
 الثقافي المركز  - جمعية الثقافة والفكر الحر

 ين / البرامج المرئية و المناظراتمدرب اعالن

، تلعب دوراً قيادياً في تطوير المجتمع المدني 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

 األطفال و الشباب و المرأة في المحافظات الجنوبية و الوسطى من قطاع غزة.الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات 

 تقديم: 

جمعية الثقافة والفكر الحر، وفق سياسية تركز على إتاحة الفرصة للشباب لالندماج بشكل فعال، والمشاركة التابع ليعمل المركز الثقافي 

ة واإلعالمية التي يشرف المركز على تنفيذها، والتي تُعنى بقضايا حقوِق بشكل نوعي في قيادة وتنفيذ النشاطات الثقافية والمجتمعي

 اإلنسان، وتجذير الهوية الثقافية الفلسطينية، والقضايا المرتبطة بواقع الشباب الفلسطيني. 

 و منها : البرامج والنشاطات في عمليات دعم وتشجيع واستقطاب الشبابو يعتمد المركز على 

منصة تفاعلية للشباب تساهم في إطالق طاقاتهم اإلبداعية و استثمار األدوات االعالمية في تسليط الضوء واحداث منصة ميديا شو وهي 

تغيير ايجابي ملموس يُظهر الشباب ويعطي نماذج حقيقية لقدرة الشباب على التغيير ورسم سياسات جديدة من خالل أصواتهم وصورتهم 

نحو االفضل وإحداث التغيير في قضايا مرتبطة بحقوق اإلنسان، والهوية الثقافية الفلسطينية،  من  أجل االرتقاء بواقعناو  الواضحة 

 مستخدمة في ذلك نهج المشاركة كأساس منهجي للتطوير والتغيير.

/ شابا 05لعدد  يةحيث يسعى المركز لعقد ورش تدريب مع الشباب ضمن منصة ميديا شو  برنامجووفق ذلك يعمل المركز على تنفيذ  و

، من و البرامج المرئية و المناظرات  صناعة األفالم القصيرة بهدف تعزيز مهاراتهم في  الوسطى و الجنوبية من المحافظات شابة 

 على: برنامجحيث يشمل ال رةضغط والمناصللخالل  استخدام األدوات اإلعالمية والمجتمعية كأدوات 

 ة و برامج مرئية و مناظراتقصير أفالمصناعة هارات والمعلومات الالزمة من أجل تدريب الشباب وتزويدهم بالم: المرحلة األولى

 , من خالل :المجتمعية لمناصرتهاوالتي سوف يتم اختيارها من قبل الشباب أنفسهم،  واستخدام األدوات اإلعالمية ايا مناصرة القضل

  القضايا المجتمعية باستخدام النهج القائم على حقوق االنسان تدريب تمهيدي للشباب حول دور المنصات اإلعالمية في مناصرة

 و اللوائح الدولية .
  ( انتاج أفالم قصيرة  -  صناعة و تقديم برامج مرئيةتطوير مهارات الشباب في– ) تقديم مناظرات 

م مختصة من أجل تطوير خطة تحكي انوذلك ضمن لجبرامج  2و عدد  أفضل مناظرةو  أفالم قصيرة 0اختيار أفضل : المرحلة الثانية

  .عمل مركزة حول مناصرة قضايا المجتمع

والبدء في خلق منتجات شبابية تعبر عن رأي الشباب في القضايا حيث  منصة ميديا شودمج من وقع عليهم االختيار في  : المرحلة الثالثة

و صانعي  و االعالمسينفذ الشباب تدخالتهم مع المجتمع الواسع من الفئات المهمشة و منظمات المجتمع المحلي و مجموعات الشباب و 

  السياسات و القرارات التي ستساعدهم على معالجة قضاياهم .

 المتوقع من التدريب: 

 والدفاع  لمجتمعاكقوة فاعلة ومغيرة في المجتمع، وأن يتبنى الشباب قضايا  مفهم الشباب ويدرك أهمية مشاركتهأن ي

 عنها من خالل األدوات المتاحة.

 . أن يصبح الشباب لديهم القدرة على انتاج محتوى تفاعلي حول قضايا المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 مجتمعاتهم.و  كأداة لمناصرة قضاياهمن يستطيع الشباب تنظيم مناظرات و توظيفها أ 

 



 لــ:عن حاجته  المركز يعلنووفق ذلك 

 وفق التفاصيل اآلتية: صناعة المحتوى مدرب لبناء وتطوير قدرات الشباب / ات في -1
 جلسات تفاعلية 15: مدة التنفيذ . 

  :واحدة. فرصةعدد الفرص 

 أهداف التدريب : 

 .تقديم البرامج المرئيةشاب/شابة ممن يمتلكون مهارات أساسية في  02لعدد  الشباب في اعداد البرامج المرئية تطوير مهارات  -

 .شباب مرتبطة بقضايا المجتمع  5مجموعة مكونة من كل برامج مرئية  ل 4انتاج  -

 الخدمات المطلوبة  :

 الفعال حيث من المتوقع أن تعالج الجلسات تطور المهارات االتية :جلسات تفاعلية حول صناعة المحتوى المؤثر و  02عقد  -

 . كتابة المحتوى 

 . تضمين المحتوى روح الفكاهة 

 . خطوات صناعة المحتوى 

 .نشر المحتوى 

 . إدارة التطبيقات 

 

 :المهارات و المؤهالت

 . أو أي مجال آخر ذي صلةفي االعالم  ماجستير  /حاصل /ة على درجة البكالوريوس -

 سنوات. 3ال تقل عن المحتوى و اإلخراج كتابة على  التدريب لديه/ها الخبرة في مجال -

 سنوات. 3ال تقل عن  اعداد البرامج واإلخراج  في مجال لديه /ها الخبرة -

 المؤسسة تشجع االشخاص المؤهلين من ذوي االعاقة للتقدم -

 

 

 

 



  الشبابية و المساءلة المناظرات مدرب لبناء وتطوير قدرات الشباب / ات في -2
 أيام  15ساعات يوميا على مدار  0بواقع  تفاعليةساعة  05: دة التنفيذم . 

 واحدة. فرصةدد الفرص: ع 

:التدريب أهداف   

 تنظيم المناظرات.شاب/شابة ممن يمتلكون مهارات أساسية في  02لعدد فن الحوار و النقاش و المحاججة تطوير مهارات  -

 .المجتمع شباب في كل مناظرة مرتبطة بقضايا  4مناظرات لعدد  5تنظيم  -

 الخدمات المطلوبة :

حيث من المتوقع أن تعالج الجلسات تطور فن النقاش و البحث و الخطابة و العمل ضمن الفريق جلسات تفاعلية حول  02عقد  -

 المهارات االتية :

 . تعريف المناظرات 
 . صياغة خطاب المناظرة 
 . تحديد القضية 
 . إدارة النقاش 
 . مهارات التناظر 

 :المهارات و المؤهالت

 في تخصص له عالقة بموضوع التدريب .  / ماجستير  حاصل /ة على درجة البكالوريوس -

 سنوات. 3ال تقل عن على المناظرات  التدريب لديه/ها الخبرة في مجال -

 سنوات. 3ال تقل عن في عمليات المتابعة و االعداد و التنظيم و تقديم المناظرات  لديه /ها الخبرة -

 المؤسسة تشجع االشخاص المؤهلين من ذوي االعاقة للتقدم -

 

يطلب من المهتمين/ات تقديم سيرتهم الذاتية وصفحة غالف توّضح سبب االهتمام بالتدريب وملخص لخبرتهم في هذا 

 المجال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن طريق البريد االلكتروني

trainer@cfta-ps.org 

 ، ويٌشترط كتابة عنوان االعالن في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية .

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو االثنين الموافق 01 /09/ 9102 وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين 

 يقع عليهم االختيار فقط.

 


