
Verbindende communicatie voor jongeren

Leervakantie voor jongeren met of zonder hun ouders

Datum:

Periode:

Thema:

Organisatie:

van vr 26 t/m zo 28 okt 2018

VakantieInzicht

Persoonlijke groei & Ontwikkeling

Human Matters

Zit je als ouder soms met je handen in het haar over het contact met je opgroeiende puber?  Vraag je

je af hoe je het anders kan aanpakken om je kind bij te staan zonder de boeman of de zaag te worden?

Of zit je er als jongere over in hoe je de wereld kan ontdekken met zulke ongeruste of dwingende

ouders?

Door de menselijke behoeften centraal te stellen inspireert Verbindende Communicatie tot een

duidelijke, hartelijke omgang tussen ouders en hun kinderen en voorkomt het vastzittende situaties.

In deze training leren jongeren en ouders hoe ze belangrijke boodschappen duidelijk en toch

verbindend kunnen communiceren zodat het weer mogelijk wordt om elkaar echt te horen. 

Inschrijven via deze link

https://goo.gl/HShAnx

van vr 26 okt t/m zo 28 okt 2018

 

Voor een eigen groep van minstens 20 personen: een datum naar keuze in

schoolvakanties.

samen met Human Matters



De trainingen Verbindende

Communicatie geven mij hoop op een

betere samenleving, op beter contact

met mensen...op een bewuster leven.

-- Dirk Vandoninck

Voor wie?

Voor jongeren van 12 tot 25 jaar al dan niet vergezeld door één of beide ouders.

Door wie?

De training wordt begeleid door Erwin Tielemans en andere ervaren VC

trainers. 

Erwin is oorspronkelijk zelf leerkracht maar traint nu al 20 jaar zowel

leidinggevenden als leerkrachten, in binnen- en buitenland.  Hij werkt oa. in

Belgie, Rusland en Italië  om ‘geweldloze communicatie’ in het onderwijs uit te

bouwen.

http://www.humanmatters.eu | +32 474 360 360

Neem een kijkje op onze kalender

(heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor meer info over de inhoud

en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets

www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75

https://goo.gl/R9wLCz
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