Opvoeden en opgroeien is een echte
uitdaging! Een hindernissenparcours
met ups en downs. Het gaat niet altijd
even gemakkelijk, soms dreigt het wel
eens mis te lopen thuis en op school.
Een periode van verhoogde zorg kan
dan een positief antwoord bieden.
Voor deze ouders, kinderen en jongeren biedt de opvoedingswinkel in
samenwerking met De Uitdaging
(een project van de stad Genk) een
gezamenlijk preventief opvoedingsondersteunend programma:
de Pedagogische Trajecten.

Voor wie?
We richten ons tot jongeren tussen de
8 en 15 jaar, hun ouders en leerkracht(en)
met een hulpvraag. Deze kan heel uiteenlopend zijn. Het kan gaan over kinderen
en jongeren die gemakkelijk ruzie hebben
of wel eens agressief reageren, tot jongeren die eerder teruggetrokken zijn of zich
vervelen in hun vrije tijd. De één wordt
gepest, de andere pest zelf. Dit alles kan
leiden tot problemen op school en thuis.
Het is voor de hand liggend dat deze
verschillende thema’s en bezorgdheden
een andere invulling en aanpak op maat
verdienen.

Wat?
Omdat de hulpvragen zo uiteenlopend
kunnen zijn, is ieder pedagogisch traject
maatwerk. De zorg en aandacht die we
bieden is afgestemd op de noden en behoeften van ouders, kinderen en school.
Centraal in het traject staat het com-petentiemodel, waarbij we trachten
socio-emotionele vaardigheden en
competenties van jongeren te versterken
en de opvoedingsvaardigheden van ouders uit te breiden en te versterken.

Dit kan inhouden:
Voor de ouders: het ondersteunen en
oefenen van ouderlijke vaardigheden
zodat zij op een positieve manier kunnen
opvoeden, het verstevigen van de communicatie met de school.
Voor de kinderen/jongeren: trainen van
zelfcontrole en probleemoplossende
vaardigheden, het uitbreiden van
gezonde vrijetijdsbesteding en contact
met leeftijdsgenoten; het herorganiseren
of stabiliseren van de schoolloopbaan
Voor de leerkrachten: het ondersteunen
van positieve en motiverende pedagogische vaardigheden op individueel en
op klasniveau (klasmanagement), het
versterken van de communicatie tussen
de school en het gezin.

Hoe?
Aanmelding:
Aanmelding van deze jongeren gebeurt
steeds in onderlinge overeenstemming
tussen ouders en school. Concreet kan
de aanmelding in de opvoedingswinkel
gebeuren door de ouder, de school of het
CLB.
Indicaties voor aanmelding:
• Leeftijd 8-15 jaar
• wonen in Genk
• schoollopen in Genkse school
• schoollopen in een school die door
een CLB binnen Genk wordt begeleid
(beperkt tot GAOZ gemeenten)
• met instemming en engagement van
ouders en school.

Intake:

Traject:

Elk traject start met een intake, bestaande uit een 3-tal gesprekken met alle
partijen.

Individueel aanbod:
We organiseren een 10-tal individuele
contacten met de jongere, ouder(s) en
leerkrachten. De inhoud en de vorm van
deze ontmoetingen zijn gebaseerd
op gezamenlijk gestelde doelen, wensen
tot verandering en de competentieanalyse.
Er vinden op regelmatige tijdstippen
overlegmomenten plaats waar de doelen nog kunnen worden bijgestuurd.
Groepsaanbod:
In het groepsaanbod werken we leeftijdsgebonden.
Deze acties zijn een bundeling van
outdoormethodieken en/of vrijetijdsactiviteiten.
De activiteiten vormen het aangrijpingspunt om te werken rond verschillende
thema’s zoals relaties, groepsdruk,
gezag,… . Het hoogtepunt tijdens het
pedagogisch traject is een meerdaags
kamp waarin de jongeren hun aangeleerde vaardigheden kunnen tonen.

Centraal hierin staan de kennismaking,
het expliciteren van elkaars verwachtingen, de opbouw van een werkrelatie,
een eerste beeld en inzicht van de opvoedingssituatie en probleemverkenning.
Aan het einde van deze fase nemen
we gezamenlijk een beslissing over de
zinvolheid en de meerwaarde van een
traject en over de vorm van het traject:
enkel een individueel traject, of een combinatie met een groepsgericht traject.
Bij de afronding van deze intakefase formuleren we concrete en heldere doelen,
zowel voor het individuele luik als voor
het eventuele groepsluik.

Prijs
Een Pedagogisch Traject is gratis met
uitzondering van de eventuele groepsmeerdaagse.
De onkosten zoals een verzekering en het
kampmateriaal worden gedragen door de
Pedagogische Trajecten.
Meer info
Voor inschrijvingen en/of informatie over
de Pedagofische Trajecten kan je steeds
terecht in de Opvoedingswinkel van 9-12 en
13-17 uur
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