HVAD TILBYDER VI

KarriereKompasset tilbyder foredrag, workshops og sparring til lærere og
ledelse i forbindelse med medarbejdertrivsel, kompetenceafklaring samt
udvikling og afvikling af karrierelæringsaktiviteter.

KARRIERELÆRING I UDDANNELSES- OG
VEJLEDNINGSSYSTEMET

Karrierekompasset har en holistisk tilgang til feltet og sigter mod både
lærergruppen og eleverne. Talentidentifikationen har fokus på den enkelte,
men arbejdet vil altid udvikle og udmønte sig igennem fællesskabet, da det
relationelle kan tilføre nye vinkler, rummelighed og forståelse for
forskelligheder.

Dorte Berndt

Uddannelses- og læringskonsulent

Vejleder, oplægsholder og facilitator samt stifter af
KarriereKompasset.
Bsc. Uddannelsesvidenskab (sommer 2022)
P.D. i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK)
Dorte har igennem sine ansættelser ved bl.a. Studievalg
Sydjylland, via opstart, udvikling og drift af e-Vejledning og
via opstart og konceptualisering af studievejledningen på
Erhvervsakademi Syd Vest i Sønderborg bred erfaring og et
enestående strukturelt, ledelsesmæssigt og
vejledningsfagligt indblik i sektoren.
Dorte har et stort drive, er idérig og kendt for at skabe et
rum for udvikling , læring og indsigter. Hun er passioneret
og brænder for at støtte mennesker til at lykkes i eget liv.

KarriereKompasset har fokus på at hjælpe unge og voksne med viden om sig
selv igennem Play your talent og workshops.
De unges valg- og handlekompetencer synliggøres og kvalificeres igennem
arbejdet med talenterne og bidrager ikke blot til velfunderede valg omkring
studie og karriere, men også til egentlig livsmestring.
Lærere og ledelse får blik for egne uudnyttede talenter, teamets
sammensætning og en perspektivering til elevernes talenter. Det giver
mulighed for nye vinkler på samarbejdet blandt lærerne og ny muligheder i
klasserummet.
Eksempler på workshops:
• Uddannelse & Karriere
• Fra viden om sig selv til selvindsigt
• Fra studiestress til kernetrivsel
• Klasserumsledelse og arbejdsglæde
Med nærvær, empati og menneskeindsigt, kombineret med solid teoretisk
baggrund, og erfaring indenfor uddannelsesområdet, tilfører Dorte det stærke
studieforberedende og pædagogiske arbejde, der allerede nu foregår i
uddannelsesinstitutionerne med et vejledningsfagligt perspektiv.

”Talent er noget alle har –
og får man blik for sine
talenter og formår at
sætte dem i spil, så øges
den enkeltes livs- og
valgkompetencer,
motivation og trivsel”

Read more at
www.karrierekompasset.dk
https://www.linkedin.com/in/dorte-berndt/
&
www.playyourtalent.com

