Aan alle opvoeders, leerkrachten en ouders!

Bijscholing - woensdag 21 oktober 2015

De leer-kracht in authentiek contact

Opvoeden en onderwijzen heeft als doel zoveel mogelijk bagage
aan te bieden opdat de “lerende”- die we allemaal zijn - beter in
staat zou zijn een zinvol leven in de samenleving uit te bouwen.
Uit ervaring weten we dat een goede band tussen
opvoeder/leerkracht en lerende bepalend is voor het leerproces.
De neurowetenschappen vertellen ons hoe de spiegelneuronen van
de hersenen de info overnemen. Hoe meer emotionele verbinding,
hoe sneller we info opnemen.
Echt menselijk contact stimuleert leergierigheid. Geboeid worden
door de persoon die voor ons staat, zet aan tot nabootsen.
Hoe creëer je als opvoeder, als leerkracht een veld waar leren als
vanzelf gaat?
Hoe zorg je ervoor dat je zelf geniet van opvoeden en samen
ontdekken?
Deze bijscholing biedt je interessante inzichten die je hierbij
helpen. Het leerproces verloopt beter en wordt bovendien
fascinerend.
Je zal ervaren dat het werkt en enthousiast naar huis keren.

PROGRAMMA
9u - 9u30

Aankomst en koffie/thee

9u30 - 9u45

Verwelkoming

10u - 11u

Authentiek contact vanuit waarneming: oog voor
het proces
Geneviève Cooreman: Twee jaar lesgever in Marokko,
8 jaar lesgever in een Steinerschool en nu
psychotherapeute, soul coach en medestichter van De
Lichtbron en Equilibrio

11u - 11u15

Pauze

11u15- 12u30 De mens in de leerkracht: de invloed van
zijn/haar persoonlijk proces op het leerproces
van de leerling
Geneviève Cooreman
12u30 - 14u

Lunchpauze

14u- 15u30

Keuze uit volgende getuigenissen met
uitwisselingsmogelijkheid:
1. Josee Machiels: Ervaren leerkracht,praktijklector,
medewerker Leraars zonder Grenzen en medewerker
Auxilia, studiebegeleiding kansarmen.
2. Griet van Mechelen: Moeder van 3 pubers en
leerkracht in het volwassenen- onderwijs

15u30 - 15u45 Pauze
15u45 - 16u15 Plenum: delen van ervaringen en evaluatie
16u15 - 16u30 Samenspel piano en cello
Anita Stoop en Mireille Misonne
16u30 - 17u30 Receptie en netwerking

Prijs
75 euro
(broodjes, drank en boekje “De kunst van authentiek contact”
inbegrepen)
Locatie
Deze bijscholing gaat door in De Lichtbron, een authentiek huis midden
in het groen, gerealiseerd dankzij het engagement en de inzet van vele
vrijwilligers.
De Lichtbron vzw (park)
Huis voor dialoog en herbronning
Turnhoutsebaan 381
2110 Wijnegem
Gps: ingeven Turnhoutsebaan 387 (ipv 381: onbekend voor gps)
Parkeren:
-

parking achter Taverne De Swaen Turnhoutsebaan 387 (60 pl)

-

of aan het einde van de Lindelei: volg het pad vanaf het hek en je
komt uit bij De Lichtbron

-

of nog Kasteellei 67 aan het zwembad: 5 min. lopen door het park
naar de villa.

Meer info?
Contacteer Geneviève Cooreman via info@equilibrio.be of 03 322 47 43
(tussen 8u-9u en 17u-18u)

Inschrijven via: www.equilibrio.be

