Trainingen in de Hof der Toekomst, Amersfoort

oktober 2016

Op Pat organiseert speciaal voor kinderopvangorganisaties, open-inschrijf trainingen voor 100% gesubsidieerde en
gecertificeerde trainingen taal en interactievaardigheden.
Een goede gelegenheid om een training te volgen met collega’s van andere organisaties.
Hoofdthema’s:
- Het werken vanuit de 6 interactievaardigheden:
sensitieve responsiviteit- respect bieden voor autonomie- structuren en grenzen stellen- praten en uitleggenontwikkelingsstimulering- begeleiden van interacties tussen kinderen.
- Hoe werken aan je taal in contact met de kinderen en de ouders:
Hoe is het met jouw eigen taal, hoe kan je de taalontwikkeling van kinderen stimuleren?
- Oog op reflecteren:
Aandacht voor feedback geven en krijgen en terug kijken op pedagogisch handelen.
Meer weten?
Kijk naar dit filmpje: https://www.facebook.com/Oog-voor-interactie-511343545709646/?fref=ts
Wil je je onderscheiden, wil je nog beter je werk doen, wil je geïnspireerd worden? Schrijf je in!
OOG voor interactie
Wat:
Hoe:
Wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:

De training Oog voor interactie
studiebelasting: 6x3 uur training, 6x2 uur opdrachten op de werkvloer, 1x individuele coaching en
1x eindpresentatie.
Informatie krijgen, inbrengen van eigen filmpjes, feedback geven en krijgen, opdrachten
uitvoeren op je werkplek, schrijven, eigen leerdoelen behalen.

Pedagogisch medewerkers (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) in en
rond Amersfoort.
op woensdagen of op donderdagen avonden. Vanaf maart 2017 tot september 2017
Inloop vanaf 18.00 uur, met een kop soep. Training vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur.
2de groep: vanaf september 2017 t/m maart 2018, onder dezelfde voorwaarden.

Hof der toekomst, zaal de Binnenhof, 3823 HX Amersfoort. (Kattenbroek) Gratis parkeren.
Makkelijk bereikbaar met stadsbus 2 of 3 vanaf station Amersfoort C.S.

€725, waarvan €650 gesubsidieerd per deelnemer. Zijn er meer dan 4 deelnemers van één locatie
die de training volgen dan kost dit € 650 per persoon. Wij kunnen voor u de subsidie aanvragen. U
kunt het ook zelf via https://www.agentschapszw.nl (aanvraag door de eigenaar/bestuurder).

Is er in uw organisatie een groep van 12 tot 14 medewerkers die getraind willen worden?
We organiseren ook uw in company training. Heeft u vragen? bel gerust: 06 24101051.

Op pat, pedagogisch advies en trainingen, www.co-oppat.nl, tel: 0624101051, info@co-oppat.nl

