INTERCULTUREEL BEWUSTZIJN
Training VO, MBO, H(B)O

Culturele diversiteit verrijkt de wereld. Het beter begrijpen van culturen leidt tot
beter begrip van elkaar. Effectieve interculturele communicatie, of dat nu binnen het
onderwijs of elders in de wereld is, begint met een vergroot intercultureel bewustzijn.
In deze training leer je vanuit zelfvertrouwen te handelen binnen nieuwe en soms
onbekende interculturele situaties.

IN DEZE TRAINING

Raak je bekend met het concept cultuur

VOOR WIE:
Onderwijskundig personeel,
onderwijsondersteunend
personeel, directie

Neem je je eigen cultuur en communicatiestijl
onder de loep

DUUR:

Leer je door middel van een aantal modellen over
cultuur de rol van cultuur binnen communicatieve
situaties ertkennen en herkennen

AANTAL DEELNEMERS:

Ontdek je de tekortkomingen van eenzijdige
perspectieven op cultuur
Oefen je met het wisselen van perspectieven
Weet je welke strategieen je kunt toepassen binnen
een cultureel diverse context
Ken je het belang van een goede balans tussen
acceptatie van wat anders is en het bewaken van
eigen grenzen

1 dagdeel (3 uur)

Minimaal 6, maximaal 12

TARIEF:
€ 1.250,- per groep (inclusief
lesmateriaal, vrijgesteld van
BTW)

INSCHRIJVEN VIA:
www.globi.nl/aanvraag

NA DEZE TRAINING
Ben je je bewust van je visie op cultuur en de kansen en uitdagingen die interculturele situaties
met zich meebrengen. Je weet hoe je, door van perspectief te wisselen, constructief met studenten
en leerlingen met een andere achtergrond kuntcommuniceren.

DEELNEMERS
“Tijdens de training krijg je het inzicht
dat er in verschillende culturen
anders gedacht kan worden.”
“Ik heb geleerd dat ik mezelf mag
blijven. Maar ook om door de ogen
van de ander te kijken en dan de
juiste afweging te maken”
“Je leert je beter in te leven in de
situatie van een ander.”

“Wij kozen voor deze training omdat
de academische omgeving steeds
internationaler wordt en inclusiviteit
vanzelfsprekend moet zijn binnen
de Universiteit. Globi bleek een
deskundige en meedenkende
partner met een goed aanbod. We

krijgen terug van deelnemers dat ze
bewuster met het onderwerp omgaan
en dat ze in de training nieuwe
en verrassende inzichten hebben
verworven.”
Ries van Griensven, HR-adviseur
Universiteit van Utrecht
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Interesse in deze training? Neem contact met ons op.
Interesse in het adviestraject? Neem contact met ons op.

WWW.GLOBI.NL

030 7551516

INFO@GLOBI.NL

