GEZAG OPBOUWEN?

DAT DOE JE SAMEN!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
tweedaagse voor onderwijs
23 april en 4 mei 2020

te IEPER
Voor wie ?
Deze tweedaagse richt zich tot leerkrachten en andere professionals binnen onderwijs.

Doel ?
Na deze tweedaagse heb je inzicht in het model en kan je
binnen je eigen klas– en schoolcontext de verworven inzichten en tools toepassen.

Erna ?
Aansluitend kan je je inschrijven voor de Masterclass for
schools met Tzahi Lev-Ran waarna je een certificaat krijgt
van de gevolgde opleidingen.

Programma ?
° De leerkracht als autoriteitsfiguur : Autoriteit in
de klas: oud, nieuw of flexibel ? Autoriteit en conflicten met
leerlingen.
° Conflicten met leerlingen : Dynamiek van escalatieprocessen. Invloed van escalaties op autoriteit. Deescalatietools. Van een ik naar een wij-autoriteit. Collega’s
en ouders als steun inzetten bij conflicten.
° Waakzame Zorg op school : Basishouding en communiceren vanuit NA met leerlingen en hun ouders. Aanwezigheid, stilte en herstel inzetten als tools tot verandering
van de klas– en schoolcultuur.
° Geweldloos Verzet : Wat als praten met een leerling/
klas niet meer helpt ? Geweldloos Verzet in de klas- en
schoolpraktijk.
Tijdens deze tweedaagse wordt interactief gewerkt vanuit
de klas– en schoolcontext van de deelnemers. Door demonstraties, individuele en groeps- opdrachten en rollenspelen
krijgen de deelnemers de kans de tools en methodieken te
integreren. Via een huiswerkopdracht worden deelnemers
uitgenodigd om meteen aan de slag te gaan binnen hun eigen context.

“We hoeven niet te winnen,
alleen vol te houden”
Haim Omer

Praktisch ?
De basistraining gaat door in kleine groep van maximaal
16 deelnemers. We starten om 9u30 en eindigen om
16u30.
De training wordt begeleid door Greet Lust. Zij werkte zelf
15 jaar als leerkracht binnen BUSO, BSO en TSO. Sinds 3
jaar begeleidt Greet gezinnen vanuit NA-GV vanuit VraagKracht en StapWijzer en werkt in Vlaanderen als oplossingsgerichte coach en trainer NA-GV met gezinnen en
teams uit onderwijs, ambulante en residentiële setting.
Kostprijs: vroegboekkorting tot 2 maand voor datum:
€145 , erna €160. Drank en versnaperingen inbegrepen.
Voor collega's en/of in combinatie met Masterclass wordt
steeds vroegboekkorting gerekend.
Locatie is Ieper, Cultureel Centrum Het Perron, Fochlaan 1.
Aanmelden kan per mail naar info@stapwijzer.be
Je verder verdiepen na een basistraining? Dat kan met onze Israëlische partners en specialisten in Non Violent Resistance (NVR)! Neem ook een kijkje op onze website of
mail ons voor meer info.

masterclass NVR for schools
met

Tzahi Lev-Ran

25 en 26/05/2020 in Brussel
Onder begeleiding van Haim Omer implementeerde Tzahi
Levrantz succesvol het Nieuwe Autoriteitsmodel in één
van de meest gewelddadigste scholen in Israël. In deze
Masterclass verdiepen we ons in het implementatieproces
van NA in de klas en in de school.

masterclass NVR - supervision
met

Idan Amiel

medegrondlegger van het concept

5-6 en 7 oktober 2020

masterclass NVR and SOLK
met Dan Dolberger
(najaar 2020)

“Sometimes it is important to be
powerfull! But… use NVR!”
Idan Amiel

www.stapwijzer.be

