! بپیوند به آموزشگر سیاسی تیم گرا
کارگاه آموزشی برای کارگاه و دوره گذارنده  16تا  27ساله ها است ←آموزش آموزشگر تیم گرا
Teamer*innen-Schulung /Farsi/Dari/persisch
انجمن فریدن کرایز بیشتر از  25سال فعالیت در رابطه با حل مشکالت بدون خشونت  ،حق برابری  ،دمکراسی زنده گی کردن  ،تنوع
فرهنگی و عدالت جهانی دارد.
با پروژه " تبادل جهان " به موضوعهای روزمره نژاد پرستی و نابرابری اجتماعی به دلیل نژاد پرستی در سیاست پناه جویی میپردازیم.
هدف کارگاههای ما حساس سازی جامعه و گسترش یک جامعه باز میباشد.
برنامه کارگاه :
دوره آموزشی تیم گ ار از دو واحد پایه ای و تعداد زیادی واحدهای

عملی قابل انتخاب تشکیل شده است .هر واحد از کارگاه  2تا 3

اهداف آموزش :
با این کارگاه ما متمایل به توانمند کردن نوجوانان (  ۱۶تا  ۲۷سال)
 .به کار آزاد با هزینه به عنوان تیم گ ار میباشیم

روزه تشکیل شده است در واحد اول زیربنای آموزشی سیاسی تعلیم شما روشهای آموزش سیاسی ار یاد میگیرید و با موضع و نقش

میشود .در وا حد دوم یه موضوع تبعیض پرداخته میشود .در آخر خود به عنوان تیم گ ار آشنا میشوید .عالوه بر این یک مقدمه ای در

میتوان تک تک طرح های کارگاههای موجود انجمن در واحد های .مورد موضوع نژاد پرستی و تبعیض برگذار میشود
عملی یا د گرفته شود .بعد از اینکه مثالی ار مشاهده نمودید این

در کارگاه مهم است که شرکت کننده گان با یکدیگر تبادل نموده و

.دهید

 .ما تصمیم داریم یک فضای یادگیری مشترک ایجاد نماییم

ار میتوانید خود در شهر هاله در یک تیم با دریافت هزینه انجام

.روی تمرین های عملی کار نمایید

تا روز 01. April 2019خود را معرفی نمایید .
.در آدرس اینترنت زیر فرم تقاضای شرکت کردن را پر نمایید
https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html
.بعد از ثبت نام کردن یک تائید به همراه اطالعات در مورد برنامه دریافت مینمایید
هزینه شرکت  30یورو برای هریک از واحدها همراه مدارک و سرویس میباشد .اگر هزینه ورود برای شما خیلی زیاد میباشد با ما در
این مورد صحبت نمایید
.
.برای کار به عنوان تیم گرا در پروژههای ما شرط شرکت در دو واحد آموزشی و حد اقل یک واحد عملی الزامی است
این دوره برای نوجوانان بین  16تا  27ساله از تمام بخشهای کاری و زندگی میباشند که تمایل به وارد شدن در کار آموزش سیاسی
.دارند
تنوع فرهنگی برای ما اهمیت دارد :.انسانهایی بخصوص با تجربیات پناهندگی یا مهاجرت یا این پیشینه را دعوت به تقاضا میکنیم
جهت اطالعات بیشتر
Weitere Informationen:
Julia Wenger
Tel.: 0345 / 27980725
weltentausch@friedenskreis-halle.de
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واحدها

Die Module

واحد پایه  :۱اساس و پایه تعلیم آموزش سیاسی
هدف این سمینار این است که روشهای اساسی آموزش سیاسی را توسعه و تجربه نماید .در این رابطه این سوالهای کلیدی در مرکز قرار
:دارند
به چه طریق یک سمینار را از اول تا آخر برگذار میکنم؟ چه چیزی یک مجری خوب را متمایز مینماید و چگونه در مقابل یک گروه
.حاظر میشوم ؟ بغیر از این این واحد ممتد با نقش و موضع تیم گرا مشغول میشود
زمان Termin: 12.-14.04.2019
Ort: Villa Lewin – August-Bebelstr. 48 a, 06108 Halle
)Trainer*innen: Julia Wenger (Friedenskreis Halle e.V.), Harald Weißhaupt (Vierfältig
واحد پایه :۲تبعیض  .چه چیزی در پشت آن پنهان است ؟ تمرین های عملی
با یک مقدمه ای مفهوم تیوری تبعیض و نژاد پرستی آموزش داده میشود  .در آخر بوسیله تمرین های عملی نه تنها یک انعکاس خود
اندیشی انجام میشود بلکه یک رابطه سازنده با موضوع ممکن میسازد ،توانا یی گفتمان و راه حل سازی توسعه داده و تمونه های کمکی
.عملی برای مواقع روزانه تمرین میشود
زمان Zeitraum: 03. - 05.05.2019
بعدا اعالم میشود Ort:
)Trainer*innen: Nicole Amoussou (Freie Trainerin), Abdou Rahime Diallo (Freier Trainer
.در واحدهای عملی میتوانید آزاد به صورت انتخابی طرحهای کارگاه انجمن زیر یاد گرفته شود
.واحد عملی  : ۱کارگاه با بازنفش " انه منه موه اوند راوس بیست دو "  -در مورد فرار و پناهندگی به آلمان
این سمینار یک کارگاه را به موقعیت یک پناه جو در آلمان و انجام بازنفش مربوطه توانمند مینماید  .بعد از دیدار از یک مثال میتوانید
.یه تنهایی بهعنوان تیم گرا در پروژه ها ی موجود در مدارس و یا خارج از مدارس آموزشی هدایت و بکار برده شود
زمان Zeitraum: 16. -18.08.2019
Ort: Villa Lewin – August-Bebelstr. 48 a, 06108 Halle
)Trainer*innen: Laura Dienstbach (Freie Trainerin), Jana Hemming-Lange (Freie Trainerin

بقیه واحد های عملی
پروژه روز " نژاد پرستی در هاله "  -برای محصلین افکار زد بشری و تاثیرات وحشتناک سو سیا لیست ملی آشنا کرده
میشود
•
زمان Zeitraum: 23. - 24.08.2019
•
آموزش حامیان جهت باز نقش پوکر  -جامعه یک باز نقش با سیستم جهت فعالیت اجتماعی در اختالفات بین المللی

•
یادگیری جهانی  -گفتمان روز یادگیری جهانی و روشهای گروهی هدفمند

•

•

•

زمان (Fortbildung für Seminare an Grundschulen) Zeitraum: 29.10.2019

•

خدمات داوطلبانه  -سمینارهای همراه خدمات صلح ( پذیرش و فرستادن )
•
زمان Zeitraum: 19. -21.07.2019

•
•
صادرات اسلحه  -یک کارگاه مقدماتی تعاملی.
چه اسلحه هایی به کجا صادر شدند؟ چه مشکالتی میتوانند پیش بیایند و چه میتوان بر علیه آن انجام داد.

•
جهت اطالعات بیشتر

Weitere Informationen unter:
https://www.friedenskreis-halle.de/bildungsprogramm/teamerinnenschulung.html
RN-Farsi-Übersetzung

