Training voor Awardbegeleiders
Zaterdag 21 april 2018
Op zaterdag 21 april bieden we weer een training aan voor nieuwe Awardbegeleiders. De training
vindt plaats in Eindhoven.
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 Award-project starten staat de
voorbereiding van de start en verdere uitrol van het programma op de school of binnen
de organisatie, centraal.

Datum:
Zaterdag 21 april 2018
Tijd:
Inloop 9.45 uur, start 10.00 tot uiterlijk 20.00 uur.
Locatie:
Van der Valk Eindhoven
Trainers:
Ellen Schepens, Pascalle Cup en/of Franck Horio
Kosten:
De cursuskosten bedragen per persoon € 300,- en dat is incl. het cursusmateriaal en alle maaltijden
e.d. gedurende de hele dag. Deelnemers van vrijwilligersorganisaties betalen een gereduceerd tarief:
€ 125,- De rekening wordt na afloop verstuurd. Bij afmelding voor de training tot 7 dagen voor de
training, wordt de deelnemersbijdrage niet in rekening gebracht.

Programma in grote lijnen

10.00

Welkom, kennismaken en toelichting op het programma van de training

10.30

De Award; wat houdt het precies in?

11.15

Koffiepauze

11.30

Filosofie en achtergrond van het programma

12.00

Internationaal programma

12.30

Lunch

13.15

Kader van het programma

14.00

De vijf onderdelen

15.00

Pauze

15.30

Vervolg van de vijf onderdelen

17.30

Diner

19.00

Operationele zaken en organisatie van je eigen Awardunit.

20.00

Afsluiting van de training.

Met vriendelijke groeten,
Pascalle Cup
Directeur International Award for Young People, the Netherlands
Vazalstraat 2 / 5021 DR Tilburg / 06 - 43 49 04 46 / www.award.nl

