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 سرلیک: کورنۍ او تیری / د هنر له الرې مهاجرت.
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

 پښتو  ژبه  ساعته   4 لوی ډلې  1 3 1

لنډیز: د دې زده کړې واحد هدف زده کونکو ته روزنه ورکوي چې څنګه د کورنۍ هنر له الرې د  

باید هم وښودل شي چې تیښته او مهاجرت په هنر کې تکراري  تیښتې پرمهال ښودل شوي. دا 

، پشمول د ایرا عکسونه  موضوع ده. د ځایی موزیم عکسونه د کورنیو اړونده عکسونو لټون کوي 

چې روښانه شوي "بهرني / مستند" صحنې. عکسونه د یو چا نړۍ منعکس کولو لپاره کارول کیږي ،  

اړیکه لري او دا چې څنګه خلک او د دوی مهاجرت تجربې   پدې بحث کولو لپاره چې کوم عکسونه

 انځوروي. 

 کلیدي ټکي: د کورنۍ تاریخ ، کلتوري تاریخ 

 برخه اخیستونکي: ماشومان ، ځوانان ، ځوانان 

موخې: هدف دا دی چې ومومئ چې څنګه په کورنۍ کې د مهاجرت تجربو نمایش د هنر په دوره کې  

د هنري دورې په جریان کې ندي بدل شوي تر اوسني کار پورې.   بدلون موندلی او کوم ډول نمایشات 

موږ به پدې اړه هم بحث وکړو چې کوم عکسونه د مهاجرت او تیښتې د شالید پروړاندې مختلف  

احساسات رامینځته کوي ، ځکه چې دا د هنر له ټولو زمانو څخه د کورنۍ عکسونو کې تکراري  

د کورنیو نمایندګي په څرنګوالي او هغه احساساتو منعکس   حرکت دی. ماشومان او تنکي ځوانان باید 

 کړي چې عکسونه یې د کورنۍ ، کلتوري او ټولنیز تاریخ په اړه وړاندې کوي. 

 
 

توضیحات:دډاکټیک واحد په محلي میوزیم کې ځای نیسي. دا مشوره ورکول کیږي چې د ځایی  

موزیمونو ښوونکو سره همکاري وکړي ، څوک چې شاید احتمالي مواد چمتو کړي. د مثال په توګه د  

عکسونو په کارولو سره د کورنۍ مهاجرت تجربې بحث کیږي. په فوکلوریک میوزیمونو کې ، ممکن  
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ان شتون ولري چې د دوی د مهاجرت پرمهال له کورنیو سره وي ، کوم چې د خبرو لپاره  داسې شی

د ځایی خلکو او مهاجرینو / مهاجرینو ترمینځ مخلوط ډلې   - پیل ټکی هم کیدی شي. په کوچنۍ ډلو کې 

  زده کونکي باید دا ومومي چې عکسونه پخپله د خلکو تر څنګ څه اړیکه لري: د چاپیلایر نمایندګي  -

څنګه کیږي؟ کوم عکس العمل د عکس / اعتراض لخوا رامینځته کیږي؟ د جامو یا تجهیزاتو له الرې  

 څه شی روښانه کیږي؟ پایلې د زده کونکو لخوا ثبت شوي او په تعقیبي واحد کې راپور کیدی شي. 

 . مواد: د لیکلو مواد 

 ناڅاپي   مناسب بحث  ای غور کول طریقه:

 الرښوونې: د اسانګرانو لپاره 

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

 مهاجرت پرمهال د کورنۍ غړي له السه ورکړي وي. 

دمخه د هنر د کارونو په غوره کولو او د پوښتنو چمتو کولو سره د زده کړې وسیلې ښه چمتو   -

 کړئ. 

کي د مهاجرت تجربو ګډې پوهې ته راځي: د هنر کارونه د  ټینګار وکړئ چې ستاسو زده کون -

 الوداع ، درد او تنګۍ منعکس کوي ، مګر هیلې هم. 

 خپلو زده کونکو ته د مهاجرت تجربې ورکړئ ترڅو پالن کولو لپاره کافي وخت ورکړئ.  -

 سرچینه: د کلتور او اربیټ ښوونیز توکي  

 الرښود: 

 ( ACWفرهنګ او کار ټولنه )د  - همکار: کلتور او آربیټ ای وی. 

 

 

 


