MINT Nordic är en del av Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT. En
internationell, ideell organisation för MI-tränare som genomgått en tränarutbildning
anordnad av MINT (TNT – Training of New Trainers) i Motiverande samtal – MI.

In-Person

Digital

Pre-forum: Alla MI-intresserade

Pre-forum: Alla MI-intresserade

Måndag 12 september kl. 12.30 –
Tisdag 13 september kl.13.00
Pris: 1700 SEK/person
Forum: MINT Nordic medlemmar
Tisdag 13 september kl. 12.00 Torsdag 15 september kl. 12.30
Pris: 3400 SEK/person

Måndag 12 september kl. 12.30 –
Tisdag 13 september kl.13.00
Pris: 700 SEK/person
Forum: MINT Nordic medlemmar
Tisdag 13 september kl. 12.00 Torsdag 15 september kl. 12.30
Pris: 1000 SEK/person

Pre-forum & Forum: MINT Nordic
medlemmar

Pre-forum & Forum: MINT Nordic
medlemmar

Måndag 12 september kl. 12.30 –
Torsdag 15 september kl. 12.30
Pris: 4900 SEK/person

Måndag 12 september kl. 12.30 –
Torsdag 15 september kl. 12.30
Pris: 1500 SEK/person

Alla MI-intresserade
MINT Nordic Pre-forum
Om du är intresserad av Motiverande samtal – MI och vikten av att utveckla
den empatiska förmågan/evnen i mötet med andra kan denna workshop
vara något för dig.
MINT Nordic arrangerar, med stöd av Statens Institutionsstyrelse – SiS två halvdagar
om Motiverande samtal – MI med särskilt/især fokus på empati. Under dagarna
kommer deltagarna få ta del av implementeringserfarenheter, forskning och praktisk
MI. Dagarna ger även/ derudover möjlighet för deltagarna att träffa MI-tränare och
andra MI-intresserade för samtal och nätverkande.
För vem passar MINT Nordic Pre-forum?
För alla som är intresserade av Motiverande Samtal/Motiverende
samtale/Motiverende Intervju/Motivationssamtalen.
För er som är intresserade av vikten/vigtigheden av empati i arbetet
och mötet med andra människor.

In-person Ticket - 1700SEK / Person
Anmäla dig här! -> Klicka här <-

Digital Ticket - 700SEK / Person
Anmäla dig här!-> Klicka här <-

MINT Nordic medlemmar
MINT Nordic Forum
Varmt välkomna till MINT Nordic forum i Göteborg 13 – 15 september
2022!
Det är länge sedan vi sågs och hoppas att många av oss kan träffas på riktigt!
MINT Nordic arrangerar, med stöd av Statens Institutionsstyrelse – SiS ett MINT forum
för nordiska medlemmar i MINT. Forum deltagarna kommer att få delta i plenum, i
seminarier och workshops och på MINT Nordics årsmöte. Dagarna ger även möjlighet
för nätverkande.
Forum Agenda
Forumet startar tisdagen den 13 september med lunch på Scandic Rubinen,
mitt i centrala Göteborg. Eftermiddagen ägnas åt en inledning och
seminarium i plenum. På kvällen serveras en middag för alla deltagare.
Under dag 2, onsdag den 14 september kommer vi erbjuda workshops under
förmiddagen och efter den gemensamma lunchen hålls MINT Nordics
årsmöte. På kvällen bjuds deltagarna på en festbuffé. På torsdagen (dag 3)
samlas vi på morgonen och fortsätter med ytterligare workshops varefter vi
avslutar årets MINT Forum vid lunchtid.
Vad ingår i deltagaravgiften?
Konferenskostnader (lokal, förmiddagsfika/kaffepause tre dagar,
eftermiddagsfika/kaffepause två dagar, lunch två dagar)
Gemensam middag på tisdag kväll
Festbuffé på onsdag kväll
Tillgång till inspelat material efter forumet
*Eventuella kostnader för logi och resa ingår INTE i deltagaravgiften och
betalas av deltagarna.

In-person Ticket - 3400SEK / Person
Anmäla dig här! -> Klicka här <-

Digital Ticket - 1000SEK / Person
Anmäla dig här! -> Klicka här <-

MINT Nordic medlemmar
MINT Nordic Pre-forum & Forum
Om du är intresserad i att delta på MINT Nordic Pre-forum & Forumet
klicka här för en kombinerad biljett.

För mer information om MINT Nordic Pre-forum klicka här.
För mer information om MINT Nordic Forum klicka här.

In-person Ticket - 4900SEK / Person
Anmäla dig här! -> Klicka här <-

Digital Ticket - 1500SEK / Person
Anmäla dig här! -> Klicka här <-

