VORMINGSAANBOD VOOR HET LAGER ONDERWIJS

HET KLASKLIMAAT VERBETEREN
door middel van Energizers en leuke tussendoortjes
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Een kort bewegingstussendoortje, even ventileren na een ernstig
werkmoment, een zinvolle beloning na een inspanning. Voor deze
momenten zijn heel wat methodieken uitgewerkt. Ze hebben als doel
de sfeer binnen de klasgroep positief te beïnvloeden. In een positieve
groepssfeer gaat het lesgeven vlotter. De klaspraktijk laat zien dat
kinderen deze actieve aanpak sterk op prijs stellen. Iedereen doet mee,
elk spel is anders, er wordt veel gelachen. De leerlingen zijn terug in de
juiste stemming om aan de slag te gaan.

Opbouw
In de workshop bieden we een hele reeks energizers aan die we
sprokkelden uit verschillende handleidingen. Zo breiden de deelnemers
hun arsenaal aan spelletjes en tussendoortjes uit. Door ze zelf te
spelen ondervinden we de waarde ervan maar ervaren we ook de
drempels en moeilijkheden.

Doelgroep
Leerkrachten lager onderwijs, beleidsmedewerkers zorg, GOK-leerkrachten en directies.

Praktisch
-

-

Deze vorming is voor groepen van 10 tot en met 25 personen. Dit
kan één schoolteam zijn of een groep van leerkrachten uit
verschillende scholen.
We beschikken graag over een ruim en flexibel lokaal met beamer.
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Kostprijs
De Sleutel
Preventie

Module van een halve dag (3 à 4 uur). Eveneens mogelijk als
teamgerichte vorming tijdens een pedagogische studiedag.

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48
fax: 09-272 86 11

Halve dag: 220 euro
Vervoerkosten aan 0,35 euro/km, vanuit Gent, heen & terug.
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www.desleutel.be
(doorklikken via
professionals naar
Onderwijs en Preventie)

Wens je meer informatie, bezoek dan onze website www.desleutel.be
of mail naar preventie@desleutel.be
We kijken er naar uit om samen een geslaagde vorming in uw school of
regio uit te werken.

Team preventie
Inie Liekens
Johan Van de Walle
Yannick Weyts
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