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Moed

Hoogwaardige kinderopvang

         Haal het beste uit je groep én jezelf

Meer weten over het Deugdenproject™
Kijk op www.deugdenproject.nl
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Actuele cursusagenda
Informatie over ouderavonden
Boeken en materialen
Onze nieuwsbrief
En nog veel meer…

DEUGDENPROJECT NEDERLAND™
Breng deugden tot leven

Deze flyer is een uitgave van Stichting Deugdenproject Nederland

Verenigde Naties: ‘Beste opvoedprogramma ter wereld!’

Het Deugdenproject TM werkt mee aan
hoogwaardige kinderopvang!
Kinderen positief opvangen en begeleiden
Bij het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang
staat in de dag- en naschoolse opvang een veilig en warm
leefklimaat centraal. De kinderopvang en de BSO zijn bij uitstek
plekken waar kinderen sociale vaardigheden én deugden – goede
eigenschappen – kunnen ontwikkelen. Al van jongs af vindt
karaktervorming plaats, tijdens het spelen, in de omgang met
elkaar en in contact met de leiding. Met het Deugdenproject™
besteed je gericht aandacht aan dit vormingsproces en haal je
het beste in elkaar naar boven!
Deugden: goede eigenschappen
Onder deugden verstaan we goede eigenschappen zoals
eerlijkheid, vertrouwen en moed. Kwaliteiten die in potentie bij
ieder kind aanwezig zijn. Dat is ons positieve uitgangspunt. Ook
drukke, verlegen of brutale kinderen laten deugden zien!
Deugden moet je doen
Het Deugdenproject™ werkt o.a. met deugdenkaarten waarop 52
eigenschappen omschreven staan. Je kunt wekelijks of maandelijks
een nieuwe deugd introduceren via een kringgesprek, een verhaal,
een spel of een activiteit. Je let samen vooral op hoe de deugden
zichtbaar worden in het gedrag. Kinderen leren de deugden in
zichzelf, in elkaar én in contact met de pedagogisch medewerker
tot leven te brengen.
Voor alle leeftijden
Met de allerkleinsten (0-4 jaar) kun je in dagelijkse situaties bijvoorbeeld tijdens het eten of spelen - al aandacht besteden aan
geduld, behulpzaamheid en rekening houden met elkaar.

In de onderbouw en middenbouw (5-8 jaar) kunnen daar
bijvoorbeeld vriendelijkheid, zelfvertrouwen en assertiviteit
bijkomen. In de bovenbouw (9-12 jaar) samenwerking, respect
en zelfbeheersing. Deugden zijn voor alle leeftijden.
De cursus
In de basiscursus van 12 uur, verspreid over meerdere dagdelen,
leer je 5 strategieën toepassen; manieren om karaktervorming te
begeleiden en de deugdenaanpak te introduceren. We werken
met situaties uit je eigen praktijk, zodat je het geleerde direct in
de praktijk kunt brengen. Het gebruik van deze methodiek zal een
positief eﬀect hebben op de sfeer en rust in de groep en daar plukt
iedereen de vruchten van.
Reacties van pedagogisch medewerkers:
• Ik ben verrast door hoe diep deze aanpak doorwerkt, niet
alleen in de kinderen maar ook in mijzelf.
• Het is veel rustiger in mijn groep geworden.
• De kinderen hebben meer oog voor elkaar.
• Ik werkte er na de training direct en als vanzelfsprekend mee.
Meer informatie?
Voor informatie over onze werkwijze
nodigen wij u graag uit contact op te
nemen. Bovendien kunt u onze website
www.deugdenproject.nl raadplegen
voor o.a. onze missie en visie en
contactgegevens van begeleiders bij
u in de buurt.
Op verzoek kunnen we introductie- of
ouderavonden op uw kinderopvang
verzorgen. Graag tot ziens!

