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Antroposofisk Voksenvejleder – praktiske oplysninger
hold 3 (oktober 2020 – januar 2021)
Trafik
Vær opmærksom på at der kan være trafikkø og langsom trafik på motorvejen ind til Odense
om morgenen.
Morgenmad
Der vil hver gang blive serveret kaffe, the og morgenmad foran kursuslokalet fra kl. 08.30.
Undervisning
Undervisningen begynder klokken 09.00 – 16.00. Det forventes, at man er undervisningsparat klokken 09.00.
Sted
Dalum Konferencecenter, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Covid-19 restriktioner på Dalum Konferencecenter/landbrugsskole
▪ Der er hånddesinfektion tilgængelig i alle mødelokaler.
▪ Der bliver gjort rent i mødelokaler og på fællesarealer dagligt.
▪ I spisesalen og spisestuen skal der bæres mundbind når man står op.
▪ Ved buffet er der hånddesinfektion, der skal bruges, og der tilbydes handsker. Der skiftes
serveringsbestik ofte.
▪ Man sidder kun ved bord sammen med andre deltagere fra samme møde.
Overnatning
Der muligt at overnatte Dalum konferencecenter for 500 kroner incl. morgenmad. Aftensmad + kage kan tilkøbes for kr. 240. Deltagerne sørger selv for aftaler med Dalum om overnatning.
Diplom
Diplom udstedes, når deltageren har været til stede samtlige kursusdage. Ved sygdom kan
den pågældende dag erstattes med tilsvarende modul i næste forløb eller på praktikvejlederuddannelsen, såfremt deltageren fortsat er ansat på samme arbejdsplads.
Undervisere
Thyge Madsen (2089 9401) og Heidi Hansen (5149 0705). Se fordelingen på næste side.
Eventuelt afbud eller forsinkelse
Send gerne en SMS til dagens underviser eller ring til os.
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Undervisningstemaer og datoer oktober 2020 – januar 2021
Tema og emner

Dato og tid

Dag 1: Mødet med det andet menneske
▪ Velkomst og introduktion til forløbet
▪ Rollen som voksenvejleder og hvordan vi finder ind i en systematik i
arbejdet med at vejlede
▪ Introduktion af ny medarbejder på arbejdspladsen
▪ Hvordan voksnes temperament påvirker evnen til at lære

Fredag den 23. oktober
2020

Dag 2: Menneskets livsveje og livstemaer
▪ Hvordan påvirker alder og modenhed evnen til at lære?
▪ Vejlederens fokus og rolle i forhold til at vejlede mennesker i forskellige aldre og med forskellige udfordringer

Fredag 13. november
2020
Kl. 9-16
Underviser: Heidi

Dag 3: Læringsprocesser I
▪ Hvordan lærer det voksne menneske ud fra Rudolf Steiners forståelse af læringsprocesser?
▪ Hvad kan hindre og fremme at et menneske kan lære?
▪ Hvordan kan jeg som vejleder iagttage, hvor et menneske er i sin
læringsproces, og hvad der blokerer læring?

Lørdag 14. november
2020

Dag 4: Samtaler I
▪ Hvordan skabes rammerne for en god samtale
▪ Hvad indeholder en vejledning-samtale?
▪ Hvordan vejleder man et menneske til at overvinde og lære det, som
er svært?

Fredag den 8. januar
2021

Dag 5: Læringsprocesser II
▪ Hvordan kan et læringsforløb tilrettelægges ud fra inspirationskataloget og viden om menneskets læringsprocesser?
▪ Praktisk arbejde med at udforme læringsprocesser i form af øveområder og kompetencemål uge-for-uge i et læringsforløb.

Lørdag den 9. januar
2021

Kl. 9-16
Underviser: Heidi

Kl. 9-16
Underviser: Thyge

Kl. 9-16
Underviser: Thyge

Kl. 9-16
Underviser: Heidi

▪

Dag 6: Samtaler II
▪ Udveksling af praktiske erfaringer med at vejlede og bruge efteruddannelsens læring og værktøjer
▪ Samtaler om svære emner og konfliktstof
▪ Evaluering af egen læring og af forløbet.

Fredag den 29. januar
2021
Kl. 9-16
Underviser: Thyge

Der vil hver gang være fælles eurytmi i en halv time efter frokostpausen for at få lidt bevægelse og
arbejde med fællesskabet i gruppen. Tove Slätis står for at lede eurytmien.
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