
 لمحة عن الفعالیة:
 

 اسم الفعالیة

 زمن التنین Drachenzeit , ما عالقة الهویة"الهویات"  واالقتصاد ببعضها البعض؟
 

 التنظیم + المشاریع والمبادرات المعنیة (مع روابط لمواقع الویب)
 

 منظمة الرحلة: فرانزي بیشلر
 مترجمة ألماني-عربي : فدوى میرخان

 المشروع: زمن التنین,Drachenzeit,“كاترین راونیتشكا”:
/https://www.drachinzeit.de  

 
 التواصل للتسجیل: الرجاء ارسال ایمیل الى :

l.f.bichler@posteo.ae 
 (التسجیل لغایة 4.09.2018)

 
 المدة: ثالث ساعات :عرض فیلم ومناقشة

 من الخامسة الى الثامنة مساء
 الثالثاء 11.09.2018

 فعالیات أخرى في المدة مابین 6-16 ایلول 2018
 عدد المشاركات والمشاركین:

 أقل تقدیر:3
 العدد المرغوب: 20

 اللغات المتاحة: الفیلم باأللماني مترجم لالنكلیزي,ترجمة فوریة للعربیة
 للمشاركات والمشاركین مع احتیاجات جسدیة خاصة: المكان مالئم , مع بعض المساعدة لكن مالئم

 
 

 عن اسبوع الفاندل فوخة "اسبوع التغییر":

  فئة الشباب كأصغر قاعدة لالقتصاد - تتشكل الهویات وتتأثر بالمجتمع بحسب البیئة المحیطة. التعلم الذاتي من وعن الفرد یأخذ
 مساحة أقل في حیاتنا ولدیه ظواهر خاصة یتم امالئها. فمن المستفید؟

 
 توصیف قصیر:

 خالل 3 ساعات سننشغل بالعالقة ما بین دخول الفتیات والفتیان لمرحلة النضوج وبین االقتصاد وأسبوع التغییر "فاندل فوخة".
."Drachinzeit"" سنتعرف كذلك ضمن هذا االطار أكثر عن مشروع  "زمن التنین 

 بعد عرض الفیلم والتعریف بالمشروع "زمن التنین"، سنقوم بمناقشة مفتوحة نتبادل فیها األفكار المتعلقة بالموضوع. سیكون هذا
 النقاش بمثابة غرفة لألفكار.

 

 
 توصیف طویل:

  Drachinzeit ”نحن نزور في بوتسدام “ ایشیل كامب” مشروع “زمن التنین
 هذا المشروع یصاحب الفتیات* أثناء انتقالهن عبر مرحلة المراهقة الى مرحلة النضوج.

 
 إن مرحلة االنتقال من الطفولة إلى المراهقة هي عملیة تغییر قویة - على المستوى البدني والعقلي والروحي.  التغییرات على الجسد
 هي أكثر التغیرات وضوحا . إن النمو الداخلي بالكاد یمكن أن یتبع النمو الخارجي والعدید من الفتیات * یشعرن بصعوبة التوافق

https://www.drachinzeit.de/
https://www.drachinzeit.de/


 الجسدي والنفسي ویشعرن أنهن بین عالمین اثنین.. كل فتاة * تعیش هذا الوقت من البلوغ بشكل مختلف: بعضها یتفاعل بفضول وتوق
 ،بعضها بكل فخر وسعادة ، بینما یختبئ آخرون ویشعرون بالخجل من تغیراتهم الجسدیة. باإلضافة إلى ذلك ،یكون هناك وتیرة مختلفة
 جدًا للنضج الجسدي ، والتي ترتبط في تغیرات الجنسانیة والتوقعات االجتماعیة والثقافیة واألسریة والفردیة المختلفة. مرحلة الطفولة
 تقبل على نهایتها ، جنبا إلى جنب مع مشاعر الفرح والخسارة. لقد حان الوقت لعدم الیقین: الكثیر من ما كان یعتبر من المسلم به سابقا
  لم یعد اآلن كما كان ". (المصدر
  .یقدم فیلم “زمن التنین” نظرة عمیقة على أعمال وأسالیب المشروع
 سنشاهد  الفیلم مًعا ثم نتناقش مع كاثرین رونیتشكا حول عملها والربط مع الهیاكل االجتماعیة ومنها التفكیر  بالنتائج االقتصادیة
 https://www.drachinzeit.de .ومناقشتها. یجب أن تخلق مساحة لألفكار والتبادالت المشتركة
 
 
 
 !المواصالت والتنقل تتم بشكل شخصي
  Eichelkamp التجمع تمام الساعة الخامسة مساء عند 
Fahrrad – ab Berlin/Berlin Wannsee/Potsdam Bahnhof 
  :Berlin/Brandenburg المواصالت من برلین/ براندنبرغ
Regio/S-Bahn nach  
 Potsdam Bahnhof - محطة بوتسدام

 ترام 92
Tram 92 Rtg. Kirschallee (Haltestelle: Kirschallee) 
Bus 698 Rtg. Potsdam Weißer See (Haltestelle: Weißer See)  
250 zu Fuß (gegenüber der Bushaltestelle die Schotterstraße bis zum Ende) 

 أو
Potsdam Hbf 
Bus Rtg. S+U Spandau (Haltestelle: Amundsenstr./Nedlitzerstr.) 
zu Fuß 1.4km (Nedlitzer überqueren – in Fahrtrtg. links in Lärchsteig bis Kreuzung: am 
Golfplatz – Schotterstraße links bis zum Ende - > Eichelkamp) 
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