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 سرلیک: د ځوان لویانو سره مینځګړیتوب 
کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

ژبه  پښتو  دقیقې  120 کوچنۍ ډلې  2 3 1  

 

د څو کلونو لپاره ، د ځوان لویانو سره مراقبت / منعکس کول د دیموکراتیک شخصیت د ودې   لنډیز: 

یوازې سیاسي ښوونکي ، بلکې ډیری ښوونکي ال دمخه په   د یوې برخې په توګه ازمول شوي. نه

 ټولګي کې د انعکاس پوتانسیال تجربه کړي. فلسفه د انفرادي او اوسني ټولنیز 

مله کوي او ځوانانو ته اجازه ورکوي چې خپل چلند ومومي ، خپل بیاناتي او  سیاسي مسلو سره معا - 

دلیل مهارتونه وروزي. "فلسفي سیلونونه" ځوانان د دوی د داخلي منظرو په سپړلو او د نورو سره د  

 دوی د تجربو او نظریاتو په بحث کولو کې مالتړ کوي. 

 کلیدي ټکي: 

 ډیموکراتیک تعلیم ، کلتوري ښوونه ، فلسفه ، د شخصیت وده ، بحث  

 موخې: 

سیاسي مسلو په ګوته کول ، د خپل چلند موندل ، د بیاناتي او استدالل  - د فردي او اوسني ټولنیز 

 مهارتونو کې روزنه. 

 برخه اخیستونکي: 

 کالو پورې ماشومان ، ځوانان.  12تر  

د زده کړې موادو  bpb  )ي تعلیم لپاره د آلمان فدرالي اداره)راهیسې ، د مدن 2016توضیحات: د  

لپاره انډولونه رامینځته کوي چې د "ماشومانو لپاره فیلسوفیکي سیلون" نومیږي ،چې د تمرکز پر  

بنسټ معرفي کوي. لومړني دوه ماډلونه "د فلسفې او بحث اساسات" د ښوونکو او نورو ټولو عالقمند  

ره مناسبه ده.هر ماډل د ښوونکو  ګوندونو لپاره شتون لري. مینځپانګه د زړو ماشومانو او ځوانانو لپا

لپاره عملي وړاندیزونو او د نظرونو او انعکاسونو کتابچه لري. د پیژندګلوۍ د یوې برخې په توګه ،  
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کاري میتود د نظریاتو / انعکاس الرښودونو او بروشورونو سره تشریح شوی. د مزاج نمایندګي لپاره  

 د مثال په توګه.  ، ډیری هنري اثرونه د نښو په توګه ترتیب شوي ،

کتابونه ، میوزیک ، عکسونه یا شعرونه. ټول تخلیقي کارونه د نړۍ یا ټولنې په اړه فرضیې لري چې  

له مخې یې ځوانان اړیکې لري او د چا سره چې دوی کولی شي اړیکه ونیسي.د تدریس مواد بایدنو له  

 د تنقیدی فرهنګی تعلیم سره مرسته  همدې امله هم پوهیدل کیږي

 
ماډلونو مثالونه: د   

 ایا په نړۍ کې هرڅه خپل ځای لري؟ زه چیرته یم  : 2او  1ماډلونه 

 عجیب چاپیلایر څنګه دی؟ زما لپاره څه پیژندل دي؟   : 4او  3ماډلونه 

 زما افکار له کوم ځای څخه راځي؟  : 5ماډل 

 زما افکار چیرته ځي؟ :  6 ماډل

 مواد: الرښود او نظرونه  

 طریقه: 

ناڅرګنده ب .ه   بحث په  

: ماډلونه اوس مهال یوازې د لومړنۍ کچې لپاره شتون لري ، مګر د  د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې 

زاړه ماشومانو او ځوانانو لپاره هم کارول کیدی شي چې د ژبې د لومړني زده کړې کچې لري. دوی  

ډاډ ترالسه کړئ چې خبرې اترې  د ځوانو مهاجرو د ژوند مختلف تجربو تجربه کولو لپاره غوره دي. 

 په ارامه ، له تحلیل څخه پاک فضا کې ترسره کیږي. 

که څه هم ماډلونه یوازې په جرمني کې شتون لري ، دا فعالیت د نورو ژبو لپاره هم د الهام په توګه  

دنده ترسره کوي. د "ماشومانو سره مینځګړیتوب" په موضوع کې د زده کړې واحدونه په نورو ژبو  

 هم موندل کیدی شي. کې 

 سرچینه: له څخه ترالسه شوی
 https://www.bpb.de/228237/philosophieren-mit-kindern 

https://www.bpb.de/228237/philosophieren-mit-kindern
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 د نظرونو په کتابچه کې ماډلونه  الرښود: 

 همکار: 

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

 


