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مكان

التنفيذ:

مدينة فرانكفورت أودر و ما جاورها

الفترة الزمنية للمشروع
الموضوع

 :من /01أبريل2022/

الي /31ديسمبر2024/

:

يعيش في مدينة فرانكفورت أودر ما يربو علي ( )58الف شخص  )6( ,آالف منهم مهاجرون .وبالنتيجة ومنذ العام
 2015تقل نسبة السكان ذوي األصول األلمانية وفي األثناء وباستمرار يصل مزيد من المهاجرين ليعيشوا هنا
في ألمانيا مما أدي الي وجود مجتمع متعدد ثقافيا ولغويا ودينيا ,الشئ الذي يمثل تحديا جديدا لنا
جميعا.

محتوي

المشروع:

تحتضن مدينة فرانكفورت أودر وضواحيها الكثير من المباني المهجورة واألمكنة المنسية التي لها داللت عميقة
ذات طابع تاريخي ,ثقافي وإجتماعي محفور في ذاكرة المواطنين وال سيما كبار السن الذين نشأوا وتراعروا في
.كنفها ,فلكل مبني قصة و حكاية وقيمة تاريخية وثقافية
إن التناول والتعاطي اإليجابي مع هذا التاريخ يقودنا الي فهم جدلية التطوروالتكوين الثقافي واإلجتماعي
.لمدينة فرانكفورت وجوارها
األكاديمية األلمانية للموظفين المعروفة إختصارا ب ( ) تتبع مقاربة مبتكرة ورائعة لتيسيير عملية
اإلندماج وفي هذا اإلطار توفر األكاديمية فرصة رائعة للتجول من أجل إكتشاف هذه األمكنة المنسية والتي يمكن
أن تتشكل من خاللها قاعدة مشتركة للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول مختلف الموضعات  ,علي سبيل
المثال في الديمقراطية ,حقوق المرأة ,وتغيرالقيم  ,القانون األساسي ,إعادة توحيد ألمانيا ,القوانين
اإلجتماعية وغيرها من الموضوعات التي تمثل محور إهتمام اإلنسان في حياته اليومية.

تحديد

الهدف:

ما تسمي بجوالت اإلكتشاف واإلستطالع تتضمن بعض اإلجراءآت مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتصوير
.الجو عن طريق الدرون للمواقع واألبنية واألماكن المهجورة وكذ لك بعض األعمال البحثية
نتيجة هذه األعمال واألنشطة يتم جمعها وإعدادها باللغتين األلمانية والعربية عبر الوسائط المختلفة  .وفي
خالصة أعمالهم .
الختام يكون هناك تقديم في مكان عام يعرض فيه المشاركون في المشروع

أهداف إضافية

من

للمشروع:

*محاربة ظاهرة إصدار األحكام المسبقة علي اآلخرين.
*بناء جسورتواصل بين المجموعات العرقية المختلفة.
*خلق إمكانية المساعدة الذاتية ـ المشاركة ـ التطورالديمقراطي.
*المشروع يمثل قوة دفع للمشروعات المستقبلية الداعمة لإلندماج.
*المشاركون في المشروع يعززون قدراتهم الذاتية في مجاالت عدة من
وتطوير مهاراتهم اللغوية واإلجتماعية

الفئات المستهدفة من

المشروع:

ضمنهاالتعامل مع الوسائط الحديثة

مواطني مدينة فرانكفورت أودر بمختلف خلفياتهم الثقافية الذين لديهم الرغبة في التعرف علي مدينتهم من
.زاوية رؤية مختلفة

موظف االتصال بالمشروع-:
محـمد إبراهـيم
فلكس بولرز
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