دورة تدريبية ضمن برنامج التبادل الثقافي بعنوان
) قائد الشباب(
ماذا تعني بطاقة قائد الشباب ؟
إن بطاقة قائد الشباب و تسمى إختصاراً  JuLeiCaهي عبارة عن
بطاقة موحدة على صعيد ألمانيا التحادية و بطاقة معترف بها
رسميا ً و تعطى لجميع المتطوعين العاملين في مجال الطفال و
الشباب  ,كما و ستمنح للشخاص الذين أكملوا بنجاح دورات
متخصصة و يرغبون في العمل التطوعي في مجال الطفال و
الشباب أو الشخاص الذين يعملون حاليا ً كمتطوعين في المنظمات
و النوادي الشبابية.
كيف يمكنني الحصول على بطاقة قائد الشباب JuLeiCa؟
يجب أن ل يقل عمرك عن  16سنة و يجب عليك أن تكون قد
حضرت كل الدورتين المنهجيتين بالضافة إلى أن حضور دورة
إسعاف أولي لمدة  8ساعات على القل هو أمر إلزامي.
الدورة المنهجية الولى و تتضمن :







المفاهيم الساسية لعمل الطفال و الشباب.
المجموعات و الفرق الشبابية.
علم نفس المجموعة و كيفية إدارة المجموعة.
كيفية التعامل مع الخلفات ضمن المجموعة .
أسياسيات التواصل.
التعليم التجريبي.

الدورة المنهجية الثانية و تتضمن :





أمور قانونية بما يخص عمل و حماية الشباب .
إدارة المشاريع و جمع التبرعات.
أساليب العمل الشبابي بين الثقافات المختلفة.
مناهج في التنوع الثقافي.

متى سيبدأ البرنامج التدريبي لدورة قائد الشباب؟
الدورة المنهجية الولى :من  6نيسان و لغاية  8نيسان 2018
في Dessau
الدورة المنهجية الثانية :من  72نيسان و لغاية  92نيسان 2018
في Halle/Saale

خلل الدورة التدريبية ستقيم كامل المجموعة مع بعضها البعض
ضمن سكن مخصص للمشاركين في الدورة ضمن غرف متعددة
السرة )سيتم فصل الجنسين(  ,تتضمن خدمات الدورة باللضافة
إلى القامة أيضا ً الطعام و تكاليف البرنامج بالضافة إلى ثمن
تذكرة السفر .رسم الشتراك للشخص الواحد هو  60يورو
لكلى الدورتين
التسجيل لغاية  21آذار 2018
ومن أجل ذلك يرجى إرسال إيميل إلى العنوان التالي :
info@djo-sachsen-anhalt.de

يتضمن المعلومات التالية :
الكنية ,السم :
تاريخ الميلد:
إسم و رقم الشارع :
رمز المنطقة البريدي:
اليميل :
أستطيع أن اتكلم اللغة أو اللغات التالية:
1ـ
جيد ) (

قليلً) (

متوسط) (

2ـ
جيد ) (

قليلً) (

متوسط) (

3ـ
جيد ) (

قليلً) (

متوسط) (

أو يمكنك إرسال هذه المعلومات بواسطة البريد العادي إلى العنوان
التالي :
djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband
Sachsen-Anhalt e.V.
Große Klausstraße 11
)06108 Halle (Saale

هل لديك أي سؤال ؟ الرجاء التصال بنا :
تانيا روزباك
هاتف5484722-0345 :

إيميل info@djo-sachsen-anhalt.de

