حمتوى سلسة الدورات التدريبية املنعقدة يف جائزة احلسن للشباب

حول برامج اجلائزة وخطتها اإلسرتاتيجية وعالقتها ابملواطنة والتمكني الدميقراطي
الكساهبم قيماً واجتاهات اجيابية جديدة

وإطالعهم على آلية عمل اجلائزة بعد حصوهلا على الرخصة الدولية اجلديدة لعام 2018
 شركاء جائزة احلسن للشباب :
 وزارة الرتبية والتعليم اجمللس األعلى للشباب اجلامعات الرمسية واألهلية الفئات املستهدفة:

 أشخاص ارتباط جائزة احلسن للشباب منسقي جائزة احلسن للشباب مش ر رررمج ب ر ر ررام ج ر ررائزة احلس ر ررن للش ر ررباب ضا ر ر ر مات ا ر ررارات النش ر رراط الر ر رري ال ر ررر تاالستكشامية)
 -ط ب جائزة احلسن للشباب يف مستج هتا الث ث ضالربونزية والفضية والذهبية).

خطة الدورات التدريبية هليئة إشراف جائزة احلسن للشباب واملشاركني هبا يف مستوايهتا

الثالث لعام 2018
 اهلدف :

 رمع سجية الجعي أبمهية مأسسة اجلائزة ل ى العاملني مع الشباب والشباب أنفس م. التعريف أبه اف ا طة اإلسرتاتيجية للجائزة من . 2019-2015 صقل م ارات العاملني مع الشباب والشباب أنفس م. -اكساب العاملني مع الشباب والشباب أنفس م قيماً واجتاهات اجيابية ج ي ة.

 الن جض بفكر العاملني مع الشباب من خمتلف اجل ات ا شاركة يف اجلائزة وتفعيل التجاصل مع م.1

 الن ررجض بفك ررر ا ش رراركني ن ررائزة احلس ررن للش ررباب م ررن خمتل ررف اجل ررات ا ش رراركة يف اجل ررائزة وتفعي ررلالتجاصل مع م.
 إع اد وت ريب مريق ا غامرين للتخصص يف الت ريب واالشراف على الر ت االستكشامية . إع اد وتر ريب مريرق تابعرة أنشرطة اجلرائزة يف اجلامعرات ض رباط االرتبراط وآخررين يرتم تنسريب م مرنعمادات شؤون الطلبة ) .
 املخرجات:

 مريق م رب على ا جاطنة وال ميقراطية على مستجى: .1أشخاص ارتباط اجلائزة من الشركاء الث ث ضتربية جملس جامعات).
 .2منسقج اجلائزة من الشركاء الث ث ضتربية جملس جامعات).
 .3مشاركج اجلائزة الذهبية يف اجلامعات.
 .4مشاركج اجلجائز الربونزية والفضية يف ا عسكرات الصيفية.
 مريررق تر ريب (يررز ضكمسرراع ين مررع مريررق التر ريب) مررن أشررخاص ارتبرراط ومنسررقني ومشرررمني برراموشباب جامعي ويف ا ارس وا راكز الشبابية واجلامعات.
 مريق ا غامرين – للت ريب واالشراف على ر ت اجلائزة االستكشامية .مالحظة :ال ورات تعترب إع اد وتعلم للحياة واكتساب م ارات عصرية.

 الدورات التدريبية ملشريف برانجمي املهارات والنشاط الرايضي (مملكة):
الرقم

مكان عقد الدورة

النشاط

.1

دورة ت ريبية شريف برانم ا ارات

ا كتب الرئيسي جلائزة احلسن للشباب

.2

دورة ت ريبية شريف برانم النشاط الر ي

ا كتب الرئيسي جلائزة احلسن للشباب

.3

دورة تدريبية ملشريف برانمج الرحالت االستكشافية

ا عسكر ال ائم جلائزة احلسن للشباب

2

اإلقليم
مجيع األقاليم
ض(لكة)

اخلطة الزمنية لتدريب هيئة إشراف جائزة احلسن للشباب واملشاركني هبا يف مستوايهتا
الثالث لعام 2018

النشاط
ب ء الز رات التعريفية  -ومشاركات مجج 2018

الفئة املستهدفة

مالحظات

وزارة الرتبية واجلامعات ومراكز الشباب

ت ريب على م ارات التخطيط االسرتاتيجي جلائزة
احلسن للشباب وورشة عمل عن أتثريات اجلائزة والية
عمل الرخصة ال ولية

 -أشخاص ارتباط

مجيع األقاليم

ت ريب على ا ارات القيادية جلائزة احلسن للشباب
وترسيخ مف جم ا جاطنة وال ميقراطية والية عمل الرخصة
ال ولية

منسقج جائزة احلسن للشباب يف مجيع حمامظات ا ملكة يف كل من:
 وزارة الرتبية والتعليم اجمللس األعلى للشباب-اجلامعات األهلية والرمسية

حمامظات

دورات ت ريبية شريف برانم ا ارات

مشرمج برانم ا ارات وبرانم النشاط الر ي يف مجيع أحناء ا ملكة

(لكة

و شريف برانم النشاط الر ي

دورة ت ريب ا ميزين

يف مجع وا يف كل من:
 وزارة الرتبية والتعليم اجمللس األعلى للشباباجلامعات األهلية والرمسيةأشخاص ارتباط ومنسقني ومشرمني برام اجلائزة ومشاركي اجلائزة

(لكة

الذهبية من كل اجل ات:
 وزارة الرتبية والتعليم اجمللس األعلى للشباب اجلامعات األهلية والرمسية مشاركج اجلائزة الذهبيةت ريب على ا ارات القيادية جلائزة احلسن للشباب
وترسيخ مف جم ا جاطنة وال ميقراطية والية عمل الرخصة
ال ولية

 -مريق الر ت الجطين

(لكة

ت ريب على ا ارات القيادية جلائزة احلسن للشباب

 -مشاركج جائزة احلسن للشباب يف ا ستجيني الربونزي والفضي خ ل

(لكة

وترسيخ مف جم ا جاطنة وال ميقراطية والية عمل الرخصة
ال ولية

ا عسكرات الصيفية ضمبع ل جلستني كل جلسة  3ساعات).
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