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 سرلیک: په کتابتون کې سپړنه
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

ژبه  پښتو  دقیقې  120 کوچنۍ ډلې  2 3 1  

 

کلونو عمر لرونکو ځوانانو لپاره دی ، مګر د ځایی خلکو   18څخه تر  15لنډیز: دا کلتوري فعالیت د  

کتابتون ته د لیدنې په جریان کې ، دوی ته به بلنه ورکړل شي چې د  سره د ګډو ډلو لپاره هم دی. 

دوی ډلې لپاره ملټي میډیا بکس یوځای کړي چې په هغه کې به دوی داسې رسنۍ ومومي چې د ډلې  

ټولو غړو لپاره په زړه پوري وي او د "کلتورونو نړۍ" به وپیژني. ملټي میډیا بکس کې په مختلف  

 ګانې ، لوبې او توکي شامل دي. ژبو کې کتابونه ، ویډیو

 کلیدي ټکي: فرهنګي زده کړې ، کتابتون 

موخې: فعالیت باید بین کلتوري پوهې ته ټیټ حد ته السرسی چمتو کړي او د مهاجرت شالید سره یا  

پرته د ځوانانو کلتوري ګډون ته وده ورکړي. دا باید په ځانګړي ډول ځوان کډوال وهڅوي چې د  

 یونو په توګه کتابتونونو ته السرسی ومومي. تعلیم او ساتیرۍ ځا

 کلونو پورې دي ، تنکی ځوانان  18څخه تر  15برخه اخیستونکي: ځوان کډوال چې عمرونه یې له 

شرح: کتابتونونه یوازې د پوهې او ساتیري ځایونه ندي؛ دوی د بین کلتوري تعلیم خورا ځانګړي  

ي ژبو کې میډیا وړاندیز کوي. په هرصورت ،  ځایونه دي. ټول کتابتونونه په ښوونځیو کې تدریس

اوس مهال ډیری کتابتونونه د کډوالۍ اصلي ژبو کې اصلي ژبې میډیا وړاندیز کوي: روسی او ترکي  

، مګر عربي ، پولنډي ، یوناني ، فارسي ، رومانیایي او د پخوانۍ یوګوسالویا ژبې هم. ډیری  

پور اخیستل کیدی شي. بهرني یا څو ژبې سرلیکونه  کتابتونونه ملټي میډیا بکسونه وړاندیز کوي چې  

پدې فعالیت کې ، له زده کونکو   او کتابونه / د نورو هیوادونو یا کلتورونو څخه معموال شامل دي.

څخه غوښتل کیږي چې کتابتون ته د لیدنې پرمهال د هغې ډلې لپاره ملټي میډیا بکس راټول کړي ،  

م کې نیسي. انفرادي رسنۍ باید دوی په دې ګروپ کې د دې  کوم چې مختلف کلتورونه او ژبې په پا
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رسنیو سره د هغه څه منعکس کولو ته اړ کړي: یو کتاب ولولئ ، ویډیو وګورئ ، لوبې وکړئ.  

 پاملرنه په یوه ګډ تجربه تمرکز کوي ، چې د مختلف کلتوري چلندونو لخوا بډایه شوی. 

 وپلټل شي ، د کتابتون غړو کارتونه مواد: د میډیا لیستونه چې باید په کتابتون کې 

 میتود: په ساحه کې د کتابتونونو سره همکاري 

د اسانتیاوونکو لپاره الرښوونې: دا فعالیت په ځانګړي توګه په ثانوي ښوونځیو یا د ورځې مرکزونو  

  کې د بشپړ ورځني فعالیتونو لپاره مناسب دی ، مګر د ځوانانو لپاره د ښاروالۍ تاسیساتو لپاره هم

مناسب دی. دا مهمه ده چې د مهاجرت پس منظر سره یا پرته د لویانو مخلوط ډله جوړه شي. دا  

فعالیت د ځایی کتابتون سره یوځای چمتو کړئ. زده کونکي چمتو کړئ ترڅو په کتابتون کې د څه  

وئ  لپاره / پلټنې وکړئ. پدې فعالیت کې زده کونکي د کتابتون چاپیلایر سره اشنا کړئ او دوی وهڅ 

 چې کتابتون ته دوام ورکړي. 

 
 

 e.Vسرچینه: د کلتور او آربیټ ای زده کړې موادو 

 الرښود: 

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


