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Lucas Quinten
Voor het kind dat wordt…
The most powerful weapon in empowering the child is adult modesty.
Het meest krachtige wapen in het weerbaar maken van kinderen
is de bescheidenheid van de volwassene.
(Delfos, lezing voor de YMCW, Helsinki, 1999).

Communiceren met kinderen
en jeugdigen

Luister je wel naar mí´? vormt samen met Ik heb ook wat te vertellen! een serie van
twee boeken over communiceren met kinderen en jeugdigen. Ieder deel richt zich
op de specifieke doelgroep (deel 1: 4-12; deel 2: 13-25). De ontwikkeling gedurende
de periode wordt beschreven en de specifieke kenmerken van gespreksvoering met
kinderen van verschillende leeftijden. Er staan veel oefeningen in die iedereen zelf
kan uitproberen. Het is geschikt voor opleidingen, maar blijkt ook een handig hulpmiddel voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen. In beide boeken is aandacht
voor de juiste houding die nodig is voor een goede gespreksvoering met jeugdigen.
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