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Autisme uitleggen aan mensen met autisme
Type vorming

Workshop

Code

115

Wanneer

13/12/2022

Uur

09:00 tot 16:00

Waar

Online

Prijs

€ 191,00 - € 153,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

29/11/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Diagnose meedelen - psycho-educatie - positieve beeldvorming

Inhoud
Deze workshop leert je hoe je aan mensen met autisme de diagnose kunt meedelen en uitleggen.
Je krijgt een beeld van hoe je te werk kunt gaan om een aanpak op maat te ontwikkelen aan de hand van vragen zoals:

Waarom wil ik deze persoon iets uitleggen over autisme?
Wat wil ik deze persoon kunnen uitleggen over autisme?
Hoe kan ik deze persoon iets uitleggen over autisme waardoor het op een positieve manier
beklijft?
Theoretische achtergronden, indicaties en tegenindicaties, valkuilen en verschillende creatieve werkvormen worden tijdens deze
workshop besproken. Op het einde van de dag wordt stil gestaan bij hoe en wanneer de werkmap 'Ik Ben Speciaal 2' en het 'Ik Ben
Speciaal'-spel ingezet kunnen worden voor psycho-educatie

Door wie?
Thomas Fondelli
Autisme Centraal
Freelance vormingsmedewerker en psycholoog
Thomas is als psycholoog in het Zeepreventorium verbonden aan de leefgroepen van de baby's, peuters en kleuters met een
chronische medische aandoening. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in een eigen praktijk. Hij is auteur van het boek 'Autisme
en eetproblemen' en coauteur van het boekje 'Syndroom van Asperger, een antwoord op 101 vragen'.

Voor wie?
Doelpubliek: iedereen die interesse heeft in het onderwerp en werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme en een
licht verstandelijke beperking tot en met (rand)normale begaafdheid.

Over wie?
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Kinderen, jongeren of volwassenen met autisme met een licht verstandelijke beperking tot en met (rand)normale begaafdheid.

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen
Minimum 15, maximum 25 deelnemers.
Uurregeling van de dag:

9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.30 u – 12.00 u
Pauze
13.00 u – 14.15 u
Pauze
14.30 u – 16.00 u
ZOOM
Via het platform Zoom volg je deze online vorming. Je krijgt een e-mail met een link naar de vorming op 12/12 en wat praktische
informatie. Kreeg je op 12/12 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele
via kim.van.daele@sig-net.be
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