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Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 1 t.e.m. 4
Type vorming

Workshop

Code

152

Wanneer

14/11/2022 tot 19/12/2022

Uur

09:30 tot 15:30
09:30 tot 12:30

Waar

De Stal Ranst

Prijs

€ 481,00 - € 385,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

31/10/2022

Aantal uren vorming

16,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Positieve psychologie - logopedie - kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen

Inhoud
De verdiepende cursus POSITIEVE LOGOPEDIE is een wetenschappelijk onderbouwd aanbod dat je helpt om van je logopedische
praktijk een positieve praktijk te maken. De verschillende modules vinden hun basis in de recente wetenschap van de positieve
psychologie.
Deze vorming is een verdieping op de workshop ‘Introductie positieve psychologie in de logopedie’. Je kan deze verdieping volgen
op voorwaarde dat je de dagworkshop ‘Introductie positieve psychologie in de logopedie’ gevolgd hebt.
Deze verdieping bestaat uit 4 modules die je los van elkaar kan volgen. Wanneer je resoluut wil kiezen voor positieve logopedie,
raden we aan om de hele cursus (met vier modules) te volgen. Je bent dan verschillende dagen samen onderweg met een groep van
gedreven logopedisten. Bovendien bespaar je 10 procent op de inschrijvingsprijs wanneer je ineens inschrijft voor de vier modules.
In iedere module krijg je enerzijds een kader vanuit de positieve psychologie en anderzijds handvatten hoe je deze kennis in
je logopedische begeleiding/praktijk kan integeren.
MODULE 1: ma 14/11/2022 - Sterke punten en talent (9u30 - 15u30 in De Stal, Ranst)
In deze module gaan we kijken naar je eigen sterke punten en talenten. Hoe kan je deze (nog) meer inzetten in je werk. Hoe kan je
deze herkennen bij je cliënten en ouders? En op welke manier integreerde je talenten in je logopedische begeleiding?
MODULE 2: vrij 2/12/2022 - Positieve emoties en veerkracht (9u30 - 12u30 in De Stal, Ranst)
In deze module maak je kennis met de kracht van positieve emoties bij jezelf én je cliënten. Je ontdekt hoe je in je logopedische
begeleiding aandacht kan schenken aan deze emoties en zo de veerkracht van cliënten en hun omgeving kan vergroten.
MODULE 3: ma 12/12/2022 - Succeservaringen en groeimindset (9u30 - 15u30 in De Stal, Ranst)
In deze module leer je hoe je groeidenken versterkt bij jezelf, je cliënten.
MODULE 4: ma 19/12/2022 - Optimisme (9u30 - 12u30 in De Stal, Ranst)
In deze module ontdek je wat optimisme juist is, hoe je jezelf én je cliënten en hun omgeving optimistisch kunt leren denken.
Wil je inschrijven voor een afzonderlijke module, dan kan dat door hierboven te klikken op de titel van de module die je graag wil
volgen.
Sig vzw

*

Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem. * 053 38 28 18 * info@sig-net.be www.sig-net.be
Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6, 9031 Drongen * RPR Gent
Ondernemingsnummer: 0431736211 * Sig vzw is partnerorganisatie van de InclusieAmbassade vzw.

Door wie?

Anke Van Oevelen
Logopediste - docent Thomas More - loopbaancoach - freelance lesgever
Het Groeiatlier Vremde - www.hetgroeiatelier.be

Voor wie?
Logopedisten werkzaam met kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen die eerder de workshop 'Introductie positieve
psychologie in de logopedie' gevolgd hebben.

Over wie?
6 - 12 jaar

Praktisch
Documentatie, broodjeslunch (enkel op dag 1 en 3) en koffiepauzes inbegrepen.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib.
Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.
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