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 . المقدمة1

متخصصة في مجال تعليم الكبار والتعاون  مؤسسة مهنية International DVVتعد مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار
تعمل مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار بالتعاون  عام. 50يقارب ياة على مدار ما بدعم التعلم مدى الح تلتزم اإلنمائي، إذ

 مع الشركاء في فلسطين على تطوير ودعم برامج تعليم الكبار والتطور الشخصي للشباب والكبار. وتسهم المؤسسة من خالل تحسين وصول الشباب
واالجتماعية الصعبة. وضمن خططها  ق التنمية المستدامة الممكنة، حتى في ظل الظروف الحالية االقتصادية والسياسيةوالكبار لسوق العمل، وتحقي

 .في تطوير ودعم مراكز تعليم الشباب والكبارمع المؤسسات الفلسطينية للشراكة تسعى االستراتيجية 

عليم العالي في فلسطين مهمتها تزويد الفرص التعليمية ذات الجودة العالية في برامج كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة هي مؤسسة أهلية للت
 سة تعليم عال  البكالوريوس والدبلوم المعتمدة إلى الطلبة من قطاعات المجتمع الفلسطيني كافة، وتعتبر دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة أول مؤس

عدة تخصصات متنوعة وفريدة من ائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، وتمنح درجة البكالوريوس في فلسطينية تركز تخصصاتها على الفنون األد
وتعنى بنشر قيم الديمقراطية وحرية التعبير والفكر  كما. ، وتعمل على تطوير مهارات ومواهب طالبها لتخرجهم سفراء لوطنهم وثقافتهم وحضارتهمنوعها

 .لسطيني واع  وحرمن أجل بناء مجتمع مدني ف

معية ار الكلمة الجاعلى مدار أعوام من الشراكة القوية واالستراتيجية بين كل من مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار وكلية د
تعليم الكبار كحق إنساني  الذي يرى  مبدأالمن انطالقًا  تعليم الكبار في فلسطين،تعلم و مبادرات من أجل دعم وتطوير عدة تم تطوير للفنون والثقافة، 

دعائم الرفاه الشخصي واالجتماعي واالقتصادي،  ءال غنى عنه إلرسا يعد في جميع أرجاء العالم أساساً  م مدى الحياةلجميع، فالتعلل اً يجب أن يكون متاح
 .ة الفقر وخفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. ويعتبر تعليم الكبار أداة لتمكين األفراد والمجتمع من مكافحاوالمحافظة عليه

ز من أجل دعم المراك لمشروع "حكايا من فلسطين"لفتح باب االنضمام ، يأتي هذا اإلعالن وتوسيع الشراكات المجتمعية هذه الجهودتعزيز وضمن إطار 
شباب والكبار من نساء ورجال من أجل دعم فرصهم في المشاركة الفاعلة في والمؤسسات المجتمعية المحلية في تطوير برامج تعلم ثقافي تستهدف ال

   الحفاظ على هويتهم الوطنية والمحلية، وعلى موروثهم وثقافتهم، وتطويرها وتعزيزها. 

   نبذة عن مشروع "حكايا من فلسطين". 2

سطين، بالشراكة مع كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، وبالتعاون مع تنفذ مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار في فل
عمل برامج مشروع إستمرارًا لاليعتبر  مشروع "حكايا من فلسطين". والقدس ثمانية مراكز مجتمعية لتعليم الشباب والكبار في الضفة الغربية وقطاع غزة

تشكيل الهوية  فيأساسي  باعتبارها مكون  ،في ترسيخ الثقافة الفلسطينية ضمن منهجيات التعليم المحلية ةواتساقًا مع رؤاها العامات القائمة عليه، مؤسسال
جتمع المدني الفلسطينية، بحيث يعتمد جوهر المشروع في االستفادة من مساحات التقاطع الكبيرة بين مجالي الثقافة والتعليم من أجل إشراك مؤسسات الم

 .التحرري  الثقافي والفني، وإكسابها األدوات الالزمة لبناء منهجيات التعليم الثقافيالفلسطيني في عمق العمل 

 أهداف المشروع: 

مساهمة المراكز  ، عبر اثراءتعزيز مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني في الحفاظ على الثقافة الفلسطينية والترويج لها المشروع يهدف بشكل عام الى إن
 واألقل تعرضًا لمختلف أشكال التعبير الفني والثقافي في احتضان التعليم والفعل الثقافي. المهمشةاب والكبار في المناطق الريفية المجتمعية لتعليم الشب

 ة.والوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمي بتمويل مشترك من اإلتحاد األوروبي ،ثالث سنواتمدة يستمر المشروع ل

 لمشروع: مراحل تنفيذ ا

 :من خالل ثالث مراحل المرجوة يطمح مشروع "حكايا من فلسطين" في تحقيق أهدافه
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 .مراكز الثمانية المجتمعية لتعليم الكبار في تقديم التعليم الثقافي وإدارة األنشطة الفنية والثقافية المختلفةالبناء قدرات  المرحلة األولى:

 .المستهدفة في التعبير الثقافي والفني عبر زيادة فرص التعليم والفعل الثقافي تعزيز مشاركة المجتمعات المرحلة الثانية:

 ، في فلسطين وأوروبا. الموروث الثقافي الفلسطيني والسردية الفلسطينيةرفع الوعي العام حول  المرحلة الثالثة:

 أهمية المشروع:

ضرورة  في االحتياجات المختلفة للمجتمعات المحلية المستهدفة، يشجع المشروع السابقة التي بحثت نتائج كافة عمليات تحديد االحتياجاتبناًء على 
ضمن برامج أخرى  بمنظور مجتمعي وتنموي، وذلك برامج التعلم الثقافيإنخراط المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار كفاعل أساسي في تبني وتقديم 

، والتي تساهم جميعها في اعطاء الفرصة برنامج التعلم المجتمعي والمبادرات المجتمعيةو ، ن الشخصيرنامج التمكيوب، برنامج التحرر من األميةك: عديدة
من خالل المشروع:  من هنا تكمن أهمية نشاط المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبارلشرائح مجتمعية متعددة لممارسة حقهم في التعلم مدى الحياة، ف

، ويساهم في التطوير والتنمية الهوياتيةوقيمه ومساهماته  ثقافتهللمساهمة في نشاطات ثقافية أصيلة تعبر عن توفير فرص للمجتمع المحلي  نحو
 .أفراد المجتمع في التغيير المجتمعي اإليجابي وفي الحياة االقتصادية والثقافية، وتعزيز التضامن المجتمعي تعزيز انخراطالمجتمعية والشخصية، وفي 

 المشروع؟التي يتم اختيارها لالنضمام إلى  لمراكزيه اا الذي ستحصل علم

ليس منحًا تمويلية  ،هنا وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكباريعرضه الشركاء: إن ما 
 الشركاء المذكورينتيارها. بل إن ما نعرضه هو شراكة تسعى إلى اندماج الطرفين )ليتم استخدامها في تنفيذ مشاريع من قبل المؤسسات التي يتم اخ

، والمساهمة المتعلقة بالتعليم الثقافي المجتمعية من التأمل في الحاجات واالهتمامات واألولويات المختارة( في عملية تعتمد على النهج التمكيني جهاتوال
  لتلك االهتمامات واألولويات واالحتياجات المجتمعية.ات المختارة ألن تطور عملها وفقًا في الوصول إلى تطوير قدرات تساعد المؤسس

طار تعاوني وشراكة إأهمها: العمل ضمن  ،عدة مرتكزات أساسيةمن  سيضيف المشروع للمراكز الشريكة اضافة نوعية على عملها المجتمعي، انطالقاً 
للثقافة  -محليًا وعالمياً - ، وتشجيع االبداع في المساحة المتقاطعة بين التعليم والثقافة، والترويجمحليالكممثل للمجتمع المراكز المجتمعية حقيقية مع 

حول تعزيز مساهمة المراكز  "حكايا من فلسطين"في بالمجمل سيتمحور العمل وبالتالي  .حدى الرافعات األساسية للهوية الفلسطينيةإالفلسطينية باعتبارها 
لى إضافة تعليم ثقافي، باإل جقدرات المراكز وتصميم مناهوتطوير في احتضان التعليم الثقافي، وذلك عن طريق العمل على بناء كة الشري المجتمعية

 ، كما سيوفريةتدريبات متعددة للمجتمع المحلي والفاعلين الثقافيين فيه، وادماج أكبر عدد ممكن من الشرائح المجتمعية المختلفة في الفعاليات الثقاف
للمساهمة في تأسيس خمس مشاريع ثقافية ناشئة مدرة للدخل في المراكز الشريكة المختلفة، كما سيساهم في تغطية جزء من   صغيرةالمشروع منحاً 

 تكاليف المشاريع التوثيقية وتكاليف تطبيق نشاطات ثقافية متنوعة. 

 ؟مشروعلنضمام ليتم اختيارها لال سالتي  المراكزما هي االلتزامات التي نتوقعها من 

 كبار ذات نهجو  شباب هي مؤسسات تؤمن بنوعية تعلم وتعليم مختلفة وبنوعية خدمات تعليم مشروع،التي سيتم اختيارها لالنضمام إلى هذا ال راكزإن الم
عمًا لعمل هذه المؤسسات ومكماًل فكرًا دا  من خالل مشروع "حكايا من فلسطين" تعليم الشباب والكبارفي  عملنا المشتركمبتكر. ولذلك نتوقع أن يكون 

الجاهزية لالنخراط في هذه التجربة المختلفة  مشروعالتي ستنضم لل مراكز. وحتى يكلل التطبيق الفعلي لهذا الفكر بالنجاح والتميز، نتوقع من الاومطورًا له
. وحيث أن هذا المسار سيتضمن عمليات تحليل وجدوله الزمني بالخطوط العامة للمشروع امعبر االلتز  لضمان تطبيقها بالصورة األمثلوالتعاون 

الشريكة أن تضمن التزام موظفيها على مختلف المستويات من حيث المشاركة  جهاتاحتياجات وبناء خطط تدخل وتنفيذها بشكل مشترك، نتوقع من ال
وأن تتعاون في  المسارات التدريبية.في يرية والمشاركة كذلك في عمليات تحليل احتياجات التطوير المؤسساتي وبناء القدرات ووضع الخطط التطو 

 المشاركة الفاعلة ضمن المشروع.  علىالتواصل مع الفاعلين الثقافيين المحليين والتواصل مع المجتمع المحلي وتشجيعه 
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 . شروط التقدم بطلب االنضمام3

 المناطق المستهدفة ضمن هذا اإلعالن

في محافظة الخليل )مدينة الخليل والقرى والمخيمات )وفقًا للمعايير المذكورة في األسفل(  ي، المؤسسات المؤهلةيستهدف هذا اإلعالن بشكل حصر 
 والتجمعات المحيطة بها(.

 الترشح المؤسسات المؤهلة لتقديم طلبات

تقدم خدمات تعليمية/ توعوية/ ثقافية  والتي المراكز المجتمعية التابعة للبلديات/ المجالس المحلية/ المجالس القروية في محافظة الخليل •
  للشباب والكبار في مجتمعاتها المحلية. 

المجتمعية المحلية )التي تعمل على نطاق خدمة مجتمعها المحلي المحدد )كبلدة معينة أو قرية أو مدينة أو مجموعة بلدات أو المؤسسات  •
التعليم الثقافي: كالمؤسسات الثقافية العاملة في مجاالت الفنون وير تطالمستعدة لالنخراط في مشاريع قرى/ مخيم( في محافظة الخليل 

 الكبار، أو مؤسسات العمل المجتمعي بإطارها العام.الشباب و المختلفة، أو المؤسسات التعليمية التي تهتم بتعليم 

 لمراكز الشريكةمعايير االختيار الرئيسية ل

 ة الخليل، وتستهدف بخدماتها المجتمع المحلي للمنطقة التي تتواجد فيها. أن يكون موقع المؤسسة المتقدمة بالطلب في محافظ (1
أن تكون المؤسسة المتقدمة بالطلب تعمل على تقديم خدمات تعليمية/ تثقيفية/ ثقافية تستهدف فئات متنوعة من الشباب والكبار من حيث  (2

 العمر والجنس والخلفية التعليمية والخلفية االجتماعية االقتصادية. 
  تكون المؤسسة، مؤسسة فلسطينية مسجلة كجهة غير ربحية أو تابعة لبلدية أو هيئة محلية فلسطينية.  أن  (3
 . تشمل على األقل غرفتي تدريب/ أنشطة أن يتوفر لدى المؤسسة مقر/ مساحات لتقديم خدمات التعليم الثقافي لجمهورها من المجتمع المحلي (4
 . سنوات على األقل على تأسيسها 3أمضت أن تكون المؤسسة المتقدمة بالطلب قد  (5
 . سنوية ةوإداري ةير ماليار أن يكون لدى المؤسسة نظام إداري/ مالي ومحاسبي وتق (6
ت أن تؤكد المؤسسة المتقدمة بالطلب استعدادها لمراجعة برامجها التعليمية الثقافية والعمل على تطويرها ضمن إطار االحتياجات واألولويا (7

 ور والتشارك مع مجتمعها المحلي. المجتمعية وبالتشا
 أن تتمتع المؤسسة المتقدمة بالطلب بعالقات شراكة وتعاون متنوعة مع مجتمعها المحلي والجهات األخرى الفاعلة فيه.  (8
 ا المشروع.االلتزام )ضمن فريق عملها وإدارتها( بالبرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات التي سيطرحهأن يكون لدى المؤسسة القدرة على  (9

 . مراحل تقديم الطلبات واالختيار 4

مرشحة، في حين يتم في المرحلة الثانية ال للمراكزمن التقييم. يتم في المرحلة األولى اختيار قائمة أولية  بمرحلتينالراغبة بتقديم الطلبات  المراكزستمر 
بشكل الجديد الشراكة  عقد سيتم اتخاذ قرار يهماوبناًء عل ."حكايا من فلسطين"بمشروع  المركز الذي سيلتحقالختيار مراكز زيارات لل تنفيذمن التقييم 

 كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة والجمعية األلمانية لتعليم الكبار.  مشترك بين كل من

 التعريفية  ةفتح باب الترشح والورش

عن طريق الموقع االلكتروني الخاص بالجمعية  كز المجتمعية لتعليم الشباب والكباردعم المرا برنامجسيتم اإلعالن عن فتح باب الترشح لاللتحاق ب
بهدف  ةتعريفي ةوسيتم عقد ورش. (لتعليم الكبار صفحة الفيس بوك الخاصة بالجمعية األلمانية األلمانية لتعليم الكبار ووسائل التواصل االجتماعي )

لمزيد من المعلومات  وبعملية ومراحل تقديم الطلبات، واإلجابة عن أية استفسارات حول هذه العملية. جبرنامالراغبة بتقديم الطلبات بال جهاتتعريف ال
  الرجاء اإلطالع على جدول المواعيد في األسفل. ةالتعريفي ةحول مواعيد وأماكن عقد الورش
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 مرحلة التقييم األولى

 international.jo-http://www.dvvبات من خالل الرابط التالي: يمكن الحصول على نموذج طلب االلتحاق واإلرشادات لتقديم الطل (1
 Vacancies and Announcements تحت عنوان:

 – 10:30 الساعة 08.202150. الموافق الخميس يوم المهتمة بالتقديموالهيئات المحلية للمراكز والمؤسسات تعريفية  ةورش عقدسيتم  (2
من خالل التسجيل على الرابط التالي: ) زوومتطبيق عبر  12:00

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdeioqDwvHNOjoeqLtz7RSgWDiGRw7PV4 ) الرجاء تأكيد ،
تأكيد المشاركة التسجيل و الرجاء  international.ps-info@dvv ني إرسال إيميل إلى عنوان البريد اإللكترو من خالل وذلك  حضورال

 . 04.08.2021عبر نفس اإليميل قبل نهاية يوم 
  بالتوقيت المحلي لفلسطين. مساءً  4:00 الساعة 16.08.2021وافق الماالثنين هو يوم الموعد النهائي لتقديم الطلبات  (3
  international.ps-info@dvv : ترسل الطلبات ومرفقاتها عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان (4
 الوثائق التي يجب إرسالها للترشح:  (5

 نموذج الطلب باللغة العربية.  تتم تعبئة، على أن المؤسسة ة/ديرمنموذج الطلب مكتمل موقع من  ▪
 . ن آخر تقرير سنوي إداري متوفر لدى المؤسسةنسخة م ▪
 . نسخة من الخطة االستراتيجية/ خطة العمل ▪

 لن تقبل أية طلبات مكتوبة بخط اليد أو مرسلة عبر الفاكس. (6
كلمة الجامعية للفنون والثقافة ومؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية فريق مكون من كلية دار ال قبلستتم مراجعة الطلبات من  (7

لك حتى ، وذالتقييمهذه المرحلة سيتم اختيار عدد من المراكز المتقدمة لزيارتها ضمن المرحلة الثانية من  تقييم نتائجبناًء على  لتعليم الكبار.
 . 2021نهاية شهر آب 

 مرحلة التقييم الثانية 

المراكز بالتواصل مع فريق مشكل من مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة  قومسي
ة من التقييم، مكونة من مرحلة ثاني إلى راكز. حيث ستخضع هذه المواتصاالت هاتفية التي تم اختيارها في مرحلة التقييم األولى من خالل رسائل رسمية

 والتزامه بالمعايير المذكورة في األعلى جاهزيتهو ركز لوضع الم تفصيالً  أكثرتقييم  ممثلين عن الفريق. وتهدف الزيارات إلىقوم بها زيارة تقييمية ي
  لالنخراط ضمن اطار العمل الخاص بالمشروع.

 : الشراكةفيما يلي الجدول الزمني لعملية الترشح واالختيار وإطالق 

 الجدول الزمني للترشح واالختيار  .54
 مالحظات الوقت  التاريخ  الوصف #
 ة معلومات تعريفية عقد ورش 1

 

التسجيل باستخدام  الرجاء ،سيتم عقد الورشة عبر زووم من خالل الرابط التالي 12:00 – 10:30 05.08.2021
info@dvv-ل إلى تأكيد الحضور من خالل إرسال إيميو  الرابط في األسفل،

 international.ps  04.08.2021قبل نهاية يوم . 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdeio

NOjoeqLtz7RSgWDiGRw7PV4qDwvH   

الموعد النهائي لتقديم الطلبات  2
 ومرفقاتها

info@dvv-الرجاء إرسال الطلبات إلى البريد اإللكتروني:  مساءً  04:00 16.08.2021
 international.ps 

  ستتم بالتنسيق المسبق مع المؤسسات المختارة.  - – 20.08راكز الموعد النهائي الختيار الم 3

http://www.dvv-international.jo/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdeioqDwvHNOjoeqLtz7RSgWDiGRw7PV4
mailto:info@dvv-international.ps
mailto:aecs@dvv-international.ps
mailto:info@dvv-international.ps
mailto:info@dvv-international.ps
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdeioqDwvHNOjoeqLtz7RSgWDiGRw7PV4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdeioqDwvHNOjoeqLtz7RSgWDiGRw7PV4
mailto:info@dvv-international.ps
mailto:info@dvv-international.ps
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ن المرحلة األولى م ةرشحالم
الزيارات الميدانية لمرحلة مواعيد و 

   التقييم الثانية

31.08.2021  

عالن عن اتخاذ القرار النهائي واإل 4
 تم اختياره  ذيالمركز ال

05.09.2021   

 

 


