
Online leeromgeving

Bewijs van deelname

Inclusief:

Tijdens het 10-minutengesprek vertelt Marieke aan de ouders van Job

dat hij op de groep steeds meer zijn plek vindt. Soms speelt hij alleen

in de sensomotorische hoek en soms is hij 'druk' terwijl de andere

kinderen buiten op het speelveld spelen. Uit de reactie van de vader

van Job maakt Marieke op dat ze iets verkeerds heeft gezegd. Marieke

vraagt hem wat er aan de hand is. De vader van Job geeft aan dat hij

vroeger altijd 'druk' werd genoemd en dat hij zijn zoontje hier niet in

herkent. Hij wil voorkomen dat Job het stempel 'druk' krijgt.

Communiceren doen we allemaal. Helaas is het niet altijd effectief.

Jouw gedrag en communicatiestijl bepalen hoe anderen op je

reageren. Soms verloopt je communicatie helemaal naar wens, maar

er zijn momenten dat gesprekken moeizamer verlopen. 

Bewust communiceren is een van de belangrijkste ingrediënten voor

succes. Het is essentieel bij het opbouwen en onderhouden van

contacten. Het geeft je de mogelijkheid om op een duidelijke en

heldere manier je belangen, ideeën en gevoelens naar voren te

brengen. 

Tijdens deze training laten we zien hoe iedereen onbewust gestuurd

wordt in zijn of haar communicatie, gedrag en emoties. Je wordt je

bewust van je communicatievaardigheden.

Je leert gebruik te maken van het communicatiemodel en

verschillende gesprekstechnieken. Op deze manier word je je bewust

van de verschillende processen die onbewust 

plaatsvinden tijdens een gesprek.

2,5 uur training

0,5 uur online leeromgeving

Je leert hoe je op effectieve

wijze communiceert en een

boodschap overbrengt

Je leert hoe je situaties beter

kunt inschatten

Je leert hoe je respectvol

feedback geeft en ontvangt

Na de training heb je kennis van

verschillende manieren van

luisteren en communiceren.

Daarnaast begrijp je wat er gebeurt

tijdens communicatie, en kun je

diverse gesprekstechnieken

inzetten zodat anderen met je

willen praten.

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Effectiever met elkaar communiceren
Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar


