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اإلعالم اليوم

أصبح-الناس-اليوم-يحصلون-عىل-األخبار-من-عدد-ال-سابق-له-من-المصادر.	-

يشمل-ذلك-اإلعالم-التقليدي-)ِمن-تلفاز،-وإذاعة،-وصحف(،-واإلعالم-اإللكتروني-)ِمن-	-

وسائل-تواصل-اجتماعي،-ومواقع،-ويوتيوب،-وبودكاستات(-وخدمات-الرسائل-)من-

واتس	آب،-وتِلغرام،-وفيسبوك-ماسنجر(.

من-الصعب-للشخص-العادي-أن-يمّيز-األخبار-الكاذبة-من-الصادقة،-وما-يُصنَّف-	-

خبرًا-وما-يندرج-ضمن-مظلة-الرأي.



ة  والمعلوماتيَّة؟ما هي التربيَّة اإلعالميَّ
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ة  والمعلوماتيَّة؟ما هي التربيَّة اإلعالميَّ

ة-دورًا-جوهرياً-في-مساعدة-الناس-عىل-	- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ تجسد-التربيَّ

استكشاف-اإلعالم.

تساعدهم-عىل-فصل-الحقيقة-من-الخيال،-وممارسة-حقهم-بالوصول-إىل-	-

المعلومات-والُمضي-كأعضاء-فاعلين-في-المنظومة-اإلعالميَّة.

تهدف-أكاديميَّة-دويتشه-فيله-لتمكين-الشباب-من-تحقيق-فعاليتهم-والتحلي-	-

بالمسؤوليَّة-في-كل-أفعالهم-في-عالم-اإلعالم.



ة  والحقوق الرقميَّةالتربيَّة اإلعالميَّة والمعلوماتيَّ
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ة  والحقوق الرقميَّةالتربيَّة اإلعالميَّة والمعلوماتيَّ

هناك-العديد-من-التحديات-في-بيئة-إعالم-ومعلومات-سريعة-التطور-مما-	-

ة-للمواطنين-تحت-الضغط.- يؤدي-إىل-وضع-الحقوق-الرقميَّ

إن-االستبداد-الرقمي-آخذ-بالتزايد،-وبتنا-نشهد-المزيد-من-الرقابة-والخوارزميات-	-

التالعبيَّة-وحمالت-التضليل-الموجهة.

ة،-يدركون:-	- متى-يُدرك-المواطنون-حقوقهم-الرقميَّ

ة-)من-خوارزميات-ونماذج-أعمال(-	- ات-اإللكترونيَّ كيف-تعمل-المنصَّ

ومخاطر-الرقابة-الجماهريَّة.	-

كيف-يُمكن-للقوانين-الجديدة-الناظمة-لإلنترنت-أن-تؤثر-عىل-حقوق-	-

المواطنين-الرقميَّة؟

ة-بالمهارات-الالزمة-للمطالبة-بحقوقنا-	- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ تزودنا-التربيَّ

ة. الرقميَّ



ة  الخمسكفاءات التربيَّة اإلعالميَّ والمعلوماتيَّة 
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ة  الخمسكفاءات التربيَّة اإلعالميَّ والمعلوماتيَّة 

ة-الخمس-الفرد-بأن-يُصبح- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ تساعد-كفاءات-التربيَّ

ملًما-إعالمياً-وقادرًا-عىل:

ة الوصول إىل المعلومات والمحتويات اإلعالميَّ

إيجاد-المعلومات-الدقيقة	-

ة-وإيجاد-المصادر-	- التحقق-من-صدقّية-المعلومات-والمحتويات-اإلعالميَّ

ة واإلحصاءات-األصليَّ

ة تحليل المعلومات اإلعالميَّ

إعادة-النظر-في-المحتوى	-

باإلجابة-عىل-سؤال:-لماذا-اختيرت-هذه-الزاوية-لمقاربة-المحتوى؟	-

وسؤال-لماذا-تحدثوا-لهؤالء-الناس؟	-

والتحقق-من-المصادر-والمعلومات-األصليَّة	-



ة  الخمسكفاءات التربيَّة اإلعالميَّ والمعلوماتيَّة 
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ة  الخمسكفاءات التربيَّة اإلعالميَّ والمعلوماتيَّة 

خلق المحتوى اإلعالمي

كتابة-منشور-لوسائل-التواصل-االجتماعي	-

ة	- خلق-مقاالت،-ومحتويات-مسموعة-ومرئيَّ

التفكير بالمحتوى اإلعالمي

ة	- فهم-الحقوق-الشخصيَّ

ة	- فهم-واجبات-مستهلك-المحتويات-اإلعالميَّ

كيف-يُمكن-تنفيذ-محتوى-إعالمي-عىل-نحو-أفضل؟	-

هل-ثّمة-دافع-خلف-المعلومة؟	-

الفعل بناًء عىل المحصالت

استهالك-المحتوى-اإلعالمي-والمشاركة-في-اإلعالم-بوعي	-

اإلبالغ-عن-المعلومات-الكاذبة-أو-خطابات-الكراهيَّة-عىل-الفيسبوك	-

ة	- المطالبة-بالشفافيَّ

حمايّة-البيانات-الشخصيَّة-عىل-اإلنترنت	-



ة  كفاءات التربيَّة اإلعالميَّ
والمعلوماتيَّة كإجابات للتحديات 
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ة  كفاءات التربيَّة اإلعالميَّ
والمعلوماتيَّة كإجابات للتحديات 

ة-األشخاص-عىل-التعامل-مع- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ تُساعد-كفاءات-التربيَّ

المشاكل-في-مضمار-اإلعالم.-بما-في-ذلك:

المعلومات-الكاذبة	-

ة	- خطابات-الكراهيَّ

التنمر-عىل-اإلنترنت	-

التشهير	-

ة	- الفرقعات-اإلعالميَّ

ة	- الشعبيَّ



ة  اإلعالميَّة والمعلوماتيَّةنقاط قّوة التربيَّ
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ة  اإلعالميَّة والمعلوماتيَّةنقاط قّوة التربيَّ

تتضم-خبرة-أكاديميَّة-دويتشه-فيله:

معرفة-أنظمة-اإلعالم-والصحافة	-

شركاء-أقوياء-واستراتيجيات-طويلة-األمد-للمشاريع	-

طرق-ومواد-تنفيذيَّة-عمليَّة	-

أسلوب-ممنهج-وقدرة-عىل-االتصال-والتواصل	-

تنمية-وتطوير-تنظيمي-واستشاري	-

القدرة-عىل-خلق-الحوار-وتقديم-الدعم-في-السياقات-الهشة-المحفوفة-بالنزاعات	-



ة  نهج التربيَّة اإلعالميَّ
والمعلوماتيَّة
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ة- نهج-التربيَّ

ة- اإلعالميَّ

والمعلوماتيَّة

ة  نهج التربيَّة اإلعالميَّ
والمعلوماتيَّة

ة- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ تتخذ-أكاديميَّة-دويتشه-فيله-نهجًا-شاماًل-لمقاربة-التربيَّ

بُغّية-التثبت-من-تحقيق-احتياجات-األفراد-عىل-تنوعها.

تبادل-المعارف-المكتسبة-مع-

مجتمع-الخبراء

تدريب-المدربين-واالستشاريين-في-

ة-والمعلوماتيَّة ة-اإلعالميَّ حقل-التربيَّ

ة-اإلعالميَّة- دعم-مناصرة-التربيَّ

والمعلوماتيَّة

دعم-الشركاء-لحريّة-التعبير،-وحريَّة-

اإلعالم،-والحقوق-الرقميَّة

ة- ة-إعالميَّ بناء-شبكة-تربيَّ

ة-لألفراد-والمنظمات ومعلوماتيَّ

ة-اإلعالميَّة- دعم-الشركاء-لدمج-التربيَّ

والمعلوماتيَّة-في-أنظمة-التعليم



ة  والمعلوماتيَّة مع الشركاءمشاريع التربيَّة اإلعالميَّ

جورجيااألردن

ِمياْنمار األراضي-الفلسطينية
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ة  والمعلوماتيَّة مع الشركاءمشاريع التربيَّة اإلعالميَّ

ة-والمعلوماتيَّة-مع-الشركاء-بناء- ة-اإلعالميَّ يتنوع-نهج-أكاديميَّة-دويتشه-فيله-في-التربيَّ

عىل-واقع-المنطقة-واحتياجاتها.

ة-	- ة-عبر-برامج-التربيَّ في-ِمياْنمار،-يُجابه-الصحفيون-والنشطاء-خطابات-الكراهيَّ

ة-المتلفزة. ة-والمعلوماتيَّ اإلعالميَّ

»-مختبر-كشف-الخرافات-«-في-جورجيا-يُعلم-الشباب-كيفيَّة-دحض-الخرافات-	-

وتحديد-الفرقعات-اإلعالميَّة-في-فضاء-اإلعالم.

في-الجزائر، والمغرب، وتونس، واألردن،-ولبنان،-األراضي الفلسطينية،-يدعم-	-

مشروع-»-شباب-اليف-«-المذيعين-التقليديين-عىل-إدماج-الشباب-وإسماع-صوتهم.



ة  والمعلوماتيَّة مع الشركاءمشاريع التربيَّة اإلعالميَّ

غواتيَماال ُمولدوفا

ناميبيا األراضي-الفلسطينية
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ة-الشباب-عىل-معالجة-	- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ في-ناميبيا-تُعلَّم-مبادرة-التربيَّ

ة-بمسؤوليَّة-وعين-ناقدة.-هناك-أيضا-مشاريع-مشابهة-في- المحتويات-اإلعالميَّ

بُورْكينا-َفاسو،-وساحل-الَعاج،-غانا،-وليُسوتو.

ة-والمعلوماتيَّة-في-األراضي الفلسطينية،-	- ة-اإلعالميَّ في-مركزٍ-إقليميٍّ-لمصادر-التربيَّ

ة-تحليل-اإلعالم-في-منطقة-سياسيَّة-شديدة-االستقطاب. يتعلم-الشباب-كيفيَّ

ة-باستخدام-	- ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ في-غواتيَماال،-يتعلم-الشباب-مفاهيم-التربيَّ

ة،-مثل-الِجنغا،-حيث-تُرَْفق-كل-قطعة-من-قطع-الِجْنغا-بسؤاٍل-من- األلعاب-التفاعليَّ

ة. ة-والمعلوماتيَّ ة-اإلعالميَّ أسئلة-التربيَّ

في-ُمولدوفا،-يتم-إدخال-التربّية-اإلعالمّية-والمعلوماتّية-في-المناهج-الدراسية-	-

السائدة-في-المدارس-من-خالل-المناصرة-والخبرة-المكتسبة-من-مناهج-التربّية-

اإلعالمّية-والمعلوماتّية.

ة  والمعلوماتيَّة مع الشركاءمشاريع التربيَّة اإلعالميَّ



أثر أكاديميَّة دويتشه فيله
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يًدا-بيٍد-مع-شركائنا-نعمل-في-أكاديميَّة-دويتشه-فيله-عىل-رفد-الناس-بمهارات-

اإلعالم-األساسيَّة-في-مختِلف-أرجاء-العالم.

ة،-يعود-ذلك-بالنفع-والفائدة-عىل- فحين-يُلم-المواطنون-بمهارات-اإلعالم-األساسيَّ

ة-والمعلوماتيَّة- ة-اإلعالميَّ المجتمع-ككل،-إْذ-أن-األثر-األوسع-للملمين-بمهارات-التربيَّ

يُمكن-أن-يُؤثر-عىل:

الرقابة	-

ة	- الشفافيَّ

إغالقات-اإلنترنت	-

التنظيم	-

المراقبة	-

األمان-الرقمي	-

الديمقراطية	-

أثر أكاديميَّة دويتشه فيله
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دمغة الناشر

تُجسد-أكاديميَّة-دويتشه-فيله-مرِكز-

ة- ة-اإلعالميَّ دويتشه-فيله-للتنميَّ

ة-والتدريب-ونقل-المعارف- الدوليَّ

في-مضمار-الصحافة،-حيث-تُدعم-

مشاريعنا-حق-اإلنسان-بحريَّة-

التعبير-والوصول-غْير-المكبل-

ة- للمعلومات.-كذلك-فإن-األكاديميَّ

تعكف-عىل-تمكين-الناس-في-

مختِلف-أرجاء-العالم-عىل-أخذ-

ة-باستقالٍل- قراراتهم-المستقبليَّ

وباالستناد-إىل-حقائق-موثوقة-

ة- وحوار-بناء.-كما-وأن-األكاديميَّ

شريٌك-استراتيجيٌّ-للوزارة-الفدراليَّة-

ة-للتعاون-والتنمية- األلمانيَّ

االقتصادية.-تتلقى-أكاديمية-

دويتشه-فيله-تموياًل-من-المكتب-

الفدرالي-الخارجي-واالتحاد-األوروبي-

ة- ونعمل-في-حوالي-50-دولة-ناميَّ
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