmedlem
3. Præsentation af Metodevejledningen (1 enhed)
Træner: EOF projektmedlem
4. Erfaringsudveksling (3 enheder)
 Udveksling af erfaringer vil finde sted i henhold til de eksterne træningsaktiviteter og til
de forskellige former for tilgange.
Træner: EOF projektmedlem
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2.dag (6 enheder) (moduler, der omhandler støtten af de jobsøgende personer)
1. Vejledningsforløb for henholdsvis arbejdsløse og personer, som er truet af social
udelukkelse (3 enheder)
 Vores menneskeopfattelse
 Forståelse af rollen som vejleder
 Nye tilgange til vejledningsteknikker
 Karrierevejledning
 Øvelser
Træner: Ekstern ekspert
2. Præsentation af mindst (3) eksterne træningsværktøjer (1 enhed)
Træner: EOF projektmedlem
3. Håndtering af virksomheder og etablering af samarbejde (2 enheder)
‐ Hvordan motiverer man virksomhederne til at tage flere praktikanter ind?
Træner: EOF projektmedlem (netværksarbejder)
3. dag (6 enheder)
1. Det grundlæggende ved “coaching” og dets teknikker (4,5 enheder)
 Vigtigheden af kommunikationsfærdigheder
 Teknikker til forbedring af kommunikationsfærdigheder
 Aktiv lytning og empati
 Kropssprog
 Øvelser (f.eks. er jeg god til at lytte?)
 Håndtering af svære situationer og konfliktstyring
Træner: Ekstern ekspert
2. Afsluttende opsummering og evaluering af seminaret (0,25 enheder)
Træner: EOF projektmedlem

Netværksdannelse og fejring af piloten – buffet
(1,25 enheder – åben slutning)
Tutorer og mentorer inviteres til en fælles begivenhed for at fejre den succesfulde
workshops afslutning og for at bygge de første netværkskontakter!
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2. KURSUS FOR MENTORER:
2.1. Varighed
Tre dage 5 timer (6 enheder) = 15 timer (18 enheder), 1 enhed = 50 minutter
1 netværksbegivenhed sammen med tutorer og mentorer 1 måned efter at have
afsluttet seminar workshops
8 ‐ 12 deltagere per mentorworkshop (minimum 7 personer i hvert seminar)
Målgruppe: Medarbejdere, som:
 tager aktiv del i kvalificeringen og træningen af nye medarbejdere eller praktikanter
(studerende, lærlinge, etc.) på arbejdspladsen.
 er interesserede i vejledningen af arbejdsløse personer
 repræsentanter fra HR‐afdelingspersonale

2.2 Uddannelsesmateriale
Metodevejledning
Retningslinier/anbefalinger for mentorer og tutorer
Præsentationsark fra eksperterne

2.3 Indholdet af piloten
1. dag (6 enheder)
1. Introduktion (1 enhed)
 Egenpræsentation / “icebreaker”/ forventninger
 Analyse af formålet med seminaret – engagement i målet
Træner: EOF projektmedlem
2. Præsentation af Metodevejledningen (1 enhed)
Træner: EOF projektmedlem
3. Præsentation af God Praksis‐kataloget (1 enhed)
Træner: EOF projektmedlem
4. Erfaringsudveksling (3 enheder)
 Udveksling af erfaringer vil finde sted vedrørende de eksterne træningsaktiviteter og
også de forskellige former for tilgange.
Træner: EOF projektmedlem
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2.dag (6 enheder) (moduler, der omhandler støtten af de jobsøgende personer)
1. Vejledningsforløb for henholdsvis arbejdsløse personer og for personer, som er i et
uddannelsesforløb (3 enheder)
 Vores menneskeopfattelse
 Forståelsen af rollen som vejleder
 Udvikling af mentors sociale kompetencer
 Nye tilgange til vejledningsteknikker
 Karrierevejledning
2. Øvelser (1 enhed)
Træner: Ekstern ekspert
3. Håndtering af erhvervstræningsinstitutioner og etablering af samarbejde (2
enheder)
– Eksempler på god praksis
Træner: EOF projektmedlem (netværksarbejder)
3.dag (6 enheder)
1. Det grundlæggende ved “coaching” og dets teknikker (4,5 enheder)
 Vigtigheden af kommunikationsfærdigheder
 Teknikker til forbedring af kommunikationsfærdigheder
 Aktiv lytning og empati
 (Krops‐) sprog
 Øvelser (f.eks. er jeg god til at lytte?)
 Håndtering af svære situationer og konfliktstyring
Træner: Ekstern ekspert
2. Afsluttende opsummering og evaluering af seminaret (0,25 enheder)
Træner: EOF projektmedlem

Netværksdannelse og fejring af piloten – buffet!
(1,25 enheder – åben slutning)
Tutorer og mentorer inviteres til en fælles begivenhed for at fejre den succesfulde
workshops afslutning og for at bygge de første netværkskontakter!

6

SEMINARPROGRAM FOR MENTORER / TUTORER

3. NETVÆRKSDANNELSE:
1‐2 måneder efter at have afsluttet den endelige seminarworkshop
3.1. Varighed
Netværk – Dag for tutorer og mentorers: 1 halv dag (3 enheder)
1. del:
Input‐tale fokuseret på et særligt emne vedrørende „tutorarbejde & mentorarbejde”
2. del:
Udveksling af erfaringer vedrørende spørgsmålene:
Hvor godt er tutorerne og mentorer blevet etablerede i virksomhederne og
organisationerne?
Hvilke chancer og hvilke hindringer står de overfor?
I hvor høj grad er forventningerne til pilotfasen blevet ført ud i livet?
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