PRAKTISCHE
AFSPRAKEN
Vrijdag 15 april 2016 en

Datum

vrijdag 20 mei 2016
Tussen 9:15 en 16:00 (met
middagpauze)

BEGELEID DOOR
Marlene Daelman
Voorheen orthopedagoog in het BC Spermalie.
Lid
van
de
Deafblind
International
WorkingGroup on Communication (DbIWGC).
Deed onderzoek naar de pre-symbolische
communicatie bij blinde kinderen met een
meervoudige beperking.

Ray Charles Kadehuis

Locatie

Receptie: Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tegen 11 april 2016
Via : www.de-kade.be
dan : doorklikken op
‘kenniscentrum en
vormingsaanbod’ en
‘Terugkom-dagen van
betekenis’.

Inschrijven

Kost voor 2 dagen: € 120
(maaltijden en
cursusmateriaal inbegrepen)
te storten op BE 39 4700
1802 2119 van BC Spermalie
– vzw De Kade (met
vermelding terugkom-dagen
van betekenis)
Je kan enkel inschrijven voor
de tweedaagse, niet voor
een losse dag naar keuze

Vu: vzw De Kade, Potterierei 42,
8000 Brugge

Annie Dierickx
Was werkzaam als logopediste in Spermalie.
Tolk voor doven met expertise in
ondersteun(en)de communicatie bij personen
met zintuigstoornissen.

Terugkom-dagen
van betekenis

Beiden hebben jarenlange ervaring in het
werkveld
bij
kinderen,
jongeren
en
jongvolwassenen
• met een zintuigstoornis
• die pre-symbolisch en/of beginnend
symbolisch functioneren.

Betekenis begint te dagen…

Sedert 2006 begeleiden zij de jaarlijkse cyclus
Dagen van Betekenis

Spermalie Brugge

Telefoon: (050) 340 341
E-mail: carine.peeters@de-kade.be

www.de-kade.be

15 april 2016
20 mei 2016

WAT BIEDEN WIJ?
1.

Opfrissing van de theoretische basis…

… aan de hand van het geactualiseerde
schema van de vroege communicatieve fase,
dat werd voorgesteld tijdens de Dagen van
Betekenis.
We refereren kort naar de drie
ontwikkelingslagen en naar drie belangrijke
ontwikkelingslijnen met hun bijhorende
mijlpalen:
• Van dyadische sociale interactie naar
triadische communicatieve interactie
• Van pre-intentioneel naar intentioneel
communicatief gedrag
• Van signaal tot symbool

2.

Toevoeging van inzichten uit recente
communicatietheorieën

•
•

Dialogiciteit, Trust, Embodiment,…
Kennismaking met de strategie van het
‘Luistervinken’ die het participeren aan
communicatieve interacties bevordert,
zelfs bij kinderen, jongeren en
jongvolwassenen met aangeboren
doofblindheid.

3.
•
•
•
•

4.

Reflectie over het effect van de Dagen
van Betekenis
Wat hebben deze dagen voor jou
betekend?
Hoe hebben ze jouw dagelijkse praktijk
beïnvloed?
Heb je opgedane inzichten kunnen
doorgeven aan collega’s?
Breng je nog vragen mee naar deze
terugkom-dagen?

Verdieping door uitwisseling van
ervaringen in woord en beeld

De deelnemers brengen individueel of samen
met een collega hun eigen opname mee en
presenteren aan de groep een zelf
voorbereide video-analyse van een kort
communicatief moment.
Het accent kan bijvoorbeeld liggen op de
strategieën van de volwassene die werden
aangewend in geslaagde of in moeilijk
verlopende communicatieve interacties. Of
er kan aandacht gegeven worden aan de
uitingen van het kind/de jongere en aan het
(on)evenwicht in de activiteitenbalans. Er
kunnen ook mijlpalen in de ontwikkeling
worden geïllustreerd. Dit alles al naargelang
wat de video te bieden heeft.

Deze terugkom-dagen zijn bedoeld
als follow-up voor al wie deelnam
aan de reeksen
Dagen van Betekenis
tussen 2006 en 2015

Jouw inbreng
Actief participeren met een (korte) eigen
video-analyse.

We verwachten de bijdrage van individuele
deelnemers of van collega’s die samen een
presentatie wensen te verzorgen graag
uiterlijk tegen maandag 11 april. Dit om ons
de kans te geven het materiaal voor te
bereiden. Uiteraard beperken we het
gebruik van jullie opnames tot deze
tweedaagse.
Voor wie 11 april wat snel vindt:
ook op dag 2 zullen nog video-opnames aan
bod komen.

