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#KINDERZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KINDEREN AANMOEDIGEN EN POSITIEF BEKRACHTIGEN
DE POSITIEVE INVLOED VAN HET SPREEKWOORDELIJK SCHOUDERKLOPJE

OMSCHRIJVING

Omschrijving
We weten allemaal hoe goed het voelt als iemand ons eens een complimentje geeft en ons aanmoedigt. Dit is niet anders voor kinderen.
Kinderen gaan hierdoor sneller geneigd zijn om zich aan afspraken te houden, om een nieuwe uitdaging aan te gaan, om door te zetten, ... en het brengt vaak ook een
flinke duw aan hun zelfvertrouwen met zich mee.
Automatisch gaan wij op deze manier ook meer naar hun kwaliteiten kijken en leren we hen om op die manier ook naar zichzelf en anderen te kijken. Je zal ook
merken dat dit niet alleen fijn is voor het kind, maar ook voor jezelf als begeleider!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
leerkrachten
medewerkers CLB
begeleiders kinderopvang
onthaalouders
medewerkers die beroepshalve met kinderen werken

Bijkomende info
Deze vorming is erkend door het Vormingsfonds voor thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen binnen de publieke sector. Dankzij het VIA4-akkoord hee u
zo recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst.
Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekend aantal uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvang. Voor meer info
en voorwaarden zie https://www.diverscity.be/ondersteuning/vormingsfonds.
Deze opleiding is erkend voor de jaren 2019 en 2020. Je dient de opleidingsovereenkomst voor 1/6/2020 aan Diverscity te bezorgen en dit ten laatste 1 maand na de
boeking.

PROGRAMMA
Tijdens deze workshop kijken we o.a. naar:
waarom is dit zo belangrijk?
verschillende manieren om positief te bekrachtigen en aanmoedigingsstrategieën: hoe doen we dit concreet?
hoe vaak en wanneer gaan we dit doen?
wat zijn mogelijke hindernissen om het niet te doen en hoe gaan we hier dan mee om?
...
Bij de verschillende strategieën zullen we ook telkens concrete oefeningen maken waarmee je onmiddellijk in de praktijk aan de slag kan.
De praktijkvoorbeelden zijn vooral gericht naar jonge kinderen (tot 12 jaar).

DOCENT
Onze docente is Stefanie Maddens. Als therapeut begeleidt zij emotionele processen en groeiprocessen van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
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