Ik, mezelf en de groep
Cursusleiders
Theo de Groot en gastdocent

Persoonlijke effectiviteit, communicatie en interactie zijn nauw met
elkaar verweven. Communicatie is het middel waarmee interactie
plaatsvindt en waarin interactie zichtbaar wordt. In een interactieproces zijn minimaal twee mensen betrokken.
In onze dagelijkse praktijk in het werken met groepen bijna altijd meer. Dit maakt de wijze van beïnvloeding
minder duidelijk. Beïnvloeding kan dermate subtiel en zo snel opeenvolgend gebeuren, dat het soms nauwelijks
zichtbaar is. Maar, het is onmogelijk niet te beïnvloeden. En we beïnvloeden altijd met een doel. Laten we het
dan maar zo effectief mogelijk doen.

Deze actieve dag zoomt in op specifieke aspecten die het ambacht van leerkracht omvatten, het gaat over
verschillende aspecten van het ‘meesterschap’.

Elementen die aandacht krijgen zijn:
•

Is je handelen congruent met je uitstraling?

•

Waar ligt jouw kracht en waar je valkuilen?

•

Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt?

•

Ben ik een lesgever of geef ik les?

•

Blinde vlekken en onontgonnen gebieden

•

Leiderschaps- en communicatiestijlen

Deze dag is het best te omschrijven als een actieve doe-en-ervaar training met reflectiemomenten. Het is een
intensieve en actieve dag boordevol leuke oefeningen, activiteiten en nieuwe inzichten, waarbij je jezelf zeker
zult ‘tegenkomen’. Het is een ervaringsdag die je persoonlijke effectiviteit zeker te goede zal komen.

Doel
Leerkrachten die door ‘naar zichzelf te kijken’ en stil te staan bij hun eigen handelen hun persoonlijke en
professionele effectiviteit willen vergroten
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Doelgroep
Leerkrachten die zichzelf serieus nemen, zichzelf in bepaalde mate zijn ‘tegengekomen’ en meer willen gaan
handelen vanuit de eigen kracht en authenticiteit. Leerkrachten die door ‘naar zichzelf te kijken’ hun
persoonlijke en professionele effectiviteit willen verhogen.

Prijs
De deelnamekosten voor deze dag bedragen 145 euro.
Dit is inclusief een cursusmap en aanvullende literatuur.
Duur
Één hele dag met een lunchpauze.

Waar
Diverse locaties
Aantal deelnemers
Het minimale aantal deelnemers voor deze praktische en handelingsgerichte trainingsdag is 16.

In-company trainingen zijn mogelijk. Vraag naar de voorwaarden.
Het is ook mogelijk deze dag op locatie aan te bieden.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Ik, mezelf en de groep’

Voor deze cursus is registratie bij het RegisterLeraar aangevraagd.
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