
اإلخوة قادة وقائدات الجهات
املسؤولني واملسؤوالت الجهويني عن اإلعالم واإلتصال  

6 أفريل 2022

املوضوع : بخصوص تنظيم الدورات التدريبية الجهوية لإلعالم واإلتصال الكشفي.املوضوع : بخصوص تنظيم الدورات التدريبية الجهوية لإلعالم واإلتصال الكشفي.

وبعد،

عمال بالرؤية االسرتاتيجية ملنظمة الكشافة التونسية الهادفة إىل مزيد دعم صورة الحركة الكشفية لدى الرأي العام، ويف إطار الخطة 

الثالثية للقيادة العامة للكشافة التونسية، وبهدف تعزيز قدرات املكلفني باإلعالم و االتصال جهويا ومحليا، تنظم اللجنة الوطنية 

لإلعالم واإلتصال بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنمية القيادات، وبتمويل من مرشوع بصمة الكشفية، الدورات التدريبية الجهوية 

لإلعالم واإلتصال الكشفي وذلك وفق املعطيات التالية :

- التاريخ : من 1 أفريل 2022 وإىل غاية 15 ماي 2022 كأقىص تقدير لتنظيم الدورة.

- املدة الزمنية : 6 ساعات.                        

- الفئة املستهدفة : القادة والقائدات املكلفون باإلعالم واالتصال يف األفواج، واملفوضيات، واملهتمني بالشأن اإلعالمي.

- اإلرشاف : اللجنة الجهوية لتنمية القيادات.

- التنفيذ : اللجنة الجهوية لإلعالم واالتصال.

الربنامج التدريبي : ميكن االستئناس باملواضيع الواردة يف الجدول التايل لتأثيث برنامج الدورة :

املدة الزمنية املوضوع        

60دق االتصال والتواصل        

30 دق دور  ومشموالت املسؤول عىل اإلعالم واالتصال     

30 دق توصيف مهمة مسؤول اإلعالم واالتصال      

60دق صحافة املوبايل )نظريا(       

180دق صحافة املوبايل - تصوير + مونتاج )تطبيقيا(     

60 دق تقنيات الكتابة الصحفية )نظريا(      

60 دق الكتابة للويب )تطبيقيا(       

60 دق صورة الحركة الكشفية       

60 دق إدارة العالقة بوسائل اإلعالم والتشبيك وربط العالقات    

90 دق الشبكات االجتامعية وإدارة مواقع التواصل االجتامعي    

60دق كيفية إعداد خطة إعالمية       

60دق تنظيم املؤمترات الصحفية       
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60دق نجاح عملية االتصال يف الربامج اإلذاعية والتلفزية     

60دق أساسيات التصوير الفوتوغرايف)نظريا(      

60دق أساسيات التصوير الفوتوغرايف)تطبيقيا(      

60دق تصميم النرشيات وإعداد التقارير      

120 دق معالجة الصور رقميا )تطبيقيا(       

120 دق املونتاج الرقمي للفيديو )تطبيقيا(      

60دق التسويق الرقمي: املفهوم واعداد الخطة      

30دق السياسة العاملية لإلتصال       

60دق إيجاد الفكرة وكتابة القصص       

املتطلبات:

التسويق  التدريبية حلقة نقاش مدتها 30دق، موضوعها : »كيف يساهم اإلعالم الكشفي يف  - تربمج وجوبا ضمن برنامج الدورة 

للمشاريع املنتجة للكشافة التونسية؟«.

- ان يكون املتدخلون من أصحاب الخربة والتجربة يف املجال الصحفي او اإلعالمي أو اإلعالم واإلتصال الكشفي.

- ان ال يقل عدد املشاركني عن 27 مشارك

- يجب ان تحمل الالفتة شعار بصمة الكشفية 

- ارسال التقرير النهايئ  للنشاط )صور الورشات ( مشفوعا باملعرف الكشفي للمشاركني واملشاركات عرب الربيد األلكرتوين للمرشوع - 

scoutsimpact.tunisia@gmail.com مرفقا بصور ضوئية لفواتري النشاط بعد انتهاء النشاط بــ 5  أيام ثم ترسل الفواتري االصلية 

للقيادة العامة يف اجل 10 أيام.

com.team.lst@gmail.com :هذا وتضع اللجنة الوطنية لإلعالم واإلتصال هذه الوسائل للتواصل معها الربيد االلكرتوين

ورقم الهاتف الخاص باملنظمة – إدارة اإلعالم واإلتصال 71.790.501

والله ويل التوفيق

                  والسالم

رئيس اللجنة الوطنية لالعالم واالتصال     القائد العام         رئيس اللجنة الوطنية لتنمية القيادات 

محمد عيل الخياري             سامي بن عامر           جهاد بالحاج يوسف    


