تصبح متمرس * في التعليم السياسي !!
تدريب الفريق → ورش عمل للشباب من سن  16إلى  27عا ًما
 friedenskreis- ، ،شاركت في هاال ألكثر من  25عا ًما في مجاالت الالعنف النشط  ،وتحول الصراع والعدالة االجتماعية
والديموقراطبة .والتعددية الثقافية  ،والعدالة العالمية
ومع مشروغ "Weltentauschيتم مناقشة العنصرية اليومية وعدم المساواة االجتماعية بسبب العنصرية في سياسة اللجوء .
وتهدف ورش العمل الخاصة بالمشروع تحقبق الوعي االجتماعي والوصول الى مجتمع انفتاحي

:المنهاج
يتكون التدريب  * Teamerمن وحدتين اساسيتين ووحدات
.عملية متعددة قابلة لالختيار حسب الرغية
ا .جميع الوحدات تتكون من ورش عمل لمدة  3-2أيام
.الوحدة االولى تعلم .أساسيات التعليم السياسي
الوحدة الثانية تتناول موضوع التمييز ويمكن تعلم مفاهيم
ورشة العمل الفردية والموجودة بالفعل في وحدات التدريب
العملي
ويمكن القيام بذلك بعد التدريب حسب رسوم معينة في قاعة
..:الغرفة

:أهداف التدريب
:
مع التدريب نريد تمكين الشباب (سن  )27-16للعمل كفريق
تريد أن تتعلم أساليب التربية المدنية  *.على أساس الرسوم
.والتعامل مع موقفهم و دور المشاركة كفريق
.باإلضافة إلى ذلك  ،سيتم تقديم مقدمة ألساسيات العنصرية
في التدريب  ،من المهم أن يتبادل المشاركون األفكار
.ويعملون على محتوياتها في التدريبات العملية
:النشاء مساحات تعليمية مشتركة
.

سجل قبل تاريخ االول من نيسان 2019
: https://www.friedenskreisيرجى استخدام استمارة التسجيل على الموقعhalle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html
.بعد التسجيل  ،ستتلقى تأكيدًا بمزيد من المعلومات حول اإلجراء
إذا كانت رسوم المشاركة مرتفعة جدًا بالنسبة .وهذا يشمل جميع المواد والمواد الغذائية .رسم المشاركة هو  € 30لكل وحدة
للعمل كفريق * في مشاريعنا  ،هناك حاجة إلى زيارة كل من الوحدات األساسية ووحدة عملية واحدة على .لك  ،فاتصل بنا
.األقل
ويهدف التدريب إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  27من جميع مجاالت الحياة والعمل الذين يرغبون في
التنوع مهم بالنسبة لنا :فاألشخاص الذين لديهم تجربة هروب و  /أو هجرة أو خلفية خاصة .المشاركة في التعليم السياسي
.مدعوون للتقدم بطلب
لالستفسارات
Julia Wenger
هاتف0345/27980725 :
weltentausch@friedenskreis-halle.de

الوحدات التدريبية

الوحدة األساسية  :1المؤسسات والتدريب في مجال التربية السياسية
الهدف من الحلقات الدراسية هو تعليم األساليب األساسية للتعليم السياسي وتجربتها .األسئلة الرئيسية التالية هي موضع التركيز هنا :كيف
يمكنني تصميم ندوة من البداية إلى النهاية؟ ما الذي يجعل االعتدال جيدًا وكيف أقف أمام مجموعة؟ باإلضافة إلى ذلك  ،تتعامل هذه
 *.الوحدة بشكل مكثف مع الموقف والدور كفريق
التاريخ 12 .:الى  14نيسان 2019.
الموقع Villa Lewin - August-Bebelstr. 48 a, 06108 Halle
المدربون )Julia Wenger (Friedenskreis Halle e.V.), Harald Weißhaupt (Vierfach
الوحدة األساسية  :2التمييز .ماذا وراء ذلك؟ ممارسة عملية
مع المفاهيم النظرية  ،يقدم التدريب األول العنصرية والتمييز .بعد ذلك  ،ال ينبغي أن تحفز التدريبات العملية على التأمل الذاتي فحسب ،
.بل أيضا ً تمكين نهج بنّاء للموضوع  ،وتطوير مهارات االتصال والحلول وممارسة العمل المفيد في المواقف العنصرية اليومية
الفترة 3:الى  5أيار 2019
سيتم اإلعالن عن المكان
المدربون ))Nicole Amoussou (Free Coach), Abdou Rahime Diallo (Free Coachا
مالحظة :الوحدات التدريبية هي قابلة لالختيار بحرية المكانية تعلم مفاهيم الحلقة التالية من ورشة العمل
للهروب واللجوء في ألمانيا "! DUوأنت خارج  "ene mene muh -الوحدة العملية  :1ورشة عمل مع لعبة محاكاة
يتيح التدريب ورشة عمل حول وضع طالبي اللجوء في ألمانيا ولعبة المحاكاة المرتبطة بها .بعد التدريب  ،يمكن تدريس ورش العمل
.كأعضاء فريق * في مجموعة المشروع في الفريق بشكل مستقل في المدرسة والعمل التعليمي الالمنهجي
الفترة-16 :الى  18اب 2019
الموقع Villa Lewin - August-Bebelstr. 48 a, 06108 Halle
المدريون )Laura Dienstbach (Free Trainer), Jana Hemming-Lange (Free Coach
:مزيد من وحدات التدريبية
 يوم المشروع "االشتراكية القومية في هاله"  -بالنسبة للطالب  ،فإن األفكار الخاطئة واآلثار الرهيبة لالشتراكية القومية تكون ملموسة.الفترة – .23 :الى  24اب 2019
لعبة التعلم النظامية للمشاركة المدنية في النزاعات الدولية  Powker -مضاعف * التدريب في المنزل على لعبة التخطيط المدني
 التعلم العالمي  -الخطابات الحالية في التعلم العالمي واألساليب المستهدفة للمجموعات المستهدفة (التدريب المتقدم لندوات المدارساالبتدائية) الفترة 29:تشربن اول 2019
– Freiwilligenienste Halle
الندوات المرافقة لخدمات السالم (االستقبال واإلرسال) الفترة 19 :الى  21تموز 2019. -
صادرات األسلحة  -حلقة عمل تمهيدية تفاعلية
األسلحة التي يتم تصديرها إلى أين؟ من يقرر ذلك؟ ما المشاكل التي يمكن أن تنشأ  -وما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟
:مزيد من المعلومات في
https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html

