
 
 
 
 

 المركز الثقافي.  -جمعية الثقافة والفكر الحر

 الشباب يقودون التغيير ويحدثون االبتكار )تنمية الشباب( 

 خبير / ة نقد مسارات تعلم  
 ضمن مشروع

 تنمية الشباب( –االبتكار يحدثون )الشباب يقودون التغيير و 
 (2023إلى نوفمبر  2023)يناير 

 مقدمة:  

م تلعب دورا   1991جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة أهلية فلسطينية عير ربحية مستقلة تأسست عام 
قياديا في تطوير المجتمع المدني من خالل العمل على تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات 

الل المراكز التابعة لها، على تحقيق الجنوبية والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من خ
 اهدافها االستراتيجية وهي:  

تعزيز استدامة جمعية الثقافة والفكر الحر والقدرة المؤسسية والرقمية لالستجابة بشكل أفضل للمجتمع  -
 ضمن النهج القائم على حقوق اإلنسان.

تهم في تحقيق التحول والتغيير تعزيز المرونة واالستدامة المعرفية المقدمة للفئات المستهدفة لمساعد -
 اإليجابي في مجتمعاتهم.  

( ومنظمات المجتمع المدني لتناول قضايا العدالة  CRECsتمكين لجان تعزيز الصمود المجتمعي ) -
 االجتماعية وحقوق اإلنسان وخاصة قضايا المرأة واإلعاقة. 

لمجتمع المحلي على المستويين زيادة األشخاص وأنشطة المناصرة القائمة على األدلة والتي يقودها ا -
 المحلي والدولي. 

أجل من  الحر  والفكر  الثقافة  جمعية  تعمل  هنا  في      ومن  مستدام  بشكل  المرونة،  بناء  على  الناس  مساعدة 
تنموي   كمسار  االنسان  حقوق  على  القائم  النهج  وفق  الطوارئ  حاالت  في  والمستدامة  الواعية  التنمية  ظروف 

جمعية الثقافة والفكر  تنفذمستدام ومستند للمرجعيات الدولية ومستند للحساسية الثقافية للمجتمع. وفي هذا السياق 
االبتكاا  -الحر ويحدثون  التغيير  يقودون  الشباب  مشروع  الثقافي،  مع رلمركز  بالشراكة  وذلك   ، الشباب(  )تنمية 

: المساهمة في حماية جهود الشباب ومشاركتهم السياسية على مستوى يهدف إلىمؤسسة روزا لكسمبورغ، والذي  
ير المناخ، والذي سيساهم في أن يكون  الحكومة والبلديات، وزيادة مهاراتهم في الممارسات السياسية الهامة وتغ

 الشباب فاعلين رئيسيين في إحداث التغيير. 
أجل   الثقافي    ذلكومن  المركز  خبير/يتطلع  لة  الختيار  جلستين  تنفيذ  أجل  تعلممن  مسارات  تم   نقد  شعبية 

ي البلديات،  الشباب ف   مشاركةو   مسبقًا من قبل الشباب أنفسهم، والتي اختصت بقضية التغير المناخي  هاعدادإ
 المتطلبات والشروط أدناه:  وفقالتقدم يجدون في أنفسهم الكفاءة وعليه يدعو المركز الخبراء الذين 

 المهام المطلوبة: 



 
 
 
 

لمناقشة مسارات التعلم من حيث: المواد التعلمية   ساعات عمل(  5ة نقدية لمسارات التعلم )إجراء جلس -
دروس مستفادة، الربط بين موضوع التغير المناخي والممارسات اليومية  الشمولية والترتيب،    :المطروحة

 مثال )التغير المناخي يبدأ من فطورك الصباحي(.  
المسارات بشكل منظم عداد إ ساعات عمل(، من المتوقع أن يتم  5إجراء جلسة تغذية للمسار وبناؤه ) -

ومرتب وفق المخرجات من الجلسة األولى ونتوقع أن يتم تسليم مسار متكامل وقابل للتنفيذ، بحيث 
 يكون لكل مساٍر بطاقة.  

 معايير االختيار 

 القة الع ذوي  او يفضل أصحاب الخلفيات العلمية المرتبطة بالبيئة على سبيل المثال الهندسة البيئية -
ويفضل من له خبرة سابقة في مجال التغير أن ت/يكون لدى المتقدم/ة مهارات نقد مسارات تعلم  -

 مشاركة الشباب في البلديات.  و المناخي
 تحرري والمشاركة السياسية. ن ت/يكون لديه خبرة واسعة في مواضيع ومفاهيم التعليم الأ -
)معايشات، مجاورات، أيام تعلمية، تدخالت أو  ن ت/يكون قد قام بإدارة وتنفيذ نشاطات مشابهةأ -

 .  2022وعام   ،2020بين عام  مبادرات شعبية( ما

 شيقل.  600السعر المحدد للخدمة: 

 اإللكترونيرسال سيرتهم الذاتية وذلك عن طريق البريد إيطلب من المهتمين 

وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين  1/2023  /31الموافق  الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 
 الذين يقع عليهم االختيار فقط

على من: ت/ يجد في نفسه/ ها، الكفاءة والدافعية والرغبة للمشاركة، إرسال بياناته الشخصية عبر  
 ps.org-trainer@cfta : ايميل 
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