sig-net.be
Succesvol praten met een kind/jongere met autisme
Praktisch aan de slag
Type vorming

Workshop

Code

178

Wanneer

07/10/2022

Uur

09:30 tot 16:30

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 161,00 - € 129,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

05/10/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Autisme - communicatie - gesprek

Inhoud
Gesprekken met kinderen en jongeren met autisme verlopen niet altijd even makkelijk.
Gekende moeilijkheden zijn:

De persoon komt niet verder dan ‘ik weet het niet’.
De persoon praat en praat, zonder grenzen.
De persoon ziet zijn eigen aandeel niet.
De persoon heeft het moeilijk om het grote plaatje te zien.
….
Dit is heel frustrerend, want je geraakt als hulpverlener niet verder. Omwille van de specifieke problematiek van autisme is het aan
de omgeving om de communicatiestijl aan te passen. Dit is niet altijd even evident, omdat we met heel wat autismegerelateerde
elementen rekening moeten houden.
Tijdens deze praktijkgerichte workshop ga je zelf aan de slag. Je krijgt tal van strategieën aangereikt, waarmee je in kleine groepjes
actief oefent. Op die manier krijg je heel wat bruikbare methodieken, waarvan je zelf kan voelen welke impact ze hebben.
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Adi Van den Brande
Postgraduaat autisme
Oprichtster van 'Het Lampje', Adviesbureau Autisme met specialisatie hoogbegaafdheid - Leerkracht IBSO Woudlucht - Autiwerking
- Auteur van 'Toolbox: het autistische denken'

Voor wie?
Deze opleiding kan zowel zinvol zijn voor professionele hulpverleners die net gestart zijn in het werkveld als voor ervaren
therapeuten die hun communicatiestrategieën willen opfrissen en uitbreiden. Geen voorkennis vereist.

Over wie?
Kinderen en jongeren met autisme

Praktisch
Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond autisme (ASS)? 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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