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Goesting in deze vorming?
Train the trainer KOPLR

TITEL :

OMSCHRIJVING : De Academische Werkplaats – Inclusie Ondersteuning lanceerde 12 december

KOPLR, een online spel voor mensen met een beperking die willen werken aan hun
sociale netwerk.
Dit spel is te vinden op www.KOPLR.nu
Wil jij graag weten wat dit spel is, wat dit kan betekenen voor jou en jouw
cliënten en hoe je dit best aanpakt? Dan is deze training iets voor jou!

WAT WIL DEZE Als begeleider van toekomstige speler(s) van KOPLR geven we volgende zaken mee:
VORMING BEREIKEN?

•

De kracht van spel door Steven Solia (spelontwikkelaar)

•

Wat is KOPLR? Een kennismaking met het digitale spel door Silke Wouters
(spelontwikkelaar van KOPLR)

ORGANISATIE :
TRAINER :
DEZE VORMING IS :

-

Hoe introduceer je KOPLR bij de doelgroep?

-

Hoe kan je als begeleider de speler ondersteunen? We zetten je
inhoudelijk en praktisch op weg (hoe het spel spelen en zorgen dat het
gespeeld wordt. wanneer contactmomenten inplannen voor
tussenbespreking, …) en geven een handleiding mee die je doorheen heel
het proces gidst.

-

Hoe kan je eventuele drempels bij zowel jou als begeleider als bij jouw
cliënt, overwinnen zoals de weerstand rond spel, de angst om met digitale
media aan de slag te gaan, …

-

Privacy van de speler respecteren: wat gebeurt er met de opgeslagen
digitale data? De speler heeft de keuze om al dan niet mails te versturen
naar de begeleider: hoe hier mee omgaan?

De Aanstokerij
Silke Wouters & Steven Solia
☐ Specifiek Mobiel Ambulant

☐ Voor gevorderden

☒ Interactief

☒ Een initiatie

☐ Handicapspecifiek

☒Train the trainer

☒ Praktijkgericht

☐ …………………………………..

☐ Theoretisch

☐ …………………………………

☐ Ontmoeting

..DOELPUBLIEK :

☒ Begeleiders

☒ starters

☒ Teamcoaches

☒ gevorderden

☒ Directie

☐ …………………………………
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WAT KAN JIJ
VERWACHTEN?

Je weet wat KOPLR is en wat je ervan kan verwachten.
Je kan KOPLR inzetten in de begeleiding.
Je krijgt tips & tricks mee ifv het overwinnen van drempels bij jezelf of bij je
cliënt.

WAT NEEM JE MEE?
WAT WORDT ER

Je gaat naar huis met de handleiding voor begeleiders die bij KOPLR hoort.
Nvt

VAN JOU
VERWACHT?

PRAKTISCH 1 Train the Trainer KOPLR, georganiseerd op 2 verschillende locaties:
DATUM, UUR &:
LOCATIE SESSIE 1 :

DATUM, UUR &:
LOCATIE SESSIE 2:

6/02/2020 van 12u tot 16u in OBRA|BAKEN,
Groot Begijnhof 10 - 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

18/02/2020 van 12u tot 16u in De Pianofabriek,
Fortstraat 35- 1060 Sint-Gillis

☒ Toegankelijk
☒ Bereikbaar met openbaar Vervoer
☒ Parking in de buurt : betalend

KOSTPRIJS :

65 € pp. SPOND lid – 80€ pp. niet-leden
Lunch incl. - Lesmateriaal inbegrepen

INSCHRIJVING :

Via e-mail aan secretariaat@spond.be
Inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

AANGEMAAKT DOOR :
NAAM : Tina Kennes
ORGANISATIE : SPOND vzw
E-MAILADRES : Tina.kennes@spond.be
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