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 سرلیک: عمر او هنر 
 

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

 

 

 لنډیز: 

د هنر کارونه چې پکې زاړه انځور شوي د فن په پراخه کچه موندل کیدی شي ، د مثال په توګه د   

عکسونو یا ټولنیزو نمایندګیو په توګه. په هنر کې هر دور په دې برخه کې هنري څرګندونې راوړي.  

او نه  د بیالبیل زمانونو څخه د هنري تفسیرونو پراساس ، ځوان خلک چې د مهاجرت پس منظر سره 

وي په مختلفو شرایطو کې د ځوان او زوړ تر مینځ اړیکې تر پوښتنې الندې راولي او د دوی  

 ارزښتونو او د دوی ژوند حالت باندې به منعکس کړي. 

 کلیدي ټکي: 

 د ځوان او زاړه ترمنځ کلتوري توپیرونه  

 موخې:  

کول په لویدیزو ټولنو کې د عمر  د فعالیت هدف د کډوال پس منظر سره او پرته ځوان ځوانان معرفي 

او عمر لید او د دوی د توپیرونو څخه خبر کول دي. له لویانو سره د مرستې په اړه به په لویدیځو  

ټولنو کې د ارزښتونو د اجماع شتون په اړه بحثونه وي ، کوم چې د دولت او قانوني مقرراتو لخوا  

 مالتړ کیږي. 

 برخه اخیستونکي: 

 . ان د مهاجرت پس منظر سره او پرتهځوانان ، ځوان بالغ 

 توضیحات: 

د بیالبیلو هنري دورې هنري تولیداتو انعکاس به مشخص کړي چې له لویانو سره څرنګه چلند   

کیږي: ایا دوی د دوی د حکمت او ژوند تجربې لپاره د ستاینې احساس کوي؟ دوی کوم ټولنیز دریځ  
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یږي؟ دوی څنګه په ټولنیز شرایطو کې سلوک  لري؟ دوی څنګه د دوی د کورنۍ شرایطو کې مدغم ک 

کوي؟ دا د نقشې اړخونو په اړه لږ څه د رول ماډلونو پیژندنې او د دوی مهم اړخونو په اړه دي.  

سربیره پردې ، هنري تولیدات باید د مختلف کلتورونو د رول ماډلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره د  

 وسیلو په توګه کار وکړي. 

ن لري چې د ښوونکي روزنې او سیاسي او ټولنیزو زده کړو په موسسو کې د دې  ډیری مواد شتو 

 فعالیت لپاره کارول کیدی شي. د میوزیم پیډیګونو سره همکاري سپارښتنه کیږي. 

 مادي: 

 . د فرهنګي ، سیاسي او ټولنیزو زده کړو موسسو ښوونکو لپاره د روزنې الرښود  

 طریقه: 

 ناڅاپي   فورمه په سپړنه 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د آسانتیاو لپاره الرښوونې:  

دا فعالیت به وښیې چې د نړۍ کلتورونو کې د لویانو سره معامله کول خورا مختلف دي. ارزښتونه  

لکه مسؤلیت ، د پوهې لیږد یا وقار باید بحث شي. ښوونکي او چلونکي چې غواړي دې موضوع ته  

نو د ارزښتونو په اړه د لویدیځ  ځان وقف کړي ، سپارښتنه کیږي چې ښه چمتووالی ونیسي. د لویا 

 موافقې حقوقي وضعیت او پرمختګونه هم باید په هنري تولیداتو کې بحث او مباحث شي. 
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تل په یاد ولرئ چې "زاړه" ممکن خورا حساس موضوع وي ځکه چې زده کونکي ممکن د مهاجرت  

 پرمهال د کورنۍ غړي له السه ورکړي وي. 

 .e.Vروزنې مواد سرچینه: د کلتور انډبیټ ښوونې او 

الرښود: د ښوونکو د روزنې د بیالبیلو بنسټونو ډیری درسي مواد او همدارنګه د سیاسي او ټولنیزو  

 زده کړو سازمانونو څخه توکي شتون لري. د میوزیم پیډاګوګانې هم مواد لري. 

 همکار:  

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


