 *foundationclassکار خود را در ماه جوالی  ۲۰۲۱با گروهی جدید در دانشکدهی Weißenseeآغاز میکند
می خواهید در رشتهی هرن و دیزاین در آملان تحصیل کنید ،یا می خواهید تحصیالتتان را در اینجا ادامه دهید؟
به آملان مهاجر کردهاید یا از کشور خود گریختهاید؟ یا حتی اگر اینجا با نژادپرستی برخورد داشتید
.برای دورهی جدید  ۲۰۲۱تا هجدهم ماه آوریل اقدام کنید
foundationclassچیست؟
 foundationclassپروژهایست که در سال  ۲۰۱۵توسط پروفسور  Ulf Amindeبه همراه Miriam Schicklerشکل گرفت
. foundationclassشامل گروهی است از اشخاص حقیقی ،بیش از  ۱۵۰نفر از دانشجویان ،معملامن و مدرسین و دوستانی که برخی از آنها با موضوع نژادپرستی برخورد کردهاند
.ما بر روی همبستگی جمعی و یادگیری و آموزش بصورت برابر مترکز می کنیم
هدف مهم . FoundationClassحامیت از شام و در کنار هم ،جهت تهیهی یک منونه کارنامهی کاربردی و موثر است که میتوانید با آن برای تحصیل در هرن یا دیزاین در سال  ۲۰۲۲اقدام کنید
.هدف ما رشکت در فرآیندهای جمعی ،برگزاری منایشگاهها ،و ثبت نام اقلیت جامعه در دانشکدههایی با زمینهی هرنهای غربی و اروپایی است
 FoundationClassبا هدف ایجاد یک فضای انتقادی در ، weißensee kunsthochschuleکه در آن دانش
.شیوه های هرنی و طراحی مرصفی نیستند ،اما دیدگاههای غالب فعلی را به چالش میکشد
 FoundationClassاشکال جدیدی از دانش و روشها و موقعیتها را ایجاد میکند و آنها را به صورت جمعی منعکس می کند
رشکت در این برنامه رایگان است
 .این برنامه از ژوئیه  ۲۰۲۱رشوع میشود و تا ابتدای سال ۲۰۲۲ادامه دارد و در این مدت شام به عنوان دانشجوی مهامن در . weißensee kunsthochschule berlinثبت نام میکنید
 foundationclass۲۰۲۱چه امکانی را ارائه میدهد؟
به دلیل تقليل شدید منابع مالی . FoundationClassدر سال جدید زمانی کمرتی خواهیم داشت به همین خاطر ،ما به عنوان یک تیم میخواهیم انرژی خود را متمرکز کنیم
برای اینکه بتوانیم علیرغم محدودیتهای همه گیر یک همکاری فرشده ارائه دهیم ،ما در سال  ۲۰۲۱با گروه بسیار کوچکرتی کار خواهیم کرد ،احتامالً با حداکرث  ۱۵رشکتکننده .این برنامه دارای
:دو بخش است
قسمت اول :مدرسهی تابستانی
قسمت اول این برنامه در ژوئیه  ۲۰۲۱آغاز میشود و شامل یک برنامه چند هفتهای شامل کالس درس روزانه ،کارگاهها و سفرهای تفریحی به رهربی هرنمندان ،طراحان ،محققان و فعالین حرفهای
.است .بیشرت معلامن و همكاران ما خود نژادپرستی و یا مهاجرت را تجربه كردهاند
ما میخواهیم تاریخ هرنی که را که شامل جنوب  /رشق دنیا میشود را به همراه تجربیات شام تنظیم کنیم .ما میخواهیم کسانی را که ظلم را تجربه میکنند مورد توجه قرار دهیم و فضای امنی
.برای رشوع یا گسرتش بیشرت یک مسیر هرنی بوجود بیاوریم .ما میخواهیم سواالت کلیدی را بررسی کنیم و انرژی خود را معطوف به اهداف جمعی و شخصی کنیم
شام این فرصت را خواهید داشت تا در  Foundationclassو . weißensee kunsthochschuleجمع شوید ،تا یکدیگر را بشناسید و رسانهها و شیوههای مختلف هرنی را امتحان کنید
همه رویدادها با اقدامات . Covid-19سازگار خواهند بود .لطفاً بخاطر داشته باشید که بخشهایی از آموزش و جلسات بصورت دیجیتالی برگزار میشود
قسمت دوم :تهیهی پورتفولیو
در نیمه دوم برنامه میخواهیم از متام آنچه آموختهایم جهت اقدام برای دانشگاه هرن یا دیزاین در آملان استفاده كنیم .در کارگاههای مختلف (نقاشی  ،مجسمه سازی  ،رسانههای دیجیتال ،طراحی،
.فیلم ،عکاسی ،نقاشی و غیره) ما از شام پشتیبانی میکنیم تا یک منونه کارنامهی موثر مبنظور درخواست برای سال تحصیلی  ۲۰۲۲ایجاد کنید
برای دستیابی به . ،weißensee kunsthochschuleدر برلین سخاومتندانه کل زیرساختهای خود را ،از جمله کارگاهها ،مواد و همچنین پشتیبانی از مشکالت بوروکراتیک /اداری را فراهم میکند
همه این اهداف
چه کسی می تواند اقدام کند؟
از کلیه افرادی که درخواست می کنند ،استقبال می شود
به آملان فرار کردهاید و یا درخواست پناهندگی دادهاید و یا با نژادپرستی برخورد کردهاید
کسانی که میخواهند تحصیالت هرنی خود را ادامه دهند
شام قبالً تحصیالت هرنی را رشوع کرده اید ،و یا به دنبال تغییر تحصیالت خود هستند
سال سن به باال دارید18
)مایل و انگیزهمند هستید که به طور منظم در برنامه رشکت کنید (توجه :حضور در مدرسه تابستانی پیش رشط رشکت در قسمت دوم است
.پیش رشط ثبت نام در آکادمی هرن است ) (B2مهارت زبان انگلیسی /یا آملانی کافی داشته باشید  -لطفا توجه داشته باشید که مهارت زبان آملانی -
.مهم :مهم نیست که درخواست پناهندگی به پایان رسیده باشد یا همچنان منتظر نتیجهی پروندهی خود هستید
روند درخواست و انتخاب افراد چگونه کار می کند؟
.لطفاً تا  ۱۸آوریل  ۲۰۲۱درخواست خود با مدارک ذیل را ارسال کنید
:به آدرس

foundationclass@kh-berlin.de
weißensee kunsthochschule berlin/*foundationClass
Bühringstr. 20
13086 Berlin

رزومه شخصی
یک انگیزهنامه حداقل ۵۰۰کلمهای که توضیح میدهد چرا شام به فاندیشنکلس عالقهمند هستید و چرا میخواهید رشکت کنید
)اثبات پناهندگی یا وضعیت اقامت (اجازه ،دورهی تحمل ،اجازهی اقامت
پس از پایان مهلت درخواست برای رشکت کنندگان ،درارسع وقت دعوت نامهای برای مصاحبهی شخصی از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد .مصاحبه ها احتامالً بین  ۱۹تا ۲۳آوریل با اعضای تیم
.بصورت آنالین انجام میشود
: oundationclass@kh-berlin.deلطفاً توجه داشته باشید که بسیاری از ایمیلهای ارسالی از حساب ما
خود را به طورمنظم بررسی کنید تا هیچ پیامی را از دست ندهید  Spamطبقهبندی میشوند .بنابراین ،لطفا  Spamبه عنوان
:در لینک زیر می توانید اطالعات بیشرتی در مورد ما پیدا کنید

https://kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/foundationclass-2051.html
https://www.facebook.com/foundationclassweissensee/

چه کسی به سواالت مربوط به دورهی  foundationclassو روند درخواست پاسخ می دهد؟
روند درخواست توسط  Yemisi Babatolaو Katharina Kerstenتیم رهربی  foundationclassنظارت می شود .کلیه سواالت خود را به آدرس  foundationclass@kh-berlin.deبرای ما ارسال کنید

