
معلومات للوالدین عن
Jugend hackt Lab

الوالدین األعزاء!

 اجعل العالم مكان أفضل بالترمیز – ھذا ھو ھدف Jugend hackt من 2013، البرنامج المشترك ل
 - Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. (OKF)  

 .mediale pfade – Verein für Medienbildung e.V      

        نحن برنامج للشباب من بین 12 الى 18 عاماً، المھتمین بالتكنولوجیا ومن خالل ذلك 

التعامل مع كیفیة ارتباط التكنولوجیا والمجتمع

ماذا یعني ذلك بشكل محدد؟ 

نرید تعلیم الشباب كیفیة استخدام التكنولوجیا بوعي للمسؤولیة والتفكیر معھم، بالطبع یكون في Jugend hackt ترمیز ومھارات یدویة، لكن ھناك ما ھو أكثر من ذلك. 
لكیفیة استخدام التكنولوجیا من اجل، تشكیل مجتمع إیجابي – واین من الممكن ان

تضر.  نرید مع الشباب ان نفھم ونتقصى الحقائق في الھیاكل االجتماعیة القائمة. لھذا قمنا
بإنشاء مكان، یشعر فیھ الجمیع بالراحة والترحیب. مفھومنا للحمایة، قواعدنا السلوكیة،

الفتة – الحقوق – خاصتك وفریق الوعي جمیعھا یستخدمھا Jugend hackt كأساس لتنفیذ جمیع األنشطة 
البرامجیة.

التعلیم یعني لدینا قبل كل شيء، ان تجرب بنفسك والسماح أیضاً بالخطأ. لذلك فان نھجنا 
التعلیمي یتبع بقوة التعلم القائم على الخبرة، ثقافة الخطأ السلیمة ال تقل أھمیة عن الخبرة 

تجربة الفعالیة الذاتیة. معاً مع المرشدین* المرشدات المتطوعین یمكن للشباب في 
Jugend hackt تطویر أفكار برامجیة وتنفیذھا معاً. Jugend hackt Labs ھي أماكن

  یجتمع فیھا الشباب بشكل منتظم، للتجربة بشكل خالق والمشاركة بأنفسھم. 

في Labs ھناك ورش عمل، محادثات وتنسیقات مفتوحة للمھارات الیدویة والترمیز.
 یربط Labs نھجنا „التعلیم مع االقران“مع تعلیم المھارات التقنیة، المشاركة الحقیقة، 

الدراسة الموضوعیة للمسائل االجتماعیة والسیاسیة، فن – الترمیز، المجتمع المدني االلكتروني والمشاركة، في 
المساھمات التطوعیة ومع غیرھا الكثیر. بجانب ورش العمل المحددة نخطط نحن أیضاً للمزید من الفعالیات 

كالجوالت والرحالت االستطالعیة.
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الشباب ذوي االھتمام الكبیر في مجال البرمجة والصنع ھم غالباً وحیدون مع ھذه
الھویة في محیطھم، ینقصھم التبادل مع اشخاص بنفس التفكیر. لذلك فإن الھدف الكبیر

Jugend hackt، لربط الشباب مع بعضھم البعض ومع المشرفین*المشرفات المتطوعات،
حتى یتمكن من العمل على أفكار ومشاریع الشباب معاً.

مشرفونا* مشرفاتنا المتطوعین قاموا بأنفسھم كشباب بھذه التجربة، لذلك یریدون مشاركة
معرفتھم مع الشباب. من الناحیة الوظیفیة ینحدروا من مجاالت متعددة، تقنیة المعلومات،

الفن، علم التربیة لیصل ویمتد لنطاق الشبكة السیاسیة. یتلقوا تدریباً مكثفاً من فریقنا
 .Labs التربوي قبل عملھم في

نرید أیضاً ان نتحدث مع الشباب، الذین لیس لدیھم أي خبرة في مجال الترمیز والصنع – لكن 
لدیھم فضول واھتمام، لالقتراب من ھذا المجال. لذلك فإن المعرفة المسبقة غیر ضروریة.

بسبب الوباء یجب اجراء ورش العمل حالیاً عن طریق االون الین بشكل كامل، یحتاج جمیع
المشاركین*المشاركات اتصال انترنت قوي، حاسب محمول/ حاسوب وبشكل مثالي سماعات.

.Robert und Laura لالستفسارات یمكنك الرجوع بكل سرور الى
.Berlin في Leads – Lab ھم المسؤولون
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