unik uddannelse for unge

for dig der ønsker at udvise lederskab,
have modet til at drømme stort
og leve et ekstraordinært liv.

PÅ 5 POWER

WEEKENDER lærer DU:
s At brænde igennem
s at træffe bevidste valg
s at forvandle din største frygt
til din største styrke
s certificering som mindjuice UNGEcoach
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Skab dit drømmeliv og bliv rollemodel for andre
Unik uddannelse for alle unge, der ønsker at udvise lederskab,
modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv.
Unge Akademiet er en helt unik uddannelse for dig, der er mellem 15-19 år,
og ønsker at turde stå ved dig selv, være leder i dit eget liv og leve et liv, du
elsker.
Uddannelsen består af 5 power-weekender, hvor du lærer at brænde
igennem som dig selv og lærer at turde følge dine største drømme. Du bliver
samtidig certificeret Mindjuice ungecoach.

Hvem står bag?
Unge Akademiet er skabt i samarbejde mellem Mindjuice, Den Rytmiske
Højskole i Vig og et Advisory Board bestående af 15 unge rollemodeller.

The future belongs to those
who believe in the beauty
of their dreams
Følg os på

- E. Roosevelt

www.facebook.com
/ungeakademiet
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MODUL 1: Connect med dig selv og dine drømme
Hvad vil det egentlig sige at være menneske? På modul 1 får du redskaberne til skabe
forbindelse til dine drømme, både dem du allerede vidste du havde, og dem du ikke vidste
du havde. Du bliver præsenteret for Enneagrammet, som er en sjov og lærerig måde at
lære dig selv og andre at kende. På dette modul lærer du også første trin i Mindjuice’s
coaching-model.
Trin 1: Målafklaring
Simple ting ser simple ud, men det kræver træning at blive skarp til målafklaring.
Bonussen er, at dit eget liv forandrer sig, jo skarpere du bliver. Du lærer samtidig at støtte
andre i at specificere deres mål.
Enneagrammet
Du bliver præsenteret for de ni typer i typeværktøjet Enneagrammet. Du vil få indsigt i din
types unikke styrker og udfordringer, og hvordan du kan bruge Enneagrammet som et
fantastisk værktøj til selvudvikling og som støtte til din coaching af andre.

MODUL 2: Kommunikation, der brænder igennem
Kommunikation er altafgørende alle steder i livet. På andet modul sætter vi fokus på,
hvordan du kommunikerer kraftfuldt, så hvert ord du siger, bringer styrke til dit liv.
Du bliver trænet i forskellige former for kommunikation, og vi ser på, hvilke resultater det
skaber. Desuden får du øjnene op for, hvordan vi mennesker bærer os ad med konstant
at skabe forhindringer i vores liv, og hvordan du kommer over dem.
Bevidst om det, du siger
Tanker bliver til ord, og ord bliver til handlinger, og til sidst bliver vores handlinger til
vaner. Opdag hvordan du kan styre dine tanker i en positiv retning, selv når du er under
pres.
Trin 2: Forhindringer
De største forhindringer sker mellem ørerne. På andet modul får du mulighed for at
undersøge dine egne forhindringer, komme igennem dem og tættere på dine mål.
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MODUL 3: Brænd igennem med dit unikke budskab
På dette modul får du træning i, hvordan du brænder igennem med dit helt eget unikke
udtryk, får dit budskab frem og inspirerer andre. Samtidig arbejder vi med mønsterbrud,
som er en afgørende faktor for at skabe varig forandring.
Trin 3: Motivation og mønsterbrud
Du bliver trænet i at finde motivationen frem i både dig selv og andre og bryde de
mønstre, der står i vejen for at du kan handle på dine mål.
Din personlige styrke
Du får ikke adgang til dit fulde potentiale uden også at møde din frygt i livet. Hvor stort er
du villig til at lade dit liv blive, og hvordan giver du din lærdom videre til andre.

MODUL 4: Skab nye muligheder og tag handling
På din rejse på uddannelsen vil du opdage, hvor meget visdom og kreativitet, alle
mennesker rummer. På det 4. modul underviser vi dig i, hvordan du skaber nye
muligheder hos dig selv og andre, og hvordan du får taget handling på dine mål og
drømme.
Trin 4: Nye muligheder
Du vågner op til at se verden fra nye vinkler og får boblende nye idéer, der inspirerer dig.
Trin 5: Commitment
Kender du det der med at lægge en plan uden rigtig at følge den? På denne weekend
lærer du, hvordan du sikrer dig, at du kommer hele vejen over målstregen.
Personligt lederskab
Du bliver trænet i at være en leder i dit eget liv, og du opdager, hvordan alle
mennesker har deres helt unikke og kraftfulde måde at lede på, så andre bliver inspireret.
Praksisser
For de fleste af os, er dét at have en god og støttende daglig praksis, med til at hjælpe os
med at nå vores mål, også I fremtiden. Du lærer, hvordan du kan opfinde dine egne
praksisser, som inspirerer og løfter dig.
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MODUL 5: Certificering & Vision for fremtiden
Dette modul handler om, hvordan du bruger alt det, du har lært på uddannelsen og
hvordan du bliver ved med at udvikle dig og fastholde de styrkende mønstre, du har
opbygget gennem uddannelsen.
På modul 5 vil du gennemgå en skriftlig og mundtlig prøve på din kunnen. Vi vil desuden
tale om, hvordan I kan støtte hinanden i fremtiden, så I kan fortsætte jeres udvikling.
Den sidste dag på dette modul vil der blive afholdt en reception til ære for jer, som har
gennemført Unge Akademiet. Her har du mulighed for at invitere alle de mennesker, som
du har lyst til at fejre din udvikling med.
Eksamination og certificering – skriftlig og mundtlig
Du får mulighed for at gå til en skriftlig og mundtlig prøve, hvor du vil blive eksamineret
på den viden, som du har lært. Når du har bestået begge prøver, bliver du certificeret
Mindjuice Ungecoach.
Vision & mission
De færreste mennesker giver sig tid til at formulere en vision og mission for bare de
næste par år af deres liv. På dette modul får du lejlighed til at skabe dig en fremtid, der
virkelig inspirerer dig og får dig til at springe ud af sengen om morgenen.
Fællesskab
Hvordan kan du bruge det nye netværk, du har fået gennem uddannelsen til at nå dine
fremtidige mål? Hvordan kan I sammen skabe en struktur, som støtter jer? Vi taler om,
hvordan netværk og fællesskaber kan støtte din udvikling - både som coach og som
menneske.
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Datoer 2017/2018
Unge Akademiet - Efterår 2017
Modul 1
27, 28. og 29. oktober 2017
Modul 2
08, 09. og 10. december 2017
Modul 3
19, 20. og 21. januar 2018
Modul 4
02, 03. og 04. marts 2018
Modul 5
13, 14. og 15. april 2018
*) Deadline for ansøgning 15.september 2017

Unge Akademiet - Efterår 2018
Modul 1
26, 27. og 28. oktober 2018
Modul 2
07, 08. og 09. december 2018
Modul 3
18, 19. og 20. januar 2019
Modul 4
01, 02. og 03. marts 2019
Modul 5
12, 13. og 14. april 2019
*) Deadline for ansøgning 01.september 2018

Ansøgning og optagelse
Der er kun 25 pladser på et hold og vi forsøger at sammensætte holdet med lige mange
drenge og piger og med forskellige kulturelle og sociale baggrund.
Vil du gerne med? Så søg om optagelse på www.ungeakademiet.com
Det betyder ikke, at du er sikret en plads, men med i puljen om de 25 pladser.
Du får svar senest start oktober, om du har fået en plads på holdet
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Praktiske oplysninger
Hvad er med i prisen?
Prisen for Unge Akademiet er 5.000,- Der er ikke moms på kursusafgiften.
Prisen inkluderer 5 moduler af 3 dage (fredag 19:00-21:30, lørdag 9:00-21:00 og søndag
9:00-14:00), personlige coachingsessioner med en Mindjuice Mentorcoach,
kursusmateriale, samt eksamination og certificering på 5. modul.
Undervisere
Undervisningen foregår ved hovedunderviser Pernille W. Lauritsen og Nina Frank fra
Mindjuice Academy. Derudover inviterer vi også andre aktuelle og spændende
gæsteundervisere, som du kan glæde dig til at møde.
Lokation
Uddannelsen bliver holdt i Mindjuice Academy, Nansensgade 41A, 1366 København K
eller nærliggende lokation.
Forplejning
Forplejning, kaffe, te og frugt under kurset er inkluderet i prisen.
Optagelse på Unge Akademiet
For at komme i betragtning til Unge Akademiet skal du udfylde et online ansøgningsskema
på www.ungeakademiet.com
Er du under 18 år, kræver det også dine forældres godkendelse.
Det er en forudsætning, at du deltager på samtlige dage på de 5 weekender, og at du har
lyst til at udvikle dig selv og træne coaching mellem modulerne.
Betaling og betingelser for afbestilling
Hvis du bliver optaget på uddannelsen, får du tilsendt faktura på 5.000,- som skal betales
inden opstart på uddannelsen.
Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse til Mindjuice, Nansensgade 41 A, 1366
København K. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved mindre
end 6 uger til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse
gives der ingen refusion.
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