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Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 2
Positieve emoties en veerkracht
Type vorming

Workshop

Code

162

Wanneer

02/12/2022

Uur

09:30 tot 12:30

Waar

De Stal Ranst

Prijs

€ 96,00 - € 77,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

18/11/2022

Aantal uren vorming

3,00 uur

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

Inhoud
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.
Wens je je in te schrijven voor de volledige verdiepende cursus (Modules 1 t.e.m. 4) dan kan dat via de volgende link : Verdiepende
cursus positieve logopedie

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 - Deze module is een verdieping op de workshop
‘Introductie positieve psychologie in de logopedie’. Je kan deze volgen op voorwaarde dat je de dagworkshop ‘Introductie positieve
psychologie in de logopedie’ gevolgd hebt.

Over wie?
Sig vzw
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6 - 12 jaar

Praktisch
Documentatie en koffiepauze 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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