Vormingsaanbod Sociaal-agogisch werk

Bij de start van een nieuw schooljaar hoort natuurlijk ook een uitgebreid
navormingsaanbod. Ook in 2017-2018 kan je bij ons terecht voor vormingen rond
opvoeding,grootstedelijkheid, ethiek... Ben je op zoek naar een vorming in de
sociale sector? Lees dan zeker verder, we lijsten onze aanbod nog even voor je op!

Islamitische visies op terminaal ziek zijn
OPVOEDING-RELATIES-GEZIN - 4 oktober 2017
Gezondheidszorg en welzijnswerk krijgen in toenemende
mate te maken met zorgvragen van moslims, ook bij de
begeleiding van het levenseinde. Hoe kijkt men vanuit islam
naar terminaal ziek zijn, hoe denkt men over de dood en wat
zijn de voorschriften voor een passend afscheid van de
overledene?
Meer info

Omgaan met kinderen en jongeren uit (vecht)scheidingssituaties
OPVOEDING-RELATIES-GEZIN - 5 oktober 2017
Steeds meer kinderen leven met gescheiden ouders. De
praktijk leert dat de dynamiek van een vechtscheiding zo
sterk is dat het voor de omgeving erg moeilijk is om niet
meegezogen te worden in de strijd. Tijdens de
vorming worden concrete suggesties aangereikt hoe we als
school en voorziening een hulpbron kunnen zijn voor
kinderen in vechtscheidingssituaties.
Meer info

Verbeeldend bemiddelen: herstellen en vertellen
GROOTSTEDELIJKHEID - 6 en 13 oktober 2017
Digital storytelling in een wijkcontext. Het programma vloeit
voort uit het Odisee actie-onderzoek 'Herstelrecht in Brussel'
in de Anneessenswijk en 'Storytelling Insjalet' in
Molenbeek. We laten de deelnemers in de wijk proeven van
methodieken die zowel conflicten oplossen als kansen in de
wijk mogelijk maken.
Meer info

Active reviewing
PERSOON EN ORGANISATIE - 13 en 23 oktober 2017
Tijdens deze vorming maak je kennis met een methodiek die
mensen actief aanzet tot reflecteren. Bovendien ontdek je
verschillende reviewwerkvormen waarbij actie en creativiteit
centraal staan.
Meer info

Islamitische visies op psychiatrie

OPVOEDING-RELATIES-GEZIN - 19 oktober 2017
Tijdens deze bijscholing leren we hoe men vanuit islam kijkt
naar psychische aandoeningen en de behandeling van
mensen die te kampen hebben met een psychische
aandoening.
Meer info

Eigen Kracht conferenties
OPVOEDING-RELATIES-GEZIN - 9 november 2017
Maximaal inzetten op de kracht van gezinnen... hoe maak je
dat waar in de praktijk? Eigen Kracht-conferenties vzw werkt
volgens een besluitvormingsmodel dat de eigen krachten en
verantwoordelijkheden van gezinnen en hun omgeving
maximaal aanspreekt.
Meer info

Nieuwe autoriteit
OPVOEDING-RELATIES-GEZIN - 10 november 2017
Een geweldloos antwoord in het omgaan met escalerende
opvoedingssituaties.
Deze vorming wil je vat laten krijgen op je eigen handelen,
eerder dan de andere zijn/haar gedrag te willen
veranderen. Je krijgt inzicht in: escalatie processen; eigen
basishouding t.a.v. autoriteit en escalerende conflicten; eigen
handelen en taalgebruik in conflicten; principes van
geweldloos verzet.
Meer info

Religie, kracht of struikelblok in de hulpverlening en de
zorg?

ZINGEVING EN ETHIEK - 4 december 2017
Vraagt professionaliteit om je eigen levensbeschouwing of
religie opzij te zetten? Wanneer is het een hulp? Wat zijn de
struikelblokken? Hoe de ander respecteren zonder zichzelf te
verloochenen? Ontdek alles over de levensbeschouwing van
je cliënt, en hoe er mee om te gaan.
Meer info

FantaLeren: Gebruik verhalen en fantasie in je klas
CREATIEF AGOGISCH WERKEN - 7 december 2017
In deze workshop leer je hoe je een verhaal kan gebruiken
om het leren boeiender te maken. Een les biologie,
geschiedenis of Nederlands kan je in een spannend of
ontroerend verhaal gieten. Dat maakt niet alleen het leren zo
veel leuker, ook je job als vormingswerker of leerkracht
wordt spannender.
Meer info

Geïnteresseerd in een vorming of studiedag op maat? Neem dan contact op met
Laura Demunter (laura.demunter@odisee.be). Wij werken op maat van jouw
organisatie graag een interessant voorstel uit.
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