
    
 

 

   

Gefördert durch
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!دورة دراسیة مكثفة عن أملانيا 
توجیھات أولى لالجئین شباب 

الجئون یلتقون فنانین من برلین 
!                     عرض من تقدیم مدینة الثقافات و مسرح (Theaterhaus) برلین  متھ     

رسالتنا „  كن شجاعا وشق طریقك بنفسك  „ 
	Janusz Korczak ینوش كرتشاك

!يتم دعم هده الدورة من طرف مؤسسة رعاية الطفولة باملانيا ومؤسسة كريوزبرغ لألطفال.	
!مدة الدورة: من 15 ینایر 2016 الى 09 یولیو 2016 

!الوقت: الجمعة من الساعة الخامسة مساء الى السابعة مساء  
 Theaterhaus Berlin Mitte, المكان:تیاتر ھاوس برلین متھ, فال ستراسھ. 32, 10179 برلین,  او2 مركشیس موزیوم 

	Wallstr. 32, 10179 Berlin,U2 Märkisches Museum
(يمكن االنسحاب من هده الدورة في اي وقت)	

                   	 	
  عدد املجموعة:   15 عنصر على االكثر	
! يتراوح سن املشاركني ما بني 14 و18 سنة	

برنامج الدورة 	
ان هVVVذه الVVVدورة املVVVكثفة عVVVن أملVVVانVVVيا ينبغي ان تVVVساهVVVم في مVVVساعVVVدة الشVVVباب الVVVالجVVVئني   والشVVVباب الVVVناشVVVئني على  فVVVهم الVVVحياة 

!اليومية بأملانيا  والتعرف على العادات والعقلية   األملانية وعلى اكتشاف الفرص واغتنامها.	
فVVVاملVVVشاركVVVون يVVVمكنم الVVVحصول كVVVتوجVVVيهات أولى على دراسVVVةحVVVول جVVVغرافVVVية الVVVبلد مVVVقرونVVVة بVVVتعليم بVVVسيط لVVVألملVVVانVVVية يVVVساعVVVدهVVVم على 

التأقلم بسرعة مع محيطهم الجديد	
هذه الدورة تتكون من جزئني 	

1- تشمل 13 وحدة دراسية تعتني بمتطلبات واهتمامات طالبي اللجوء	
2-ختام اسبوع املشروع	

سيتم التطرق من خالل هده الوحدات الدراسية للمواضيع التالية 	
1-توجيه في عني املكان	

A- حركة املرور / التنقل (لقاء واحد) 	
B- التسوق / التجارة / االستهالك (لقاء واحد)	

C- الصحة / الخدمات الطبية (لقاء واحد)	
D- برلني، تاريخها وحاضرها (لقاء واحد)	

2- األعراف والعادات والتقاليد في أملانيا / الخصوصيات املحلية (لقائني)	
3. الشباب في أملانيا، والتواصل االجتماعي (لقاء واحد)	

4.األسرة والتعايش معا	
5. الحب والصداقة (لقاء واحد)	
6. املدرسة و التعليم (لقائني)	
7. الثقافة والترفيه (لقائني)	
8. العمل والوظيفة (لقائني)	

9. السكن	
10. التاريخ األملاني (لقائني)	

11. نظام القانون األملاني,الحقوق والواجبات في أملانيا (لقاء واحد)	
12. القيم التي تعتبر مهمة في أملانيا:	

 A- الحرية الدينية، وتنوع األديان (لقاء واحد)	
B- التسامح والحرية الشخصية والعيش معا في أملانيا,العرقية واألقليات الجنسية (لقاء واحد)



 

  

!
C- املساواة والتغير فيما يخص دور الجنسني	

13 املوضوعات املقترحة من قبل الشباب (لقائني)	
ستستمر هده الوحدات الدراسية ما بني أسبوع و 4 أسابيع، وتشمل اجتماعات أسبوعية من 2 إلى 3 ساعات.	

 سيتم تداول هده الوحدات الدراسية بترتيب حسب اهتمام املشاركني. ويرتقب ان تستمر هذه الدورة 24 أسبوعا	
وسZZZتكون مZZZديZZZرة الZZZدورة والتي تZZZتوفZZZر بZZZدورهZZZا على مZZZهارات في الZZZلغة االنجZZZليزيZZZة مZZZدعZZZومZZZة خZZZالل الZZZثالثZZZة شZZZهور االولى مZZZن طZZZرف 

مترجم لالملانية والعربية 	
وبZZZاإلضZZZافZZZة إلى ذلZZZك نZZZود ان نZZZقوم في ضZZZمن هZZZده الحZZZلقات الZZZتدريZZZسية بZZZرحZZZالت وزيZZZارات لشZZZركZZZات ومZZZرافZZZق تZZZرفZZZيهية و تZZZعليمية 

وثZZZZZZZZقافZZZZZZZZية.كZZZZZZZZما سZZZZZZZZيتم زيZZZZZZZZارة مZZZZZZZZعارض فZZZZZZZZرص الZZZZZZZZعمل والZZZZZZZZتكويZZZZZZZZن املهني بZZZZZZZZاالضZZZZZZZZافZZZZZZZZة الى املZZZZZZZZدارس ودلZZZZZZZZك خZZZZZZZZالل يZZZZZZZZوم الZZZZZZZZباب 
املZZZفتوح .وسZZZتتماشى هZZZده الZZZعروض كZZZل على حZZZدة مع مZZZصالح واهZZZتمامZZZات املZZZشاركZZZني. ويZZZمكن االتZZZفاق إذا دعZZZت الZZZضرورة على 

!أوقات اخرى  فيما يخص الرحالت	
ولهده الدورة املكثفة العديد من املزايا:	
. ستدرس مع شباب من نفس السن	

. ستدرس في مجموعة صغيرة من 10 إلى 15 شخص	
. یؤخذ بعني االعتبار اختالف االصول واملستوى التعليمي	
. تتعامل مع مواضيع راهنة ومثيرة لالهتمام بالنسبة لك.	

. ستدخل في احتكاك مباشر مع املؤسسات التعليمية والثقافية ومرافق العمل 	
. يمكنك الحصول على توجيهات و ارشادات من شأنها أن تساعدك على شق طريقك نحو األمام.	
!. سيتم ادماجك في مؤسسة دات طابع فني, حيث هناك  اللقاءات واملحادثات و تبادل األفكار	

!أسبوع املشروع : 04. 07 _ 07.09 .2016	
دورة مكثفة عن أملانيا لألملان- نظرة من الخارج	

تحفيز على التفكيرالذاتي 	
يZركZز أسZبوع املشZروع هZذا على مZسألZة رؤيZتك ألملZانZيا مZن خZالل املZواضيع املZتناولZة في هZذه الZدو رات الZدراسZية. مZا هZو انZطباعZك 
األول حول برلني وأملانيا؟ماذا خطر ببالك؟كيف ترى التواصل االجتماعي والعادات والتقاليد؟كيف  ترى املجتمع األملاني؟ 	

في الوقت نفسه يمكنك ان تجرب تقنيات مختلفة في ميدان التمثيل وبالتالي يتم تقريبك من فن املسرح.	

مZن املZقرر يZوم2016/07/09 عZرض عZام لZلنتائج في شZكل قZراءة أدائZية وتZفاعZلية في قZالZب مسZرحي. ويZشمل  جZزء مZن تZلك الZقراءة 
على تجربة مع الجمهور تدور حول موضوع األحكام املسبقة. 	

يمكن حضور الدورة املكثفة بشكل مستقل عن االسبوع املخصص للمشروع.	
املشاركة طوعية ومجانية للمشاركني.	
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