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 سرلیک: د کورنۍ عکسونه / نمایشګانې 
کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

دقیقی   لوی ډلې  1 3 1  پښتو  ژبه   180

 لنډیز: 

د زده کړې دې واحد په پام کې لري ترڅو په ماشومانو او لویانو کې د کورنۍ تاریخ او کورنۍ کلتور  

رامینځته کړي. هدف د کورنۍ عکسونو له الرې کلتوري ورته والي او توپیرونو  کې د مننې احساس 

رامینځته کول دي چې زده کونکي ورسره راوړي. د ګروپ کار وړاندیز کیږي ، کوم چې د بشپړیدو  

 وروسته وړاندې کیږي. 

 کلیدي ټکي: د کورنۍ تاریخ ، کلتوري تاریخ. 

ورته والي او توپیرونو کشف کول او د هغوی    موخې:هدف د کورنۍ عکسونو په نمایندګۍ کې د 

تشریح کول دي ، چې دا د دې په اړه فکر کولو ته ویل کیږي چې څنګه د کورنیو نمایندګي کیږي او  

 عکسونه د کورنۍ ، کلتوري او ټولنیز تاریخ په اړه څه کوي. 

 برخه اخیستونکي: ماشومان ، ځوانان. 

کیږي چې د دوی سره د کورنۍ عکسونه راوړي. دا کیدای شي د  جزیات: له زده کونکو څخه غوښتنه 

نیکه او پلرونو انځورونه وي ، مګر دا ټولنیز وضعیت ښیې چې کورنۍ پکې رول لوبوي )د ملګرو  

د ځایی خلکو او مهاجرینو / مهاجرینو ترمینځ   - سره ناستې ، د کورنۍ جشنونه(. په کوچنۍ ډلو کې 

ا ومومي چې عکسونه پخپله د خلکو تر څنګ څه اړیکې لري: ایا  زده کونکي باید د  - مخلوط ډلې 

دوی سخت یا آرام ښکاري ، ایا دوی غواړي شتمني یا ټولنیز دریځ څرګند کړي؟ ایا دوی ښیې چې  

کورنۍ په کومو ویاړو؟ ایا دوی ورځنۍ نړۍ یا رخصتیو ته مراجعه ښیې؟ د جامو له الرې څه شی  

پیرونه روښانه کیږي؟ پایلې د ورته والي یا توپیرونو په توګه ثبت  روښانه کیږي؟ ایا په درجه کې تو

 شوي. د عکاسي کولو له الرې ، کورنۍ او ټولنیز کلتور روښانه کیږي. 

 توکي:  
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 . عکسونه، فلیپ چارتونه،د بلیټین تختې ، نښه کونکي ، د لیکلو توکي 

 میتود: پرتله کول 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

ولرئ چې "کورنۍ" خورا حساس موضوع کیدی شي ځکه چې ستاسو زده کونکي ممکن د  تل په یاد   -

 مهاجرت پرمهال د کورنۍ غړي له السه ورکړي وي. 

 د انفرادي کاري مرحلو شرایطو ته پاملرنه وکړئ.  -

زده کونکو لوی ګروپونو لپاره مناسب دی ، بیا د بحث لپاره کوچني ګروپونو کې   20دا فعالیت تر  -

 ویشل کیږي 

 په نهایت کې ، د ګډو عناصرو په جوړولو ټینګار وکړئ  -

 .سرچینه: د کلتور انډبیټ ښوونې او روزنې مواد 

 د دې سره د شیټونو چمتو کولو سپارښتنه کیږي الرښود:

 الرښوونې او پوښتنې باید حل شي / د زده کونکو سره به مخ کیږي. 

 ( (ACWد فرهنګ او کار ټولنه  - ای وی.  همکار: کلتور او آربیټ 

 

 


