Roken-Drinken-Drugs E-learning module
Trimbos Instituut heeft het preventieprogramma ‘de gezonde school en genotmiddelen’,
gericht op de preventie van tabak, alcohol en drugs. Hierin is een e-learning module
ontwikkeld over roken, drinken en drugs. De module begint met een cliffhanger.
Jongeren worden vervolgens uitgedaagd via diverse opdrachten erachter te komen wat er
is gebeurd. Ondertussen leren ze over de risico’s van middelengebruik.
Doel
De student is geïnformeerd over het gebruik van alcohol, tabak en drugs en over de
risico's daarvan. De student met problemen is gemotiveerd om hulp te zoeken/minder te
gebruiken.
Omschrijving
Een groepje jongeren heeft een feestje thuis. Er wordt veel alcohol gedronken. Iemand
stelt voor om een pilletje te nemen en het feestje verplaatst zich naar het dak van een
flat. Dan gaat het met één van de jongens mis. Hiermee begint het filmpje in de elearning module. Studenten worden geprikkeld om erachter te komen wat er precies
gebeurd is. Bij hun zoektocht naar de afloop van het verhaal, komen ze opdrachten
tegen over roken, alcohol en drugs.
Benodigdheden
Tijd
2 tot 4 uur afhankelijk van niveau en werkwijze.
Materiaal
Laptops/computer voor individuele student of per tweetal.
Begeleiding
De GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ) kan naast de e-learning modules
ondersteuning bieden.
Externen
Kosten
€ 25,00 voor 25 licenties. Binnen 2 werkdagen na de bestelling ontvangt de docent een email met daarin een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze worden samen
met een handleiding ook per post verstuurd.
Overig
Voor de docenten biedt Trimbos een cursus ‘signaleren van problematisch gebruik van
alcohol en drugs’ https://www.trimbos.nl/producten-endiensten/webwinkel/product/?prod=pfg55155.
Er is tevens een basiscursus beschikbaar over signaleren gebruik van alcohol en drugs.
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=pfg55157.
Burgerschapsdimensie
Vitaal burgerschap

Thema
Gebruik van genotmiddelen
Onderdeel kritisch denken
Analyseren/ beoordelen/ houding
Niveau
Mbo niveau 2/ Mbo niveau 3/ Mbo niveau 4
Download
E-learning module: http://www.mbo-rokendrinkendrugs.nl
Meer informatie over het preventieprogramma ‘De gezonde school en genotsmiddelen’
www.dgsg.nl
Contact
Trimbos Instituut

