Trainingen & Workshops
Wat maakt het verschil tussen leerkrachten? Wat
onderscheidt leiders van elkaar? Niet wat iemand
weet of kan, maar wie zij of hij is of wil zijn!
Voor de trainingen en workshops van InterZin is dit
één van de basisprincipes.
De wereld om ons heen verandert in een razend tempo.
De kinderen van vandaag geven vormen en leiding aan de
maatschappij van morgen. Dat vraagt om een nieuwsgierige,
lerende, innoverende houding bij de leerkrachten en leiders van
nu. En durf en moed om dingen los te laten en te stappen in iets
waar je nog niet helemaal zeker van bent.
Onze trainingen en workshops zijn gebaseerd op het principe van
drieslag leren. Niet alleen op het niveau van kennis en kunnen,
verbeteren en vernieuwen, maar wij denken dat echt leren nog
dieper gaat, op het niveau van willen en zijn, het niveau van ontwikkelen.

-

Onderwijs anders trajecten: op weg naar een nieuw concept
Coöperatief leren: activerende didactiek binnen de school
Taakspel: klassikale interventie voor meer rust in de groep
Klimaatverandering: naar een professionele cultuur
Communicatie in de school: van discussie naar dialoog
Kwaliteitsimpuls: van zwak naar sterk, van puzzels naar parels
Drijfveren in de school
Nieuw organiseren binnen het onderwijs

Dit is slecht een greep uit ons aanbod. Wij gaan graag met u in
gespek over de reikwijdte van onze expertise en die van onze professionals.
Voor persoonlijke ontwikkeltrajecten, assessments en coaching
verwijzen wij u naar de brochure over coaching en begeleiding.

Een goede training of workshop is maatwerk.
Kinderen en organisaties zijn geen eenheidsworst, leerkrachten
hebben verschillende vragen en scholen staan voor verschillende
uitdagingen. Wij gaan graag samen met u op zoek naar de juiste
invulling van de ontwikkeling binnen uw school.
Om u een beeld te geven van de veelzijdigheid van InterZin noemen wij u graag een aantal van onze verschillende mogelijkheden.

Twee soorten mensen kunnen er nooit in slagen hun medemensen te leren kennen:
zij die nooit in zichzelf afdalen en zij die er nooit uit te voorschijn treden.
De Lingré

