Een educatief pakket over geluk
voor de 2de graad secundair onderwijs
In hun pubertijd voelen jongeren zich vaak onzeker. Ze zijn op zoek naar hun eigen identiteit
en hun plaats in het leven. Zoek je naar een manier om daar met hen over in gesprek te gaan?
Zoek je tips om het geestelijk gezondheidsbeleid op school gestalte
te geven? Dan is het educatieve pakket De Gelukzoekers van CM
iets voor jou!

Geluk kan je leren

De Gelukzoekers is geïnspireerd op de positieve psychologie. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn

die je geluk en mentale fitheid kunnen bevorderen. Deze vormen de basis van de 7
gelukslijnen van het geluksplan in dit pakket. Via het spel en de bijhorende lessenreeks van De Gelukzoekers spoor je met je
leerlingen langs die 7 gelukslijnen en zet je
hen aan om werk te maken van hun eigen
geluk. Dit pakket sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair
onderwijs.

Doelgroep

Het spel

2de graad secundair onderwijs.

De deelnemers zijn gelukzoekers. Ze sporen
naar duurzaam geluk door te reizen op het
metronetwerk van 7 gelukslijnen. Via verschillende opdrachten (schrijf-, teken- en praatopdrachten) verdienen ze gelukspunten. Na
het spelen volgt een nabespreking, gericht op
zelfreflectie en het toepassen van de gelukstips in hun dagelijks leven.

7 principes van geluk: © Trimbos-instituut – geluksplan: © CM

Het kant-en-klare pakket leert jongeren hun
mentale veerkracht en geluk versterken. En
dat loont! Want wie gelukkig is, heeft betere
schoolprestaties, meer energie en meer vrienden. Een gelukkig persoon is gezonder en minder vatbaar voor psychische problemen.

Doelstellingen
Jongeren informeren en sensibiliseren om
werk te maken van hun eigen geluk en mentale veerkracht. Ze krijgen tips om de 7 gelukslijnen toe te passen in hun dagelijks leven.
Leerkrachten handvaten
en tips aanreiken om te
werken aan de mentale
veerkracht van de leerlingen en aan een geestelijk
gezondheidsbeleid in de
school.

Als leerkracht kun je het spel zelf begeleiden
of beroep doen op een spelbegeleider van het
Centrum Informatieve Spelen.*
Spelduur: 2 lesuren
Min. 8 – max. 25 deelnemers
* Voor de actuele prijs: www.spelinfo.be

De lessenreeks

Ondersteunend materiaal

De lessenreeks bestaat uit 7 lesbrieven. Elke
lesbrief is gebaseerd op een gelukslijn en sluit
aan bij de VOET. De lesbrieven zijn toepasbaar
in een lesvak of in een vakoverschrijdend project.

In het pakket vind je naast het spel en de lessenreeks:

Naast de lesbrieven omvat de lessenreeks
ook didactische wenken en tips om het geluksthema verder uit te diepen in verschillende lesvakken en te integreren in het gezondheidsbeleid op school.

1. Een affiche van het geluksplan met de 7
gelukslijnen.
2. Een gevouwen geluksplan met meer informatie over de gelukslijnen. Een exemplaar
per leerling kan apart besteld worden.

Kostprijs en bestelling
Het spel en de lessenreeks worden in één
pakket aangeboden aan 38 euro (excl. verzendingskosten). Extra exemplaren van het
ondersteunend materiaal zijn gratis bij te bestellen.
Bestellen kan bij de dienst Gezondheidspromotie van het CM-ziekenfonds in jouw regio
(zie adressen).

CM-ziekenfondsen met een gezondheidsbib
ontlenen ook boeken en didactisch materiaal
rond deze en andere gezondheidsthema’s.

Voor meer informatie kun je terecht op
www.cm.be/degelukzoekers

Meer informatie vind je op
www.gezondheidsbib.be

ANTWERPEN
Gezondheidsbib
World Trade Center Antwerpen,
Frankrijklei 33 bus 4, 2000 Antwerpen
Tel. 03 470 21 50
gezondheidspromotie.antwerpen@cm.be

REGIO MECHELEN-TURNHOUT
Dienst Gezondheidspromotie
Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout
Tel. 014 40 31 11
gezondheidspromotie.rmt@cm.be

BRUGGE
Gezondheidsbib
Oude Burg 23, 8000 Brugge
Tel. 050 44 03 88
gezondheidspromotie.brugge@cm.be

ROESELARE-TIELT
Dienst Gezondheidspromotie
Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare
Tel. 051 26 53 00
gezondheidspromotie.roeselaretielt@cm.be

BRUSSEL
Dienst Gezondheidspromotie
Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel
Tel. 02 240 85 27
gezondheidspromotie.sintmichielsbond@cm.be

WAAS EN DENDER
Gezondheidsbib
Castrohof, de Castrodreef 2, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 93 92
gezondheidspromotie.waasendender@cm.be

LEUVEN
Dienst Gezondheidspromotie
Platte Lostraat 541, 3010 Leuven
Tel. 016 35 96 95
gezondheidspromotie.leuven@cm.be

ZUID-WEST-VLAANDEREN
Gezondheidsbib ’t Groen Spoor
Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk
Tel. 056 26 63 28
groenspoor@cm.be

LIMBURG
Dienst Gezondheidspromotie
Prins Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt
Tel. 011 28 04 45
gezondheidspromotie.limburg@cm.be

Dit pakket is een samenwerking van CM,
Uitgeverij Van In en het Centrum Informatieve Spelen.

MIDDEN-VLAANDEREN
Dienst Gezondheidspromotie
Lieven Bauwensbuilding, Martelaarslaan 17, 9000 Gent
Tel. 09 267 57 23
gezondheidspromotie.mvl@cm.be
OOSTENDE
Gezondheidsbib
Ieperstraat 12, 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 15
gezondheidspromotie.oostende@cm.be
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