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 العنوان: القدوة
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 3  صغيرة 120دقيقة عربية

 

 

ملخص: يمكن العثور على نماذج يحتذى بها للنساء والرجال بوفرة في الفن: نماذج إيجابية ونقدية  

هذا. استناًدا إلى التفسيرات الفنية من العصور المختلفة  واستجوابية. وقد انعكس كل عصر من الفن على 

، سيحاول الطالب من ذوي الخلفيات المهاجرة أو بدونها التشكيك في وضع الرجال والنساء في  

 .المجتمعات المختلفة والتأمل في وضع حياتهم 

 

 الرجلالكلمات المفتاحية: الفروق بين الجنسين ، القدوة ، صورة المرأة ، صورة 

 

األهداف: الهدف من هذا النشاط هو تعريف الطالب بخلفية هجرة أو بدونها على تصور النوع  

االجتماعي في المجتمع الغربي وتوعيتهم باالختالفات. ستتم مناقشة توافق القيم في المجتمعات الغربية  

 .نية فيما يتعلق بأدوار النساء والرجال ، والتي تدعمها اللوائح الحكومية والقانو 

 

 .المشاركون: الشباب والكبار من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية 

 

الوصف: يجب مناقشة أدوار الجنسين من خالل فحص المنتجات الفنية من فترات فنية مختلفة. إنها أقل  

حول الجوانب الفنية من تحديد القدوة وجوانبها الحاسمة. عالوة على ذلك ، يجب أن تكون المنتجات  

 .ية بمثابة أدوات إلبراز نماذج األدوار للثقافات المختلفةالفن

 

هناك العديد من المواد التي يمكن استخدامها لهذا النشاط في تدريب المعلمين وفي مؤسسات التعليم  

 .السياسي واالجتماعي. التعاون مع أساتذة المتحف متاح أيًضا 

 

 لسياسية واالجتماعية المادة: تدريب المعلمين ، وإعانات لمؤسسات التربية ا

 

 الطريقة: االستكشاف في شكل خطابي 
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نصائح للميسرين: يعالج هذا النشاط مشكلة تتكرر مراراً وتكراراً في موضوع النقاش العام فيما يتعلق  

بالمسلمين الذين يقدمون بشكل أساسي مظاهر من الذكور: تختلف صورتهم عن النساء والرجال بشكل  

ت الغربية. يمكن استخدام األشكال الفنية للتعبير )الصور والمنحوتات  أساسي عن صورة الثقافا

 .والعروض واألفالم والمسرحيات( لتحفيز المناقشة

 

من المستحسن أن يقوم المعلمون والعاملون الذين يرغبون في تكريس أنفسهم لهذا الموضوع باإلعداد  

لمين الذكور. على وجه الخصوص ،  الجيد من أجل تقديم مساهمات صحيحة تجاه المواجهة مع المس

يمكن أن يقتنع الشباب الذين نشأوا في سياقات أبوية بحتة بنفس الحقوق التي تتمتع بها النساء فقط إذا  

كانت مقاومة المجتمع ضد صورتهم للمرأة واضحة ومتماسكة. في نفس الوقت ، يجب دعم الشابات  

ح وضوح الوضع القانوني واإلجماع الغربي  المسلمات في جهود التحرر. من الضروري أيًضا توضي 

 .على القيم

 

 .Kultur und Arbeit e.V المصدر: المواد التعليمية لشركة

 

 

 .الصدقات: هناك العديد من الوثائق التعليمية من معاهد التدريب المختلفة
 

 (ACW) جمعية الثقافة والعمل - .Kultur und Arbeit e.V :المتعاون


