ف
ت
ال�بية االعالمية ي� تونس
ش

التفك� الناقد
ن� الوعي االعالمي ومهارات
ي

ان االدوات الرقمية ت
الل�بية االعالمية ف ي� تونس تقدم مجال واسع من المصادر واالفكار لتطوير
ف
التفك� الناقد ي� تونس وخارجها .بدورها ستقوم هذه المواد بتقديم
الوعي االعالمي ومهارات
ي
الدعم أ
ين
واليافع� عىل حد سواء ف ي� تعلم االستكشاف والبحث ف ي� طوفان المعلومات
للطفال
ف
ش
والمواد االعالمية المنت�ة ي� فضاء العالم الرقمي هذه االيام .
باستخدام هذه أ
الداة الرقمية عىل ت
االن�نت يمكن للجميع الوصول اىل مرحلة الوعي إالعالمي المناسبة
ف
ن
ت
و� وقناة اليوتيوب مجانية
امام تطور وسائل التواصل ي� عالمنا .المواد المنشورة عىل موقعنا االلك� ي
والن� وتمت لتالئم الحاجات والظروف المحلية ومتوفرة بثالث لغات العربية ،إال ي ز
لالستعمال ش
نكل�ية
والفرنسية .

صور متحركة

تحتوي هذه أ
الداة الرقمية عىل خمسة ش
ع� فيديو ف ي� أربع برامج أساسية ،ويقوم مقدم برنامجنا الطالب
ف
خ�اء
الصحفي الياس باستضافة الشباب ي� تونس لمشاركة اراءهم وافكارهم حول االعالم إ
بالضافة اىل ب
ين
ين
وصحافي� ش
ل�ح ومناقشة الية عمل االعالم .
اعالمي�
ف
ت
يساهم نجم اليوتيوب ”سيف” بحس الفكاهة وسكاتشات كوميدية ي� ش� المواضيع ابتداءا من محركات
بالعالنات المخادعة ف ي� إطار كوميدي
البحث المعقدة والمحبطة وانتهاءا إ

مصادر تعليمية

للمعلم� والقادة الشباب التفاعل مع الفيديوهات والنشاطات ت
ين
ال�بوية ف ي� صفوفهم التعليمية
يمكن
ت
وانشطتهم ت
ال�بوية واضافتها اىل مساقاتهم التدريسية او ح� استخدامها خارج اوقات الدوام
المدرس .
ي
ين
التفك� الناقد
المتعلم� لتطوير نواة معرفة إعالمية ومهارات
ال�نامج اىل مساعدة
ي
وتهدف مواد ب
بالضافة اىل اكتساب المهارات التالية
إ
 فك شيفرة الرسائل االعالمية واجراء التقييم النقدي لها التفرقة ي نب� الحقائق و وجهات النظر
الخ�
 التحقق من المصادر والوقائع وتقييم مصداقية بتأث� الخوارزميات عىل استخدامات ت
االن�نت
 فهم يال�وباغاندا
 حماية الفكر من التالعب و بت ن
و� وخطاب الكراهية
 مكافحة العنف االلك� ي -ان يكونو عىل قدر المسؤولية فيما يتعلق بدورهم االعالمي

خلفية ش
الم�وع
ن
ت
ت
ن
�� ة و التعليم ن ي�تونس و مكتب تطوير
 .CAPتم انتاج مش�وع ال � �
�� ة الع المية ي�تبا سونلتعاوب ني�وزارا ةل � �
JC
ت
 SRMDOمع المركز ارفليقي للتدريب الصحفي و االصتل
والع الم الديوسي
�
بتشغيل مركز دتربي�ي ل� الحت اف الصحفي ن�ي ريتطول سونت الداء ودقتيم صحافة
استقا�صة ارلادوي
�
ال ندقو الستق اءصن� ي الصحافة ,و دفهي اضاياي هستل ل الوحار المح�توم فقي C AP JC
ن� ي سونتخص وصاو ال ش�ق الوسط وشمال اكيا بشقيرفل بجو .عامديلة عاة ,اضبالفة تلعزيز
عائلة اامخدلت الصحافةي العامة للن ش� ن� ي السويد اتل� ي تعمل و دعم ا القیاخت المهنة الصحيفاة
السويدية هي جزء من
SRMDO
الستمرارية ادليمرقايطة و رهايطوت .سؤسمة
بروح حرية اتلعب ي� و ا�لحت ا فالصحفي ,تلعزيز
انتاج الم ش�وع متضتن هذه الةكبش
ا لديدعمن ةكبشال ش� اءكاذخو دورا الخل معلية ,
الهةئي الع الل يالتصال السمعي البرصي ن� ي تونس رمكز الرمأة العةربي للبحث و التدريبCAWTAR
جميعة اافطل الرض.

المختلفة للم ش�وع من بقل ااكوللة الديوسية للتعاون اا أملني� ادلو يل
جاء تمويل الجوانب
الديوسي
ل
دعال م
ال م
ف
.SI
ن
دهعالعا ي
االعالمي� ي� تونس.
الخ�اء
الشباب
والقادة
ي
باالضافة اىل ب
و الشي�أ الكش� اهمية ا هون هذه الدوا قد تطوربا تلتعاون مع العديم دن الطفال ،الشباب ،المعلم ي ن
�
SID A

ين
وتمك� مفهوم المواطن ف ي� المجتمع الرقمي
تفعيل

و

ليس جديدا عىل المجتمع حدوث ظواهر مثل ”االنباء الكاذبة” و ”الحقائق المزورة” واتساع نطاقها
ف ي� الثورة التونسية عىل سبيل المثال تحكمت الحكومة السابقة ف ي� االعالم عىل هذا النحو
ت
ال� قد تعيث الفساد ف ي� المجتمع
لكن من
ي
الخط� بمكان هو رسعة انتشار المعلومات المضللة ي
ال�بية العالمية ف� تونس توفر الطريق أ
ت
المثل ت ز
ل�ويد الشباب ف ي� المجتمع الرقمي بالمعرفة
إ
ي
ف
التعب� وإمكانية االختيار بناءا عىل معلومات
والمهارات الالزمة للبقاء ي� الجانب االمن وتمنحهم حرية
ي
موثقة وهذا يعت� حجر أ
الساس لبناء مجتمع ديموقراطي
ب
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