Jongeren bewust maken van de risico’s 		
van alcohol en andere drugs
Boys and Girls Plus
Boys and Girls Plus is preventie voor jongeren.
Het bestaat uit een kit met instrumenten voor
leerkrachten en jeugdwerkers.
Op papier, maar ook online.
In heel Europa worden zo tieners en
jongeren bewust gemaakt van de
risico’s die met roken, alcohol drinken of
ander druggebruik gepaard gaan.

Boys and Girls

Boys and Girls Plus is een vervolg op
www.boysandgirlslabs.eu
Het eerdere project “Boys and Girls” ontwikkelde
een webserie voor een leeftijdsgroep (tieners) die
bijzonder moeilijk te bereiken is via traditionele
communicatiekanalen.
Het project bracht onderzoekers, animatoren en jongeren
samen om uit te zoeken hoe nieuwe media effectief kunnen
worden gebruikt om te communiceren over onderwerpen
zoals middelenmisbruik, oorzaken en gevolgen.

Gesteund door de EU
Boys and Girls Plus wordt gesteund door het Civil Justice Programme (2007-2013) van de
Europese Unie, het Europese fonds om Vrijheid, Veiligheid en Gerechtigheid te versterken.
http://ec.europa.eu/justice/

De hierin weergegeven mening behoort louter toe aan de auteur en weerspiegelt niet de mening van de Europese Commissie.

Tools en training

Een project van:

Boys and Girls Plus bevat een serie zorgvuldig
ontwikkelde lessen en workshops voor leerkrachten en jeugdwerkers. Ze zijn gebaseerd op
de audiovisuele inhoud van de webseries “Boys
and Girls”. De lessen en workshops kunnen
modulair worden gebruikt en worden aangepast
aan de specifieke context. De modules
zijn tussen 45 en 90 minuten lang.
Daarnaast voorziet Boys and Girls Plus een
training programma om de educatieve
tools goed te gebruiken.
De educatieve tools zullen beschikbaar
zijn tegen eind 2014 en de training
workshops zullen plaatsvinden in het
begin van 2015.

Wat hebben we nodig van u?
Wilt u graag actief deel uitmaken van het
programma en het samen met uw leerlingen
of groep jongeren als eersten uitproberen?
Laat dan NU al weten dat u
geïnteresseerd bent.

Business Solutions Europa

Schrijf in met een groep jongeren en geef hen de
unieke kans om de eerste in Europa te zijn die de
Boys and Girls lessen gebruiken.
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