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خانم و آقای محترم،
به آلمان خوش آمدید! ناگهان در یک کشور دیگر زندگی کردن به این معنا میباشد که انسان مجبور است خود را با بسیاری از
تغییرات تطبیق بدهد .بعضی چیزها اینجا با وطن فرق دارند و حتی یک کمی غریب بنظر میآیند .حق و حقوق شما اینجا بیشتر از
در خیلی از کشورهای دیگراست .با وجود این شما در ارتباط با ادارات و در زمان جستجوی خانه یا کار مشکالتی داشتی
آلمان کامل نیست .ولی آلمان یک کشور دموکراسی است که در آن قانون حکم فرما میباشد .هر شهروندی حقوقی دارند که در
صورت لزوم در دادگاه میبایستی از آنها دفاع کند .رسانه ها سعی زیاد میکنند که وابسته نباشند و دولت را کنترل میکنند .چطور
میتوانم حاال بفهمم که زندگی در آلمان به چه صورت است؟ ارزش های اجتماعی کدام هستند؟ دموکراسی برای من به چه معنا
میباشد؟ چطور میتوانم من بصورت فعال شرکت داشته باشم؟
بسیار آسان است .انجمن خیریه فریدریش ابرت) (FESانجمن خیریه است که نماینده ارزش های دموکراسی میباشد و از
عدالت اجتماعی دفاع میکند .این انجمن قصد دارد از شما حمایت کند تا شما بتوانید بیشتر فعال بوده و با دموکراسی آلمان آشنا
شوید .ما وابسته نیستیم و بنفع جامعه کار میکنیم.
در سمینارهای ما شما میتوانید به زبان کشور خودتان آموزش ببینید که بطور مثال قانون اساسی آلمان چه چیزهائی را ضمانت
میکند ،انتخابات بچه صورتی سازماندهی شده اند و یا شما چطور میتوانید در فعالیت اجتماعی شرکت داشته باشید بدون اینکه
دارای پاسپورت آلمانی باشید .ما این کار را با حرکت و امکانات زیادی در برنامه ریزی سمینار برای شما انجام میدهیم .ما سعی
میکنیم که شما با نمایندگان مجلس مالقاتی داشته باشید .ما برای شما بخاطر شرکت در سمینار مدرک به زبان فارسی و آلمانی
صادر میکنیم.
سمینار بعدی در تاریخ ذیل تشکیل میشود:
تاریخ 19., 18. Juli :جوال ی ,هجدهم و نوزدهمین (وقت برنامه ها قابل تغییر می باشند)
محلFriedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin :
ما خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم در این روز به شما و به دوستان و آشنایان شما خوش آمد بگوئیم .لطفا به ما با ذکر نام خود
ایمیل بفرستیدforum.aj@fes.de.:
با درود فراوان
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Workshop

آموزش دموکراسی (به زبان فارسی)
 91 Juli 2017و 91
(هجدهم و نوزدهمینجوال ی)

Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin
هرروز از ساعت  ۹صبح الی  ٧١بعدازظهر

برنامه
روز اول:
(وقت برنامه ها قابل تغییر می باشد)
• رسیدن :معرفی ،قهوه و چای
•خوش آمد و معرفی :آشنائی با سمینار
•آشنائی از طریق تمرین های عملی
•واحد  :١قانون اساسی آلمان و ارزش های آن :سیستم حقوقی آلمان ،حقوق اولیه و تضادها
• استراحت و اولویت بندی حقوق اولیه جهت تعمیق
•واحد  :٢حقوق اولیه انتخاب شده در تست :اهمیت آنها در زندگی روزمره
• استراحت برای صرف نهار
• واحد  :٣سیستم سیاسی آلمان :ویژه گی ها ،تقسیم قدرت ،سیستم فدرال – تصمیمات دموکراتیک
به چه صورت گرفته میشوند؟
• واحد  :٤فرصت های اشتراک برای هر شخصی به صورت کارگاهی برای آینده که آرزوئی برای زندگی دنیا
میباشد
•صرف غذای دسته جمعی و پایان روز آول
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روز دوم:
(وقت برنامه ها قابل تغییر می باشد)
•خوش آمد

ونگاهی به روزاول

•واحد  :٥بازی در باره فرصت های اشتراک در زندگی شما
•استراحت
•واحد  :٦مالقات با یک سیاستمدار
ویا :مالقات با نمایندگان جامعه مدنی
•استراحت برای صرف نهار
• واحد  :٧انتخاب یک نمایده جهت ایجاد ارتباط بیشتر گرایش ها
• استراحت
•تبادل نظرات در گروه :تعمق پیشنهادات دقیق پروژه ها
•جمع بندی سمینار
•پایان سمینار :ارائه مدارک
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