VORMINGSAANBOD VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Begeleiding projectdag Unplugged
Wil je iets doen rond drugpreventie in de klas? Of wil je je huidige
inspanningen hieromtrent herbekijken? Denk je in de richting van een
projectdag, maar is de drempel te groot?
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Misschien is dit aanbod dan wel iets voor jouw school: we bieden je
school ter plaatse begeleiding op maat aan, waardoor een eerste of
vernieuwde projectdag drugs een succes wordt.

Doelgroep
Leerkrachten en leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs.1
Het aantal leerkrachten is min 6 en max 25. Het aantal leerlingen is
max 120. Bij meer leerlingen kies je beter voor meerdere projectdagen.

Opbouw
1. Training van de leerkrachten
-

Duur: 3 lesuren Plaats: in de school
Tijdstip: enkele weken voor de projectdag van de leerlingen
Inhoud:
o Kaderen van de projectdag in het drugsbeleid van de school.
o De opbouw van de projectdag bespreken + het opstellen
van het schema van de dagindeling.
o Trainen van de oefeningen die de leerkrachten tijdens de
projectdag doen.
o Tips voor het praten over drugs met leerlingen.

2. Projectdag voor de leerlingen
-

Duur: één lesdag Plaats: in de school
Inhoud:
1. Interactieve voordracht door de trainer, twee lesuren (max
40 leerlingen). De trainer kan max 3 x de voordracht geven.
2. Een getuigenis door middel van
° Film: Afblijven, Thirteen, Trainspotting, Requiem for a
dream (afhankelijk van de doelgroep)
° Toneel2: B@F (1 e graad)
Join(t) us (2e graad)
Blackout (alcohol - vanaf 2e sec)
Trip (vanaf 4e sec)
° Ex-gebruiker
3. Oefeningen door de leerkracht uit het didactisch materiaal
Unplugged voor de 2de graad. Deze activiteiten worden
tijdens de training voorgesteld.
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3. Evaluatie tijdens een follow-upmoment door de leerkrachten
-
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Duur: van 13u30 tot 16 u
Plaats: Gent op woe 31 mei 2017 │ Geel op woe 7 juni 2017
Inhoud:
o Evaluatie van de projectdag als geheel
o Hoe verliepen de oefeningen? Wat liep goed? Wat doen we
de volgende keer anders? Wat behouden?
o Feedback en tips van de trainer
o Nieuwe oefeningen en inzichten
Modaliteiten
o Scholen die de training + projectdag in de loop van het
schooljaar organiseren nemen gratis deel aan het followupmoment – niet verplicht.
o Scholen die enkel de projectdag organiseren (die vroeger
reeds de training volgden) zijn verplicht min 2 leerkrachten
naar de evaluatie te sturen.

Kostprijs
1. Training van de leerkrachten
220 euro
één handleiding (digitaal)
12,5 euro
één leerlingenboekje per leerkracht
2,6 euro
2. Projectdag voor de leerlingen
440 euro
aanbevolen maar niet verplicht, leerlingenboekjes
3. Follow-up en evaluatie met de leerkrachten
60 euro
4. Vervoersonkosten van de trainer (vanuit Gent): 0,35 euro/km

Informatie
Op uw vraag sturen wij enkele mogelijkheden door voor het
inschakelen van ex-gebruikers. Informeer ook naar enkele voorbeelden
van dagschema’s van zo’n projectdag.
Voor vragen en reserveringen, neem contact op met Yannick Weyts,
preventie@desleutel.be of 09-231 57 48.
We kijken er naar uit om samen een geslaagde projectdag uit te
werken.
Team preventie
Johan Van de Walle
Yannick Weyts
Inie Liekens
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