ال�شباب وبناء الوطن

ال�شباب وبناء الوطن
املقدمة:
ال�شباب ثروة الأمة وكنزها الثمني ،والرثوة املهمة ال�ستثمارها
ا�ستثماراً �إيجابياً يف تنمية الوطن وتطوره .و�أ�صبح العمل ل�صقل
ال�شخ�صية ال�شبابية ،و�إك�سابها املهارات واخلربات العلمية والعملية،
وت�أهيلها الت�أهيل املطلوب ل�ضمان تكيفها ال�سليم مع امل�ستجدات-
من متطلبات التنمية الوطنية املت�سارعة واملتغرية؛ باعتبار ال�شباب
الوقود الأول لتلك التنمية ،والقوة االقت�صادية الفعلية لأن الإن�سان
ال املال هو ثروة الوطن احلقيقية؛ فب�سواعد ال�شباب املتعلم
يحقق املجتمع �أهدافه ،ويعلو �صرح الوطن ،وي�ضمن منعته وقوته
االقت�صادية والأمنية ،وتوفر عقولهم النرية القاعدة العلمية التي
ت�ضمن النجاح والتقدم يف اجلهد االقت�صادي والتنموي للوطن.
من هنا ت�أتي �أهمية تعزيز املواطنة لدى ال�شباب ّ
ببث الروح الوطنية
وتعميق روح االنتماء للوطن وحاجاته واحلفاظ على كينونته،
واال�ستعداد للدفاع عنه يف حالة تعر�ضه للخطر� ،سواء �أكان خطراً
داخلياً � ،أو خطراً خارجياً ي�ستهدف ا�ستقالله و�سيادته .وت�أتي
�أهمية �إعادة بناء الذاكرة يف جيل ال�شباب ،بت�أكيد التوا�صل الثقايف
واحل�ضاري بني الأجيال ،ومعرفة حقائق التاريخ والرتاث الوطني،
واجلهود اجلبارة التي بذلها الآباء امل�ؤ�س�سون يف �إقامة دولة االحتاد،
و�صيانة وحدة الوطن وا�ستقراره وال�سيما الباين امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل .ومنعاً لت�شتت جهود ال�شباب
ومهاراتهم وقدراتهم ف�إن ا�ستجماع طاقاتهم وتوحيدها نحو
ح�س امل�س�ؤولية
الأهداف والأولويات الوطنية واالجتماعية ،ورفع ّ
واالن�ضباط لديهم من خالل عملية الرتبية والتهذيب اخللقي
والقيمي ،والتعريف ب�أ�س�س وقوانني الدولة ونظامها ود�ستورها ُي َع ّد
�سداً منيعاً �أمام حماوالت زرع الفو�ضى وانتهاك القيم والقانون.

�أهداف الربنامج:

•تعزيز القيم الوطنية وروح الوالء واالنتماء بني �شباب الوطن
و�أفراد املجتمع ،بت�سليط ال�ضوء على الدور الذي ي�ؤديه �أبناء
الوطن يف �صون بالدهم وحمايته.
•�إعداد القادة ال�شباب املنتجني واملتفاعلني واملوالني للوطن وقيادته.
•تعزيز روح االنتماء والوالء لدى ال�شباب ،ومنحهم احلما�س للذود

عن الوطن وحماية ما�ضيه وحا�ضره.
•التعريف بدور القيادة الإماراتية واجلهود واملبادرات الوطنية
املختلفة الهادفة �إىل ا�ستثمار الطاقات ال�شبابية وتوجيهها للمجتمع
والوطن.

املحتويات:
الوحدة الأوىل:

•تعزيز املواطنة لدى ال�شباب وتعميق روح االنتماء للوطن.
•دور ال�شباب يف بناء الوطن وحفظ ممتلكاته.
•م�س�ؤولية ال�شباب نحو الوطن من خالل العمل التطوعي وامل�س�ؤولية
املجتمعية.

الوحدة الثانية:

•دور القيادة وجهودها احلثيثة لدعم ال�شباب وحتفيزهم يف كافة
املجاالت االجتماعية واملهنية ،والثقافية والريا�ضية.
•دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية والرتبوية يف تقدمي الدعم الالزم لل�شباب
ل�ضمان انتمائهم ووالئهم الوطني.

الوحدة الثالثة:

•مهارات و�إمكانيات ال�شباب يف مواجهة ع�صر العوملة والثورة
املعلوماتية.
•�أهمية م�شروع اخلدمة الوطنية ودوره يف حفظ �شباب الوطن و�ضمان،
والئهم و�إخال�صهم ومتكينهم من الدفاع عن الوطن.

خمرجات التعلم:

•تعزيز قيم التعاون والتعا�ضد والت�سامح بني �أفراد املجتمع وال�سيما
ال�شباب ،مبا ي�ؤكد التكاتف والتما�سك االجتماعي و�إطالق املبادرات
ال�شبابية؛ لتقدمي خدمات طوعية ت�سهم يف تقدم املجتمع ،وتق ّلل من
�أعباء الطبقات ال�شعبية.
•�إعداد القادة ال�شباب املنتجني واملتفاعلني واملوالني للوطن وقيادته.
•تعزيز دور ال�شباب يف اخلدمة العامة واخلدمة الوطنية من خالل
الأعمال التطوعية.
•تعريف الطالب بالوحدة الوطنية وبيان دورها يف تعزيز مفهوم
االنتماء للوطن والوالء للقيادة.
•تعزيز روح االنتماء والوالء لدى ال�شباب ،ومنحهم احلما�س للذود عن
الوطن وحماية ما�ضيه وحا�ضره.
•التعريف بدور القيادة الإماراتية يف امل�شاريع ال�شبابية املختلفة،
واجلهود واملبادرات الوطنية املختلفة الهادفة �إىل ا�ستثمار الطاقات
ال�شبابية وتوجيهها للمجتمع والوطن.

و�سائل تنفيذ الربنامج

•م�صادر ومراجع علمية معتمدة.
•�أقوال لقادة الدولة و�صور وثائقية معززة.
•�أفالم ت�سجيلية.
•جل�سات حوارية ومناق�شات.
•م�سابقات وجوائز حافزة.
•و�سائل عر�ض �إلكرتونية :عر�ض تقدميي بال�شرائح ،وب�صيغة
ثالثية الأبعاد.
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