Jong Talent

Kent uw kind zijn talenten al?

Jong Talent

Ook zo benieuwd naar jouw talenten?
Wat zou het fantastisch en vooral makkelijk zijn, als je al op jonge leeftijd precies
weet wat je later wil worden. Of dat nou dierenarts, vrachtwagenchauffeur, kapster of
concertpianiste is, als het maar bij je past en het je gelukkig maakt. Maar wat als je het
(nog) niet weet? Je zult toch schoolkeuzes moeten maken en een beroep kiezen.
Wat zijn je kwaliteiten en wat past bij jou?
Ben je tussen de 11 en 24 jaar dan is dit spel iets voor jou. Jong Talent is speciaal
ontwikkeld om samen met jou te ontdekken wat je droom is, wat je raakt en wat je
bezighoudt. Op vragen over pesten, (faal)angst, problemen thuis of op school kun je
in het spel meer helderheid en antwoorden krijgen. Je leert hoe je je talenten kunt
inzetten. Jong Talent helpt jou ook om keuzes te maken.
Hoe werkt het spel?
Je begint met een intake, samen met je ouders. In de daarop volgende bijeenkomsten
van circa 1,5 uur kies je zelf je talenten uit. Onder begeleiding van een speciaal
opgeleide coach speel je het spel. Er komen 2 borden aan bod. Samen met de coach
ga je op ontdekkingsreis en met behulp van groei- en themakaartjes krijg je heel snel
duidelijkheid wat er in jouw leven misschien niet zo lekker loopt. Waar kun je wel
wat hulp van je talenten gebruiken? Hoe en wanneer zet je je talenten in? Dat leer
je spelenderwijs. Het mooie is: er is geen gewenste uitkomst en het spel kent geen
verliezers, alleen maar winnaars.
Na een maand kijkt je coach samen met jou of het je lukt om wat je geleerd hebt,
ook toe te passen in de praktijk.

Jong Talent is een spel waarbij uw kind/de jongere centraal staat. Is uw zoon of
dochter zich bewust van zijn/haar talenten (kwaliteiten)? Het spel helpt om inzicht te
krijgen in wat de jongere bezighoudt. Er is aandacht voor thema’s zoals (faal)angst,
problemen op school of sportclubs, eenzaamheid of het maken van keuzes. Het spel
geeft meer helderheid over wie ze zijn en meer zelfvertrouwen omdat we kijken naar de
kwaliteiten en niet naar wat er niet goed loopt.
Jong Talent is geschikt voor kinderen en jongeren tussen de 11 en 24 jaar. Het spel
ondersteunt het bewustwordingsproces en draagt bij in het meer inzicht krijgen in
zichzelf. Het leert hen ook om keuzes te maken.
Hoe werkt het spel?
In het spel wordt de jongere begeleid door een speciaal opgeleide coach. Na een intake
waarbij de ouders/verzorgers aanwezig zijn, volgen er enkele sessies van circa 1,5 uur.
Het kind of de jongere speelt het spel individueel. Eerst kiest hij zijn talenten uit en
wordt het eerste spelbord gebruikt. Ook komen er groei- en themakaartjes aan de orde
om een beeld te krijgen waar de jongere tegenaan loopt. Steeds wordt gekeken welke
rol een talent kan spelen om voor evenwichtigheid te zorgen en de balans te herstellen.
Tot slot worden op het tweede bord de talenten neergelegd en daaruit blijkt de
onderlinge samenhang en samenwerking van de talenten. Jong Talent draagt er toe bij
dat de jongere met meer vertrouwen naar de toekomst kan kijken en naar zichzelf.
Voor meer informatie kijk op www.vivaveda.nl of www.jongtalentenspel.nl
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Speel het spel Jong Talent... en ontdek hoe geweldig je bent!
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