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OMSCHRIJVING

Je fysieke verschijning (houding, kleding, gebaar) houdt altijd een boodschap voor anderen in. Het is
nuttig om je van deze lichaamstaal - uitingen van non-verbale communicatie – bewust te zijn. In dit boek
gaat het om de lichaamstaal in klassensituaties. Hoe interpreteren leerlingen, collega's of ouders bepaald
non-verbaal gedrag van de docent? En hoe kan de leraar lichaamstaal gebruiken in de omgang met
leerlingen? Hoe kan hij bepaalde non-verbale uitingen van leerlingen uitleggen? Aan de hand van
voorbeelden en foto's toont de auteur welke uitingen van lichaamstaal in dit verband relevant zijn. Met
behulp van oefeningen kan de (aankomend) docent zichzelf trainen in het signaleren en analyseren van
lichaamstaal. Speciaal komt aan de orde hoe de docent met zijn eigen houding en gedrag de juiste
boodschappen kan uitzenden.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Kern Lichaamstaal Non-verbale communicatie Lichaamstaal is non-verbaal communiceren. Deze term
verwijst naar alles wat wij met ons lichaam doen, m.u.v. spreken.

1) Meer dan 50 procent van onze communicatie brengen we over zonder woorden. Lichaamstaal is
belangrijk bij het vaststellen van onderlinge relaties, om...

Weet je wat een samengeknepen staart betekent? En wat een veulen wil zeggen als hij met zijn tanden
klappert? En nog belangrijker: herken je subtiele signalen van ...
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LICHAAMSTAAL

Lees verder...
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