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چهار جوان آلمانی  ین فصل خود رسیده است.به سوم ZDFtiviشرکت  محصول "برلین و ما!"مجموعه تلویزیونی 
در طول  و قرار می گیرند در کنار همبار دیگر دارند  یمتفاوتکامال سرگذشت های که  از پناهندگانو چهار جوان 

 نند.ماجراهایی را از سر می گذراسه ماه 
( در امر اشتغال) ی رافرصت ها و امکاناتو  بپردازیم زندگی در آلمانبه در نظر داریم این فصل از مجموعه در 

به این  کنونکسی تا . عرضه می کندنیز به جوانان پناهنده انی و به جوانان آلمکه جامعه آلمان بررسی کنیم 

 موضوع پرداخته است؟
آن  کار آموزیدوره های مشاغل مختلف و  تجربهو صرفا به   داریممجموعه بر آنیم گامی متفاوت بر در این

تا از این  می زنند یشرکت دست به تاسیس  به عوض آنکه چنین روالی را طی کنند ما گروه جوانان . نپردازیم
 چه قابلیت هاییرهگذر دریابند که چه زمینه هایی برای اشتغال در اختیار آنان است و در فرایند کار به داشتن 

ایشان کدام است و کار در کدام بخش ها را دوست عالقه نیاز دارند. نیز از این رهگذر درخواهند یافت که کار مورد 
چگونه نیز درخواهند یافت که را در خواهند یافت. همکار" " نیز "کارفرما" و در این رهگذر آنها معنا و مفهوم . ندارند

 نسبت هر کس را با کاری که می کند پیدا کرد. ممکن است

 – آلمانی و پناهجو –م. جوانان گروه ما بهره  می جویی"برلین و ما!"  مجموعه تلویزیونی در راه و روشما از این 
برای کسب  گروه ما. جوانان دایر می کنند جوانان خوابگاهی برایمی شوند و  در وسط برلین  مهماندار

کارآموزی دوره  در بهترین هتل های برلین، بسته به عالقه خود، به صورت فرد یا زوج، آمادگی های الزم 
بهره   های خود مهمانبرای  کسب شده اتمی توانند از تجربی د کرد و در خالل آن دوره نخواهرا طی کوتاهی 

 ند.جوی

و افزون بر آن، کم و کیف روابط  کار شرکت به موفقیت دررسیدن آن چه از لحاظ این مجموعه جایز اهمیت است، 
ا بر آنیم تا دریابیم که جوانان به چه م جوانان در گروه، چه در قالب روابط متقابل و چه در قالب همکار، است.

مندند.  در این مجموعه همه آن چیزهایی را ه به چه چیز یا چیزهایی بیشتر عالقصورت گذران زندگی می کنند و 
در محیط های خانوادگی و فرهنگی بدان دست می ، پی خواهیم گرفت که جوانان این گروه در کارهای مشترک

  یازند.

موعه در روزهای مج فیلمبردارینیز، سر به سر، نگاه جوانان را بازتاب می دهد. این سریال  دیگر قسمتهشت 
ادامه خواهد  تعطیالت تابستانی نخستدو هفته و تا آغاز شده  ماه مه نخستنیمه  از آخر هر هفته 
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