
 

Çalıştay: Almanya Kültür Gezisi -for habibtis only 

Küçük Almanya kültür gezimize hoş geldiniz. Biz kadınlar bir araya gelip 

buradaki vatandaşlarımızı anlayabilmek adına biraz espriyle biraz da ironiyle 

en önemli sorulara cevap arayacağız: Almanya'daki hanelerde neden 

çocuktan çok ev hayvanı bulunur? Almanların kendilerini iyi 

hissedebilmeleri için neden birbirinden farklı (3000!) ekmek çeşidine 

ihtiyaçları vardır ve hatta bir "ekmek enstitüsü" kurmuşlardır? Almancada 

"gelungene Emanzipation“ dediğimiz "başarılı kadın-erkek eşitliği" bir kadın 

(ve bir erkek) için ne anlama gelir? Bielefeldlilere veya Doğu Vestfalyalılara 

ve Doğu Vestfalyaya yapıştırılmış karakter özellikleri nelerdir? Bu çalıştayda 

"Alman kültürü" ile "Arap kültürünün" ortaklıkları ve farklılıklarına ışık 

tutacağız ve bizler, ailelerimiz ve çocuklarımız için bir "Alman-Arap öncü 

kültür" anlamında nasıl bir pozitif sinerji oluşturabileceğimizi hep birlikte 

düşüneceğiz.  

Kafanızda sorularınız, yanınızda çocuklarınız (çocuklarınızla ilgilenilecektir) ve 
ellerinizde atıştırmalıklarınızla gelebilirsiniz! 
 

Çalıştayımız Almancadır. Etkinliğimiz ücretsizdir. 

Ne zaman? 04/11/2022, Cuma günü 15.00 ila 18.00 saatlerinde. 

Nerede? Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld adresindeki İl Kütüphanesinin 2. 

katında SO2'de. 

Vaka sayılarının yüksek olması durumunda çalıştayımız çevrimiçi 

gerçekleştirilecektir.  

Konuşmacı: Sarah Saf, Kültürler Arası Yetkinlikler Eğitmeni ve Koçu  

Katılım başvurusu için: info@freiwilligenagentur-bielefeld.de veya 

0521/3299530 

Workshop: Kültürausflug durch Almanya -for habibtis only 
  
Herzlich Willkommen zu einem kleinen Kültürausflug durch 
‚Almanya‘.  
Hier möchten wir in einer Frauenrunde humorvoll und ein wenig 
ironisch die wichtigsten Fragen beantworten, um die hiesigen 
Mitbürger*innen zu verstehen: Warum leben mehr Tiere als Kinder 
in den deutschen Haushalten? Weshalb benötigen Almans für ihr 
Wohlbefinden (3000!) verschiedene Brotsorten und haben sogar 
ein „Brotinstitut“ eingerichtet? Was bedeutet „gelungene 
Emanzipation“ für eine Frau (und für einen Mann)? Welche 
Charaktereigenschaften sagt man den Bielefelder*innen bzw. 
Ostwestfälinnen und Ostwestfalen nach?  
In diesem Workshop beleuchten wir Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der „almany kültür“ und „arabischen kültür“ und 
überlegen gemeinsam, wie wir positive Synergien bilden können - 
im Sinne einer „almany-arabischen Leitkültür“, für uns, für unsere 
Familien und Kinder.  
 
 
Der Workshop ist auf Deutsch  
Die Veranstaltung ist kostenfrei  
 
 

Wann: Freitag, der 04.11.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr  
 

Wo: Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld.  
2. Etage im Raum SO2   
Anmeldung über: info@freiwilligenagentur-bielefeld.de  
oder 0521/3299530  
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