Je leerlingen helpen om hun
mogelijkheden, kansen en talenten te benutten

Coachend lesgeven
Zo lesgeven dat de motivatie om te
groeien meer en meer uit je leerlingen
zelf komt. Vragen stellen die hen
uitnodigen om tot eigen ideeën en
oplossingen te komen. Hoe doe je dat?
Krijg inzicht in hoe je je leerlingen zo

Voor wie?

Leerkrachten, IB-ers en onderwijsassistenten.

Doel?

Je legt een basis in het op een coachende manier begeleiden
van je leerlingen.

Waarom deze training?
+

Je vindt het soms nog lastig om je leerlingen te helpen zich
te verbinden met hun intrinsieke motivatie om te leren.

+

Je merkt dat je leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun
ontwikkeling nog regelmatig buiten zichzelf leggen.

zelfstandigheid en intrinsieke motivatie

+

uitleven. En help hen daarmee hun

Je wilt meer balans creëren tussen lesgeven vanuit
uitnodigen en lesgeven vanuit sturing.

+

Je wilt je leerlingen leren hun problemen eigenhandig en
‘win-win’ op te lossen.

+

Je wilt leerlingen met ‘lastig’ gedrag een stap verder helpen.

+

Je vindt het belangrijk dat ze zich naast hun cognitieve en
fysieke ontwikkeling ook persoonlijk ontwikkelen.

+

Je merkt dat een positieve dynamiek in de groep daar
essentieel voor is en je wilt daar nog meer je positieve
invloed op uitoefenen.

kunt begeleiden dat ze steeds meer
écht zichzelf zijn en hun eigenaarschap,

mogelijkheden en talenten meer en
meer te benutten.

Praktische informatie

Wat leer je?
+

Wat ik+/wij+ zijn inhoudt.

+

Jouw interne dynamiek, dat wat jij denkt, voelt en doet
in relatie tot leerlingen, doorzien.

5 dagdelen á 2,5 uur

+

Van daaruit de dynamiek tussen jou en je leerlingen
positief beïnvloeden.

Tijd

+

De intrinsieke motivatie en het eigenaarschap van je
leerlingen aanspreken.

+

De essentie pakken van wat er speelt en je aanpak
daar op afstemmen.

+

Je leerlingen helpen om tot waardevolle inzichten te
komen over zichzelf door gerichte vragen te stellen.

+

Je leerlingen coachen in het meer en meer groeien
vanuit autonomie.

+

Effectief feedback geven.

+

Praktische theorie over coachen, gedrag, (groeps-)
dynamiek en communicatie.

+

Een taal spreken waarmee je makkelijk met je
leerlingen in gesprek gaat.

Investering

15.00 tot 17.30 uur
Locatie
Heiloo of Schagen (n.t.b.)
Kosten
€549,- per deelnemer

Meer over deze training

Tijdens deze interactieve en inspirerende training werk je
met casuïstiek uit je eigen klas. Na iedere bijeenkomst ga
je naar huis met nieuwe inzichten en vaardigheden die je
de volgende dag meteen kan gebruiken in je werk. Alles
wat er tijdens de training gebeurt - dat kunnen ook lastige
situaties zijn - gebruiken we om van te leren. Weerstand
gaan we niet uit de weg maar gebruiken we juist om verder
te komen. Ben je op zoek naar een uitdagende training
waarmee jij een groot verschil kunt maken in het leven van
jouw leerlingen, schrijf je dan nu in.

See
things
differently

Ben je enthousiast en wil je onderzoeken of deze training iets voor je is? Of heb je vragen?
Mail dan naar carmen@aywe.nl of bel +31 (0)72 888 30 87. We helpen je graag.

Wij zijn AYWE

Onze werkwijze

AYWE (aái-wie) staat voor I & WE. De
‘I’ staat voor ‘ik’. Hoe meer je jezelf
bent, hoe meer je als vanzelf positief
bijdraagt aan de wereld om je heen.
Dat is het ‘wij’. Het is onze passie om
mensen te helpen steeds bewuster te
worden dat we veel groter zijn, veel
meer kunnen en veel meer met alles
en iedereen om ons heen verbonden
zijn dan we vaak denken. Zo levert
AYWE een bijdrage aan een wereld
die werkt voor iedereen.

De basis van onze AYWE Onderwijstrainingen is jou helpen een flinke
stap te zetten in de bewustwording van je eigen interne dynamiek* en
je invloed erop. We helpen je om vanuit een ander perspectief naar
jezelf en je leerlingen te kijken en van daaruit anders te handelen. Zo
kan je in je eigen praktijk experimenteren met wat we je aanbieden en
ondervinden wat het je oplevert. De basis van ons ik+/wij+ perspectief
staat centraal in de eerste twee bijeenkomsten van de training, zodat je
een stevig fundament hebt om in de bijeenkomsten 3,4 en 5 verder te
leren over het onderwerp van deze training.
* Je interne dynamiek is wat je van binnen denkt, voelt en wilt.
Alles wat je doet laat je daar uit voortkomen.
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