
 

 

دورة تدريبية ضمن برنامج التبادل الثقافي بعنوان 
 ) قائد الشباب(

 ماذا تعني بطاقة قائد الشباب ؟

هي عبارة عن   JuLeiCa إختصارا  تسمى إن بطاقة قائد الشباب و 

بطاقة موحدة على صعيد ألمانيا اإلتحادية و بطاقة معترف بها 
مجال األطفال و تعطى لجميع المتطوعين العاملين في  و رسميا  

الشباب , كما و ستمنح لألشخاص الذين أكملوا بنجاح دورات 
متخصصة و يرغبون في العمل التطوعي في مجال األطفال و 

الشباب أو األشخاص الذين يعملون حاليا  كمتطوعين في المنظمات 
 و النوادي الشبابية.

 ؟JuLeiCaكيف يمكنني الحصول على بطاقة قائد الشباب 

سنة و يجب عليك أن تكون قد  16ال يقل عمرك عن يجب أن 

حضرت كال الدورتين المنهجيتين باإلضافة إلى أن حضور دورة 
 ساعات على األقل هو أمر إلزامي. 8إسعاف أولي لمدة 

 ولى و تتضمن :الدورة المنهجية األ

 المفاهيم األساسية لعمل اإلطفال و الشباب. 

 المجموعات و الفرق الشبابية. 

 س المجموعة و كيفية إدارة المجموعةعلم نف. 

  كيفية التعامل مع الخالفات ضمن المجموعة. 

 أسياسيات التواصل. 

 التعليم التجريبي. 

 و تتضمن : الثانيةالدورة المنهجية 

  أمور قانونية بما يخص عمل و حماية الشباب. 

 إدارة المشاريع و جمع التبرعات. 

  المختلفةأساليب العمل الشبابي بين الثقافات. 

 مناهج في التنوع الثقافي. 

 متى سيبدأ البرنامج التدريبي لدورة قائد الشباب؟

في  2107نيسان  2و لغاية  آذار  31من  :الدورة المنهجية األولى

 (Halle/Saaleشونبك )

 2107نيسان  23نيسان و لغاية  21من  :الثانيةالدورة المنهجية 

 (Dessau) درستنفي 



خالل الدورة التدريبية ستقيم كامل المجموعة مع بعضها البعض 
ضمن سكن مخصص للمشاركين في الدورة ضمن غرف متعددة 
األسرة )سيتم فصل الجنسين( , تتضمن خدمات الدورة بالإلضافة 

إلى ثمن الطعام و تكاليف البرنامج باإلضافة أيضا  إلى االقامة 
 10مزي هو على األقل هناك فقط رسم إشتراك ر تذكرة السفر.

 يورو لكل دورة منهجية .

 2017آذار   17التسجيل لغاية 

 ومن أجل ذلك يرجى إرسال إيميل إلى العنوان التالي :

lsa.de-sarah.pukall@djo 

 يتضمن المعلومات التالية :

 الكنية ,األسم :

 تاريخ الميالد:

 قم الشارع :إسم و ر

 رمز المنطقة البريدي:

 اإليميل :

 أستطيع أن اتكلم اللغة أو اللغات التالية:

ـ                                   قليال ) (       متوسط) (         1

 جيد ) (      

ـ                                   قليال ) (       متوسط) (         2

 جيد ) (      

ـ                                   قليال ) (       متوسط) (         3

 جيد ) (      

أو يمكنك إرسال هذه المعلومات بواسطة البريد العادي إلى العنوان 
 التالي :

djo-Deutsche Jugend in Europa 
Projekt „Gender und Migration“ 
Schönebecker Str. 82-84 
39104 Magdeburg  

 هل لديك أي سؤال ؟ الرجاء اإلتصال بنا :

 سارة بوكال

 73659236-0391 هاتف:

  lsa.de-sarah.pukall@djoإيميل :
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