
هل لديك الرغبة لتصبح مدرب لتقديم 
ورش العمل  والندوات ؟

دورة تدريبية لعدد )١٠( أشخاص

ان  نود   ، نقدمها  التي  التدريبية  الدورة  هذه  مع 
نصل إليك بوصفك شخصا لديه تجربة مع اللجوء 
، وتتدرب معنا لتصبح فيما بعد مدربا في محال 
تقديم ورش العمل والسنمارات في مجال التوعية 
بشأن مكافحة العنصرية .مع هذه الدورة التدريبية 
مع  التجربة  ذو  لألشخاص  فرصة  توفير  نريد 
خلق  الوقت  نفس  وِفي  بأنفسهم  للتحدث  اللجوء 
وان  يجتمعوا  ان  األشخاص  لهوالء  مساحة حيث 

يتبادلوا افكارهم .
وِفي نهاية الدورة التدريبية ستكون الفرصة متوفرة 
للمتدربين بان ينفذوا بأنفسهم ورشة العمل الخاصة 
بهم ! اذا لزم االمر مع المدربين اصحاب الخبرة 

     glokal . e . v  من منظمتنا

من  لذلك  األلمانية  باللغة  التدريبية  الدورة  ستكون 
من  بعض  وتفهم   تتحدث  تكون  ان  المستحسن 

األلمانية  . 

الي  خاص  بشكل  التدريبية  الدورة  هذه  تهدف 
تدريب األشخاص الذين لهم تجربة لجوء والذين هم 
إيجاد  في  الرغبة  ولديهم  ألمانيا  ببرلين  متواجدون 
محال  في  بالعمل  ومهتمون  اخري  عمل  فرص 

التعليم السياسي وتقديم الورش والسمنارات .

للتسجيل :
عبر البريد اإلليكتروني

opat @ glokal . org
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هل لديك الرغبة لتصبح مدرب لتقديم ورش العمل  والندوات ؟

      glokal . e . v      عن
التعليم  مجال  في  نعمل  برلين  مقرها  منظمة   نحن 
السياسي وتعليم الكبار منذ اكثر من ١٠ أعوام ،ونريد 
من خالل عملنا الي نشر التوعية والتعليم السياسي 
القوي  الجديد وتوازن  بقضايا مهمة مثل االستعمار 
العالمي ومحور عملنا في قضايا مثل تحليل ما بعد 

االستعمار والتمييز العنصري وتطوير سياسات التنمية والخدمات الطوعية والتجارة العادلة 
، ونقّدم ورش العمل والتدريب في هذه المجاالت وايضاً المنشورات الدورية والكتيبات .

 www . glokal . org لمزيد من المعلومات موقعنا

خلفية: 
بعض  بها  تتمتع  التي  واالمتيازات  العنصرية  عن  عمل  ورش  نقدم   ، سنوات  عدة  منذ 
المجموعات ومبادرات التضامن في مجال العمل مع أشخاص لديهم خبرة فاللجوء .وهدفنا 
, وتعزيزها من حيث جعل  افضل   التصرف بطريقة  المستهدفة من  المجموعات  تمكين 

تعاونها مع الالجئين أكثر مساواة.
مهاجرة  اصول  من  للمنحدرين  الذاتي   للتمكين  عمل  ورش    glokal . e . v تجري  كما 
,والسود. والمتطوعين من الدول النامية في ألمانيا حيث يتم تشجيعهم على التحدث بثقة عن 

أنفسهم ، والمطالبة بحقوقهم وليس مجرد قبول التمييز.


