Wil je dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun leerproces en er meer bij betrokken zijn?
Leerlingen die meer eigenaarschap ervaren zijn meer gemotiveerd. Ook hebben zij een positiever zelfbeeld.
Hoe kun je als leraar het eigenaarschap van leerlingen vergroten?
Doelstelling:

Tijdens deze driedaagse training ga je als leerkracht actief aan de slag
met het opdoen van praktisch toepasbare kennis over eigenaarschap
bij kinderen door middel van ervaringsleren en reflectie.
Ook ontdek je hoe jij verantwoordelijkheid en zelfstandigheid creëert
bij jouw leerlingen.
Resultaten:
• Je hebt zicht op de invloed van je eigen handelen op het
eigenaarschap bij leerlingen
• Leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces
• Je hebt praktische tools om het eigenaarschap bij leerlingen
te vergroten
Er wordt stilgestaan bij de ideeën en stappen die je mogelijk al hebt
gemaakt. Vervolgens wordt er gekeken op welke vlakken dit nog
ontwikkeld kan worden en welke stappen daarvoor genomen kunnen
worden.
Enerzijds gebeurt dit door het bespreken van realistische casussen
uit de dagelijkse schoolpraktijk en anderzijds wordt er gebruik
gemaakt van literatuur en inspirerende filmpjes.
Na de eerste en tweede bijeenkomst wordt er gewerkt aan de
transfer van het geleerde naar de praktijk. Bij de start van de
volgende bijeenkomst worden de ervaringen uitgewisseld.
Bijeenkomst 1
• Eigenaarschap en determinatie theorie
• Hoe vergroot je de autonomie van je leerlingen?
• Kaders en keuzes in het leerproces
Bijeenkomst 2
• Eigenaarschap en de behoefte aan competentie
• Hoe creëer je een gevoel van competentie bij leerlingen?
• Hoe geef je en organiseer je feedback op het leerproces?
Bijeenkomst 3
• Eigenaarschap en autonomie motivatie
• Hoe creëer je meer betekenis voor je leerlingen
• Terugblik en oogst

Doelgroep:

Groepsleerkrachten 1-8, studenten die in deze periode stage lopen
binnen één van de SPOG / SPO Condorscholen, IB/AC-ers en
directeuren

Aanbieder:

September onderwijs. Trainer : Zoï Dam

Datum:

01-02-2023
08-03-2023
12-04-2023

Tijd:

14.30 - 17.30 uur

Locatie:

Bestuurskantoor SPO Condor, Lindestraat 25, Beek-Ubbergen

Voorwaarden zijn:

Voor deze training geldt in verband met de kosten: inschrijven is ook
deelnemen.
Noodzakelijke afmelding gaat via je eigen directeur en Saskia Tissen:
directie@jorisheumen.nl

Studiebelasting:

3 x 4 uur (inclusief reistijd) + 3x 1 uur transfer

Inschrijven

