3-daagse Specialisatie tot Kinderkarakterdeskundige
Dag 1
Introductie in de Kinderkarakterstijlen.
Aan de hand van ‘LOEP het SPEL’ krijg je inzicht in de 5 elkaar opvolgende fasen in de
Kinderkarakterontwikkeling. Je leert de basisgedragspatronen en kwaliteiten per karakterstijl globaal
herkennen.
Je maakt kennis met Olivier, Linet, Jet, Clemens en Sara en kan deze karakterstijlen herkennen in de
kinderen waarmee je werkt.
De werkvormen, waaronder het Kinderkarakterkwartet, lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen
kun je direct inzetten in de praktijk. Theoretische informatie en praktische werkvormen gaan hand in
hand.
Dag 2
Verdieping per Karakterstijl.
Op de tweede dag gaan de we de eerste drie karakterstijlen verder uitwerken. Je gaat werken met
voorbeelden uit je eigen praktijk en deelt die met ervaringen van anderen.
Je leert een werkvorm dusdanig aanpassen zodat je het kunt toepassen in je eigen werk. In een groep
of individueel. Ook deze dag staat in het teken van lichaamsgericht en ervarend leren gecombineerd
met theoretische informatie.
Dag 3
Verdieping en Inzicht in eigen karakterprofiel en werken met de Officiële Kinderkaraktertest
(Meursing Institute).
De laatste twee karakterstijlen worden verder uitgewerkt.
Vanuit de inmiddels opgebouwde kennis over de kinderkarakterprofielen wordt een link gelegd met
je eigen Karakterprofiel en de inzet van de Officiële Kinderkaraktertest. Zodat je naast dat de
kinderen waarmee je werkt ook jezelf beter leert kennen. Ook hier vormen ervaringen uit je eigen
praktijk de basis om de kennis die je opdoet direct praktisch in te kunnen zetten.
Na het volgend van de 3-daagse training ontvang je een certificaat en mag je jezelf
kinderkarakterdeskundig noemen. De training kan meegenomen in deskundigheidsbevordering bij
SKJ, NFG en in het lerarenregister.
Je kunt er nu ook voor kiezen om de Officiële Kinderkaraktertest te gaan gebruiken.
Na deze basistraining kan dat onder supervisie van Liselot Wessel
Kies je ervoor om ook de 3-daagse verdiepingstraining te volgen dan ben je ook
Gezinskarakterdeskundig. Je kunt dan zelf de licentie aanvragen om met de Officiële Kinder- én
Gezinskaraktertest te werken.

