Dit is de maandelijkse Tip van Frieda van september 2015.
Is deze uitgave interessant voor iemand die je kent?
Stuur het gerust door!

berichtje van Frieda
De zomervakantie is inmiddels afgelopen. Iedereen gaat weer vol
energie van start. Vaak wordt ook gestart met nieuwe voornemens.
Op de site van de onderwijsorganisatie CPS kwam ik een interessant
artikel tegen. In dit artikel werden de 7 eigenschappen van leiderschap van Covey
beschreven. Het uitgangspunt van deze eigenschappen is dat de wereld niet maakbaar
is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten. Deze eigenschappen zijn
uitgewerkt in een programma en heet “The leader in me”. In dit programma werken
kinderen aan de juiste vaardigheden zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Je kunt
eens proberen om deze andere manier van denken toe te passen. Misschien wordt het
leren wel leuker, boeiender en interessanter.
Hartelijke groet,
Frieda

In het programma “The leader in me” worden de talenten en de betrokkenheid van kinderen
aangesproken. Op deze manier wordt het persoonlijk leiderschap van leerlingen vergroot.
Kinderen leren gewoonten en levensvaardigheden zodat zij in staat zijn om zich te
ontwikkelen tot succesvolle en gelukkige mensen.
In “The leader in me” staan 7 gewoontes centraal. Dit zijn mooie uitgangspunten. Ook thuis
kun je met deze 7 gewoontes aan de slag. Ze stimuleren de verantwoordelijkheid van
kinderen en zorgen ervoor dat kinderen pro-actief met het leerproces bezig zijn.
Gewoonte 1: Wees proactief. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven, wees trots
op jezelf en neem initiatief.
Gewoonte 2: Begin met het einddoel in gedachten. Weet wat je wilt bereiken in het
leven, jouw bijdrage in de klas doet er toe.
Gewoonte 3: Doe belangrijke zaken eerst. Doe de belangrijkste dingen eerst, maak een
plan en volg dit plan.
Gewoonte 4: Denk win-win. Ga ervan uit dat iedereen kan winnen, als er conflicten zijn
probeer je die met respect voor iedereen op te lossen.
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister écht naar mensen,
probeer zaken vanuit verschillende standpunten te bekijken en te begrijpen
Gewoonte 6: Creëer synergie. Werk samen met anderen want dan bereik je samen meer.
Samen kom je tot andere oplossingsideeën (1 + 1 = 3).
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp. Doe regelmatig aan sport, eet gezond en breng tijd
door met vrienden.
Probeer deze gewoontes eens toe te passen. Je zult zien dat ze voor mooi resultaat kunnen
zorgen. Veel succes en plezier!
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