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دورة دراﺳﯿﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻦ أملانيا

!

ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت أوﻟﻰ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﺷﺒﺎب
ﻻﺟﺌﻮن ﯾﻠﺘﻘﻮن ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻋﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت و ﻣﺴﺮح ) (Theaterhausﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺘﮫ

رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ „ ﻛﻦ ﺷﺠﺎﻋﺎ وﺷﻖ طﺮﯾﻘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ „
ﯾﻨﻮش ﻛﺮﺗﺸﺎك Janusz Korczak
يتم دعم هده الدورة من طرف مؤسسة رعاية الطفولة باملانيا ومؤسسة كريوزبرغ لألطفال.
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مدة اﻟﺪورة :ﻣﻦ  15ﯾﻨﺎﯾﺮ  2016اﻟﻰ  09ﯾﻮﻟﯿﻮ 2016
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء
اﻟﻤﻜﺎن:ﺗﯿﺎﺗﺮ ھﺎوس ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺘﮫ ,ﻓﺎل ﺳﺘﺮاﺳﮫ 10179 ,32 .ﺑﺮﻟﯿﻦ ,او 2ﻣﺮﻛﺸﯿﺲ ﻣﻮزﯾﻮم Theaterhaus Berlin Mitte,
Wallstr. 32, 10179 Berlin,U2 Märkisches Museum
)يمكن االنسحاب من هده الدورة في اي وقت(

عدد املجموعة 15 :عنصر على االكثر
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يتراوح سن املشاركني ما بني  14و 18سنة
برنامج اﻟﺪورة
ان ه VVذه ال VVدورة امل VVكثفة ع VVن أمل VVان VVيا ينبغي ان ت VVساه VVم في م VVساع VVدة الش VVباب ال VVالج VVئني والش VVباب ال VVناش VVئني على ف VVهم ال VVحياة
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اليومية بأملانيا والتعرف على العادات والعقلية األملانية وعلى اكتشاف الفرص واغتنامها.

فVVاملVVشاركVVون يVVمكنم الVVحصول كVVتوجVVيهات أولى على دراسVVةحVVول جVVغرافVVية الVVبلد مVVقرونVVة بVVتعليم بVVسيط لVVألملVVانVVية يVVساعVVدهVVم على

التأقلم بسرعة مع محيطهم الجديد
هذه الدورة تتكون من جزئني
 -1تشمل  13وحدة دراسية تعتني بمتطلبات واهتمامات طالبي اللجوء
-2ختام اسبوع املشروع
سيتم التطرق من خالل هده الوحدات الدراسية للمواضيع التالية
-1توجيه في عني املكان
 -Aحركة املرور  /التنقل )لقاء واحد(
 -Bالتسوق  /التجارة  /االستهالك )لقاء واحد(
 -Cالصحة  /الخدمات الطبية )لقاء واحد(
 -Dبرلني ،تاريخها وحاضرها )لقاء واحد(
 -2األعراف والعادات والتقاليد في أملانيا  /الخصوصيات املحلية )لقائني(
 .3الشباب في أملانيا ،والتواصل االجتماعي )لقاء واحد(
.4األسرة والتعايش معا
 .5الحب والصداقة )لقاء واحد(
 .6املدرسة و التعليم )لقائني(
 .7الثقافة والترفيه )لقائني(
 .8العمل والوظيفة )لقائني(
 .9السكن
 .10التاريخ األملاني )لقائني(
 .11نظام القانون األملاني,الحقوق والواجبات في أملانيا )لقاء واحد(
 .12القيم التي تعتبر مهمة في أملانيا:
 -Aالحرية الدينية ،وتنوع األديان )لقاء واحد(
 -Bالتسامح والحرية الشخصية والعيش معا في أملانيا,العرقية واألقليات الجنسية )لقاء واحد(

 -Cاملساواة والتغير فيما يخص دور الجنسني
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 13املوضوعات املقترحة من قبل الشباب )لقائني(
ستستمر هده الوحدات الدراسية ما بني أسبوع و  4أسابيع ،وتشمل اجتماعات أسبوعية من  2إلى  3ساعات.
سيتم تداول هده الوحدات الدراسية بترتيب حسب اهتمام املشاركني .ويرتقب ان تستمر هذه الدورة  24أسبوعا
وسZZتكون مZZديZZرة الZZدورة والتي تZZتوفZZر بZZدورهZZا على مZZهارات في الZZلغة االنجZZليزيZZة مZZدعZZومZZة خZZالل الZZثالثZZة شZZهور االولى مZZن طZZرف
مترجم لالملانية والعربية
وب ZZاإلض ZZاف ZZة إلى ذل ZZك ن ZZود ان ن ZZقوم في ض ZZمن ه ZZده الح ZZلقات ال ZZتدري ZZسية ب ZZرح ZZالت وزي ZZارات لش ZZرك ZZات وم ZZراف ZZق ت ZZرف ZZيهية و ت ZZعليمية
وثZZ Z ZقافZZ Z Zية.كZZ Z Zما سZZ Z Zيتم زيZZ Z Zارة مZZ Z Zعارض فZZ Z Zرص الZZ Z Zعمل والZZ Z ZتكويZZ Z Zن املهني بZZ Z ZاالضZZ Z ZافZZ Z Zة الى املZZ Z Zدارس ودلZZ Z Zك خZZ Z Zالل يZZ Z Zوم الZZ Z Zباب
املZZفتوح .وسZZتتماشى هZZده الZZعروض كZZل على حZZدة مع مZZصالح واهZZتمامZZات املZZشاركZZني .ويZZمكن االتZZفاق إذا دعZZت الZZضرورة على
أوقات اخرى فيما يخص الرحالت
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ولهده الدورة املكثفة العديد من املزايا:

 .ستدرس مع شباب من نفس السن
 .ستدرس في مجموعة صغيرة من  10إلى  15شخص
 .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.
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 .سيتم ادماجك في مؤسسة دات طابع فني ,حيث هناك اللقاءات واملحادثات و تبادل األفكار
أسبوع املشروع 2016. 07.09 _ 07 .04 :
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 يZوم 2016/07/09عZرض 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.
االتصال ب
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