
 

 .المركز الثقافي، جمعية الثقافة والفكر الحرصادر عن  اعالن

 ضمن مشروع مجاورات تعلميةفرصة للمشاركة في 

 (التعلم التحرري تمكين الشباب ليكونوا صانعي التغيير في داخل المجتمع الفلسطيني من خالل تعزيز مفهوم )

 (0202 إلى أكتوبر 0202يناير ) 

، تلعب دورًا قياديًا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 
شروع " موفي هذا السياق تنفذ الجمعية  وبية و الوسطى من قطاع غزة.خالل العمل على تطوير قدرات األطفال و الشباب و المرأة في المحافظات الجن

ة روزا ، والذي يأتي بتمويل من مؤسس( تمكين الشباب ليكونوا صانعي التغيير في داخل المجتمع الفلسطيني من خالل تعزيز مفهوم التعلم التحرري 
زيز التفكير النقدي عالمساهمة في ت، و المشاركة المجتمعية النشطة لتعميق تعزيز مفهوم التعليم التحرري بين الشباب كوسيلة بقصد لكسبورغ األلمانية، 

 .معينة بين أفراد المجتمع من خالل بيئة تعلمية تفاعلية مواضيعوزيادة فهم 

مجاورات افتتاحية  سوف يتم من  4تنفيذ عدد النشاط الرئسي األول: تي: كاآلالمشروع وفق ثالث نشاطات رئيسية وعليه سوف يقوم المركز بتنفيذ ثالث 
م مشاركتهم/هن سابقين/ات ت /اتخاللها التعلم حول مفهوم التعلم التحرري، والتعرف على مراحل العمل الالحقة، حيث سوف تنفذ هذه المجاورات بين شباب

ة قضايا تخص المجتمع سوف ، من أجل مناقش/اتمجاوات صغيرة على مستوى الشباب 11عدد سوف يتم تنفيذ وشباب جدد. أما النشاط الرئيسي الثاني: ف
وعلى مستوى  /تمجاورات كبيرة ممثلة بالشباب 4سوف يتم تنفيذ عدد ، والنشاط الرئسي الثالث: ، والتعبير عنها باألدوات اإلبداعية المتنوعةمعهمحقًا تحدد ال

 المجتمع. 

بمناقشة  ات/بالعمل وفق مفهوم التعلم التحرري، ومهتمين /اتالمهتمين /تالثقافة والفكر، ممثلة في المركز الثقافي، بدعوة الشبابوعليه تتشرف جمعية 
بريدي اللى العنوان بالتقدم  ع /نباستخدام األدوات اإلبداعية والحوارية، ان يتفضلوا /هنالشغف في التعبير عن قضايا مجتمعهم /هنقضايا المجتمع، ولديهم

 أدناه وفق االعتبارات والشروط اآلتية: 

 أوال: الشروط المؤهلة للمشاركة. 

 المشارك/ة من سكان المنطقة الجنوبية، نشجع سكان المناطق المهمشة والمنكشفة في المحافظة. -
 عامًا. 53إلى  01ت من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين االمشاركين/ -
 الدافع الذاتي والشغف في مناقشة قضايا المجتمع بأسلوب التعلم التحرري. و أن يكون لدى المشارك/ة الرغبة  -
 تقبل لمفهوم التنوع واالختالف. المشارك/ة يجب أن يكون متقبل للنقد الفكري ولديه  -
 يقى في التقدم لهذه الفرصة.في مجال األدب، الفنون، صناعة األفالم، والموس /اتالموهوبين /اتيشجع المركز الشباب -
 ال توجد قيود على المستوى التعليمي، أو الخبرات. -

 ت االهتمام باالنخراط في جميع المبادرات الحقًا وفق ما يحدد الحقًا من معايير وطريقة تنفيذ. ايبدي المشاركين/ -

 يقدر المركز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.  -

 االعتبارات: 

 التفاهم الخاصة بالمركز هي الناظم  األساسي لإلنخراط في بيئة المركز والمشروع.قوانين المركز ووثيقة  -

 بدرجة عالية من التقبل لالختالف والنقد الفكري. /ات يلتزم المشاركين -

يئة جمعية ،  في بموافقة على استخدام الصور، والمواد المرئية والمسموعة، والمكتوبة المنتجة في المجاروات هيفي المشروع  /اتمشاركة الشباب -

منتجات  ، مع االحتفاظ بالحقوق والملكية الفردية في حالة وجودفتراضية وغير االفتراضيةلية االالثقافة والفكر،  وضمن قنوات النشر المحلية والدو 

 . تطلب ذلك



 

ن ي مشاركتها أو نقلها أو أخذ نسخ منها أرغب فـ/تي /ةجميع المواد المنتجة في المشروع  هي ملك لجمعية الثقافة والفكر الحر، وعلى أي مشارك -

 تقدم بطلب خطي للجمعية ويحق للجمعية الرفض أو  القبول حسب ما تراه مناسبًا ومطابقًا لسياسية الخصوصية والحماية للشباب. ـ/تي

بابية الخاصة المشاركة في المنصات الشذ في المركز الثقافي أو ة والمشاركة من األنشطة التي تنفاالستفاديحق للشباب المشاركين/ت في المشروع،  -

 بالشباب وفق األصول المتعارف عليها في المركز. 

 0101فبراير 01لموافق ا الخميسوذلك قبل يوم  /هاتقدم بطلب ترشيح نفسهـ/تمتلك الدافع والشغف لالنخراط في هذه الفرصة، أن يـ/تي ه/هاجد أنـ/تعلى من ي

ن م(، مع كتابة اسم الفرصة ) مجاوات تعلمية(، وكذلك كتابة سبب اإلهتمام بالفرصة ps.org-@cftavolunteerوذلك على البريد اإللكتروني للمركز  )

 سطور.  3فقرة مكونة من خالل 
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