Talententrein
Bouwstenen

: Teambuilding & Empowerment; Storytelling

Materialen

: nee

Soort oefening

: mondeling

Duur van de oefening

: 15 min.

Doelstellingen
De deelnemer kan persoonlijke informatie geven.

Instructies
•

Maak een cirkel.

•

Vertel waar je goed in bent, maak daarbij gebruik van de woorden/zinnen
die je wilt consolideren.

•

Vraag de deelnemer rechts van je om te vertellen waar hij/zij goed in is.

•

Vraag de volgende deelnemer rechts van hem/haar om dit te herhalen en
daarna te zeggen waar hij/zij zelf goed in is, en zo verder. Zo ontstaat een
keten van zinnen.
Voorbeeld:
Ik ben Ayla en ik ben goed in zwemmen.
Dit is Ayla. Ze is goed in zwemmen. Ik ben Mo en ik ben goed in voetbal.
Dit is Ayla, ze is goed in zwemmen. Dit is Mo en hij is goed in voetbal. Ik
ben Dechen en ik ben goed in koken.

Tips voor de trainer
Pas deze oefening aan het behandelde onderwerp aan, bv eten en drinken.
Ik ben Marco en ik kan goed pasta klaarmaken.
Dit is Marco en hij kan goed pasta klaarmaken. Ik ben Lucy en ik ben goed
in het mixen van cocktails.

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu
Taalvaardigheden
•

Luisteren

•

Spreken
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Kennis
•

Woordenschat

•

Zinsbouw

•

Mondelinge taalvaardigheid

Sociaal-emotionele vaardigheden
•

Communicatieve vaardigheden

•

Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming

•

Empowerment

•

Plezier

•

Verbeelding, creativiteit en leren leren
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