basistraining
NIEUWE AUTORITEIT
GEWELDLOOS VERZET
25 okt en 15 - 29 nov 2019
en twee halve supervisiedagen

Voor wie?
De basistraining richt zich tot professionals binnen ambulante en residentiële setting of onderwijs en elke andere gezagsfiguur.

Doel?
Na de basistraining heb je inzicht in het model en kan je
binnen je eigen context de verworven inzichten en tools
toepassen.
Aansluitend kan je je inschrijven voor de Masterclass en/of
Inspiratiedag met Idan Amiel mede-grondlegger van het
model waarna je een certificaat krijgt van de gevolgde opleidingen.

Programma:
° Autoriteit van oud naar nieuw: wat is de functie
van autoriteit? Autoriteit: oud, nieuw of flexibel? Escalatieprocessen, wat leren ze ons? Hoe gaan we ermee om?
° Nieuwe Autoriteit: opvoeden vanuit controle versus
Waakzame Zorg. De verschillende stappen in het NA-proces,
hoe beginnen? Communiceren vanuit NA.

° Geweldloos Verzet: wat als praten niet meer helpt?
De methodische stappen binnen het GV-proces. Samen geweldloos strijd voeren hoe doe je dat? Supportersmeeting:
functie en organisatie. . Geweldloze acties als protest tegen
grensoverschrijdend gedrag.

° NA en GV in eigen context: implementatie van NAbinnen eigen context.

“We hoeven niet te winnen,
alleen vol te houden”
Haim Omer

Tijdens de basistraining wordt interactief gewerkt vanuit
de context van de deelnemers. Door demonstraties, individuele en groeps- opdrachten en rollenspelen krijgen de
deelnemers de kans de tools en methodieken te integreren. Via huiswerkopdrachten worden deelnemers uitgedaagd om meteen aan de slag te gaan binnen hun eigen
context.

Praktisch:
De basistraining gaat door in kleine groep van maximaal
16 deelnemers en wordt begeleid door Greet Lust.
Greet begeleidt gezinnen vanuit NA-GV binnen VraagKracht en werkt in Vlaanderen als oplossingsgerichte
coach en trainer NA-GV met gezinnen en teams uit onderwijs, ambulante en residentiële setting.
Data supervisiedagen zijn 7 januari en 4 februari 2020 telkens van 9u30 tot 12u30.

Kostprijs is €280, drank en versnaperingen inbegrepen.
Locatie is Kortrijk, Vormingsplus, Wandelweg 11 (zaal Maria Neys). Vormingsplus ligt vlak aan de achterkant van
het station.
Aanmelden kan per mail naar info@stapwijzer.be
Je verder verdiepen na een basistraining? Dat kan!

masterclass & inspiratiedag
NEW AUTHORITY
NON-VIOLENT RESISTANCE
met

Idan Amiel
medegrondlegger van het concept

25 - 26 - 27 september 2019

(data 2020 worden nog vastgelegd)

“Sometimes it is important to be
powerfull! But… use NVR!”
Idan Amiel

www.stapwijzer.be

