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 سرلیک: خپل کلتور وښایاست!
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
 ایټالوی ژبه  دقیقې  90 کوچنۍ ډلې  2 3 1

 

 لنډیز: 

ځوان کډوال او ځوان خلک چې د مهاجرت سابقه لري پالن او میوزیم ته د لیدنې لپاره هڅول کیږي   

چیرې چې دوی به د خپل ټاټوبي یا د مور او پلرونو او نیکهانو په اړه نندارتون ومومي. دوی د خپل  

یخ سره  تاریخ تشریح کولو او منعکس کولو لپاره نندارتونونه کاروي او دا یې د نوي کور تار

 وصلوي. 

 کلیدي ټکي: 

 بین فرهنګي زده کړې ، میوزیم ، میوزیم لید.  

 موخې:  

د فعالیت هدف د میوزیم توکي ، یو عکس یا نور توکي کارول دي چې د یوې کیسې پوښتنه وکړي او  

ناستې ته یې وښیې. دا د کډوالۍ شالید لرونکي ځوان کډوال او د خپل ځان د عزت مثبت استحکام او  

 ه ټولنه کې د دې ځوانانو خوندي او رغنده ادغام دی. ټولنیز او کلتوري اړیکې شتون لري. زموږ پ

 برخه اخیستونکي: ځوان کډوال او ځوان وګړي د مهاجرت شالید سره. 

جزیات: په برلین کې د ملتکا پروژې لخوا هڅول شوي ، ځوانان هڅول شوي ترڅو د خپلو ملګرو  

ته سفر وکړي ، چیرې چې دوی د خپلو کورنیو هیوادونو نندارتون   لپاره پالن او جوړ کړي او میوزیم 

په اړه بحث او توضیح کوي. ملتاکا یوه پروژه ده چې پکې سوري او عراقي کډوال د میوزیم الرښود  

کیدو لپاره روزل شوي دي ترڅو دوی وکولی شي په مورنۍ ژبه عربي ژبو مهاجرینو ته الرښود  

 سفرونه وکړي. 
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ه چې په موزیمونو او لوک کلوریک ټولګه کې ښودل شوي )د مثال په توګه ترکی ،  فرهنګی میراثون

سوریه او عراقي( د انسانیت تاریخ استثنایي شاهدان دي. په موزیمونو کې د دوی شمولیت له الرې ،  

دوی د ستاینې تجربه کوي چې دا کلتوري توکي په "نوي" هیواد کې موزیمونو څخه ترالسه کوي.  

ندنې مذهبي ریښې لري او د نړۍ د دریو مذهبونو اصلي اصل ته اشاره کوي: اسالم ،  ډیری دا مو

یهودیت او مسیحیت. په ختیځ مدیترانه کې کلتورونه هم د پیړیو دیني او توکمیز پلوه ډیرې ټولنې لخوا  

 ټاکل شوي. له همدې امله موزیمونه د عادي عیسوي ، اسالمي او یهودیانو تیرې خاطرې دي. 

 - مواد: 

 میتود: د ځایی موزیمونو سره همکاري ، د ټولنیز ګډون وده 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

)الماني او انګلیسي( د زده کړې ډیری الرښوونې او مشورې وړاندیز  د ملټاکا پروژه لومړنی  مخ  هلته 

 کوي. 

ځوانانو او ځوانانو  دوی د یوې فعالیت لپاره الهامي خدمت کوي چې د مهاجرت شالید لرونکي محلي  

کلتوري اړیکې څومره    -ته روښانه کوي چې د اروپا او ختیځ مدیتراني کلتورونو ترمنځ تاریخي 

نږدې دي. د الرښود سفرونو لپاره تیاري هدف لرونکي چمتووالی او د ځوانانو لپاره ځانګړي اهمیت  

 مکارۍ(. ته اړتیا لري )د نندارتونونو غوره کول ، د میوزیم او همکارۍ سره ه

 سرچینه:  

       /https: //multaka.de/en   څخه ترالسه شوی 

 الرښود: 

 همکار:  

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


