Module 1.02

Basiskennis en basisduiding
13 studiepunten = 364 uur

Lesoverzicht in submodules:
-

-

-

-

1.02 A De tekens van de dierenriem
▪ Tekens van de dierenriem - PowerPoint zonder gesproken woord.
1.02 B Zon, Maan en planeten, en duiding in de tekens.
▪ Zon, Maan en planeten – PowerPoint zonder gesproken woord.
▪ Planeet in teken – voorbeeld Mars in Stier
1.02 C De astrologische huizen
▪ Het verschil tussen teken en huis.
▪ Planeten in de huizen.
▪ Special: uittreksel van de 12 huizen.
1.02 D Aspecten
▪ Aspecten duiden
1.02 E Basisduiding
▪ Een planeet in teken en huis duiden, deel 1.
▪ Planeet in teken en huis, deel 2.
▪ Planeet in teken en huis en in aspect combineren
1.02 F Eindtoets
1.02 Extra Leren uittreksels maken en hoofd- en bijzaken uit elkaar houden
▪ Uittreksel en kaartje maken van een teken – voorbeeld Leeuw
▪ Uittreksel en kaartje maken van een planeet – voorbeeld Venus

Data van online klassen, lessen in de school, en toetsen
Algemene bijeenkomst introductie losse modules: 28 augustus 2018 van 13:30 – 15:30
Oefensessie leren omgaan met online klassen: 4 september 19:30 – 20:30
Online klassen avond 1.02
Tijden: 19:30 – 21:30
12 september 2018
1.02 A
woensdag
26 september
1.02 B
woensdag
16 oktober
1.02 C
dinsdag
6 november
1.02 D
dinsdag
20 november
1.02 E-1
dinsdag
27 november
1.02 E-2
dinsdag

Trainingen overdag 1.02: ochtend 10-1, middag 2-5
9 oktober 2018
1.02 A en B
dinsdagmiddag
19 december 2018
1.02 E
woensdag ochtend en middag
Toetsen 1.02: op afspraak
Het is toegestaan om de toetsen in 2019 te doen. De toetsen moeten uiterlijk 1 juni 2019 zijn
afgerond, inclusief eventuele inhaaltoetsen. Daarna geldt een bijbetalingsregeling.

Lessen:
12 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen.
6 online klassen ter beantwoording van vragen over de lesstof.
3 dagdelen training.
Kosten:
Optie 1: Alleen lessen van de digitale leeromgeving volgen zonder toetsen en zonder begeleiding beschikbaar: 2 maanden: € 195,00
Optie 2: Alle lessen van de digitale leeromgeving plus 6 online klassen en begeleiding en 3 dagdelen
training. € 495,00
Optie 3: aanvullende toetsen (voor studiepunten) € 175,00
Optie 4: Alle lessen van de digitale leeromgeving volgen met alleen de 6 online klassen, zonder
begeleiding, zonder toetsen en zonder training - beschikbaar: 4 maanden: € 315,00
Optie 5: Indien optie 1 of 4 is gevolgd en je later toch de begeleiding en trainingen wilt. Je krijgt
opnieuw toegang tot de digitale leeromgeving, met online klassen en trainingen: € 371,25
In principe krijg je dus het hele pakket opnieuw, maar krijg je 25% korting op de normale prijs.

Opgeven:

op de website van www.asfaloth.nl/site staan inschrijfformulieren voor losse
modules en voor de Academie voor Toegepaste Astrologie

Nadere informatie of voor het afspreken van een betalingsregeling: opleiding@astrologiecollege.nl
of info@asfaloth.nl

