LEARNING
PATH

partner in het ervaringsleren
Door onze jarenlange ervaring in het jeugdwerk
weten wij dat het steeds een uitdaging vormt om
deze doelgroepen te kunnen bieden wat zij echt
nodig hebben. Wij geloven er sterk in dat
verbondenheid in teams, tussen cliënten en hun
organisatie een sterke meerwaarde is om de
professionaliteit en klantgerichtheid te vergroten
in de werking. Ervaringsgericht leren biedt een
nieuwe waaier aan mogelijkheden waardoor
iedereen kan groeien en een duurzaam resultaat op
lange termijn kan bekomen worden. We vertrekken
niet vanuit een vast programma, maar willen het
proces van de lerende volgen. We nodigen de
deelnemers uit om het gebied buiten hun comfort
zone te verkennen, te stretchen, om vervolgens met
de opgedane inzichten hun referentiekader te
vergroten. Op deze manier leren mensen zichzelf
steeds beter kennen en hebben ze de mogelijkheid
om andere keuzes te maken. Bovendien kan je de
verworven kennis en inzichten toepassen in je
werkomgeving. Learning Path is de geschikte
partner in opleidingen, trainingen en supervisie.

“OF ALL THE PATHS YOU TAKE IN LIFE,
MAKE SURE A FEW OF THEM ARE DIRT.”
JOHN MUIR

Focus
Vanuit de methodiek ervaringsgericht leren,
streven we er naar om iedereen in zijn kracht te
zetten en zo in beweging te komen. We willen dit
vooral doen vanuit het sociaal- emotioneel leren
waar verbondenheid centraal staat. Mensen doen
stilstaan bij hun handelen vraagt om connectie te
maken (hart, hoofd, handen) met dat wat je drijft,
je beleving, je verstand en de context waarin je
werkt/leeft. De natuur en het “in proces gaan” met
anderen, is als een spiegel waar je dat van terug
krijgt wat je geeft. Op die manier dagen we
iedereen uit om de beste versie van zichzelf te
worden.

INFO@LEARNINGPATH.BE
WWW.LEARNINGPATH.BE

0495 824 208

† IETS VOOR JOU ¢
Learning Path staat voor het ervaringsgericht
werken met groepen en
individuen. Leven en leren gaan
hand in hand. Learning Path
nodigt je uit om samen stil te
staan bij wat ons drijft in relatie
met anderen en in
verbondenheid met jezelf.
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Tijdens deze tweedaagse bieden we je enkele
nieuwe dynamics. We diepen uit welke
ingrediënten een dynamic nodig heeft om een
succesvol onderdeel te zijn van een succesvol
programma.
Afhankelijk van de fase waarin jouw groep zich
bevindt, leg je andere accenten in een dynamic en
pas je je begeleidershouding aan. Maar welke zijn
deze accenten eigenlijk en hoe doe je dat? Op
deze vragen krijg je zeker en vast een antwoord!

Jij als trainer van een groep

Life begins at the end of
your comfort zone
SAMEN GROEIEN IN VERBONDENHEID

Onze basisattitude is het hanteren van een
ervaringsgerichte begeleidershouding waar
we de deelnemers uitnodigen om uit hun
comfortzone te treden en hun stretch
zone te verkennen. Vervolgens
reflecteer je op basis van directe
ervaringen en interacties over de
nieuwe opgedane ervaringen en
inzichten. Veelal doen we dit in
relatie en contact met de natuur
waardoor de consequenties van
gemaakte keuzes direct voelbaar zijn.

We plaatsen je tijdens deze tweedaagse ook in de
rol als trainer om te leren en experimenteren in je
begeleidershouding en skills. Je krijgt feedback,
tips and tricks, samen ontdekken we wat wel/niet
werkt in het begeleiden van groepen. Zo scherp je
je vaardigheden aan en kan je groeien als
procesbegeleider.
Eindelijk kan je die dynamic eens uitproberen die
je al zolang wou testen.
Het wordt dus leren met en van elkaar,
terugblikken op, vooruitkijken en hopelijk ook
veel ontdekken om verder te experimenteren in je
professionele omgeving.

Dat wat “JIJ” nodig hebt
Elke organisatie heeft zijn eigen leerpad
(specifieke leer- en ontwikkelingsnoden). Niet
iedereen is gebaat bij een standaardopleiding,
soms wil je eerder een vorming op maat. Daarom
wil Learning Path samen met jou bekijken welke
thema’s we aan de oppervlakte brengen en hoe
we deze verder uitdiepen, zodat “leren” nog beter
aansluit bij jou persoonlijke noden op vlak van
inhoud, plaats, tijd, doelgroep en budget.
Procesgerichte begeleiding, informeel leren en
verbondenheid blijven onze hoofdingrediënten
om het beste van jou en je medewerkers, klas,
groep aan de oppervlakte te brengen.
Wij bieden dagopleidingen, gastcolleges,
meerdaagse trainingen, supervisie, studiedagen
en teambuildings aan.
www.LearningPath.be
Info@LearningPath.be

Praktisch
Timing:
Trainers:
Plaats:

20 - 21 januari 2022 (residentieel)
Jo Dens
Carl Vlems
Jeugdkamp De Maat

Kostprijs:

€240 (inclusief: overnachting,

De Maat 4; 2400 Mol
maaltijden, syllabus, verzekering)

De verdiepingstweedaagse vat aan vanaf een
minimum van 8 deelnemers.

“TELL ME AND I FORGET. TEACH ME AND
I REMEMBER. INVOLVE ME AND I LEARN”.
BENJAMIN FRANKLIN

