
 
 

 "المبدعين النشطين"
 التعلم البين ثقافي للشباب

 
 سوياً من أجل تحقيق المشروع الثقافي الخاص بك

 
 هل تحب الرقص أو الرسم؟ هل ترغب في الوقوف على خشبة المسرح؟

 هل تجد أيضاً من المثير أن تتعرف على شباب آخرين بخلفيات ثقافية مختلفة لم تتعرف عليهم بعد؟
" ستتمكن من معايشة كل هذاالمبدعين النشطينلدى مبادرة " ! 

 
 سنؤهلك

 
سنقوم في دورة تدريبية لمدة أربعة أيام بتعليمك كل شيء يجب عليك معرفته لتتمكن من إقامة وعمل مشروعك الثقافي الخاص بك. 

آخر تماماربما كان مشروعك هذا هو حفل موسيقي, فيديو على يوتيوب أو حتى رسم غرافيتي. ربما أيضاً شيئاً  ! 
 !سويا سنتمكن من اإلبداع  ونكتب بأنفسنا القصص ونعيش فن الشارع ونقوم بالتمثيل المسرحي. ستندهش

 
 ... ستصبح وتصبحين خبير أو خبيرة في

 
وم من أجل الثقافة في محيط تواجدك! سنمشي معك في مختلف اإلتجاهات الثقافية وننظر إلى ما خلف الكواليس. باإلضافة إلى ذلك سنق

 .بإعطائك جهات إتصال ونصائح تمكنك من التعرف على اآلخرين في نطاق العمل الثقافي
 .بهذا ستستطيع أن تساعد أصدقائك عندما يريدوا أن يأسسوا شيئاً ما خاص بهم

في أن يصبحوا " ومساعدة اآلخرين من الشباب المبدعين النشطينوستتمكن بعد مرور عام على انتهاء التدريب من دعمنا في مبادرة "

 ."أيضاً "مبدعين نشطين
 

 ً  معا
 

" مختلفين على المستوى البين ثقافي وفي الدورات ستتعرفون على بعضكم البعض تبادلياً وسيقوم العاملون المبدعين النشطينإن "

 .بإتحاد الوالية للتعليم الثقافي للشباب بإعطائكم نظرة على موضوع الثقافة واإلختالف بين الثقافي
 

" آخرين وبالتعاون مع شركاؤنا المتواجدين معنا في مبدعين نشطينهنا من إتحاد الوالية للتعليم الثقافي للشباب وبمساعدة "نحن 

 .مواقعنا نقدم لك كل الدعم في طريقك إلنشاء مشروعك الثقافي الخاص بك
 

 نظرة شاملة على أهم النقاط
 

اً من عمر الرابعة عشرة" كل الشباب بدءالمبدعين النشطينيمكن أن يصبح من " . 
 .ال تحتاج أي معرفة مسبقة
 ً  .اإلنضمام لنا مجاني تماما

 .الدورات ستكون باللغة األلمانية
" في مواقع مختلفة من والية "بادن فورتمبيرج". لمعرفة متى وأين ستقام الدورات وكيفية المبدعين النشطينسيتم تدريب وتأهيل "

اإللكتروني على موقعناالتسجيل قم بزيارة الرابط  : 
https://www.lkjbw.de/inklusion-qualifizierung/die-kreaktiven/. 
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