جائزة
احلسن للشباب
مفتاح هذا ال�شعار
كلمتان ورمزان
الكلمة األولى «إمناء» ،تعني العمل
على مناء الشاب ومنوه الوجداني واألخالقي
والروحي؛ إضافة إلى مناء الذهن والبدن.
فالتركيز هنا على الكليات ،ال اجلزئيات :على
الشخصية بكل جوانبها .أما الكلمة الثانية،
«إنتماء» ،فتدل على االنتماء الذي ينطوي عليه أحد
الرمزين (التاج) :اهلل والوطن وامللك .لكنه ،إذ ينطلق
من األردن احلبيب ،فإنه يحلق إلى فضاء الوطن العربي
الكبير؛ ومن ثم إلى اإلنسانية جمعاء.
وهذا االنتماء يبدأ من اجلذور الضاربة يف اعماق األرض ،واخلير
الذي رمزه سنبلتا القمح  .واألرض هنا تعني الهوية مبا يف ذلك
اللغة ،لغة الضاد؛ وهي تعني إطالق طاقات الفرد واملجتمع معاً؛
وفيها أيض ًا معاني العطاء الالمحدود والغيرية واإليثار.

فكرة اجلائزة

أ.دُ .همام غَ صيب

جاءت فكرة جائزة احلسن للشباب على غرار جائزة دوق أدنبرة
التي بدء بتطبيقها عام  ،1956وقد انتشرت الفكرة يف كثير
من بلدان العالم ،ولكنها حملت أسماء مختلفة وتعرف يف األردن
بجائزة احلسن للشباب ،وقد بدء العمل بها منذ عام  1984كمشروع
عمان.
جتريبي يف مدرسة البكالوريا ّ -
تتجسد فكرة جائزة احلسن للشباب بإتاحة الفرصة للشباب األردني
من سن  24-14عام باملشاركة واالنخراط الذاتي يف أربعة برامج
شبابية تربوية غير أكادميية (ال صفية) هادفة ،وهي :اخلدمات واملهارات والنشاط الرياضي والرحالت
االستكشافية ،لتحقيق النمو املتوازن لشخصية الشباب األردني.
مكتب جائزة احل�سن لل�شباب

Email: bach-sch@nic.net.jo

هاتف + 962 6 5356695 + 962 6 5356687 :فاك�س+ 962 6 5356693:

طموحنا
توفير الفرصة لكل شاب وفتاة يف
األردن بني الفئة العمرية من ()24-14
عام ًا للمشاركة باجلائزة.
ر�ؤيتنا
االرتقاء بالشباب األردني بتنمية
شخصياتهم تنمية متوازنة وتفعيل
مشاركتهم يف املجتمع األردني
جتسيد ًا لشعار اجلائزه (إمناء وانتماء).

ر�سالتنا
التعريف بفلسفة
اجلائزة وأهدافها
وأهميتها للشباب
األردني ،وتوفير
برامجها املختلفة لهم،
واحلفاظ على دميومة
جودتها ونوعيتها
ملساعدتهم يف حتقيق
طموحاتهم.

قيمنا اجلوهرية
املواطنة الصاحلة ،الوالء ،االنتماء ،املساواة ،الفاعلية،
الكفاءة ،وبناء شراكات فاعلة.
جودتنا
•اكتساب احلس باملسؤولية من اجل مواطن أفضل بتقدمي خدمة
لآلخرين والتفاعل مع املجتمع احمللي.
•تعزبز أهمية املهارة بأنواعها وإتقانها يف حياة اإلنسان وزيادة
الثقة بالنفس.
•حتقيق مبدأ «العقل السليم يف اجلسم السليم» من خالل برنامج
النشاط الرياضي.
•توفير حتديات فريدة للشباب ترسخ يف ذاكرتهم من خالل
برنامج الرحالت االستكشافية.
•إعطاء املشاركني خبرات مختلفة ومفيدة تلتقي بهدف واحد
من خالل برنامج اإلقامة اخلارجي عند دمجهم مع أشخاص
آخرين غير رفاق العمل أو الدراسة.

مبد�أ اجلائزة

هو الفرصة والتحدي التي توفرهما برامج اجلائزة ،ضمن شروط ميسرة للراغبني  ،تعتبر
من أهم املبادئ التي ترتكز عليها اجلائزة يف تعزيز روح املشاركة بني الشباب بد ًال من
املنافسة .كما تنبثق فلسفة جائزة احلسن للشباب من منظومة القيم اإلنسانية العليا التي
يتطلع إليها املجتمع اإلنساني ،وتتشكل هذه املنظومة من عناصر أساسية جتسد مفاهيم
احلرية والعدل والتعاون واملشاركة واحملبة ،وحتمل املسؤولية واالنتماء ،واستثمار األوقات
احلرة ،وزيادة اإلنتاج وخدمة املجتمع وحماية البيئة وغيرها.

هدف اجلائزة
تشجيع مبدأ املشاركة لدى الشباب
بد ًال من املنافسة مع اآلخرين،
وقياس التقدم للفرد من خالل
معيار التطور الذاتي بد ًال من حتديد
مقاييس محددة لبلوغ الهدف الذي
يضعه الفرد لذاته ،وذلك بهدف بناء
شخصية الفرد وتطويرها مبا يعزز
فيها العناصر التالية:

•فر�صة
• حت ِد

• �إجناز

•االعتماد على النفس واالنضباط الشخصي.
•التصميم واملثابرة.
•املسؤولية اجلماعية وااللتزام اجلماعي.
•اتخاذ قرارات مبنية على اإلميان بالقيم.
•حب املغامرة.
•اللياقة الشخصية كل وفق قدراته.
ما هي اجلائزة ؟

اجلائزة منهاج لبرامج وأنشطة ثقافية وحرفية ورياضية ومغامرات صممت لتستفيد منها
وتشارك بها كل املؤسسات والدوائر التي لها عالقة بالشباب ،وبذلك فهي ليست جمعية أو
مؤسسة تتبع ألي جهة.
حتتوي اجلائزة على فعاليات كثيرة متتاز بالتنوع واملرونة لذا فإنها تثير اهتمامات الشباب
وحماستهم مهما كانت بيئاتهم أو ثقافاتهم أو إمكاناتهم املادية.
تتألف اجلائزة من ثالثة مستويات ،لكل مستوى متطلبات محددة يترتب على إجنازها نيل
جائزة مستقلة وهذه املستويات هي:
•الربونزي والف�ضي والذهبي

املشاركة يف اجلائزة تطوعية ينضم إليها كل من بلغ السن احملددة بشكل فردي أو ضمن
مجموعة.
إنهاء أي مستوى من مستويات اجلائزة متكن املشترك من التقدم إلى مستوى أعلى.
إجناز املشترك للحد األدنى من متطلبات اجلائزة يف أي مستوى يوصله إلى اجلائزة وهي:
•�شهادة تقدير و�شعار برونزي �أو ف�ضي �أو ذهبي

�رشوط عامة

•تكون أعمار
املشتركني يف
اجلائزة بني سن
الرابعة عشرة
والرابعة والعشرين.
• ال يسمح باالشتراك
يف اجلائزة الذهبية
ملن جتاوز سن الثالثة
والعشرين والنصف.

•يكون االشتراك يف اجلائزة تطوعي ًا واختياري ًا وجلميع الشباب ممن تتوفر
لديهم الشروط املطلوبة بدون استثناء.
• ينبغي أن يكون عمر من يرغب باالشتراك ألول مرة يف كل مستوى من
مستويات اجلائزة كحد أدنى ما يلي-:
 14عام ًا  :للمشترك يف مستوى اجلائزة البرونزية.
 15عاماً :للمشترك يف مستوى اجلائزة الفضية.
 16عاماً :للمشترك يف مستوى اجلائزة الذهبية.
•يشترط للحصول على اجلائزة يف أي مستوى لها أن ينهي املشترك املتطلبات يف البرامج األربعة التالية-:
اخلدمات ،املهارات ،النشاط الرياضي ،الرحالت االستكشافية

• يشترط يف املشترك باجلائزة الذهبية أن ينهي متطلب ًا إضافي ًا يسمى برنامج اإلقامة اخلارجي.
•احلد األدنى للفترات الزمنية الستكمال متطلبات اجلائزة الثالثة كما يلي-:
الربونزية 3 :أشهر خدمة ،و 3أشهر مهارة ،و 3أشهر نشاط رياضي ،ورحلة واحدة
جتريبية وأخرى تقوميية إضافة إلى  3أشهر إضافية خدمة أو مهارة أو رياضة حسب الرغبة.
الف�ضية 6 :أشهر خدمة ،و  6أشهر مهارة ،و 6أشهر نشاط رياضي ،ورحلتني جتريبيتني
وواحدة تقوميية إضافة إلى  6أشهر إضافية خدمة أو مهارة أو رياضة حسب الرغبة.
الذهبية 12 :شهر ًا خدمة ،و  12شهر ًا مهارة ،و 12شهر ًا نشاط رياضي ،و ثالث
رحالت جتريبية وواحدة تقوميية إضافة إلى  6أشهر إضافية خدمة أو مهارة أو رياضة
حسب الرغبة.
•يكون احلد األدنى الستكمال برامج اجلائزة األربعة ملستويات اجلائزة الثالث:
البرونزية 6 :أشهر  ،الـفضية 12 :شهر ًا  ،الذهبية 18 :شهر ًا

• يكون احلد األدنى لسن التخرج لكل مستوى من مستويات اجلائزة كما يلي:
الربونزية :جميع املشاركني  14.5عام ًا
الف�ضية :حملة البرونزية  15.5عاماً ،واإلشت ــراك مباشر  16عام
الذهبية :حملة الفضية  17عام  -واإلشتــراك مباشر  17.5عام
•نقطة البداية لالشتراك يف اجلائزة هي احلصول على سجل اجلائزة لتسجيل تفاصيل النشاطات التي مت
اختيارها واجنازها والذي يجب أن ميأل ويوقع من املشرفني واملقيمني حال اجناز النشاطات.
www.hyaward.org.jo - facebook.com/hyaward.jo

