Workshopaanbod Startdag 2016
Createitsmachine

Stap mee in onze machine! Daveringen creativiteit en stralingen originaliteit, de gekste ideeën komen in je naar boven. Dit gebruiken we om het creatiefste en origineelste spel ooit te maken! Je
activiteit zal schitteren als nooit tevoren, dat is ons doel.
Doelgroep: Jeugdleiders, Vakantiekampen en Speelweken, (Adjunct-)verantwoordelijken en Rode Kruisvrijwilligers
(Jeugd Rode Kruis)

Snoezel er op los

Een rustmomentje inlassen, een rustplaats creëren ... voor kinderen en leiding niet onbelangrijk. In
deze workshop krijg je tips en tricks mee hoe je een kleine pauze op kamp of in je lokaal kan inbouwen. Dit wordt een knusse en gezellige doe-sessie waarbij je op het einde bomvol snoezelideeën
terug naar huis gaat!
Doelgroep: Jeugdleiders, Vakantiekampen en Speelweken
(Jeugd Rode Kruis)

En dansen maar!

Hebben jouw leden de danskriebels te pakken of zijn het net muurbloempjes tijdens een fuif? Begin
je al spontaan mee te bewegen bij het horen van muziek? Wil je graag iets rond dans doen met kinderen? Dan is deze sessie vast iets voor jou. We gaan aan de slag met diverse bewegingen en
muziekstijlen. Of je nu kan dansen of niet, dat maakt niets uit, want plezier hebben staat in deze
workshop centraal.
Doelgroep: Iedereen
(Jeugd Rode Kruis)

Armoede en sociale uitsluiting

Meer dan 1.000.000 mensen in België leven in armoede. Maar wat is dat dan precies, armoede en
sociale uitsluiting? Wat zeggen de onderzoekers en de praktijkwerkers? Maar vooral: wat vertellen
mensen in armoede zelf? Samen kijken we naar enkele feiten over armoede en sociale uitsluiting in
België – waarbij we vooral ingaan op jouw eigen houding t.a.v. deze problematiek. Hoe draag jij zelf
bij tot het in stand houden van uitsluiting – en hoe brengen we daar samen verandering in?
Doelgroep: Jeugdleiders, (Adjunct-)verantwoordelijken en Speelweken
(Rode Kruis-Vlaanderen)
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DI-VER-SI-WAT?!

Jeugd Rode Kruis doet er alles aan om iedereen binnen haar werking aan zet te brengen. Na deze
workshop keer je terug naar jouw Jeugd Rode Kruiskern met een gezelschapsspelendoos propvol
knotsgekke ideetjes om een heel jaar (en langer) aan de slag te gaan rond dit boeiende thema. Iedereen aan zet dus!
Doelgroep: Jeugdleiders, (Adjunct-)verantwoordelijken
(Jeugd Rode Kruis)

Spelen met nieuwe media

Instawuk?! Feestboek?! Sociale media! We spelen met nieuwe media! Ben je benieuwd hoe tikkertje
met je smartphone eruit ziet? Dan is deze workshop helemaal iets voor jou! Bovenop deze nieuwe
spelvormen geven we bovendien ook handige tips en tricks mee. Hoe maak ik mijn Facebookposts
aantrekkelijk? Waarmee kan ik eenvoudig afbeeldingen opvrolijken? Wat mag, en wat mag vooral
niet? Iedereen is welkom in deze workshop, met of zonder ervaring!
Doelgroep: Jeugdleiders, Vakantiekampen, Speelweken, Rode Kruisvrijwilligers
(Jeugd Rode Kruis)

Breng schwung in je les!

Lui op je kont zitten tijdens een workshop? Dat behoort weldra tot het verleden! In deze workshop
leer je namelijk hoe je cursisten actief betrekt zodat ze helemaal mee zijn met jouw verhaal. Niet alleen krijg je bruikbare tips en tricks mee om zelf mee aan de slag te gaan, maar tijdens deze
workshop ondervind je ze ook allemaal zelf. De uitgelezen workshop voor wie zijn lessen graag wat
speelser (en leerrijker) wil maken dus!
Doelgroep: Initiatoren en Jeugdmonitoren
(Jeugd Rode Kruis)

Nieuwe eerstehulprichtlijnen

Elke vijf jaar worden de eerstehulprichtlijnen geheel herzien. Dit resulteert in een aantal wijzigingen,
en daar ben je als jeugdmonitor natuurlijk het best van op de hoogte. Tijdens deze workshop leggen
we je uit wat er veranderd is, en krijg je zicht op het ‘hoe’ en het ‘waarom’. Het eenmalig volgen van
deze bijscholing is verplicht voor elke jeugdmonitor (hetzij op de Startdag, hetzij op een andere bijscholing). Jeugdinitiatioren zijn uiteraard ook welkom om hun kennis bij te spijkeren.
Doelgroep: Initiatoren, Jeugdmonitoren en Lesgevers eerstehulpverlening
(Rode Kruis-Vlaanderen)
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(N)iets mis mee?!

Is toezicht bij douchende achtjarigen nog wel gepast? Wat doe je als een koppeltje seks heeft op
kamp? Hoe controleer je op teken zonder de privacy van je leden te schenden? Als leiding krijg je
ongetwijfeld te maken met seksueel getinte situaties. Hoe ga je daar gepast mee om? In deze workshop word je als leiding geholpen om je weg te vinden bij seksueel getinte situaties.
Doelgroep: Jeugdleiders, (Adjunct-)verantwoordelijken, Vakantiekampen, Speelweken en Rode Kruisvrijwilligers
(Jeugd Rode Kruis)

Workshop voor stagebegeleiders

Wil je graag een stage begeleiden maar heb je niet de nodige kwalificaties? Dan is deze workshop
voor jou sinds het nieuwe traject een verplichte opleiding. We bekijken grondig de verschillende
competentieprofielen en het bijhorende trajectboekje. Die vormen immers de rode draad én houvast doorheen je stagebegeleiding. Nadien leer je hoe je deze instrumenten kan gebruiken om je
stagiair een niveau hoger te tillen en er samen een boeiende stage van te maken. Andere ingrediënten die je daarvoor nodig hebt? Een stevige dosis feedback en een snuifje coaching. Klaar? Start!
Let op: Deze workshop duurt twee sessies!
Doelgroep: (Adjunct-)verantwoordelijken
(Jeugd Rode Kruis)

Namaste!

Namaste! Welkom! In deze workshop leer je alles over het Nepalese Jeugd Rode Kruis. Hebben zij
ook kernen zoals wij dat hebben? Welke activiteiten doen zij zo al en waar zijn de kinderen in geïnteresseerd? Twee Jeugd Rode Kruisers gingen deze zomer op uitwisseling naar Nepal en ze werkten
een leuk spel uit rond deze ervaring. De ideale manier om de wondere Nepalese wereld te leren
kennen dus!
Doelgroep: Jeugdleiders, (Adjunct-)verantwoordelijken, Youth on the Run, Rode Kruisvrijwilligers
(Jeugd Rode Kruis)

Communiceren met kinderen en jongeren

In anderhalf uur geven we je een stevige basis mee, die je in ieder gesprek zal kunnen toepassen.
We koppelen interessante theorieën en visies op communiceren met kinderen en jongeren aan uitdagende oefeningen, waaruit je veel kan meenemen naar je eigen werking. Spreken zal nog nooit zo
gemakkelijk hebben geleken.
Doelgroep: Iedereen
(Jeugd Rode Kruis)
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Storend gedrag

Storend gedrag, wat moet je ermee ? Bij jeugdwerk denken we aan enthousiaste spelende kinderen
en jongeren die zich amuseren tijdens leuke activiteiten. Toch komt het vaak voor dat deelnemers
storend gedrag vertonen tot ergernis van iedereen. Hoe ga je hiermee om? Welke methodieken kan
je gebruiken om terug de positieve sfeer in je groep te krijgen? Na deze workshop – gegeven door
groepINTRO - kan je onmiddellijk aan de slag met een hoop bruikbare tips en tricks!
Doelgroep: Iedereen
(Groep Intro)
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