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 ؟  سرلیک: ولې رضاکارانه
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
ژبه  پښتو  ساعته  7.5 کوچنۍ ډلې  4 3 1  

 

 

کلتوري اهدافو لپاره داوطلبي کوي. دا   -په ټولو اروپایي هیوادونو کې ، ډیری وګړي د ټولنیز    :  لنډیز

په ځانګړي ډول په فرهنګي برخه کې پراخه ده. په هرصورت ، څه شی دې خلکو ته په ځانګړي  

ډول کلتور کې ښکیلتیا لپاره هڅوي؟ پدې فعالیت کې ، زده کونکي په کلتوري سازمانونو کې  

 بانو سره خبرو اترو په لټه کې دي ترڅو نور معلومات ومومي. داوطل

 کلیدي ټکي: 

 متقابل تعلیم ، رضاکارانه ، مدني ګډون ، ټولنیز ګډون.  

 موخې:  

د فعالیت هدف د خلکو په هڅونه پوهیدل دي چې خپل خالي وخت فرهنګي فعالیتونو ته وقف کړي. دا  

ې ته اړتیا لري ترڅو د کلتوري وړاندیزونو ساتلو  باید روښانه وي چې ټولنې په فوري ډول دې ژمن

 لپاره وړ وي ، چې تاریخي تعریف او پوهاوی یې په ناڅرګنده نړۍ کې د "ځایی" په توګه تړاو لري. 

 برخه اخیستونکي:  

 ځوانان ، لویان ، د مختلف ټولنیز او کلتوري ډلو اشخاص . 

 توضیحات: 

ساعته چمتووالي او د رضاکارانو سره په خبرو   2دا فعالیت د ګډون کونکو زده کونکو سره نږدې   

ساعتونو انعکاس ته اړتیا لري. کډوال او محصلین چې د   2دقیقې پلي کولو او د  90کې شاوخوا 

مهاجرت سابقه ولري باید د دوی کلتوري تجربې د اصلي سرچینو سره مرسته وکړي. زده کونکي د  

مدني ګډون کلتوري اداره غوره کوي چې دوی یې لیدنه کوي: د میوزیک کلب ، د ځایی میوزیم یا  

کتابتون څخه د ملګرو حلقه ، د محلي تاریخ سایټ. دوی له ادارې سره اړیکه نیسي او د مرکې  
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ي  غوښتنه کوي. دوی د پوښتنو سره ناسته چمتو کوي. بیا به دوی د ناستې پایلو په اړه راپور ورکړ

 چې د دوی د خبرو تجربو تجربه کوي او د مختلف کلتورونو سره هرڅه پرتله کوي. 
.   مواد:د مختلفو ادارو په اړه معلوماتو ترالسه کولو لپاره انټرنیټ السرسی  

 میتود: 

 . د ځایی نهادونو سره همکاری ، د ټولنیز ګډون وده  

 د اسانتیاوونکو لپاره الرښوونې:  

د دې فعالیت مقصد زده کونکو ته نږدې خلکو ته رسیدل دي چې د هغوی لپاره ټولنیز ژمنتیا مهمه ده  

او څوک چې دا د یوې سوله ییزې ټولنې او د فرهنګ ساتنې کې د مرستې په توګه ګوري. دا باید  

مګر دا چې زموږ د کلتور ساتنه د   روښانه هم وي چې دولت نشي کولی هرڅه پخپله حل کړي ، 

 داوطلبي ژمنې پرته امکان نلري. 

 

مدني ګډون او د هغوی د اصلي   او ځوان کډوال باید په فعاله توګه د  زده کونکي د مهاجرت شالید سره

 هیوادونو رضاکارانه تجربه. 

دقیقې ، وروسته   90غونډې ، پلي کول:   2ساعته /  4مهرباني وکړئ په پام کې ونیسئ: چمتووالی: 

 ساعته  2پروسس کول: 

 سرچینه:  

 .e.Vد کلتور انډبیټ ښوونې او روزنې مواد 

 الرښود: 

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


