VORMINGSAANBOD VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

OPEN TRAINING UNPLUGGED 1STE GRAAD
De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48

preventie@desleutel.be
www.unplugged123.be

Begin 2017 lanceren we het totaal vernieuwde pakket Unplugged voor
de eerste graad. Unplugged biedt u de instrumenten om te werken aan
sociale invloed, persoonlijke en sociale vaardigheden, kennis over tabak,
alcohol en gamen in een reeks van 12 lessen.
Het materiaal bestaat uit een uitgebreide handleiding, een kleurrijk
leerlingenboekje en een set van 60 quizkaarten.
U kan het leerlingenboekje inkijken via www.unplugged123.be, klik door
naar 1ste graad.
In het materiaal zijn nu voldoende oefeningen en activiteiten voorzien
voor de leerlingen van de B-stroom en BuSO.
Wees er als eerste bij en kom het vernieuwde pakket ontdekken in uw
provincie.

Doelgroep
Leerkrachten die les geven in de eerste graad van het secundair onderwijs, zowel A- als B-stroom en BuSO. Directies, graadcoördinatoren en
zorgleerkrachten. Preventiewerkers en clb-medewerkers die het drugbeleid in school ondersteunen.
Max 25 deelnemers per training.

Inhoud van de trainingsdag en follow-up
We belichten de effectieve methodieken waarop Unplugged gebaseerd
is, tonen hoe Unplugged past binnen het drugbeleid van elke school en
geven een aanzet om het pakket te implementeren.
De hele trainingsdag is interactief opgebouwd. Door u als leerkracht op
de stoel van de leerling te plaatsen krijgt u inzicht in interactiviteit,
normatief belief en het belang van persoonlijke en sociale
vaardigheden.
U leert binnen het grote aanbod een keuze maken voor deze activiteiten
die het best passen bij het abstractieniveau en de interesse van uw
leerlingen.
Enkele maanden na de trainingsdag komen de deelnemers opnieuw
samen tijdens een halve dag follow-up. Doel van deze follow-up is
ervaringen uit te wisselen en samen eventuele drempels maar ook
succes-ervaringen te bespreken. Dit geeft de leerkracht de extra
inspiratie en energie om aan de slag te gaan en te blijven met
Unplugged.
Dit pakket is een verwerking van Unplugged, een programma van EUDap, European Drug Abuse Prevention program.
2016-2017

Met de steun van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1

VORMINGSAANBOD VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Open trainingsdagen + follow-up 2016-2017

De Sleutel
Preventie
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
tel: 09-231 57 48

De trainingsdag begint om 9 u (onthaal vanaf 08u45) en loopt tot 16 u.
Het follow-upmoment begint om 13 u (onthaal vanaf 12u45) tot 16 u.
Dinsdag 7 maart 2017 (+ eventueel follow-upnamiddag) in Leuven
Dinsdag 18 april 2017 + dinsdagnamiddag 30 mei 2017 in Brugge
Donderdag 20 april 2017 + donderdagnamiddag 1 juni 2017 in Gent
Maandag 24 april 2017 + dinsdagnamiddag 6 juni 2017 in Turnhout
Dinsdag 25 april 2017 + donderdagnamiddag 8 juni 2017 in Hasselt

preventie@desleutel.be
www.unplugged123.be

Materiaal
Handleiding voor de leerkracht (digitaal)
Leerlingenboekje
Set van 60 quizkaarten

12,90 euro
2,80 euro
11 euro

Elke deelnemer ontvangt één exemplaar van het Unplugged materiaal
1ste graad: een handleiding en een leerlingenboekje.

Kostprijs
Deelname open training + follow-up: 95 euro/deelnemer.
Het didactisch materiaal + broodje tijdens de trainingsdag zijn
inbegrepen.
Voor vragen en inschrijvingen, neem contact op met Yannick Weyts,
preventie@desleutel.be of 09-231 57 48.
We kijken er naar uit u te ontmoeten tijdens de open training.

Team preventie
Johan Van de Walle
Yannick Weyts
Inie Liekens
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