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Enumerator and Data Collection Volunteers
in Jordan
Seenaryo Jordan is searching for volunteers!
We are looking for individuals to work as enumerators and help us assess the impact of play based
learning techniques (the Seenaryo Playkit) on early childhood education.
Enumerators will be conducting:
1)
2)

Classroom observations (KG1 – Grade 2).
Interviews with children (IDELA) aged 4-8.

Both roles involve a small amount of data entry following the observation or interview. This work will
be happening during school hours on different days throughout 2021. An online training on how to
run these data collection methods and how to input the data into our system will take place on
Wednesday the 27th and Thursday the 28th of January 2021.
Candidates for both tasks should:
•
•

•
•
•

Be available for both training days.
Be studying or have a degree in any social sciences major (ideally Education,
Statistics/Monitoring and Evaluation, (Educational/Child) Psychology, Social Work,
Counselling).
Be fluent in speaking and understanding Arabic.
Be able to read, write and enter data in English.
Have a Non-Criminal Record Certificate (NCRC) / 3adam ma7kumeya.

Candidates for the child interviews must:
•
•

Have experience working with children aged 4-8.
Be willing to provide safeguarding references.

Please click on this link to fill out your information and upload supporting documents including:
•
•
•

Your CV
Proof of enrolment at University or degree certificate
Proof of working with children (if applicable)

Deadline to apply: Thursday the 21st January 5pm
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متطوعي
ن

يف األردن
سيناريو تبحث عن متطوعي ف األردن!
نحن نبحث عن أشخاص لدور يتعلق بجمع البيانات وإج ّراء المقابالت الميدانية ومساعدتنا ف تقييم أثر تقنيات التعليم القائمة عىل
اللعب (سيناريو باليكت) ف التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة.
سيقوم المتطوعون بتنفيذ:
الثان).
 )١مراقبة للصفوف الدراسية (من الروضة حت الصف
ّ
 )٢مقابالت (باستخدام تقييم التنمية الدولية والتعليم المبكر  )IDELA-مع األطفال بي سن  ٨ - ٤سنوات.
ّ
ّ
تتضمن المهمتان العمل عىل إدخال البيانات بعد المراقبة أو المقابلة .سوف ُينفذ هذا العمل خالل الدوام المدرس ف أيام مختلفة خالل
 .٢٠٢١وسوف يقام تدريب عب اإلنبنت حول كيفية تنفيذ هذه التقنيات لجمع البيانات وإدخالها ف النظام ف يومنناألربعاءن٢٧ن
ننالثاننن.٢٠٢١ن
سن٢٨نمننشه نرنكانو ن
والخمي ن
يجب أن يكون المرشحون للقيام بكال المهمتي:
• متاحي خالل أيام التدريب
ّ
• يدرسون أو حاصلي عىل شهادة ف أي من مجاالت العلوم االجتماعية (يفضل ف التعليم ،أو علم اإلحصاء\مراقبة وتقييم ،أو
علم نفس (التعليم\األطفال) ،أو العمل االجتماع ،أو اإلرشاد).
• يتحدثون اللغة العربية بطالقة ويفهمونها.
• قدرة عىل القراءة والكتابة وإدخال البيانات باللغة اإلنجلبية.
• لديهم شهادة عدم محكومية.
يجب أن يكون المرشحون المناسبون للقيام بالمقابالت مع األطفال:
• لديهم خبة ف العمل مع األطفال بي سن  ٨ - ٤سنوات
• باستطاعتهم تقديم مراجع لعملهم السابق
ّ
تتضمن:
يرج النقر عىل هذا الرابط لتقديم معلوماتك وإرسال المستندات الداعمة الت
• سبتك الذاتية ()CV
• دليل االلتحاق بالجامعة أو شهادة جامعية
• دليل للعمل السابق مع األطفال (إن وجد)
• شهادة عدم محكومية
ننالثانن
سن٢١نكانو ن
الموعد النهان لتقديم الطلبات :الساعةنالخامسةنمننمساءنيومنالخمي ن

