• كيف يتم التقدم؟
يتم التقدم حصرًا من خالل تعبئة االستمارة المتوفرة على الموقع  ،www.ettijahat.orgوإرسالها مع المرفقات
المطلوبة عبر البريد اإللكتروني maharat@ettijahat.org

• ما هي الملفات المطلوبة للتقدم؟
•

ملء االستمارة كاملةً وباللغة العربية حصرًا مع السيرة الذاتية المحدثّة لصاحب/ة االستمارة باللغة العربية أو
اإلنكليزية

•

صورة واضحة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر

•

نماذج لمشاريع فنية شاركتم بها سابقًا ،أو نماذج وعينات من مشاريع حالية تعملون عليها ،وبما يتضمن
المخططات والرسومات التوضيحية للصوت واإلضاءة وخطط العمل

•

مقطع فيديو ال تتجاوز مدته  100ثانية يشرح رغبتكم في التقدم إلى البرنامج التدريبي وكيف تتصورون فائدته
على الصعيد التعليمي والمهني (هذا البند اختياري)

• كيف أتشارك معكم الوثائق والصور أو الفيديوهات )(Media files؟
o

يمكن مشاركة نماذج األعمال السابقة بالبريد اإللكتروني ضمن صيغة  Wordأو  PDFشرط أالّ يزيد حجمها عن
 5ميجابايت

o

يمكن إرسال صور بصيغة  JPEGشرط أالّ يزيد حجمها عن  10ميجابايت

o

يمكن إرسال ملفات فيديو أو ملفات صوتية بالبريد االلكتروني في حال كان حجمها ال يزيد عن  6ميجايت أو
إرسال روابط هذه الملفات عبر  Dropboxأو  WeTransferأو  Google Driveأو عبر تطبيق واتساب على
الرقم0096171139735 :

• هل سيتم تأكيد استالم الطلب؟
يمكنكم التأكد من استالمنا لطلبكم حين يصلكم "إشعار استالم إلكتروني" .في حال عدم استالمكم لإلشعار
اإللكتروني يرجى إعادة اإلرسال من جديد.
• هل يمكن تقديم طلب االستمارة بلغة أخرى غير اللغة العربية؟
يشترط ملء استمارة التقدم باللغة العربية حصرًا ،ويمكن إرفاق كافة الملفات األخرى باللغة اإلنجليزيّة أو الفرنسية.
• هل يمكن اختيار أكثر من تخصص؟
ال

• هل سيتم إبالغ جميع المتقدمين بنتائج االختيار؟
سيتم إعالم المتقدمين الذين تم قبولهم ،وستنشر نتائج التحكيم على الموقع  www.ettijahat.orgوعلى صفحة
اتجاهات -ثقافة مستقلة على الفيس بوك.
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• هل يمكن لمن حصل على دعم سابق من مؤسسة اتجاهات  -ثقافة مستقلة التقدم إلى مهارات؟
نعم.
• من يحق لهم التقدم إلى البرنامج التدريبي؟
o

المقيمون والمقيمات في لبنان والقادرون والقادرات على االنتظام في البرنامج التدريبي وبغض النظر عن
جنسيتهم ممن تتراوح أعمارهم بين  20و 40عامًا

o

العاملون والعامالت في مجال فنون األداء من الراغبين والراغبات في تطوير مهاراتهم وبناء حياة مهنية

o

العاملون والعامالت والتقنييون والتقنيات الدائمون/ات أو المتعاقدون/ات مع فضاءات مسرحية أو تجمعات
وفرق فنون األداء والراغبون في تطوير مهاراتهم

o

الخبراء التقنيون من أصحاب الخبرة العملية والراغبون في تأطيرها بشكلٍ ممنهج

o

من ينوون العمل في مجال فنون األداء والقادرون على االلتزام بالبرنامج التدريبي

• هل التقدم إلى مهارات مفتوح للفنانين والفنانات من جميع الجنسيات؟
نعم

• هل يحق للمبادرات والمؤسسات والتجمعات الفنية التقدم إلى برنامج مهارات التدريبي؟
يتوجه البرنامج التدريبي إلى األفراد ،ونتمنى على كافة تجمعات فنون األداء تشجيع العاملين والعامالت معهم على
المشاركة وتوفير الفرص لهم من حيث الوقت في حال كان لديهم عمل.
• كيف تتم عملية اختيار الطلبات؟
تقوم لجنة فنية متخصصة ومستقلّة من خبراء الفنون والثقافة بدراسة واختيار المشاركين ،تبقى أسماء اللجنة سرية
حتى إعالن النتائج .ينقسم اختيار المشاركين إلى مرحلتين ،تبدأ األولى بتقييم فردي لكل عضو من أعضاء اللجنة يليها
تقييم جماعي الختيار القائمة المطولة من المتقدمين ،تتم دراسة الطلبات المستوفية لجميع الشروط المعلن عنها،
ولن ينظر في الطلبات التي ال تتوافق إداريًا و/أو من حيث المحتوى مع معايير التقييم ،وفي هذه الحالة سيتم حذف
جميع المعلومات الشخصية من أجل حماية خصوصية مقدم الطلب.
المرحلة الثانية هي مرحلة المقابالت الفردية مع كل متقدم من القائمة المطولة ،وتهدف هذه المرحلة إلى التعرف
أكثر على خبرات ومعارف المشاركين والمشاركات ومدى مناسبة التدريب لتطلعاتهم المهنية ،وبناء عليها يتم االختيار
بشكلٍ نهائي.
• ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة في اختيار المشاركين؟
تعتمد اللجنة في اختيارها للمشاركين في برنامج مهارات التدريبي على المعايير التالية:
o

الترابط الواضح أو المحتمل بين دراسة وخبرة المتقدمين وقطاع فنون األداء

o

التوازن في االختصاصات الثالثة التي يضمها البرنامج التدريبي

o

القدرة العالية على االلتزم في إطارات عمل جماعية وتشاركية

o

امتالك حد مقبول لمتطلبات البرنامج التدريبي من حيث اإللمام بالعمل في مجاالت فنون األداء وحد أدنى من
اللغة االنكليزية

• هل يعتمد اختيار الطلبات على االستمارة فقط؟
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يولي برنامج مهارات التدريبي اهتمامًا كبيرًا للمساهمة الشخصية واالستثمار في أصحاب المشاريع ،ومن هنا
نشجعكم على العناية بالمرفقات وتسجيل الفيديو المطلوب
• ما المطلوب مني في حال قبولي في برنامج مهارات التدريبي؟
يشترط بالمقبولين التفرغ الكامل للبرنامج التدريبي والذي يتضمن:
o

حضور برنامج التدريب األسبوعي والذي يتضمن ثالث جلسات أسبوعية ،اثنتان مدة كل منها أربع ساعات تتم بعد
الظهر في أيام األسبوع وجلسة من ست ساعات نهارية خالل أحد يومي نهاية األسبوع

o

التفاعل الحيوي والنشط مع المدربات والمدربين المشرفين

o

االلتزام بحضور الورشات و/أو اإلقامات الفنية والمحاضرات ضمن الشروط والمعايير والمهل المحدّدة

o

االلتزام باألنشطة والمهمات التي يطلبها المدربون والمدربات

o

المشاركة في األنشطة الموازية والتفاعلية من جلسات ونقاشات وأنشطة أخرى

o

التفاعل المستمر مع فريق مؤسسة اتجاهات خالل فترة البرنامج

 oالتفاعل مع المدربين والمدربات ،والخبراء الضيوف ،وغيرهم من المشاركين والمشاركات
• ما هي بنية البرنامج التدريبي؟
o

دروس وتطبيقات عملية

o

محاضرات نظرية

o

العمل الجماعي والزيارات الميدانية

• ما الذي سيكتسبه المتدربون خالل البرنامج التدريبي؟
o

معرفة وفهم عميق لموضوعات المناهج التدريبية

o

القدرة على تطبيق معارفهم المكتسبة حديثًا في مناسبات متنوعة في الوسط االحترافي

o

فهم شامل لجميع مبادئ الصحة والسالمة في مكان العمل

o

مهارات التفكير اإلبداعي

o

الثقة في القدرة على المشاركة والتعبير عن الذات

o

مهارات العمل الجماعي

o

القدرة على التكيف مع مختلف أنواع المشاريع

• هل من الممكن أن يتأثر البرنامج التدريبي بتطورات وباء الكوفيد19 -؟
تأخذ اتجاهات أولويات السالمة العامة في كافة أنشطة البرنامج التدريبي ،وتحرص على استخدام وسائل الوقاية
الالزمة للحد من تأثيرات انتشار وباء الكوفيد ،19 -وسيتم تقسيم المشاركين والمشاركات إلى مجموعات صغيرة،
بناءً على فئة التخصص ،وسوف يعملون مع مدربيهم وعدد أدنى من فريق البرنامج.
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