LIONS QUEST
Wereldwijd: het belangrijkste jeugdprogramma van het LCIF, de Internationale Stichting van Lions: 16
miljoen leerlingen, 600.000 leerkrachten gevormd, in meer dan 100 landen en vertaald in meer dan 45
talen.
Lions MD 112 Belgium: na het jarenlang groot succes met “Leefsleutels”, meer dan 600 leerkrachten
en 36.000 leerlingen per jaar- werd hard gewerkt aan de lancering van“ Troeven voor Succes”.
We blijven de leerkrachten helpen met programma’s, vormingen en uitgewerkte lessen, afzonderlijk
te geven of verweven met andere vakken.

We blijven zorgen voor het ontbrekende puzzle stukje in het leerprogramma: de sociale en emotionele
vaardigheden (Social Emotional Learning). Hierdoor klopt het gehele plaatje en kan men de leerlingen
een betere band met de school en met elkaar geven en hen beter voorbereiden op wat hen te wachten
staat na het middelbaar onderwijs.
De Lions Quest commissie heeft drie jaar gewerkt aan de vertaling en aanpassing van een draaiboek
voor de leerkrachten. Zij kunnen hierin als in een grabbelton uitgewerkte lessen en materiaal
gebruiken in functie van wat de leerlingen nodig hebben.
De structuur van deze farde met een 240 fiches is volgens de categorieën van vaardigheden, 37 in
totaal. 37
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Het gebruik van het programma en dit draaiboek wordt door erkende Lions Quest trainers in een
tweedaags residentieel seminarie aangeleerd, waarvan de eerste eind november!
De rol van de Lionsclubs bestaat erin samen met de Lions Quest-commissie scholen te benaderen om
hen warm te maken om de seminaries te volgen.
Doelstelling is vanaf werkjaar 2020-2021 elk semester een seminarie te organiseren in de beide
landstalen.
Een infofolder en promotiemap zijn beschikbaar. Digitale media worden voorbereid voor het ruimer
bekend maken van het project.
Financiering van Lions Quest Belgium gebeurt via LCIF-grants en middelen voorzien door de Belgische
Lions. De scholen voorzien het verblijf en verteer, de Lions en LCIF zorgen voor gecertificeerde trainers
en organisatie van het geheel.
Het sluitstuk van “Troeven voor Succes” is de toepassing in door de leerlingen zelf gekozen en
uitgewerkte sociale projecten in kleine ploegjes van deze aangeleerde vaardigheden. Dit kent als “
Scholenactie” een groot succes bij Kempische Lions Clubs. Gemakkelijk toe te passen door de clubs.
Voor info: de commissie.

