المرآة الشبابية.
مبادرة إنعكاس ِ
توصيف المجموعة المحلية:
تأسست مبادرة إنعكاس المِ رآة في عام  2007كمبادرة شبابية للتعليم التاريخي السياسي .كان التاريخ (األلماني اليهودي) نقطة
البداية لعملنا .منذ تأسيسنا تمت إضافة مواضيع أخرى منها على سبيل المثال ،معاداة السامية والعنصرية والمواقف البغيضة
األخرى .نريد معالجة هذه القضايا أيضا ً من خالل عملنا .بالنسبة لنا ،يعني التعامل مع التاريخ رؤية ال ُمتضادات بوضوح.
ينطبق هذا على المتضادات بين (الصغار والكبار في السن) ،وكذلك على المتضادات بين "التاريخ" و"السياسة" .يمكن
للمشاركين العثور على صلة لهذا في حياتهم الخاصة من خالل األساليب النشطة واإلبداعية .ال يجب على المشاركين فهم
التاريخ والسياسة فحسب ،بل يجب عليهم أن يطرحوا على أنفسهم أسئلةً جديدة ً أيضاً .نحن نرافق الناس في عملية تعليمية .نُحدد
أهداف هذه العملية مع شركائنا ومع المشاركين أنفسهم .برنامجنا وأساليبنا موجهة نحو مجموعات محددة .واألساس هو المشاركة
المستقلة والمبادرة من جميع المشاركين.
من نحن:
تتكون مبادرة إنعكاس المِ رآة من سبعة من األخصائيين االجتماعيين العاملين بشكل دائم وعدد من الموظفين الفخريين.
باإلضافة إلى ذلك نقوم بتدريب وتأهيل المتدربين بشكل دائم .لدى مبادرة إنعكاس المِرآة مجموعة شبابية ذاتية التنظيم خاصة
بها وتدعى في اإلنجليزية ( )Transform Your Cityواختصارها ( .)TYCويُحدد المراهقون في  TYCمواضيعهم الخاصة.
يقومون بتنظيم المشاريع والفعاليات وورش العمل بشكل دائم .وبهذه الطريقة يُحسِنون مدينة فيسبادن ويغيرونها إلى األفضل.
نحن نعمل أيضا ً مع متطوعين ومنظمات أخرى ،على سبيل المثال مع منظمة دار الشباب في مدينة فيسبادن.
ما نقوم به:
نقوم بتنظيم المشاريع وورش العمل والندوات والدورات التدريبية المتقدمة والعديد من الفعاليات .مشروع " Wir in
 "Wiesbadenمشروع سنوي مهم جداً .في هذا المشروع ننظم الفعاليات مع مجموعات وأفراد آخرين .في كل عام يكون
عا مختلفًا .في عام  2019على سبيل المثال كانت هناك برامج حول المعرض ال ُمتنقل ( Deine Anne. Ein
شِعارنا موضو ً
 .)Mädchen schreibt Geschichteوقامت مبادرة إنعكاس المِرآة بتدريب الطالب حتى يتمكنوا من تقديم المعرض إلى
طالب المدارس وغيرهم من المجموعات .باإلضافة إلى ذلك ومنذ عام  2014نرافق تبادالً للطالب بين مدرسة في فيسبادن
ومنزل لرعاية األطفال في إسرائيل .نحن نقطة االتصال الرسمية في قضايا معاداة السامية والعداء الموجه ضد المجموعات
(العرقية والدينية إلى آخره) في فيسبادن منذ عام  .2019لذلك لدينا مجموعة واسعة من الخدمات االستشارية والتدريبية
للحصول على معلومات حول معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال العداء الموجه ضد مجموعات معينة من األشخاص.
ا ستشاراتنا موجهة إلى المنظمات أو المؤسسات التي ترغب في العمل الوقائي أو التي لديها بالفعل حالة ملموسة ،على سبيل
المثال معاداة السامية .في مشروعنا إكس دريم " "X-DREAMنقدم كذلك استشارات للمعلمين والطالب للوقاية من التطرف.
يعمل مشروع الف سبيتش " "Love Speechضد الكراهية والتحريض على الشبكة العنكبوتية .تتم توعية الناس بهذه الهجمات
في أعمدة التعليق على مواقع التواصل االجتماعي ويُدعونَ إلى الدفاع عن أنفسهم .باإلضافة إلى هذه البرامج الدائمة ،نقوم
عا يُدعى "معاداة السامية في جميع أنحاء
أيضا ً بتنظيم الفعاليات وورش العمل بإنتظام .يتضمن برنامج ورش العمل لدينا مشرو ً
العالم" .يهدف المشروع إلى توعية المراهقين بالتصريحات والتحيزات المعادية للسامية على اإلنترنت .تتعامل المجموعة
الشبابية  TYCمع مختلف القضايا االجتماعية والسياسية .وتتضمن مشاريع  TYCأمسيات سينمائية لمجتمع أكثر تسامحا ً أو
رحالت تعليمية إلى برلين.
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كيف يمكنني االنضمام؟
نحن نتطلع لرؤيتك في فعالياتنا! يمكنك العثور على تواريخ ومواعيد الفعاليات على صفحتنا الرئيسية على اإلنترنت .وإذا
كنت ترغب في المشاركة بشكل منتظم ،بإمكانك التواصل مع المجموعة الشبابية  TYCوزيارتهم في اجتماعهم القادم.
اإلتصال بنا:
Jugendinitiative Spiegelbild
Spiegelgasse 9
65183 Wiesbaden
www.spiegelbild.de
0611 – 26 75 90 85
Jugendgruppe TYC
WhatsApp: 017 71 89 68 10
E-Mail: transformyourcity@spiegelbild.de
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