مشروع تعزيز فرص التعمم بين الشباب
عرض استقطاب مدرب
نبذة عن المؤسسة 5
مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي مؤسسة وطنية غير ربحية تيتم بالتعميم المجتمعي ،تأسست في القدس عام  1191استجابة لحاجة المجتمع
الممحة الكتساب وسائل ناجعة تساعد في التعمم واإلنتاج في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خمقيا االحتالل اإلسرائيمي .وتتخذ
الفمسطيني
ّ
المؤسسة رؤية راسخة ليا منذ نشأتيا" ،من أجل مجتمع فمسطيني تعممي حر وآمن" .وتوظف رسالتيا وفمسفة عمميا وقدرات العاممين فييا وكذلك

قدرات المجتمع من أجل تحقيق ىذه الرؤية.
بالتركيز عمى الحق في التعمم واليوية وحرية التعبير والوصول إلى العرفة ،تعمل مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي في كل من الضفة وقطاع غزة عمى
استيداف األطفال والشباب وتطوير بدائل عن التعميم الرسمي .كما أن لممؤسسة برنامج واضح في تعزيز القراءة والكتابة والتعبير عن الذات بكافة
أشكالو (لدى األطفال واليافعين) ،وبناء بيئة مساندة لثقافة التعمم في فمسطين ،ودعم االنتاج البحثي واألدبي في مجال ثقافة األطفال واليافعين.
مقدمة5
مشروع "تعزيز فرص التعمم بين الشباب" ىو مشروع يعمل عمى توفير فرص التعمم الذاتي والجمعي بين الشباب ،من خالل تطوير قدرتيم النقدية
والتحميمة في محور محو األمية اإلعالمية  ،من خالل إثراء وتحميل المحتوى اإلعالمي الذي يعبر عن قضايا اليوية والوحدة ومشاركة الشباب في
المجتمع  ،وتطوير وعي وادراك الشباب تجاه الرسائل اإلعالمية وقدرتيم عمى إدراك محتواىا وتحميمو.
ييدف المشروع الحقاً لتحفيز اإلنتاج اإلبداعي لمشباب باستخدام األدوات اإلعالمية المتنوعة ،وتطوير قدرتيم عمى تكوين المحتوى والرسائل
اإلعالمية الخاصة بيم ،وتنفيذ مبادرتين لنشرىا في المجتمع وفي أوساط الشباب واألوساط اإلعالمية.
يعمل المشروع عمى المراحل الثالثة التالية:
 ورش توعية من خالل مسار تفاكري يعمد إلى تطوير قدرة التحميل والتفكير الناقد من خالل تناول قضايا اليوية والوحدة ومشاركة الشباب ونقاشأمثمة متعددة من المحتويات اإلعالمية التي تتقاطع مع ما سبق ذكره  ،و تقديم مفيوم محو األمية اإلعالمية.
 تدريب يعزز معرفة الشباب بمفيوم م حو األمية اإلعالمية  ،واألدوات اإلعالمية المستخدمة في المشاركة المجتمعية ونشر الحمالت والمبادراتالمجتمعية ،وكيفية تكوين حمالت ورسائل إعالمية موجية لممجتمع.
 مخيم صيفي  ،يأتي في سياق تطوير وتبادل المعارف والخبرات بين المشاركين ،ويقوم بالبناء عمى المراحل السابقة  ،ومن خالل جو من األنشطةالتفاعمية ومجموعات العمل سيقوم المشاركون بتطوير الشكل النيائي لمبادراتيم اإلعالمية الموجية تجاه قضايا مجتمعية يودون تناوليا واثارتيا.
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تعمن المؤسسة عن حاجتيا لمدربين في مجال محو األمية اإلعالمية واإلعالم المجتمعي ،لدييم القدرة عمى توفير محتوى عممي وتفاعمي يطور القدرة
التحميمية والنقدية لممشاركين تجاه المحتوى اإلعالمي ،إضافة لقدرتيم عمى ربط ذلك بالمشاركة والتحشيد المجتمعي  ،وميارات العمل المجتمعي
المبادر في قطاع الشباب.

المهام والمسؤوليات :



العمل عمى تجييز مادة تدريبية شاممة تطور إدراك مجموعة من الشباب لمفيوم محو األمية اإلعالمية وميارات التفكير الناقد



تجييز خطة تفصيمية بما يتسق مع محاور مشاركة الشباب في المجتمعي والعمل اإلعالمي.

والمشاركة المجتمعية واستخدام األدوات اإلعالمية في المشاركة المجتمعي والتحشيد.


تنفيذ تدريبات لمدة ثالث أيام بواقع ( )6ساعات يومياً
تقديم تقرير و ٍ
اف عن التدريب.



الخروج بنياية التدريب بأفكار مبادرات لكل مجموعة من المتدربين ،تيدف لتناول قضايا مجتمعية باستخدام اإلعالم.



متطلبات للتقدم للعرض :



الشيادة الجامعية .



خبرة عممية في التدريبات في مجال محو األمية اإلعالمية واإلعالم المجتمعي.



تقديم تقرير ختامي بسير العمل في التدريبات والنتائج .



العرض المالي (بالدوالر األمريكي):



سعر الساعة التدريبية

عدد الساعات
التدريبية

اإلجمالي
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العرض الفني :
الفمسفة والمنهجية والطريقة المتبعة لتنفيذ التدريبات 5
تقديم الخطوط العامة لفمسفة التدريب ،ومنيجيتو وتقنياتو المستخدمة

محتوى التدريب ونتائجه 5
تقديم خطة لـ  3أيام تدريبية تراكمية مربوطة بيدف عام وأىداف خاصة .مع توضيح النتائج المتوقعة بنياية التدريب.

مالحظات 5

3|Page

مالحظات هامة5



مساء.
آخر موعد لتقديم العرض من يوم الخميس الموافق  2019/00/26قبل الساعة الثالثة
ً

عمى المتقدم لمعرض تقديم عرض فني يشمل مكونات المادة المراد اعطاؤىا ،والمنيجية التي سيتم اتباعيا وذلك حسب االنماذج

أعاله  ،والسيرة الذاتية الخاصة بو.


يمكن تجزئة العرض ،والمشروع غير ممتزم بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.



يعتبر استدراج العرض ىذا بشروطو جزء من العقد الذي سيتم توقيعو مع المدربين المرشحين.

ترسل العروض كاممة عمى اإليميل  Applications@tamerinst.orgلالستفسار التواصل عمى هاتف المؤسسة

. 937398244

االسم

التوقيع

..........................................................
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4|Page

