Algemene informatie over de training voor nieuwe Awardbegeleiders
Deze training is bedoeld voor iedereen die als begeleider met het programma van de International
Award wil starten en een groep deelnemers wil begeleiden. Het volgen van deze cursus is een
voorwaarde om het programma te mogen en te kunnen uitvoeren. De training is geconcentreerd in 1
dag. Met deelnemers die starten met een nieuw Awardproject, wordt aan het einde van die dag een
vervolgafspraak van een dagdeel ‘op maat’ gemaakt. In de cursus komen aan bod:





Een uitgebreide uitleg over het programma en een verdieping in alle onderdelen en
mogelijkheden van The International Award for Young People.
Het bespreken van de rol van de begeleider in het organiseren van het programma en
het begeleiden van de deelnemers, de jongeren.
Het nationale en internationale aspect van de organisatie en de mogelijkheden die dat
beidt.
Het bespreken van veel voorbeelden, situaties en vragen om alle informatie concreet te
maken.

Tijdens de vervolgafspraak met begeleiders die een nieuw Awardproject starten staat de
voorbereiding van de start en verdere uitrol van het programma op de school of binnen de
organisatie, centraal.
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Welkom, kennismaken en toelichting op het programma van de training
De Award; wat houdt het precies in?
Koffiepauze
Filosofie en achtergrond van het programma
Internationaal programma
Lunch
Kader van het programma
De vijf onderdelen
Pauze
Vervolg van de vijf onderdelen
Diner
Operationele zaken: het programma uitvoeren.
Afsluiting van de training.

We gebruiken veel interactieve werkvormen, er is ruimte voor vragen en in het laatste gedeelte is
voldoende gelegenheid om de eigen praktijk te bespreken.
Kosten voor deelname aan deze training

Wat

Training van 1
dag incl. lunch en
warme maaltijd
Training van
halve dag

Voor deelnemers van
gesubsidieerde
organisaties en
scholen
€ 300

Voor deelnemers van
vrijwilligersorganisaties:

€ 175

€ 65

€ 125

Wat krijgen ze ervoor:
Training en certificaat
Handboek
DVD en nieuwe filmpjes
Draaiboeken, PP en
diverse andere PDF’s
Gratis toegang tot
jaarlijkse
Awardbijeenkomst

