Antroposofisk praktikvejleder
www.praktikvejleder.dk

Indbydelse til at deltage i hold 5 (august – november 2022)
(denne gang på Midtsjælland)
Sammenslutningen inviterer til en sidste runde af efteruddannelsen Antroposofisk Praktikvejleder i
efteråret 2022.
Antroposofisk praktikvejleder er en efteruddannelse til dig, som vejleder studerende fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet. Evaluering af de 4 første hold viser, at uddannelsen også kan bruges til
andet:
▪

Undervisningen styrker det praktiske arbejde med at vejlede studerende. Deltagerne får en
mere systematisk praksis i at vejlede, og hvad der er indholdet i at vejlede.

▪

Uddannelsen giver et antroposofisk perspektiv på rollen som vejleder for et voksent menneske, og hvordan vejledningen kan tilpasses praktikantens modenhed, temperament og individuelle behov. Den viden kan også bruges i samarbejdet med kolleger og forældre.

▪

Uddannelsen gør det meget mere tydeligt, hvad der er vejlederens rolle, og hvad det er, der
skal øves de forskellige praktikforløb. Deltagerne får et antroposofisk perspektiv på, hvordan
det voksne menneske lærer, og hvad der kan stå i vejen for læring. Det kan også bruges i det
kollegiale samarbejde og i samtaler med forældre.

Fremtidig efteruddannelse som vejleder
Sammenslutningen har taget initiativ til et samarbejde med læreruddannelserne og helsepædagoguddannelsen om at sammentænke de antroposofiske efteruddannelser. Det betyder, at uddannelsen
som praktikvejleder får en anden form fremover.

Praktiske oplysninger
Pris
Efteruddannelsens 6 moduler koster kr. 8.500 kroner for undervisning, deltagermateriale og forplejning på de 6 undervisningsdage.
Aftaler vedr. køb af uddannelsen
▪ Deltagerbetaling følger arbejdspladsen.
▪ Når en kursist skifter arbejdsplads undervejs i undervisningsforløbet, må den nye arbejdsplads
gerne overtage betalingen for forløbet. Dette aftales mellem de to arbejdspladser.
▪ Ikke-anvendte kursusdage refunderes ikke.
Diplom
Diplom udstedes, når deltageren har været fuldt til stede samtlige moduler.
Når en deltager har fravær, vil det denne gang ikke være muligt at få de moduler der gør, at der kan
opnås diplom, eftersom uddannelsen fremover får en anden form.
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Underviser
Underviser på forløbet er Heidi Hansen.
Birgitte Bennekou fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet er til stede hver gang for at sikre videndeling mellem de studerende, seminariet og praktikstederne. Birgitte underviser i de emner, der handler om forholdet mellem seminariet og praktikstedet.
Eurytmist Tove Slätis underviser hver gang i social eurytmi en halv time efter frokost.
Tilmelding
Tilmelding til kontakt@praktikvejleder.dk. Oplys deltagerens navn, private mailadresse, hvem der
betaler, samt betalers mailadresse.
Sted
Kurset holdes hos Lejre Højskole, Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby.
Højskolen ligger ca. 5 minutters kørsel fra Holbæk Motorvejens afkørsel 15 (Gevninge) eller 16 (Kirke
Sonnerup).
Med offentlig transport tages tog til Hvalsø og herfra går der bus. Eller man kan blive hentet på stationen.
Lejre Højskole er en almen folkehøjskole under etablering, inspireret af Grundtvig, Kierkegaard og
Steiner. Højskolen er under ombygning undervejs i forløbet.
Mere information: Se www.praktikvejleder.dk, kontakt projektleder Heidi Hansen M: 5149 0705.
Se datoer og indhold på næste side.
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Hold 5: Undervisningstemaer og datoer i efteråret 2022
Uddannelsen foregår som holdundervisning med en kombination af undervisning, samtale og øvelser. Deltagernes praktiske erfaringer inddrages undervejs.
Der vil være tilbud om hjemmearbejde i form af øvelser, forberedelse og refleksion over egen praksis
som en væsentlig del af læringsprocessen. Deltagere tager ansvar for egen læringsproces.
Modul og Emne

Dato og tid
Tirsdag den 16. august
2022

Modul 1: Introduktion
▪ Velkomst og introduktion
▪ Uddannelsens indhold og forløb
▪ Praktikvejlederens kompetencer
▪ Læringsmål for de fire praktikperioder
▪ Systematisk vejledningsproces

Kl. 09.00 – 16.00

Modul 2: Mødet med det andet menneske
▪ Det frie menneskemøde uden sym- og antipati
▪ Forholdet mellem voksenvejleder og voksen studerende
▪ Mødet mellem praktikant og arbejdsplads, og mellem praktikant
og vejleder
▪ Voksnes temperament og læring
Modul 3: Menneskets livsveje og livstemaer
▪ Menneskets læring i forskellige syvårsperioder
▪ Individuelle forhold (livstemaer) som påvirker læring
▪ Rollen som vejleder ifht praktikantens sjælelige modenhed

Tirsdag den 6.
september 2022
Kl. 09.00 – 16.00

Tirsdag den 27. september 2022
Kl. 09.00 – 16.00

Modul 4: Læringsprocesser
▪ Hvordan den voksne lærer og gør det tillærte til en egen ny praksis
▪ Hvad der kan stå i vejen for læring og hvordan vejleder kan hjælpe
sin praktikant videre
▪ Praktisk øvelse af samtaler om læringsprocesser.

Tirsdag den 25. oktober
2022

Modul 5: Samtaler
▪ Hvordan skaber man rammer for en god samtale.
▪ Praktisk øvning af samtaler med studerende i forskellige praktikforløb i forskellige roller.
▪ Vejledning som hjælper den studerende videre i sit læringsforløb.

Tirsdag den 8.
november 2022

Kl. 09.00 – 16.00

Kl. 09.00 – 16.00

▪

Modul 6: Udtalelsen
▪ Udarbejdelse af udtalelser som evaluerer øveområder og kompetencemål for praktikperioden
▪ Samtale med studerende og praktikudtalelse og afslutning af forløbet.
▪ Deltagerne evaluerer egen læring under uddannelsen som praktikvejleder

Tirsdag den 29. november 2022
Kl. 09.00 – 16.00

Der vil hver gang være fælles eurytmi under ledelse af eurytmist Tove Slätis som optakt til eftermiddagens undervisning.
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