5. andere werkvormen
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Voor de ervaren groep
Nodig: Het kwaliteitenspel van Peter Gerrickens en A3-papier
Het Johari-venster (Johari window) helpt om communicatie beter te begrijpen.
De naam Johari is afgeleid van de namen van de bedenkers van het model:
Joseph Luft en Harry Ingham.
Door feedback te vragen krijgt iemand meer zicht op zichzelf.
De ruimte van ‘de blinde vlek’ wordt kleiner en ‘de open ruimte’ groter.
Door open te communiceren wordt ‘het verborgen gebied’ kleiner en ‘de open ruimte’ groter.

Stap 1 Johari-venster
De deelnemers bekijken en bespreken het Johari-venster met elkaar.
Ze tekenen op een A3-papier voor zichzelf een groot Johari-venster.

Stap 2 Kaarten
Alle kaarten van het kwaliteitenspel, kwaliteiten en vervormingen, liggen op tafel.
De deelnemers pakken vier kwaliteiten en drie vervormingen die ze vinden behoren tot hun
‘open ruimte’ en leggen die (op de kop zodat de tekst nog niet te lezen is) in hun eigen Joharivenster, in het vak ‘open ruimte’.

Stap 3 Open ruimte
De deelnemers pakken voor de andere deelnemers twee kwaliteiten en twee vervormingen
die ze vinden passen bij ‘de open ruimte’ van die ander.
Ze houden die kaartjes nog even bij zich.

Stap 4 Blinde vlek
De deelnemers pakken nu voor de andere deelnemers twee kwaliteiten
en twee vervormingen die ze vinden passen in het vak ‘blinde vlek’, van die ander.

>
UIT: morgen doe ik het nog beter, afwisselende werkvormen voor intervisie - peta twijnstra
klik hier voor meer werkvormen en informatie over het boek

Stap 5 één deelnemer centraal
Om de beurt staat een deelnemer centraal.
De deelnemers spreken af hoeveel tijd er per deelnemer is en bewaken de tijd.
De deelnemers leggen de kaartjes van stap 3 in het vak ‘open ruimte’
van de betreffende deelnemer.
Vervolgens leggen ze de kaartjes van stap 4 in het vak ‘blinde vlek’
van de betreffende deelnemer.
De deelnemer die aan de beurt is draait nu alle kaartjes om zodat ze leesbaar zijn.
Hij reageert op de kaartjes die in zijn Johari-venster liggen.
De andere deelnemers stellen vragen.
Ze gaan door tot alle deelnemers geweest zijn.

Stap 6 Afronding
De deelnemers zeggen in twee zinnen wat ze ontdekt hebben over zichzelf
in deze bijeenkomst en wat ze met het ontdekte gaan doen.

Uit: Handleiding Kwaliteitenspel van Peter Gerrickens, zie literatuurlijst
UIT: morgen doe ik het nog beter, afwisselende werkvormen voor intervisie - peta twijnstra
klik hier voor meer werkvormen en informatie over het boek

