sig-net.be
Divers-sensitief hulpverlenen

Concrete handvatten en methodieken om mee aan de slag te gaan
Type vorming

Workshop

Code

195

Wanneer

27/10/2022

Uur

09:30 tot 16:30

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 158,00 - € 127,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

26/10/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Diversiteit - migratie - opvoeding

Inhoud
De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook in de hulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met
een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging en zorgt soms voor handelingsverlegenheid. Hoe maak ik
verbinding met anderstalige cliënten? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet
begrijpen? Welk effect heeft migratie op opvoeding?
Deze workshop gaat in op de basis van het divers-sensitief handelen en de impact van een migratieproces. Naast inhoudelijke
inzichten onderzoeken we samen concrete handvatten en methodieken om aan de slag te gaan met kinderen, jongeren en hun
context. Deelnemen aan deze workshop betekent het aanscherpen van je interculturele competenties en inzicht verwerven in
verschillende referentiekaders.

Door wie?
Mohamad Othman
OTA vzw Oost- en West-Vlaanderen
intercultureel bemiddelaar en vormingsmedewerker
Margot Lavent
OTA vzw Oost- en West-Vlaanderen
intercultureel bemiddelaar en vormingsmedewerker
co-auteur van ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit’ (Acco, 2015)

Voor wie?
Professionele hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en gezinnen

Over wie?
Alle leeftijden
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Praktisch
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
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