
 
 

 المدني المجتمع دعم  – الديمقراطية تعزيز

 االنشطة||  األهداف|  هامالم :المدنية للتربية المركز االتحادي

الوعي الديمقراطي،  دعم تعزيز فهم القضايا السياسية، مبنية على BPBللتربية المدنية /  المركز االتحاديان  مهمة 

 لمشاركة السياسية.على ا التحفيزباالضافة الى 

 تحاديالمركز االل عمي في بون وبرلين . عملياً يومياً يتم تنفيذه ما  وهذا مرسوم وزارة الداخلية االتحادية.يتضمنه  ما هذا 

استقاللية بوالمؤسسات التعليمية   االالمانيةالمدنية في الواليات  للتربية مع شبكة من المراكز الوطنية بالتعاون للتربية المدنية 

 و من دون انتماء الى اي حزب .

ايا الراهنة القضعالج ي كما انه.ة السياسيوالمشاركة  الديمقراطيالوعي  قويةت  للتربية المدنيةالمركز االتحادي من ابرز مهام 

 ز االتحاديالمركقوم يالبصرية و عبر منتجات اإلنترنت. والسمعية المواد  و اتالمطبوع في الحلقات الدراسية ووالتاريخية 

ورشات عمل حول مؤتمرات، والمهرجانات، والمعارض، والرحالت الدراسية والمسابقات والللتربية المدنية على تنظيم  

شطة التعليمية من األن الهدف ان .افيين و الصحافياتحصحلقات التدريب للالثقافية فضال عن  الندواتو السينيمائية األفالم

اسية واالجتماعية  مع القضايا السيعلى التعامل النقدي تحفيز المواطنين وتمكينهم  للتربية المدنية  المركز االتحاديقدمها يالتي 

لتاريخ ا التي عايشهاتجربة ال جّراء  في ألمانيا االتحادية مسؤولية خاصة نتجت  والمشاركة بنشاط في الحياة السياسية.

 الديمقراطية والتعددية والتسامح في أذهان الناس.كمع األنظمة الديكتاتورية لتعزيز قيم  األلماني

ز المركقدمها ي. توفر الدورات المختلفة التي لتأسيسه 60بالذكرى ال  2012للتربية المدنية  في عام  المركز االتحادي لحتفا

 طبقي صادية.السياسية والثقافية واالجتماعية واالقت للقضايانظرة ثاقبة في السياقات التاريخية واالجتماعية  للتربية االتحادي

علميا.  وازنومت نتمي الى حزب معينيال  لمستق وهاالجتماعية والسياسية والتعليمية والصحفية الخاصة.  تهمسؤوليب همامه

تعليمي معترف  عهدم 400أكثر من نشاطات   كمؤسسة للتعليم السياسي تنظمها الدولةللتربية المدنية  المركز االتحادي دعمي

 في التثقيف السياسي في جمهورية ألمانيا االتحادية. ناشطة منظمات غير حكوميةومؤسسات و مبه

 ةشخا  المتخصصاال و المعلمات و لمعلمينلالعروض الخاصة المتاحة  للتربية المدنية مجموعة من المركز االتحاديلدى 

ع أعمارهم. م ية المتناسبةاإلعالمسائل الووواضيع المب عبروالشبا المراهقينتعاطى مع ي . انهيعمل الشبابالفي التعليم و

 الجيش و الشرطة.و  لشباب في النوادي الرياضيةاتدريب  لوسائل اإلعالم الخاصة  من حزم عمل على تطويري ووه

يقوم على  نهجا تبعيو  عصريةتصال اوسائل   للتربية المدنية على المركز االتحاديعتمد يي اإلعالم المجتمع في عصر 

تماعية شات االجااألحداث والنق تتناوللحصول على معلومات سريعة ومتعمقة: لبي حاجة  اي ا. انمتعددة عالماوسائل  استخدام

 مواطناتبإمكان الوبالتالي  االنترنت، برعقدمها يالتي التعليمية والمنتجات الخاصة الفر   ن خاللم راهنةوالسياسية ال

 .للتربية المدنية المركز االتحاديعبر مين الحصول على معلومات شاملة لمواطنين المهتوا


