משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

תכנית "שגרירים צעירים ברשת"
דיפלומטיה ציבורית דיגיטלית לנוער
רוצים להיות שגרירים?
רוצים לעמוד בקדמת ההסברה?
רוצים לדעת יותר על שימוש ברשתות חברתיות לשינוי דעת הקהל?
ההרשמה למחזור הבא של "שגרירים צעירים ברשת" מתחילה ואנו מזמינים אתכם להיות חלק ממשפחת השגרירים הצעירים ברשת.

אם אתם מחפשים אתגר ,הזדמנות ליצירתיות ,יש בכם את הרצון לחשוב וליצור "מחוץ לקופסא"
ולחוות את הסיפוק שבפרסום תוצרים לטובת המדינה מקומכם איתנו!
הצטרפו לתוכנית חדשנית שתעסוק בפיתוח והעשרת הידע בתחומי הדיפלומטיה ,המנהיגות וההסברה
לנוער שמטרתה להקנות ארגז כלים לנוער המבקש להיות חלק ממערך ההסברה של מדינת ישראל
ולפעול לקידום ההסברה הישראלית החיובית של ישראל.
על המפגשים:
הרצאות ברשת וחשיפה למרצים ממשרד החוץ ואחרים בתחומי ההסברה ושימוש בכלים דיגיטאלים
הרצאות של דיפלומטים ואנשי תיקשורת ודיונים סינכרוניים בנושאים בוערים ואקטואלים
דיונים ועשייה בנושאי  BDSמעמדה של ישראל בתיקשורת .,
הקניית כלים לפיתוח קמפיינים הסברתיים
רכישת כלים ומיומנויות לניהול שיח דיפלומטי מיטבי
הכרות עם עולם האינטרנט ומיצוי מיטבי של הפירסום ברשת לטובת ההסברה ודיאלוג מובנה
הכשרה וקידום יזמות אישית וחברתית  ,פיתוח קשרים ושיתופי פעולה מקוריים.
כמו כן יתקיימו מפגשים וסיורים בשרד החוץ  ,כנסים וארועים למשתתפים והעומדים בדרישות.
מה התוכנית תיתן לי?
העמקת תחושת הערך בהשתתפות בתרומה אמתית לחברה .
קבלת עידוד למצוינות אישית וחברתית ,מימוש עצמי ומקום לביטוי עצמי.
הרחבת הידע על מדינת ישראל ,וקבלת כלים להיות "שגריר צעיר" ברשת ומחוצה לה.
השתייכות לקהילת מעשה של נוער איכותי כמוך המשתתף בתוכנית למידה חוויתית ,משמעותית  ,העוסקת במגוון תחומי דעת.

התוכנית עומדת בדרישות "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"
ומוכרת במסגרת  60שעות המעורבות החברתית הנדרשת.
פרטים נוספים:
• הקורס יתקיים אחת לשבועיים בשעות אחר הצהריים וירטואלית  30) ,שעות(
• כמו כן יתקיימו שני מפגשי פנים אל פנים עם המנחה וחברי הקבוצה.
• הנוער שיבחר יקדם ברשת הסברה נכונה של מדינת ישראל ) 30שעות(
• פרטים נוספים אצל רכזי המעורבות האישית.

לרישום – יש למלא כאן את הפרטים

