Workshop “Puperbrein” 27-1-2016
Scouting Uotha Uden organiseert op woensdag avond 27 januari een workshop over het
puberbrein en pubergedrag. Deze workshop wordt verzorgd door medewerkers van CJG
Centrum Jeugd en Gezin uit Uden.
WAAROM:
De gesprekken die wij als praktijkbegeleiders hebben met onze leiding gaan ook over
gedrag van leden (pubers). Hoe gaat de leiding daar mee om en hoe gaan de leden met
elkaar om.
Zeker bij scouts en explorers speelt pubergedrag een rol in omgang met elkaar. Ken je dat:
Waarom vinden ze dingen wel of niet leuk. Hoe komt het dat ze verantwoordelijkheid
anders oppakken dan jij bedoeld had? Dat snappen ze toch wel, ze zijn al 16…. Ja ja.
VOOR WIE:
Niet alleen onze leiding maar ook scouts leiding, explorer begeleiding en
praktijkbegeleiders uit de regio zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.
WAT GAAN WE DOEN:
Er zal als introductie uitleg gegeven worden over hoe het puberbrein werkt en waarom ze
reageren zoals ze doen. Daarna gaan we vooral interactief aan de gang met elkaar middels
stellingen en voorbeelden om te kijken hoe jij als leiding op de pubers kan reageren en wat
daarvan het effect kan zijn.
INBRENG WELKOM:
Heb je zelf specifieke vragen over pubergedrag in je groep kan je die ook naar ons mailen.
De medewerkers van CJG zullen dan jouw vraag mee nemen in het interactieve gedeelte.
WAAR EN WANNEER:
Op woensdag 27 januari om 20:00 in clubhuis “Het Kompas” bij scouting Uotha aan de
Volkelseweg 35 in Uden.
HOE AAN TE MELDEN:
Mail ons voor 18 januari met hoeveel mensen je komt en van welke groep je bent en wat
je functie is. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Mail ons op: Uothapraktijkbegeleider@gmail.com
Groetjes en tot ziens bij ons op de 27e.
Ingrid Tromp en Dick van Willigen
Praktijkbegeleiders scouting Uotha.

