Årsmøde 23 – Fraktionen for Kliniske Undervisere i Fysioterapi

Onsdag d. 8. februar 2023 kl. 9.00-15.00
i Kolding Sundhedscenter
Tema for dagen:

Motivation hos den studerende
Kom og hør Helle
Hedegaard Hein fortælle
om hvordan du som klinisk
underviser kan stimulere,
styrke og fastholde
motivationen hos den
studerende.

Dagens oplæg vil berøre;
Hvordan præstationskulturen kan gøre det vanskeligt at fastholde
motivationen hos den studerende.

Hvordan du kan bruge Arketypeteorien og Arketypemodellen i din kliniske
undervisning til at stimulere den indre drivkraft, styrke den indre motivation
hos den studerende og skabe mere præcis individuel vejledning.
Hvordan Arketypeteorien kan bruges til at forstå årsager til demotivation hos
den studerende.

Årsmødets fulde program og teaser på bagsiden…..

Program for dagen:
09.00 – 10.00 Morgenmadsbuffet, small talk og netværk.
10.00 – 12.00 Oplæg: Motivation hos den studerende ved Helle
Hedegaard Hein
12.00 – 13.00 Frokostbuffet
13.00 – 14.00 Erfaringsudveksling og diskussion i grupper.
14.00 – 15.00 Generalforsamling i Fraktionen for Kliniske Undervisere i
Fysioterapi og afrunding på dagen. Der serveres kaffe
og kage undervejs.
Pris: Gratis for medlemmer af fraktionen. For ikke-medlemmer kr. 400.
Der er mulighed for onlinedeltagelse til selve oplægget, det kræver dog at
der anmodes om dette ved tilmelding. Link modtages på dagen for årsmødet.
Tilmelding på mail: a.engemann@fibermail.dk
Frist: 31.01.23
Adresse: Kolding Sundhedscenter, Sygehusvej 6, 6000 Kolding
”Det perspektiv, vi præsenterer i denne bog, er et
motivationsperspektiv. Bogens primære budskab
er, at de strategier og de ledelses- og
talentudviklingsformer, et talent mødes med, skal
matche talentets motivationsprofil. Men i en
stærkt præstationsorienteret verden, hvor man
hylder de klassiske resultatskabere – dem, der
skaber de synlige, målbare resultater – er der
nogle talenter, hvis motivationsprofil ofte bliver
misforstået med et potentielt stort talenttab til
følge. Dette talenttab kan undgås – og hvis man
forstår talentets motivationsprofil og formår at
skabe de rette rammer for det, kan det endda
betyde store gevinster.”
”I denne bog tager vi udgangspunkt i sportens
verden. Men bogens pointer lader sig fint
overføre til andre sammenhænge, hvor talentet er
en offentlig eller privat ansat medarbejder eller
skoleelev. Talenttab har store samfundsmæssige
konsekvenser, uanset hvor den finder sted.”
(”Når talent forpligter”, Forord s. 12)

På hellehein.dk, under
udgivelser, kan du frit
læse første kapitel fra
bogen.
Derudover link til: Kort
introduktion til
arketypebestemmelse.
Her kan du finde
inspiration til samtaler
hvor arketype forsøges
afdækket.

