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Nascholing
Navorming autisme
Waar gaat het over?
Over autisme wordt de laatste jaren heel wat geschreven.
Wat houdt die problematiek nu net in?
Hoe kunnen we mensen met autisme het best omschrijven?
Waarom hebben zij het zo moeilijk met onze wereld?
Waarom hebben wij het zo moeilijk met hun wereld?
Waarmee kunnen wij hen helpen?...
Een hoop vragen die hopelijk naar een antwoord leiden in deze sessies.
Er wordt stilgestaan bij verschillende onderwerpen zoals, de nieuwe DSM die de diagnostische
criteria omschrijft, de gedragskenmerken van mensen met autisme, alsook het cognitieve en het
genetische aspect én zeker ook bij de zintuiglijke manier van omgaan met de wereld rondom hen..
Kortom, het ABC van autisme!
De bedoeling van deze ‘cursus’ is de deelnemers te laten ervaren wat men bedoelt met het ‘autistisch
denken’ en dat we hier met meer te maken hebben dan met mensen die zo maar in een hoekje
zitten zonder contact. Dat autisme géén gedragsstoornis is maar wel een begripsstoornis hopen we
te kunnen meegeven.
Gie Colin was dertig jaar betrokken met het autisme als leraar (ondertussen ‘oud’ leraar) in het BO
Ter Bank te Heverlee, maar daarnaast ook als docent in verscheidene hogescholen in Vlaanderen
en Nederland en als gastspreker op tal van locaties in binnen- en buitenland.
Als pionier in de auti-werking stond hij aan de wieg van de eerste klas voor jongeren met autisme
op secundair niveau in Vlaanderen. Hij is ook jaren voorzitter geweest van de Stuurgroep Autisme
van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Als autisme-consultant blijft hij steeds bereid op je vragen
in te gaan. (gie.colin@telenet.be)

Praktisch
De cursus vindt plaats op dinsdag 03/03/2020, dinsdag 10/03/2020, dinsdag 17/03/2020
en dinsdag 24/03/2020 telkens van 16.00 uur tot 18.00 uur in de grote vergaderzaal van BO
Ter Bank, Tervuursesteenweg 295 te Heverlee.
De kostprijs van deze vier sessies bedraagt € 40 en het maximum aantal deelnemers is 15 personen.
Inschrijven kan via deze link.

