
 

 

 دعم المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار  برنامج إعالن فتح باب الترشح لالنضمام ل

وكلية دار الكلمة   الكبارالتعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم ومؤسسة   بالشراكة بين كل من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 الجامعية للفنون والثقافة 

وكلية دار الكلمة   DVV Internationalتعمل وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار 
تعليم الكبار كحق إنساني   الذي يرى  مبدأالانطالقًا من   فلسطين،   من أجل دعم وتطوير تعليم الكبار في  2015منذ عام الجامعية للفنون والثقافة 

دعائم الرفاه الشخصي واالجتماعي   ءال غنى عنه إلرسا يعد في جميع أرجاء العالم أساساً  م مدى الحياة لجميع، فالتعلل اً يجب أن يكون متاح
. على الطريق  والمجتمع من مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة  . ويعتبر تعليم الكبار أداة لتمكين األفراد اواالقتصادي، والمحافظة عليه

ة مع وزارة  نحو تطوير برامج تعليم الكبار وإرساء ثقافة التعلم مدى الحياة في فلسطين، تم إنجاز العديد من الخطوات ضمن هذه الشراكة االستراتيجي 
 جية الوطنية لتعليم الكبار في سياق التعلم مدى الحياة.  التربية والتعليم العالي وخاصًة تحت إطار االستراتي

لتأسيس وتطوير   فلسطينية  مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وهيئات حكم محلي  مؤسسات    وقد توجت هذه الجهود بالعمل المكثف والمعمق بالتعاون مع
بالشراكة مع كّل من بلدية اليامون، وبلدية عرابة وبلدية الكرمل، وبرنامج    فلسطين،   أول ثالثة مراكز مجتمعية لتعليم الشباب والكبار من نوعها في 

ة األلمانية لتعليم  التأهيل المجتمعي التابع لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، باإلضافة إلى وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلمة الجامعية والجمعي 
الشراكات المجتمعية، يأتي هذا اإلعالن لفتح باب االنضمام لهذه الشراكات من أجل دعم المراكز    وضمن إطار تعزيز هذه الجهود وتوسيع   الكبار.

   المجتمعية لتعليم الشباب والكبار.   

 الترشح  المؤهلة لتقديم طلبات الجهات 

شريطة وجود البلدية/ المجلس المحلي/   سنوات أو اكثر 3تعمل حاليًا أو عملت سابقًا لمدة ل   (والموازي  مراكز تعليم الكبار )محو األمية •
 المجلس القروي كشريك رسمي في طلب الترشح.  

 (  والموازي  معايير االختيار الرئيسية لمراكز تعليم الكبار )محو األمية 

 المناطق الجغرافية المستهدفة: مختلف محافظات الضفة الغربية. .1
 في مجتمعه.   أو اكثرسنوات  3يكون مركز تعليم الكبار التابع لوزارة التربية والتعليم متواجد منذ أن  .2
أن يكون الطلب لمراكز تعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم مقدمًا بشكل مشترك مع الهيئة المحلية )بلدية/ مجلس محلي/   .3

 مجلس قروي(.
من قبل    ة للمركز التابع لوزارة التربية والتعليم بتوفير مقر للمركز، على أن يتم منح الهيئة المحليةأن تتعهد الهيئة المحلية الشريك .4

شيكل ألغراض ترميم/ تجديد/ صيانة/ تأثيث/ معدات المقر بما يتالئم مع احتياجات مرافق    30,000منحة بقيمة    الجمعية األلمانية 
 .   هي مبينة في نص اإلرشادات كما  المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار، 

مركز مجتمعي لتعليم الشباب والكبار وفقًا للوصف التوضيحي لهذا  مراكز المهتمة أن تبدي استعدادها ورغبتها بالتحول إلى العلى  .5
 .  المركز في نص اإلرشادات

لتعليم الشباب والكبار وفقًا للوصف التوضيحي لهذه  بمبادئ عمل المراكز المجتمعية  مراكز المهتمة بالترشح أن تبدي التزامها  العلى   .6
 .  المبادئ في نص اإلرشادات

مراكز المهتمة بالترشح بعالقات وشراكات وتعاون وأنشطة مشتركة مع مجتمعاتها المحلية/ المؤسسات والشبكات األخرى/  الأن تتمتع   .7
 الهيئات المحلية في مجتمعاتها/ الجهات الحكومية ذات العالقة.  
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االجتماعية    المراكز  دفتسته .8 والخلفية  التعليمية  والخلفية  والجنس  العمر  حيث  من  والكبار  الشباب  من  متنوعة  فئات  المهتمة 
 االقتصادية.  

 معلومات هامة 

 .الطلبات لتقديم وكيفية تقديم الطلبات الرجاء مراجعة اإلطار المرجعي  والمواعيد الهامة  البرنامج  لمعرفة كافة التفاصيل حول  .1
 international.jo-http://www.dvvمن خالل الرابط التالي:    اتلتقديم الطلب  واإلرشادات يمكن الحصول على نموذج طلب االلتحاق   .2

 Vacancies and Announcements تحت عنوان: 

لمراكز تعليم الكبار )محو األمية والموازي( )اختيار يوم واحد بما يتناسب مع الراغبين بالترشح( يومي األحد    تعريفية   ات ورش   عقدسيتم   (1
إرسال  من خالل  وذلك    الرجاء تأكيد الحضورعبر تطبيق زووم، الرجاء تأكيد الحضور    10:00الساعة    2021/ 02/ 14+15واالثنين  

    international.ps-aecs@dvvإيميل إلى عنوان البريد اإللكتروني 

عبر تطبيق زووم )تجدون الرابط في جدول المواعيد    10:00الساعة    2021/ 02/ 18يوم الخميس    اخيرة   استفسارات  سيتم عقد ورشة   .3
   الموجود في االطار المرجعي(.

 ًا بالتوقيت المحلي لفلسطين. عصر  3:00، الساعة2021/ 02/ 28الموافق  األحدالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم   .4
  international.ps-aecs@dvvترسل الطلبات ومرفقاتها عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان:  .5
 الوثائق التي يجب إرسالها للترشح:   .6

من   ▪ موقع  مكتمل  الطلب  المحليةنموذج  والهيئة  للمركز  المقترح  في    المدير  النظر  يتم  )ولن  للنموذج  وفقًا  بختمها  ومختوم 
 الطلبات غير المكتملة(.  

 وذج الطلب باللغة العربية.  نم يعبئأن   يجب .7
 لن تقبل أية طلبات مكتوبة بخط اليد أو مرسلة عبر الفاكس. .8
فريق مكون من وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ومؤسسة التعاون الدولي    قبلستتم مراجعة الطلبات من   .9

  تقييم   نتائج التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار. تعتبر مرحلة تقديم الطلبات هي المرحلة األولى من تقييم طلبات الترشح. بناًء على  
 2021/ 3/ 25-7، وذلك خالل الفترة ما بين التقييم لزيارتها ضمن المرحلة الثانية من    ةالمتقدم  المراكزد من  هذه المرحلة سيتم اختيار عد

 .2021من عام 
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