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 سرلیک: د رول ماډلونه 
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
 ایټالوی ژبه  دقیقې  120 کوچنۍ ډلې  3 3 1

 

د ښځو او سړو رول ماډلونه په هنر کې په پراخه کچه موندل کیدی شي: مثبت ، انتقادي ، د   لنډیز: 

انعکاس کړی دی. د بیالبیل زمانونو څخه د هنري تفسیرونو  پوښتنې نمونې. د هنر هر دور په دې کې 

پراساس ، زده کونکي به پرته د مهاجرت پس منظر سره او په بیالبیلو ټولنو کې د نارینه او ښځینه  

 موقعیت تر پوښتنې الندې راولي او د دوی ژوند حالت منعکس کوي. 

 کلیدي ټکي: 

 س ، د نارینه وو عکس د جنډر توپیرونه ، د رول ماډلونه ، د ښځو عک 

 موخې: 

د فعالیت هدف د زده کونکو معرفي کول پرته د مهاجرت پس منظر سره په لویدیز ټولنه کې د جنډر   

احساس ته وده ورکول او د توپیرونو څخه یې خبرول دي. د لویدیزو ټولنو کې د ښځو او نارینه و د  

 او قانوني مقرراتو لخوا مالتړ کیږي.  رول په اړه د ارزښتونو اجماع به بحث شي ، کوم چې د دولت 

 برخه اخیستونکي: 

 ځوانان لویان ، د بیالبیل ټولنیز او کلتوري ډلو څخه لویان.  

 توضیح:  

د جنډر رول باید د مختلف هنرونو څخه د هنري تولیداتو ازموینې له الرې بحث شي. دا د نقشې  

مهم اړخونو په اړه دي. سربیره پردې ،  اړخونو په اړه لږ څه د رول ماډلونو پیژندنې او د دوی 

هنرمند تولیدات باید د بیالبیل کلتورونو رول ماډلونو رامینځته کولو لپاره وسیلو په توګه خدمت  

 وکړي. 
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ډیری مواد شتون لري چې د ښوونکي روزنې او سیاسي او ټولنیزو زده کړو په موسسو کې د دې  

 ونو سره همکاري یو انتخاب دی. فعالیت لپاره کارول کیدی شي. د میوزیم پیډیګ

 مواد:  

 د ښوونکو روزنه ، د سیاسي او ټولنیزو زده کړو بنسټونو ته الرښود 

 ناڅاپي سپړنه  طریقه:

 د اسانتیاوونکو لپاره الرښوونې: 

دا فعالیت یوه ستونزه په ګوته کوي چې د مسلمانانو په تړاو د عامه بحث موضوع ده چې په عمده   

ړاندې کوي: د ښځو او نارینه وو عکس د اساسا د لویدیځ کلتورونو سره توپیر  ډول نارینه اړخونه و

لري. د بیان هنري ډولونه )عکسونه ، مجسمې ، نندارې ، فلمونه ، ډرامې( د بحث هڅولو لپاره  

 کارول کیدی شي. 

سپارښتنه کیږي چې ښوونکي او چلونکي چې غواړي دې موضوع ته ځان وقف کړي ترڅو ښه چمتو  

 و د نارینه مسلمانانو سره د مقابلې لپاره د معتبره مرستو چمتو کولو لپاره. شي ترڅ

په ځانګړي توګه ، ځوانان چې په خالص ډول د قام پالنې شرایطو کې لوی شوي دي د ښځو په څیر  

ورته حقونو قانع کیدی شي یوازې هغه وخت که د دوی مقاومت په وړاندې د ټولنې مقاومت څرګند او  

ه ورته وخت کې ، ځوانه مسلمانې میرمنې باید د هغوی د خالصون په هڅو کې مالتړ  همغږي وي. پ 

 وکړي. دا هم اړینه ده چې د قانوني وضعیت روښانه کولو او د ارزښتونو په اړه د لویدیځ اجماع. 

 سرچینه:  

 .e.Vد کلتور انډبیټ ښوونې او روزنې مواد 

 الرښود: 
روزنې انستیتیوتونو ډیډیکټیک. د مختلف  بې شمیره سندونه  شتون لري  

 همکار: 

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


