همه با هم به سوی پروژه فرهنگی
میرقصی ،رسم میکنی و عاشق روی صحنه رفتن هستی؟
اضافه بر این ،آشنایی با جوانان دیگر از فرهنگ های دیگر که برایت ناآشناست ،جالب است؟
در  KreAktivenمیتوانی با همه اینها آشنا شوی!
ما به تو آموزش میدهیم
ما در یک دوره چهار روزه ،همه چیزهایی را که برای انجام پروژه فرهنگی خودت به آن نیاز داری ،به تو آموزش میدهیم .در
این پروژه فرهنگی می توانی یک کنسرت ،یک ویدیو در یوتوب یا یک دیوارنگاری -یا حتی یک چیز دیگری -ارائه کنی.
ضمن کار گروهی خودمان هم خالق می شویم و مثالً داستان مینویسیم ،هنرهای خیابانی را تجربه میکنیم و تئاتر اجرا میکنیم .
شرکت کن و ببین چه میشود!
تو متخصص...
 ...فرهنگی در محله خودت میشوی!  ...فرهنگی در محله خودت میشوی! ما همراه تو به محلههای مختلف با فرهنگهای مختلف
میرویم و پشت صحنه آنها را تماشا میکنیم .عالوه بر این ،ما اطالعات تماس و توصیه هایی برای آشنا شدن با افراد جدید در این
مناطق را در اختیارت میگذاریم.
تو هم میتوانی به همین روش به دوستان و آشنایانت کمک کنی تا آنها هم بتوانند پروژه ای برای خود ترتیب دهند.
همکار KreAktiv
یکسال بعد از گذراندن دوره آموزشیات در  ،KreAktivenمیتوانی به جوانان دیگر کمک کنی تا آنها هم
ِ
شوند.
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میان-فرهنگی آشنا میکنند.
همکاران جوان از  ، LKJبه همراه همکاران ما در محل و همکاران  ، KreAktivenبه تو در ترتیب دادن یک پروژه شخصی کمک
میکنند.
نکات مهم
همکار  KreAktivشوند.
همه جوانان و بزرگساالن باالی  ۱۴سال میتوانند
ِ
هیچ پیشنیازی وجود ندارد.
شرکت در این دوره رایگان است.
زبان دوره آلمانی است.
مختلف بادن ووتنبرگ ( )Baden-Württembergدوره میبینند .برای اطالع از تاریخ ،محل و نحوه
شرکتکنندگان ،در مناطق
ِ
ثبت نام در دوره آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنwww.lkjbw.de/die-kreaktiven :
اطالع از تاریخ ،محل و نحوه ثبت نام در دوره آموزشی در اینجا.
اطالعات به زبان فارسی.
اطالعات به زبان فارسی در اینجا.

