GRUPPMENTORSKAP

STÖD FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING
OCH VÄLMÅENDE I ARBETE

Verme gruppmentorskap

Stöd för professionell utveckling
Vägkost för ork i arbete
Stöd för nya lärare
Lämplig för olika typer av grupper

Det är nog ett andningshål!
Jag har fått nya idéer och
perspektiv på mitt lärararbete

Man får tips och uppmuntran!

Man önskar att alla unga,
nya lärare har möjlighet att
delta i gruppmentorskap!

Verme gruppmentorskap
gav oss tid och möjlighet
att växa tillsammans.

Man får verkligen tid att
reflektera över viktiga ärenden
i ens arbete, tillsammans med andra,
lära sig, om sig själv och om andra

Vad är Verme -gruppmentorskap?
Verme -gruppmentorskap är en metod för att stöda arbetstagarnas lärande och
välmående i arbete, genom smågruppsarbete. Verme -verksamhet baserar sig på
tanken om att alla som arbetar med undervisning och fostran kan lära sig av varandra: nya lärare behöver stöd i början av sin arbetskarriär, och de erfarna lärarna
är i behov av nya idéer. Verme har vissa anknytningspunkter bl.a. med arbetshandledning och traditionellt mentorskap. Det som kännetecknar gruppmentorskap är
kollegialitet, jämlika relationer och förebyggande stöd för professionellt lärande och
välmående i arbete.
I Verme -grupper, som kommer samman regelbundet, diskuterar man utmaningar
i arbete och delar med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande. Man kan bilda grupper på flera olika sätt, utgående från ämne, utbildningsområde, stadie eller
tema. Varje grupp gör ett ömsesidigt avtal för sin verksamhet. I den förbinder man
sig till en aktiv, tillits- och respektfull gemensam verksamhet.
Verme -mentorskapet har utvecklats sedan 2007 i samarbete med forskare, lärarutbildare och lärare. Inom verksamheten har man utbildat ca. 800 Verme -mentorer. Dessa har god beredskap att ansvara för gruppmentorskap i sina hemkommuner och läroanstalter.

Skillnader och likheter mellan gruppmentorskap och arbetshandledning
Arbetshandledning

Gruppmentorskap
• Teorigrund: Pedagogik, forskning
om lärande i arbete och sociokonstruktivism
• Leds av en sakkunnig inom det
egna yrkesområdet
• Förutsätter inte behörighet av
vägledaren
• Betonar deltagarnas sakkunskap

• Syftar till att
utveckla det
egna arbetet,
kunnande och
välmående

• Teorigrund: psykologi,
organisationsteori

• Genomförs i
smågrupper

• Förutsätter behörighet i
arbetshandledning

• Baserar sig på
reflektion över
sitt eget arbete

• Betonar arbetshandledaren
sakkunskap

• Förutsätter inte att handledaren
har kunnande inom yrkesområdet

ERFARENHETER AV VERME-GRUPPMENTORSKAP
Andelen som håller med påståendet i %
(n =313)
Gruppmentorskap är viktigt i början
av arbetskarriären
Gruppmentorskap är viktigt även
i senare skeden av arbetskarriären
Gruppmentorskap har förstärkt min
yrkesmässiga identitet
Jag har fått stöd för min professionella
utveckling av övriga deltagare i gruppmentorskap
Gruppmentorskap har hjälp mig att
orka bättre i mitt arbete
Gruppmentorskap har gett mig
färdigheter att samarbeta med andra
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Många möjligheter med Verme -gruppmentorskap
Det finns understöd i forskning för att Verme -gruppmentorskap är ett effektivt
sätt att stöda professionell utveckling.
Den lämpar sig för många olika typer av grupper .

Det finns redan
800 mentorer med
Verme -utbildning
i Finland!

I Verme -grupper
möter man kolleger
över en kaffekopp,
i en tillitsfull
professionell diskussion
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Vilken typ av grupp
skulle passa oss?
För en med lång
arbetskarriär har K55
-grupperna erbjudit en
möjlighet att komma
samman med kolleger i
samma livsskede.

I gruppmentorskap
för rektorer möts man
i en hektisk vardag.
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Blev du intresserad?
Läs mera på
www.verme.fi

