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ما هو "روعة! سنغني"؟
ما المقصود من هذا المشروع؟
ينبغي ان يغني جميع العوائل معا مرة أخرى (ال يحدث هذا عادة في المانيا)
من خالل الغناء سيكون من السهل تعلم األلمانية
انها س تكون مصدر إلهام جميع المعلمين ،حتى ذلك الحين الذي يغنون مع
الطالب يوميا.
من خالل الموسيقى يستطيع الناس من جميع الدول والناس ذوي اإلعاقة ان
يتحدوا بصورة مثالية و ان يرفعون القيود فيما بينهم.

من يمكنه المشاركة؟
جميع األطفال في الصفوف  7-1جميع أنواع المدارس

ماذا ستفعل؟
تتعهد الصفوف المشاركة لمدة  6أسابيع في الفصل الدراسي أن يغنوا يوميا
في الصف ،األغاني الموجودة في كتاب األغاني .يمارس األطفال في المنزل مع
 MP3أو  .CDالدافع هو المشاركة في الحفل الختامي المشترك الكبير
(مهرجان األغنية) في القاعة الكبيرة في المنطقة .هناك يغنون ما بين -500
 5000من األطفال في جوقة مشتركة ،يرافقهم فرقة موسيقية ،الوالدين،
األقارب وغيرها من األطراف المعنية ،اللواتي يشكلون الجمهور.

ما هي تكلفة المشاركة؟
أطفال الالجئين معافون تماما من المصاريف .سيحصولون على كتاب األغاني ،تي
شيرت ،CD ،المدخل لتحميل األغاني ،وكذلك تذكرة الورود الى مهرجان األغنية
من مدير المشروع .يمكن للوالدين واإلخوة الحصول على تذاكر رمزية بيورو
واحد .النقل إلى القاعة سيتم تنظيمها من قبل الوالدين مع المدارس
(وسائل النقل العام المتاحة).

الحدث في أرقام:
 435000مشارك  600،000 /زائر
وحتى اآلن 184 ،حفلة (مهرجان األغنية) في برلين ،براونشفايغ ،بريمن،
بيليفيلد ،دورتموند ،دوسلدورف ،امدن ،غوتنغن ،هامبورغ ،هاملن ،هانوفر،
كولونيا ،لينكن ،مونستر ،أوبر-هاوزن ،أولدنبورغ ،كواكن بروك(مقاطعة
مونستر) ،ساربروكن ،شتاده وشتوتغارت
الرئيس األلماني يواخيم غاوك دعم المشروع ويأمل بتعميمها في جميع انحاء
المانيا.

"طبعة الترحيب" 2016
جميع المدارس ودورات تعلم اللغة األلمانية لديهم إمكانية الوصول الى
الموقع تحت  www.klasse-wir-singen.deفي جميع انحاء المانيا و بصورة
مجانية ،التي أيضا فيها ترجمت أغنيتين من تلك األغاني بلغات األم لألطفال.
هكذا يكون بمقدور األطفال غناء األغاني لزمالئهم في لغتهم األم" .األخ جون"
و "هل أنت سعيد" متاحتان في اللغات التالية :األلبانية ،العربية،
األلمانية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،الكردية والفارسية والبرتغالية
والبولندية واإلسبانية واإليطالية والتركية.

