SLIM staat voor ‘Samen
Leven In de Maatschappij’
en is gericht op jongeren
die het moeilijk hebben om
hun plek te vinden in de
maatschappij.
SLIM omvat verschillende
onderdelen die willen bijdragen aan een evenwichtige identiteitsontwikkeling
bij jongeren.
Iedereen die in aanraking
komt met jongeren die in
hun identiteitsontwikkeling
ondersteuning nodig hebben, kan beroep doen op
SLIM.

Luik 1

in gesprek met de jongere
• Vraag je je soms af of een jongere zijn plaats
wel vindt in de maatschappij?
• Maak je je zorgen om de invloed van peers,
sociale media, … op een jongere?
SLIM biedt aan deze jongeren een gesprekspartner in hun zoektocht.

Wie:

Minderjarigen vanaf 12 jaar

Hoe:

Jongeren kunnen zich vrijwillig of na een doorverwijzing melden

Wat:

Vorming rond identiteitsontwikkeling, beïnvloeding, toekomstbeeld, bindingen met de
maatschappij. Samen met de jongeren worden
een vijftal gesprekken gepland. Afhankelijk van
de noden van de jongere gaan deze gesprekken individueel door of in groep. Nadien wordt
samen met de jongere bekeken wat zijn/haar
verdere noden zijn.

Doel:

Bewustwording en ondersteuning

Luik 2

tools voor leerkrachten
en begeleiders
• Hoe bespreek ik met mijn leerling dat ik me zorgen maak over
zijn voorbeeldfiguren?
• Hoe vraag ik een jongere naar
zijn plotse verandering in kledij?
Vaak is het niet gemakkelijk om
het gesprek aan te gaan. Wat
zeg/doe je beter wel en wat niet?
Om ook jou te versterken om
gesprekken aan te gaan met deze
jongeren en hen eventueel door
te verwijzen, biedt Elegast een
training aan.

Wie:

Leerkrachten, begeleiders,
CLB-medewerkers, hulpverleners,
…

Wat:

In deze training krijg je van ons
de nodige handvaten en adviezen
om de dialoog met de jongere
aan te gaan.

Doel:

Luik 3

klasbegeleidingen

Theoretische kennis over extreme
idealen vergroten, tools aanreiken
die kunnen helpen om in gesprek
te gaan met je jongeren

• Mijn leerlingen zoeken naar rolmodellen
• Mijn klas kan hevig discussiëren over cultuur,
identiteit en verschillen daarin

Wie:

Klassen van het lager en middelbaar onderwijs

Wat:

Workshop over actoren en factoren die jongeren beïnvloeden in hun identiteitsontwikkeling

Doel:

Bewustwording en kritische houding aanleren

Geïnteresseerd?
Meer info :
www.elegast.be
03 286 75 25
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