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 !العنوان: اظهر ثقافتك
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 2  صغيرة 90دقيقة عربية

 

 

ع الالجئون والشباب من أصول مهاجرة على التخطيط والزيارة لزيارة المتحف ، حيث   ملّخص: يُشجَّ

آبائهم وأجدادهم. يستخدمون المعروضات لشرح تاريخهم  سيجدون معروضات تتعلق بوطنهم أو منزل 

 .والتأمل فيه وربطه بتاريخ منزلهم الجديد 

 

 .الكلمات المفتاحية: التعليم بين الثقافات ، المتحف ، زيارة المتحف 

 

األهداف: الغرض من هذا النشاط هو استخدام كائن متحفي أو صورة أو مواد أخرى للتشكيك في قصة  

ا إلى أقرانه. ويهدف إلى تعزيز إيجابي لتقدير الذات للشباب الالجئين والشباب ذوي  المرء وتوصيله

الخلفية المهاجرة واالندماج اآلمن والبناء لهؤالء الشباب في مجتمعنا. هناك نقاط اتصال اجتماعية  

 .وثقافية 

 

 .المشاركون: الالجئون والشباب من أصول مهاجرة

 

في برلين ، يتم تشجيع الشباب على التخطيط للمتحف   Multaka الوصف: مستوحى من مشروع

هو مشروع يتم فيه   Multaka .وزمالئهم ألقرانهم ، حيث يناقشون ويشرحون معارض بلدانهم األصلية 

تدريب الالجئين السوريين والعراقيين ليصبحوا مرشدين للمتاحف حتى يتمكنوا من تقديم جوالت إرشادية  

 .غتهم األصلية لالجئين الناطقين بالعربية بل 

 

إن التراث الثقافي المعروض في المتاحف والمجموعات الشعبية )على سبيل المثال التركية والسورية  

والعراقية( هي شهادات استثنائية لتاريخ البشرية. من خالل إدراجها في المتاحف ، يشعرون بالتقدير  

. معظم هذه االكتشافات لها جذور دينية  الذي تتلقاه هذه السلع الثقافية من المتاحف في البلد "الجديد"

وتشير إلى األصول المشتركة لألديان الثالثة في العالم: اإلسالم واليهودية والمسيحية. كما تم تحديد  

من خالل قرون من المجتمعات الدينية والتعددية العرقية.  الثقافات في شرق البحر األبيض المتوسط 
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 .ريات لماض مسيحي وإسالمي ويهودى مشتركوبالتالي فإن المتاحف هي أماكن ذك

 

 - :مواد 

 

 الطريقة: التعاون مع المتاحف المحلية ، تعزيز المشاركة االجتماعية 

 

األلمانية واإلنجليزية( العديد من النصائح  ) Multaka نصائح للميسرين: تقدم الصفحة الرئيسية لمشروع

ضح للشباب المحليين والشباب ذوي الخلفية  والمشورة التربوية. وهي بمثابة مصدر إلهام لنشاط يو 

المهاجرة مدى قرب العالقات التاريخية الثقافية بين الثقافات األوروبية وشرق البحر األبيض المتوسط.  

يتطلب التحضير للجوالت المصحوبة بمرشدين إعداًدا هادفًا وأهمية معينة للشباب )اختيار المعروضات  

 .(والتعاون مع المتحف وتنظيم جولة 

يتم تقديم المجموعات الفولكلورية على وجه الخصوص هنا على أنها مرتبطة بالمتاحف. يوصى بإشراك  

 .معلمي المتاحف 

 

 /https: //multaka.de/en المصدر: استرجاع من

 

 - :الصدقات 
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