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E-learning Effectief communiceren mbv transactionele anal…

In deze module analyseer je jouw gedrag en manier van communiceren met behulp van transactionele analyse. Wat
zijn jouw onbewuste gedrags- en communicatiepatronen en hoe zijn die ontstaan? Wat betekent dit voor hoe jij in
het leven staat en communiceert met anderen? En wat zou je hieraan willen veranderen?

Ontrafel jouw manier van communiceren!
Na het volgen van deze module kun je:
Toelichten hoe gedrags- en communicatiepatronen ontstaan
Vijf drivers beschrijven die het gedrag van mensen sturen
Kernkwadranten samenstellen
Ego-toestanden van mensen in communicatie herkennen
Uitleggen hoe je je gedrags- en communicatiepatronen herkent en verandert

Voor wie
Deze e-learning wordt speciaal ontwikkeld voor:
leerkrachten/docenten/mentoren
leerlingbegeleiders/intern begeleiders

zorgmedewerkers
leidinggevenden
onderwijsondersteunend personeel

uit het primair en voortgezet onderwijs.

Programma
Hoofdstuk 1
Inleiding Transactionele Analyse
Wat houdt 'Transactionele Analyse' in?
Wat zijn de uitgangsposities van de transactionele analyse?

Hoofdstuk 2
Drivers
Welke vijf drivers sturen het gedrag van mensen?
Hoe bepaalt een voorkeursdriver de communicatie van mensen?

Hoofdstuk 3
Kernkwadranten
Hoe geven kernkwadranten inzicht in de kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen van mensen?
Zelf kernkwadranten samenstellen

Hoofdstuk 4
Ego-toestanden en transacties
Hoe onderscheid je vijf ego-teostanden van waaruit jijzelf en anderen communiceren?
Analyseer transacties tussen leraren en leerlingen door de ego-toestanden van de leraar en leerling te bepalen
Hoe verbeter je jouw communicatie als leraar met kennis over de ego-toestanden?

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 59,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.
Deze module is gevalideerd door het Lerarenportfolio voor 2 studiebelastingsuren, onder aanbodcode 00501-10598.
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
(Vak)didactisch
Pedagogisch
Brede professionele basis
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