Traumasensitief lesgeven (po) - deel 3: In de klas

E-learning

Medilex Onderwijs - E-learning Traumasensitief lesgeven

Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is vaak moeilijk te begrijpen of hanteren voor leerkrachten.
Traumasensitief lesgeven vergroot het gevoel van veiligheid waardoor er weer ruimte komt om te leren. Wat zijn de
belangrijkste uitgangspunten van traumasensitief lesgeven? Hoe kalmeer je leerlingen die getriggerd worden? En
hoe zorg je voor veiligheid in de klas voor leerlingen met traumatische ervaringen?

Leer traumasensitief te handelen!
In deze module leer je:
Wat de belangrijkste uitgangspunten zijn voor traumasenstief lesgeven
Hoe je als co-regulator kan optreden
Hoe je een steunplan opstelt waarmee je getraumatiseerde leerlingen ondersteunt

Voor wie
Deze e-learning is ontwikkeld voor:
Leerkrachten
Intern begeleiders
Onderwijsondersteunend personeel

uit het primair onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom om de e-learning te volgen.

Programma
Hoofdstuk 1
Voorkennis ophalen
Wat is een trauma?
Welke soorten trauma's zijn er?
Trauma en het brein
Trauma en gedrag

Hoofdstuk 2
De bouwstenen
Wat zijn de stappen in traumasensitief lesgeven?
Hoe kun je jezelf kalmeren?
Hoe help je je leerling bij het reguleren van zijn spanning?
Wat is er nodig om veiligheid in de klas te creëren?
Wat moet er in een steunplan van een getraumatiseerde leerling staan?

Deze module is een onderdeel van de volledige e-learning 'Traumasensitief voor de klas(po)'.
Klik op inschrijven om toegang te krijgen tot deze deelmodule. Tip: Wil je de complete e-learning 'Traumasensitief
voor de klas' volgen, schrijf je dan in via deze pagina. Met de complete module ben je voordeliger uit!

Spontane quotes
Leuke praktische cursus met directe handvatten voor de praktijk.
***** Google recensie door Sharona Vijn
Wat een mooie, zinvolle dag was dit!
***** Google recensie door Trudy Wemink
Zó goed om even uit de dagelijkse praktijk te stappen om je te laten inspireren door
bevlogen sprekers!
Edith

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 € 49,00 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.

