DOCUDIENST SIG
Hoe verbinden we aanleg en context?

Het ijzer smeden als het koud is: geweldloos verzet op school.
Een nieuwe kijk op gedragsproblemen.
Wil, Van Nus (Abimo, 2015)
Gedragsproblemen los je niet in je eentje op. Daar heb je anderen bij
nodig. Juist door met collega's, ouders en het netwerk van de leerling
samen te werken, laat je zien dat een professional bent.
In dit boek worden de basisprincipes van geweldloos verzet beschreven,
kernbegrippen uitgelegd en aan de hand van voorbeelden krijg je een
stappenplan waar je als individuele leraar direct mee aan de slag kunt.

Hechtingsproblemen bij kinderen.
Anniek, Thoomes-Vreugdenhil (Terra – Lannoo, 2012)
Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling
van kinderen. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders inzicht
in hechtingsproblemen bij kinderen. Wat is er nodig om een kind veilig te
hechten? En welke mogelijkheden zijn er om hechtingsproblemen te
behandelen? Hechtingsproblemen bij kinderen beschrijft beknopt de
diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid.

Geweldloos verzet in gezinnen : Een nieuwe benadering van gewelddadig en
zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten.
Eliane, Wiebenga Haim, Omer (Bohn Stafleu van Loghum, 2015)

Dit boek opent met een bespreking van Gandhi's methode van geweldloos
verzet en de toepassing daarvan binnen de context van het gezin. Inzicht
in escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij het
voorkomen daarvan. Het boek bevat een praktische handleiding met
heldere en concrete instructies voor ouders. Daarmee kunnen zij de
principes van geweldloos verzet direct in praktijk brengen. Verder wordt
aandacht besteed aan specifieke thema's als geweld tegen broers en zusjes,
kinderen die het gezin 'terroriseren', het belang van samenwerking tussen
ouders en leerkrachten en de toepassing van geweldloos verzet in de
gemeenschap.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

