Trainers

Locatie

Leen Lauwaet

De trainingen gaan door in Huis Lombaert,
Leen is gegradueerd
orthopedagoge en
Hergo – moderator.

Sinds 2010 is ze werkzaam in
de scholengemeenschap als
pedagogisch stafmedewerker.
Ze voert gesprekken met leerlingen die vastlopen op school.
In haar werk legt Leen steeds de nadruk op de
kwaliteiten van de jongeren. Ze werkt herstelgericht en verbindend. De trajecten die ze aflegt
met de leerlingen van de scholen van de
scholengemeenschap ontstaan steeds in
overleg met de adjuncten op de scholen en
worden op maat van de leerlingen uitgetekend.

Kloosterstraat 37, 9120 Beveren.

Trainingsmomenten
Er worden 10 sessies georganiseerd van
ongeveer 2u. Deze sessies vallen steeds op
donderdag tijdens de schooluren.
De training volgen is gratis.
Aanmelden gebeurt via de adjunct-directeur van
de school.

Evi Present
Evi is leerkracht lager onderwijs
en behaalde tevens het
diploma Toegepaste
Psychologie.
Ze is sinds kort werkzaam in de
scholengemeenschap. Daarnaast werkt ze als coördinator
in het Buitengewoon Secundair Onderwijs.
Evi werkt graag met jongeren. Na deelname aan
kampen bij cm en jeugdbeweging, volgde ze
trainingen voor animator en hoofdanimator.
Haar interesse gaat vooral uit naar werken met
jongeren met beperkingen. Haar grootste
motivatie is jongeren helpen bij het aanleren
van vaardigheden om hen verder op weg te
helpen en te ondersteunen.

The future depends on what
you do today.

Life is not about how fast
you run or how high you
climb but how well you
bounce.

Doel

Klemtonen

Doelgroep

Wanneer jongeren een grotere veerkracht
hebben, zijn ze zich bewuster van en bezitten
ze meer vaardigheden om in uitdagende
situaties terug te veren en zelfs sterker nog,
ook nog te groeien, op te veren.

Sociale weerbaarheid:

De training is voornamelijk bedoeld voor
jongeren die:

Er wordt steeds vertrokken vanuit
het positieve van de jongere, de beschermende factoren die een jongere heeft. Zo kan het
perspectief van jongeren veranderd worden
van risico’s naar kansen en van externe
controle naar kracht voor eigen keuze.
De oefeningen op zich zijn geen garantie op
succes. Er zijn nog heel wat andere factoren die
een invloed hebben zoals groepsdynamiek, de
persoonlijkheid en houding van de jongere, de
vaardigheden die de jongere heeft en de rol
van de begeleider.

Inhoud
We streven naar:
Sterk staan: De jongere staat sterk en gegrond
in het leven. Hij/zij bouwt een realistisch
zelfbeeld op en ontdekt eigen krachten en
beperkingen. Hij/zij voelt zich gerespecteerd
door anderen en leert onzekerheid en angsten
overwinnen.

Er wordt gewerkt op 3 domeinen:



het moeilijk vinden om voor zichzelf op te
komen.



Sociale vaardigheden: Wie ben ik in relatie tot
anderen?

door groepsdruk dingen doen die ze
eigenlijk niet willen doen.



Weerbaarheid: opkomen voor jezelf, respect
voor jezelf en de andere.

ongepast reageren in bepaalde
situaties.



een vertekend zelfbeeld of laag
gevoel van eigenwaarde hebben.



verlegen en teruggetrokken gedrag
vertonen.



externaliserend gedrag vertonen:
opstandig, geprikkeld, impulsief, agressief,
grensoverschrijdend gedrag.



aandachts– of concentratieproblemen
hebben.



slachtoffer zijn of geweest zijn van
pesterijen.

Het innerlijke: Wie is de jongere? Wat zijn de
krachten van de jongere? Wat denkt en voelt
hij/zij? Wat zijn zijn/haar dromen? …

Ervaringsgericht en psychofysiek:
De training is psychofysiek: we trachten het
innerlijke aan te spreken en te beïnvloeden door
te doen, ervaren en voelen, gevolgd door
reflectie.
Leren in groep:
De training wordt gegeven in groepen van
maximum 8 jongeren. De jongeren leren van
elkaar en in interactie met elkaar.

Achtergrond
Het programma is gebaseerd op de 2 volgende
trainingsmethoden:
Bounce

Aandacht in Actie

Weerbaarheid: De jongere geeft de eigen
grenzen aan en kan ze bewaken. Hij/zij herkent
de grenzen van anderen en houdt er rekening
mee. De jongere leert omgaan met pestsituaties, groepsdruk en grensoverschrijdend
gedrag.
Sociale vaardigheden: De jongere kan gepast
handelen in al dan niet uitdagende sociale
situaties, heeft respect en houdt rekening met
anderen.

Beide programma’s werden gevolgd door onze
trainers.

Voor deze jongeren proberen we tijdens de
training een veilige ruimte te creëren om in
groep zichzelf en de andere beter te leren kennen. Op deze manier krijgen ze zicht op hun eigen houding, op mogelijke manieren van communicatie, op eigen emoties, maar ook op die
van anderen.

