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هل تعلم أنه ال توجد 7 أنواع من الحكايات
في جميع أنحاء العالم؟ ما هي حكايتك حسب رأيك؟

هل تريد أن تحكيها وأن تحصل على الخبرات التي يمكن أن تكون مفيدة في الحياة العملية أو إذا كنت تريد 
االستمرار في الدراسة؟ هل تريد أن تقابل آخرين من الشباب؟ أصبح جزءا من مشروع 7 قصص واخلق 

الحكايات سوياً مع اآلخرين.

يقول بعض البحاثة أن هناك فقد 7 أنواع أساسية من الحكايات يتكرر قولها طوال الوقت. في مشروع 7 قصص 
تتاح لك الفرصة لكي تعرف المزيد عن مختلف الحكايات التي يمكن أن يراها اإلنسان في األفالم وفي ألعاب 

الكومبيوتر وفي الروايات الشعبية.  كما تتاح لك الفرصة أيضا لعمل قصص جديدة. كيف تريد أن تحكيها؟ لك 
الحرية الكاملة في أن تختار التقنيات التي تود أن تتعلمها لكي تقوم بعمل حكايتك. على سبيل المثال يمكن أن 

تتعلم كيفية تصوير األفالم، كتابة الحكايات أو األشعار، التلوين، عمل لعبة من ألعاب الكومبيوتر أو التصوير 
.rap/الفوتوغرافي. ربما تريد أن تعمل أغنية من أغاني الراب

استغل الفرصة لتكتسب خبرة ثمينة قبيل االستمرار في الدراسة أو قبل دخول الحياة العملية! بعد انتهاء المشروع 
ستحصل على شهادة يتبين منها أنك شاركت في المشروع وما هي العمل االبداعي الذي قمت به وما هي األشياء 
التي تعلمتها. إذا أردت فسيتم عرض حكايتك كجزء من  لقاء الثقافة الشابة Ung Kultur möts (UKM)i هنا 

في بلدية تييرب. عندها ستتوفر لك إمكانية عرضها في احتفال وطني تقابل فيه آخرين من الشبيبة المبدعين.

من يحق له المشاركة؟ تتراوح أعمال المشاركين ما بين 16-20 سنة من بلدان مختلفة. ال يلزم أن تتقن اللغة 
السويدية بصورة جيدة. كما ان المشاركة مجانية. يتم تحديد التواريخ واألوقات سوياً مع المشاركين ولكي يتم أول 
لقاء في شهر أكتوبر )تشرين أول( 2017 وآخر لقاء في شهر يونيو )حزيران( 2018. تعقد معظم اللقاءات في 
مكتبة تييرب العمومية. إذا كانت توجد لديك أي تساؤالت أو إذا أردت تسجيل نفسك فال تتوانى عن إرسال رسالة 

الكترونية إلى: martyna.olszowska@tierp.se أو التواصل هاتفياً على الرقم: 91 84 0293-21.
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