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Freelance Playkit Trainers
Seenaryo is recruiting teacher trainers to deliver trainings for the Seenaryo Playkit, a mobile phone app
developed by Seenaryo for teachers of 3 – 8 year-olds. The Seenaryo Playkit is an arts-based resource
that supports teachers to deliver their curriculum through music, story and play. At in-person trainings,
the successful candidates will work in pairs to train teachers to lead games, sing songs and tell stories in
a physical and engaging way using the Seenaryo Playkit app. Trainings are fun, interactive and
participatory. Successful applicants may also be hired to deliver our online Video Making Trainings.
Candidates should ideally have:
•
•
•
•
•
•

3+ years experience in teaching, facilitation or working with children
Experience in participatory arts, theatre or music
Experience in training adults how to teach/facilitate
Fluent spoken Arabic
English proficiency is a plus
Experience with online training/Zoom is a plus

Candidates need to fill out the Google Form at this link: https://bit.ly/SeenaryoPlaykitTrainer
You will need to upload your CV and details of two references.
The deadline for the applications is March 31st 2021
Interviewees will attend a group workshop-interview, during which they will lead an exercise to the rest
of the group. After this, successful candidates will attend a mandatory 3-day training. Both the
workshop-interview and the 3-day training will take place in-person once lockdown restrictions allow
them to happen (we hope that this will be in Spring 2021). Candidates will be paid a stipend for this
professional development.
Day rates are determined based on Seenaryo’s project budgets and the facilitator’s experience. As this
callout is not for a specific project, we cannot give details on exact fees.
About the Seenaryo Playkit
We’ve developed the Seenaryo Playkit, a mobile phone app and training for teachers of 3 – 8 year-olds,
supporting them to deliver their curriculum through music, story, and play. The App contains videos,
music tracks, and flashcards, and is usually accompanied by our 3-day training. The Playkit has so far
been delivered to over 150 schools and NGOs including the International Rescue Committee, Caritas,
and War Child, in turn transforming classrooms for over 30,000 children.
About Video Making Training
Since the Covid-19 pandemic, we’ve been giving online workshops to KG-Grade 4 teachers on how to
make their videos interactive and participatory during distance learning. These trainings are held on
Zoom, and trainers require some computer skills in order to give the workshop successfully.
To find out more about Seenaryo, please visit our websites:
www.seenaryo.org | www.seenaryoplaykit.org
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مدرب & 'ںى باليكت مستقل & 'ںى

تسعى سيناريو إىل توظيف مدرب 5 4ںى للمعلم 5 4ںى عىل سيناريو باليكت ،وهو تطبيق للهاتف المحمول مصّمم من قبل سيناريو لمعلمي اPالطفال ما ب 5 4ںى سن ٣
و ٨سنوات .سيناريو باليكت هو مجموعة أدوات تعتمد عىل الفنون لدعم المعلم 5 4ںى عىل إيصال المنهج من خالل الموسيقى والقصص واPاللعاب4 5 .ىڡ
التدريبات وجًها لوجه ،سيعمل المتقدمون الناجحون 4 5ىڡ ثنائيات لتدريب المعلم 5 4ںى عىل كيفية قيادة اPاللعاب وغناء اPالغا 4 5ىى وروي القصص بطريقة فعلية
ومسلية باستخدام تطبيق باليكت لسيناريو .التدريبات ممتعة وتفاعلية وتشاركية .قد يُع 5 ّ 4ںى المتقدمون الناجحون أيًضا لتقديم تدريبات إعداد الدروس
المرئية عxرى اyالن{رىنت.
يُفّضل أن يكون لدى المرّشح 5 4ںى:
•  ٣سنوات أو أكرى 4 5ىڡ التعليم ،أو التيس4رى أو العمل مع اPالطفال
• خxرىة 4 5ىڡ الفنون التشاركية ،أو المرسح أو الموسيقى
• خxرىة 4 5ىڡ تدريب الكبار عىل كيفية التعليم/التيس4رى
• تحّدث العربية بطالقة
5
• إتقان اللغة اyالنجل 5 4رىية م4رىة إضافية
• خxرىة 4 5ىڡ التدريبات عxرى اyالن{رىنت /زوم م 5 4رىة إضافية
عىل الراغب 5 4ںى بالتقدم تعبئة الطلب من خالل الدخول إىل هذا الرابط:
يجب تحميل الس4رىة الذاتية ،وتفاصيل عن مرجع 5 4ںى.

https://bit.ly/SeenaryoPlaykitTrainer

الموعد النها 4 Pىى لتقديم الطلبات هو  ٣١آذار ٢٠٢١
ستتم دعوة المرشح 5 4ںى المتأهل 5 4ںى إىل مقابلة جماعية عىل شكل ورشة عمل ،حيث سيقودون خاللها تمريًنا لبقية المجموعة .بعد ذلك ،سيح5رص
المرشحون الناجحون تدريًبا إلزامًيا لمدة  3أيام .سيتم إجراء كل من المقابلة والتدريب شخصًيا بمجرد أن تتيح لنا قيود اyالغالق العام تنفيذها )نأمل أن
يكون ذلك 4 5ىڡ ربيع  .(2021سيتم دفع بدل للمرشح 5 4ںى مقابل المشاركة 4 5ىڡ هذا التدريب المه 4 5ىى.

يتحّدد البدل المادي اليومي بناًء عىل م 5 4رىانية مرسوع سيناريو وخxرىة المدّرب ،ونظّرا Pالن هذا اyالعالن ليس لمرسوع مع 5 ّ 4ںى ،فال يمكننا تقديم تفاصيل
محددة حول المبلغ.

عن سيناريو باليكت

لقد طورنا سيناريو باليكت ،وهو تطبيق للهاتف المحمول وتدريب لمعلم 5 4ںى اPالطفال ما ب 5 4ںى سن  ٣و ٨سنوات لدعمهم 4 5ىڡ إيصال منهجهم من خالل
الموسيقى والقصص واPاللعاب .يحتوي التطبيق عىل فيديوهات ،وموسيقى ،وبطاقات تعليمية ،ويرافقه تدريب لمدة  ٣أيام .تم تنفيذ الباليكت مع أكرى
ىس Pالكرى من  ٣٠،٠٠٠طفل.
من  ١٥٠مدرسة ومنظمة بما فيهم لجنة اyالنقاذ الدولية ،كاريتاس ومنظمة أطفال الحرب ،وغ ّ 4رى بدوره جو الصف الدرا 4

عن تدريب إعداد الدروس المرئية

ىس وباء كوفيد ،١٩-قّدمنا ورش عمل عxرى اyالن{رىنت لمعلمي صفوف الروضة ح{ىى الصف الرابع حول كيفية جعل مقاطع الفيديو الخاصة بهم
م نذ تف 4
تفاعلية وتشاركية أثناء التعلم عن بعد .يتم إجراء هذه التدريبات عىل تطبيق زوم ،ويحتاج المدربون إىل بعض المعرفة باستخدام الكمبيوتر لتقديم
ورشة العمل ناجحة.

لمعرفة المزيد عن سيناريو ،الرجاء زيارة مواقعنا:
www.seenaryo.org | www.seenaryoplaykit.org

