بدعم من مؤسسة دروسوس

طلب إعراب عن اهتمام
برنامج إغناء لدعم قدرات الجمعيات
تعلن جمعية كان يا مكان عن انطﻼق طلب إعراب عن اهتمام الموجه الى الجمعيات التي تشتغل في الحقل اﻻجتماعي
التربوي وتؤطر بشكل فعال اﻷطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة و احد عشر سنة.
يندرج هذا البرنامج في إطار مشروع تنوري ومستقبلي ،بشراكة مع مؤسسة دروسوس

محتوى برنامج إغناء
يخصص برنامج إغناء لدعم قدرات عشر إلى خمس عشرة جمعية التي تشتغل في المجال اﻻجتماعي والتربوي .ويهدف
لمرافقتهم في تصميم وتنفيذ البرامج التربوية الجديدة أو في دعم مشاريعهم الموجودة .ويمكن أيضا من ربط جسور
تواصل بين هؤﻻء الفاعلين الجمعويين بهدف تقاسم وإثراء ممارساتهم المهنية.
يبدأ البرنامج في شهر فبراير  2018و سيستمر لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثﻼث سنوات .وسيتمحور حول المراحل
الخمس التالية :
المرحلة اﻷولى :اختيار الجمعيات
تتمثل المرحلة اﻷولى في اختيار الجمعيات التي ستستفيد من هذا البرنامج .وفي هذا السياق يندرج طلب إعراب عن
اهتمام هذا الذي سينتهي في  15يناير .2018
المرحلة الثانية :منتدى الشروع
سينظم منتدى الشروع بالدار البيضاء في فبراير  2018ﻹحصاء متطلبات الجمعيات .وسيستقبل مسؤولي الجمعيات
المختارة.
المرحلة الثالتة :التكوين
ستفيد مصاعد منتدى الشروع كأساس لجمعية كان يا مكان لتصميم العدة النوعية للتكوين المخصص للجمعيات المختارة.
مواضيع التكوين المناسبة لمجاﻻت خبرة جمعية كان يا مكان هي ،على سبيل المثال:
كيف نصمم برنامج تربوي واﻷنشطة الموازية له ؟
كيف ننوع تقنيات التنشيط من أجل دعم ايجابي لديناميكية المجموعة زيادة فعالية هذه البرامج ؟
كيف ننشط الورشات الفنية )الشريط المرسوم ،المسرح ،الحكاية ،الحكاية المغناة ،الفن التشكيلي وغيرها(؟
كيفية تؤطير ومرافقة فرقة المربيين و المنشطين؟
كيف نستفيد من هذه التجارب الجمعوية ؟ وكيفية تتبع وتقييم البرامج التربوية ؟ وغيرها
سيستفيد ممثلي الجمعيات المختارة )المميزات المهنية لهؤﻻء الممثلين سيتم تحديدها حسب مواضيع الدورات التكوينية( من
أول دورة تكوينية في شهر مارس .2018
المرحلة الرابعة :زيارات التأطير

ستنظم جمعية كان يا مكان خﻼل الفترة الممتدة ما بين أبريل و يونيو  2018زيارات ميدانية إلى الجمعيات المستفيدة من
التكوين و الهدف منها تقديم الدعم للبنيات و تتبع تطبيق مكتسبات الدورة التكوينية.
المرحلة الخامسة :الحصيلة
سينظم في نهاية السنة المدرسية منتدى التقويم والتبادل مع الجمعيات من أجل إجراء حصيلة تدخل جمعية كان يا مكان
وجمع تقييماتهم واقتراحاتهم من أجل التحسن .وستفيد هذه الحصيلة كأساس ﻹعادة تقييم البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة.

دف برنامج إغناء
يوجه برنامج إغناء إلى الجمعيات التي تشتغل في التراب المغربي منذ سنتين على اﻷقل ،و التي تنشط في المجال
اجتماعي وتربوي لﻸطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة و احد عشر سنة والتي ترغب في تطوير أو تقوية مشارعها و/أو
كفاءات أجرائها.
وللمشاركة في برنامج إغناء لجمعية كان يا مكان ،يتعين على الجمعيات التوفر على المعايير التالية:
-

نظامية اﻷنشطة الموجهة مباشرة لﻸطفال )على اﻷقل ستة أشهر سنويا(

-

قدرة الجمعية على تعيين الشخص أو اﻷشخاص المناسبين للمشاركة في أنشطة البرنامج...؛ مثﻼ مسؤول بالنسبة
للمنتدى واختيار مسؤول التربوي أو منشط بالنسبة للدورة التكوينية المتعلقة بتقنيات التنشيط.

-

قدرة الجمعية على تعبئة الوسائل الضرورية )البشرية واللوجستيكية والمعدات وغيرها( لدمج المفاهيم المكتسبة
خﻼل الدورة التكوينية داخل بنيتها الخاصة.

كيفيات ال شيح إ برنامج إغناء
للمشاركة في البرنامج ،يتعين على الجمعيات المهتمة:
-

ملء استمارة التسجيل المرفقة لهدا اﻹعﻼن،

-

إرسال نسخة من القانوني اﻷساسي للجمعية ولمحضر الجمع العام اﻷخير،

-

إرسال نسخة من تقرير اﻷنشطة أو موجز البرنامج اﻻجتماعي التربوي للجمعية المعنية.

يجب إرسال ملف كامل على العنوان التاليcontact.rca.kym@gmail.com :
تاريخ الموعد النهائي للترشيح 7 :يناير 2018
بالنسبة لجميع تساؤﻻتكم المتعلقة بالبرنامج أو لترشيحكم ،المرجو اﻻتصال بنا على البريد اﻹلكتروني أعﻼه

تقديم جمعية كان يا مكان
أنشأت جمعية كان يا مكان سنة  2009على قناعة أن الفن والثقافة يساهمان بشكل كبير في التنمية البشرية،
التربوية،اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
وفي سنة  ،2010انطلق برنامج تنوير داخل المدارس العمومية القروية لمحاربة الهذر المدرسي .ويتضمن هذا المشروع
ورشات فنية تتمحور حول تشجيع صحوة اﻷطفال إبداعاتهم وكذلك تنويرهم .ويدمج عﻼوة على ذلك ورشات لدعم و
تقوية مستوى اﻷطفال في اللغة الفرنسية و دورات تكوينية لفائدة مدرسي المؤسسات التعليمية المعنية بالمشروع و أخرى.
وقد صممت هذه البرامج مع مرور الوقت من قبل جمعية كان يا مكان.
وقد أدمج مشروع تنوير منذ شروعه بالتعاون الوثيق مع مختلف هيئات التربية الوطنية .حيث يوجد حاليا أزيد من
 15000طفل و 25مدرسة عمومية قروية و 100معلم اللذين استفادوا من أنشطة مشروع تنوير ،في  3جهات بالمغرب
)مراكش ،أكادير والجديدة(.
و من هذا المنطلق استطاعت جمعية كان يا مكان بناء مهارتها وتطوير خبرتها في مجال تصميم وتنشيط البرامج
اﻻجتماعية والتربوية التي ترغب حاليا في مشركتها مع الجمعيات المهتمة بنفس المجال.

مشروع تنويري ومستقبلي ،الذي ينطوي في إطاره هذا اﻹعﻼن ،هو نسخة غنية لمشروع تنوير الذي يدمج أنشطة جديدة،
ومن ضمنها برنامج إغناء لدعم كفاءات الجمعيات.
وللمزيد من المعلومات حول مشاريع جمعية كان يا مكان ،المرجو زيارة موقعنا www.kaneyamakane.com
وصفحتنا على الفايسبوك "."Tanouir ou l’art au service de l’éducation

