
 نشرة صحفية

 

 التاريخ

 ٢٠١٥ يناير ١٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالستفسارات:

 

 أنتونيا بروفيرس

 االعالم ةمسئول

 معهد جوته القاهرة

 شارع البستان 5

 القاهرة 11518

 25759877 2 20+  تليفون

 219 الرقم الداخلي

antonia.brouwers@ 

cairo.goethe.org 

 

وته ج"إدارة شؤون الفن واإلعتناء به" التابع لمعهد  موك

رين في يقدم تكوينا متقدما عبر شبكة اإلنترنت للمسي  

 مجال الث قافة عبر العالم

 
، مدير CHRIS DERCONسيشرع السي د كريس ديركون  ٢٠١٥ابتداء من شهر فبراير 

عبر شبكة اإلنترنت حول  متحف تيد مودرن في لندن في اإلشراف على تقديم دورت تعليمية

"طريقة إدارة شؤون الفن واإلعتناء به: ترويج المنظ مات الث قافية" موجهة إلى المدراء 

تحت الممارسين والن اشئين في مجال الث قافة. إن  "دورة التدريس المفتوحة المقامة 

عة وتة وجامجوالتي تم  تطويرها من قبل معهد  (MOOC)عبر شبكة اإلنترنت" اإلشراف 

في لونبورغ متاحة مج انا وهي في متناول الجميع عبر العالم بمثابة  LEUPHANAلويفانا 

عرض قصد تكوين إضافي متعد د المجاالت. يكمن جوهر هذا المنهج الد راسي في 

الد راسات الخاص ة التي تم  إعدادها خص يصا لهذا الغرض والمتعل ق بالمنشآت الث قافية في 

غوس. بإمكان متابعي هذه الد روس بعد إنهائها الحصول بانكوك وبرلين وبود ابيست والال 

 لتقديمها لدى الجامعات في بلدانهم األصلية.  (ECTS 5)على شهادة

 
تمي زت المنشآت الث قافية باستمرار وبسرعة فائقة بحاجة كبيرة إلى يد عاملة متخصصة. وبما أن  

الش ؤون الث قافية لم تتمك ن من اإلستجابة لهذا الط لب الد ورات التعليمية المتوف رة في مجال إدارة 

وتة ومنذ سبع جوعلى وجه الخصوص في بلدان المنطقة الجنوبية من الكرة األرضية، يقوم معهد 

سنوات بتقديم عروض في مجاالت التخصص في هذا المجال وذلك في جميع مناطق العالم. 

لك دعم هذا العرض المت سم بالحضور على شبكة باإلضافة إلى ذ ٢٠١٥وسيتم  ابتداء من فبراير 

اإلنترنت بدورة تعليمية عبر شبكة اإلنترنت تحمل إسم "إدارة شؤون الفن واإلعتناء به: ترويج 

المنظ مات الث قافية". من شأن ذلك أن يسمح لكل  من اإلطارات المسي رة والط لبة إلى جانب باقي 

لى سبيل المثال من اقتناء القواعد النظرية األساسية الخاصة المهتم ين من يانغون وداكار أو مدريد ع

بالتسيير الثقافي عبر واجهة اإلنترنت بهدف اإلقتراب من الواقع: ماهي طبيعة العالقة بين الفن  

والث قافة بالس وق والتسويق؟ ماذا يعني الت دويل بالنسبة لمحيط ثقافي تطو رعلى مستوى محلي؟ 

 ثقافية أن تتعامل مع عالم التحويل الر قمي؟كيف يمكن للمنظ مات ال

 

مدير متحف تيد مودرن في لندن على الدروس ، Chris Derconالسي د كريس ديركون  يشرف

المحتوية على ست مراحل. يسعى المشاركون في هذه الدروس في شكل مجموعات صغيرة 

كز الجانب األساسي لهذا متعد دة التخصصات معا إلى إيجاد حلول لحاالت واقعية وملموسة. يرت

الد رس على تقارير رقمي ة مستمد ة من الواقع صادرة من أربع مؤس سات ثقافية ذات شهرة من كل  

من الغوس وبودابيست وبانكوك وبرلين حيث يشرح لنا مسي رون في ميدان الث قافة من هناك خالل 

 الخاصة بترويج الثقافة وتسييرمقابالت معهم الط رق التي يعتمدون عليها لتنظيم مجاالت عملهم 

 واإلستدامة والتحويل الرقمي والتمويل على مستوى مؤس ساتهم. المشاريع وجلب الجمهور

 

 ”Centre for Contemporary Art„فمن الغوس تصدر إلينا تقارير من قبل "مركز الفن المعاصر" 

رك ز اهتمامه على التصوير الذي ي وعرض ومناقشة الفن  المرئي المعاصر باعتباره مركزا لتطوير

والفيلم والفيدييو إلى جانب فن اإلبداع واإلنشاءات الفنية التنصيبية. من بودابيست يساهم "متحف 

بأعمال ذات صيت  الذي اشتهر ”Trafó House of Contemporary Arts„ترافو للفنون المعاصرة" 

عالمي في مجاالت الرقص والمسرح واألدب والموسيقى. أما إذا أردنا أن نأخذ فكرة عن الساحة 

 Bangkok Art & Culture„الثقافية الت ايالندية فعلينا اإلعتماد على "مركز بانكوك للفن  والثقافة" 

Centre” (BACC) لفن والموسيقى الذي هو بمثابة موضع الحتضان تظاهرات في ميادين ا

والمسرح والفيلم والتصميم وتنظيم المهرجانات والحفالت في وسط العاصمة بانكوك. أما ألمانيا 

في برلين  ”HAU Hebbel am Ufer„هيبل آم أوفر"  - فتتمث ل مساهمتها في شكل "مسرح حاو

 .الش باب بساحاته الثالث التي توف ر اإلمكانية للتجربة المسرحية لجيل الذي يزخر
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يتم ودعم دراسات الحاالت الخصوصية بمحاضرات يقدمها باحثون عالميون في الميدان الثقافي مثل 

 Birgitيت ماندل جالسيدة بيرمن جامعة إيراسموس في روتيردام و Arjo Klamerآريو كالمر 

Mandel نيشانت شاه من جامعة هيلديسحايم وNishant Shah  .من جامعة لويفانا في لونيبورغ

يتم تكملة هذا العرض من خالل مساهمات وتدخ الت خبراء ذوي تجربة كبيرة إلى جانب دليل  كما

رقمي ومراجع من أفضل مايقد مه األدب العالمي مصنفة حسب المواضيع. كما سيساهم مرشدون 

يفيدونها بآرائهم ت العمل المكو نة من المشاركين وذووا خبرة في مجال التدريس في دعم مجموعا

بإمكان الخر يجين الن اجحين الحصول ة بخصوص النتيجة التي تم  التوصل إليها في إطار عملهم. الوثيق

في لونبورغ التي يعترف بمنهج العالمات المعتمد لديها  Leuphana على شهادة من جامعة لويفانا

لفيدييو ليزية ويمكن اإلط الع على كامل أشرطة اج. لغة التدريس هي اإلن(ECTS 5)ا في كامل أوروب

 اإلنجليزية.ترجمة النصية باللغة األلمانية وباإلعتماد على ال

 

على مبدأ  ٢٠١٢في لونبورغ منذ  Leuphana تعتمد المدرسة الر قمية التابعة لجامعة لويفانا

عبر شبكة اإلنترنت" وذلك باللجوء إلى صيغ مختلفة. تحت اإلشراف "الدروس المفتوحة المقامة 

مة من قبل المدرسة الر قمية على مبدأ المساهمة المشتركة والتعل م عن طريق ترتكز العروض المقد 

إيجاد الحلول إلى جانب اإلعتناء المباشر والخاص بالمشاركين. من شأن ذلك أن ينعش التبادل 

والتفاعل األكاديمي بين مجموع الطلبة ويمنح تجربة عميقة خالل المرحلة الدراسية لجميع 

 المشاركين.

 

"طريقة اإلعتناء بالفنون: تسويق المنظ مات الث قافية" (MOOC) مزيدا من المعلومات حول  ستجدون

 .www.goethe.de/moocاستمارة الط لب تحت العنوان اإليليكتروني: إلى جانب 

 

عبارة عن مشروع  لمنظ مات الث قافية"نون: تسويق اإن  "دورة التدريس المفتوحة "طريقة اإلعتناء بالف

في لونبورغ  Leuphana والمدرسة الر قمية الت ابعة لجامعة لويفانا وتةجمعهد  تم  تطويره من قبل

يتم  دعم المشروع من قبل آلومني . Candena GmbH  بدعم تقني من قبل كاندينا )ش.ذ.م.م(

 .Alumniportal Deutschlandبورطال دويتشالند 

 

http://www.goethe.de/mooc.

