VORMINGSAANBOD VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

KLIKKEN DOET KICKEN
Over schermmisbruik
Open aanbod

De Sleutel
Preventie
Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
tel: 09-231 57 48

preventie@desleutel.be
www.unplugged123.be

We kunnen schermen niet meer uit ons dagelijks leven bannen.
Een app’je sturen om te melden dat we te laat zijn en ondertussen
Spotify in onze oren. Enkele uurtjes gamen met vrienden van over
de hele wereld, een WhatsApp’je sturen en Facebook checken.
Misschien ook voor jou en je leerlingen een dagelijkse realiteit?
Het baart de samenleving stilaan zorgen want is te veel schermtijd
wel gezond? Kun je er verslaafd aan raken? En wat doet al dat
schermgebruik met ons brein?
Vanuit onze expertise met verslaving ontwikkelden we een
training voor leerkrachten rond het thema schermverslaving. Na
deze training ben je in staat om een project in jouw klas te
organiseren.

Doelgroep
Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies secundair onderwijs

Inhoud van de training
We geven een antwoord op volgende vragen:
 Moeten we ons zorgen maken over het smartphonegebruik
bij jongeren?
 Dienen scholen leerlingen te beschermen tegen overmatig
schermgebruik?
 Waarom is het belangrijk om de nadruk te leggen op slaap,
beweging, verveling, concentratie en offline vriendschappen?
 Digitale detox versus digitale voedzaamheid… What’s in a
name?
 Wat zegt de wetenschap over schermverslaving?
 Is de jeugd verslaafd? En zo ja, kunnen ze behandeld worden?
 Met welk lesmateriaal kan ik aan de slag?
Wil je graag onze medewerking tijdens je projectdag? Wij bieden
een interactieve workshop aan die aanvullend is bij de activiteiten
die de leerkrachten organiseren*.
* Dit houdt een meerprijs in van 225 euro/dagdeel.
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Waar en wanneer?
De Sleutel
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9000 Gent
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Deze vorming kun je volgen
op donderdag 11 oktober 2018 van 9u tot 12u
of
op donderdag 11 oktober 2018 van 13u30 tot 16u30
Locatie:
Centrale diensten De Sleutel
Ebergiste de Deynestraat 2 C – 9000 Gent
Inschrijven via preventie@desleutel.be

Kostprijs
50 euro per deelnemer.

Informatie
Wens je meer informatie, bezoek dan onze website
www.unplugged123.be of mail naar preventie@desleutel.be.
We kijken er naar uit om je te ontmoeten.

Team preventie
Kelly Cathelijn
Inie Liekens
Johan Van de Walle
Yannick Weyts
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