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 أسعار  عروض  استدراج

 واإلنجازات  التجارب  وتوثيق النجاح قصص  ايةو ر  حول  تدريبي  برنامج أعمال وتسيير  لتدريب  مدرب  مع  للتعاقد

 2021 اكتوبر  26و 25

 

 

 (TCC) املعلم إبداع مركز 

 والشرق   فلسطين   في  للّتعليم  االجتماعية  املخرجات  لتعزيز  أساس ي   بشكل  ومكرسة  مسجلة،  ربحية  وغير  حكومية  غير  فلسطينية  مؤسسة  هو 

 التنموية.  واحتياجاتها مجتمعاتها تجاه مسؤولية أكثر البلدان  تلك في التعليم أنظمة من  سيجعل مما إفريقيا وشمال  األوسط

 

 :الرؤية

 .ومدني ديمقراطي مجتمع بناء في بفاعلية ويشاركون  الوطنية  بهويتهم وملتزمون   ومعاصرون، ومتسامحون  ومنتجون   مبادرون  فلسطينيون 

 

 :الرسالة

  عزيز لت  املحلية  واملجتمعات  الرئيسيين   الفاعلين   تمكين   على  تعمل  اجتماعيا،  ومسؤولة   تعليمية  فلسطينية  حكومية  غير  منظمة  هو  املعلم  ابداع  مركز

 واإلدماج.  واملساواة اإلنصاف  مبادئ وتعزيز  النوعي للتعليم االجتماعية املخرجات

 

 (ACEA) للجميع للتعليم العربية الحملة

 املعلمين   ونقابات  املجتمعية،  واملنظمات  الحكومية  غير  واملنظمات  واالئتالفات  الشبكات  من  مشكلة  ربحي،  وغير  ومستقل   متعدد  تحالف  هي

  تحقيق   لضمان   املدني  املجتمع  جهود   وتعبئة  توحيد  إلى  )اكيا(   تسعى  العربية.  الدول   داخل  بالتعليم،   املهتمة  الفعاليات  من   ذلك  إلى  وما   واالتحادات

 .للجميع التعليم أهداف

 

 أبريل  نيسان/  في  وداكار   1990  جومتيان   مؤتمري   عن  املنبثقة  (GCE) للتعليم  العاملية   الحملة   إطار  في  يأتي  الذي  للتعليم  العربية  الحملة   تأسيس  إن 

  التعليم   تعزيز  في  يسهم  أن   شأنه من  الذي   م2009 مايو  من والعشرين  السابع   في  املنعقد  صنعاء  مؤتمر  عن  الصادر  صنعاء  إعالن   على  وبناء    ،2000

  التعليم  بضمان   واملتعلقة  عامة  بوعودها  الوفاء  أجل  من  الدولي  واملجتمع  الحكومات  على  للضغط  الجهود  وتعبئة  اإلنسان،  حقوق   من  أساس ي   كحق

 .واملحرومين  والنساء األطفال سيما وال  الناس، لجميع النوعية والجيد املجاني إلزامي األساس ي 

 

  جميع في الديمقراطية املعايير وإتباع واملساواة واملساءلة، والشفافية املوضوعية إطار في مهمتها تحقيق تلتزم  )آكيا( للجميع للتعليم العربية الحملة

 إلى   تستند  دولية  حركة  بناء  أجل   من ،2001  لعام العاملي  املؤتمر  في  (GCE)  للجميع  للتعليم  العاملية  الحملة  به التزمت  ما  وتتبنى   واإلجراءات.  الخطط

 الرشيدة.  الحوكمة مبادئ
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 خلفية:

باإلسهام   للجميع  التعليم  العربية  الحملة  اإلنسان تقوم  حقوق  من  أساس ي  كحق  التعليم  تعزيز  الوطنية  في  االئتالفات  مع  وبالتعاون  وتسعى   ،

استنادا إلى إعالن انشيون وأهداف التعليم    2030التعليم  أجندة  إلى توحيد وتعبئة جهود املجتمع املدني لضمان تحقيق أهداف    ومنظمات مدنية 

 .والبحثناصرة توعية عامة وتعبئة ومشاركة في السياسات واملأنشطة من خالل الهامة؛ من قضايا التعليم وطنية وغيرها ال

 

، خاصة العمل على تنفيذ الهدف الرابع من    17وتعمل الحملة ضمن أجندة التنمية العاملية التي طرحتها األمم املتحدة، واملكون من  
 
هدفا مستداما

، وهو "وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع والشامل للجميع، الجيد املنصفضمان التعليم  املستدامة والذي ينص على "أهداف التنمية  

 املناصرة التي تقوم بها الحملة العربية للتعليم للجميع.  عمالالهدف الذي نحرص على أن يكون حجر األساس أل 

 

العمل لدائرة املناصرة في الحملة العربية للتعليم للجميع، والتي تسعى من خاللها إلى تعزيز قدرة االئتالفات    تاستراتيجيا   ووفق هذا السياق، وكأحد

 ا ، والديهم    وبناء القدرات  التربوية العربية وشركائها وأعضائها في مجال تحليل السياسات والتأثير فيها،  
 
ستهداف النشطاء والعاملين في سلك  يضا

  2021  26و    25أكتوبر الحالي   شهر    فيأكيا وشركائها  -تعقد الحملة العربية للتعليم للجميع. فإنه    بمختلف توجهاتهم ومستويات عملهمالتعليم  

 تتطلب  و   يومين متتالين ،    ارعلى مد  التدريبنظم  ي"، حيث سرواية قصص النجاح وتوثيق التجارب واإلنجازات  تحت عنوان "  برنامج تدريبي  
 
تفرغا

 كامل من املشاركين واملشاركات، 

 

 ات الكتساب مجموعة من املهارات، أهمها: \تطبيق منهجية متكاملة للوصول باملشاركين حيث سيتم 

 ما املقصود بقصة النجاح؟  ▪

 كيف تكتب قصة نجاح؟  ▪

 . عناصر كتابة قصة نجاح فعالة ▪

 . نصائح للكتابة ▪

 نماذج عن قصص ملهمة  .  ▪

 بكل ائتالف. كتابة قصص نجاح خاصة  ▪

 توثيق التجارب و اإلنجازات .   ▪
 

   املهمة:  أهداف

  )حسب   2021  عام   من   اكتوبر  شهر  في  ستعقد  والتي   التدريب  لقاءات  وإدارة  تيسيرو   قيادة  أجل  من   النجاح  قصص  في    ملدرب  أسعار  عروض  استدراج

   : أهمها و التدريب موضوع في  االئتالفات تمكين  الى تهدف والتي  .( املرفق التدريبي  البرنامج تصور 

 

 : العلمية املتطلبات  \ الخبرة

   .التربوية  او واالجتماعية االنسانية العلوم أحد في األولى الجامعية  الدرجة على ة\حاصل تكون \يكون  أن  •

   . واإلعالم الصحافة مجال في ت\عمل قد تكون \يكون  أن  •

   .مشابهة سابقة  أنشطة او تدريبات إدارة في سابقة خبرة •

 أن يحمل إحدى الجنسيات العربية )الدول العربية(. •
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 :املطلوبة  املهام

 .عقده وكيفية التدريب منهجية حول  تصور  وضع •

 .للجميع للتعليم العربية الحملة سكرتاريا طاقم مع باالتفاق  التدريبين  لليومين  تفصيلي برنامج •

 املطلوبة  والعروض املواد تحضير •

 عليها. املتفق واألجندة البرنامج وبحسب كامل  بشكل التدريب أيام وتيسير إدارة •

 .لتدريبا نجاح  لضمان  الراجعة بالتغذية الحملة سكرتاريا وتزويد التدريب عمل سير توثيق •

 ـ موثقة وإنجازات  نجاح قصص يتضمن ، التدريب من االنتهاء بعد التدريب ول ح نهائي  توثيقي تقرير إعداد •

 

 

 :للتدريب  الزمني  اإلطار 

 . .2021\ 10\ 31ولغاية  2021 أكتوبر  /15    تبدأ من املهمة  إلعدادالزمني  اإلطار

 

 التقديم: شروط 

 :في التقدم العمل على تقديم الراغبات /على الراغبين 

 : ، ويشملالعرض الفني  -1

 . املهمةلتحقيق هدف  ة\املتقدميشمل تقديم منهجية مقترحة تعكس رؤية وتفكير  •

/ة  خبرة   • في  املدرب  السابقة  الخبرات  الذاتية،  النجاحعداد  إوالسيرة  سابقة  قصص  عمل  نماذج  عالقة   وأية،  ذات  أخرى  مستندات 

 باملوضوع. 

 

 املالي، ويشمل: العرض  -2

  .املرفقوالبرنامج  التصور وفق  التدريبتسيير تقديم عرض مالي يشمل تكلفة  •

 كوحدة لتحديد التكاليف( ، حسب الساعة سعر  ال)يفضل تحديد  .عرض السعر يجب أن يشمل ضريبة الدخل •

 

 شروط عامة:  -3

 اللغة العربية.بيجب تقديم العرض  •

 كتملة او العروض التي ال تمتثل لشروط العطاء.  املفي العروض غير  لن يتم النظر •

 . واألسعار املستخدمة واملنهجية على املؤهالت م العرض بناءيسوف يتم تقي •

 

 تسليم عروض االسعار:

من خالل تقديم عرض مالي  باإلضافة ل(     1املرفق  )التدريبية    للدورة  التصور املقترح  كل صفحات   على املتقدم لهذا االستدراج املوافقة والتوقيع على  

   :2021\10\13تاريخ  حتى  التالي اإليميلعلى  وإرسالهما( 2نموذج )مرفق 

 heba@teachercc.org   

 

   :، الرجاء التواصلوطلب ايضاحات ملزيد من املعلومات

  00972594426681واتساب: -جوال \دائرة املناصرة بالحملة   -منسقة الحمالت  – هبه حماد

 

mailto:heba@teachercc.org
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 ( 2ملحق ) 

 نموذج تقديم عرض السعر 

 الرجاء تعبئة البيانات التالية:  -1

 : صأو الشخ مؤسسةالكامل لل االسم ➢

 العنوان:     ➢

  رقم الهاتف: ➢

 :رقم الجوال ➢

 القيمة اإلجمالية للعرض: ➢

 تاريخ استالم عرض السعر: ➢

 :السعرتاريخ إعادة عرض  ➢

 الرجاء تعبئة الجدول التالي حسب املتطلبات املذكورة: -2

 اسم النشاط/ املهمة 
الوحدات / األيام  عدد 

 للمهمة 
 $  اإلجمالي $ الساعةتكلفة 

    

    

    

    

  بالدوالر األمريكي: املجموع / 

 

 : املالي العرض ماالعتبار عند تقدياخذ النقاط التالية بعين ملتقدمين على ا

 الرجاء تعبئة جميع املعلومات املطلوبة في الجدول السابق. •

 ولن ينظر في العروض غير املوقعة )املالية والفنية(.  توقيع جميع صفحات العرض •
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 .األمريكي عرض السعر يقدم ب بالدوالر •

  يوما 90 صالحية العرض تكون  أن  ويجب •
 
 .تقويميا

 تقدم.املبعد ترسية العطاء سوف يتم التعاقد مع  •

 بموجب مطالبة مالية.  الدفع  االسعار شاملة الضريبة وسيتم •

 . في حال الحواالت البنكية رسوم للخدمات املصرفية أي مسؤول عن تليس الحملة العربية ومركز إبداع املعلم •

 بأقل االسعار. ين غير ملزم الحملة العربية ومركز إبداع املعلم •

 األفراد لتقدم للعرض.يحق لألفراد واملؤسسات او ملجموعة من  •

 

 

عالتوقي



 


