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 سرلیک: روانیدنه او رسیدنه
 

ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  
ژبه  پښتو  نیمه ورځ  کوچني ګروپونه  1 1 1  

 

زموږ ټول ژوند د پریښودو او رسیدلو څخه جوړ دی: موږ د ژوند نوي پړاو ، نوي زده کړې ،   لنډیز: 

نوي کار ، نوي هیواد ، نوي چاپیلایر په لور پیل وکړ. موږ شیان شاته پریږدو او دا د زیان په توګه  

ور په ورته  نوي شیان پوهیږو او د بډای کولو په توګه یې تجربه کوو. ویره او با په تجربه کوو. موږ 

 ډول راپورته کیږي. 

ښوونکي باید دا لومړني تجربې لنډیز کړي او منعکس کړي چې کوم کلتوري شالید د راوتلو او راتلو   

 مخنیوی کوي. 

 کلیدي ټکي: 

 یو ځای کیدل     راتګ ،        زیان ،          خداى پامان،  

 هدفونه: 

خبرتیا ورکړي ،د ځان انعکاس کولو له الرې ،د   زده کړې دا واحد د دې لپاره دی چې ښوونکو ته  د 

هدف د لومړني تجربو   دې لپاره چې د دوی ماتولو او رسیدو معنی لري او ولې دوی دا مثبت یا منفي 

نیول او د پوهیدلو لپاره دي کوم مثبت او منفي تجربې زده کونکي د مهاجر شالید او کډوال سره مخ  

 کیږي. 

 توضیحات: 

 نیمه ورځ سیمینار دی. د  روزنېد  دا فعالیت د ښوونکو 

       مواد:

 بین کلتور ":   "مهارتونه   ویډیو

    ،https://www.youtube.com/watch?v=ToOiAiqEvrE 

 د پیغام بورډونه  کارتونو سره قضیه ښودل ،د مختلف رنګ  کاغذ ، فلیپ چارټ ،  د لیکلو مواد ، 

https://www.youtube.com/watch?v=ToOiAiqEvrE
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 طریقه: 

 بیان ، ډله ایز فکر کول ، او د تدریس وضعیت ته انتقال 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

ویډیو د موضوع معرفي کولو په توګه وکاروئ. د ځان انعکاس لپاره کافي وخت ورکړئ. د دې  

کلتوري اړخونو سره معامله وشي ، د یو چا د کلتور پورې  فعالیت په جریان کې دا مهم دي چې د څو 

اړوند تجربو څخه پوښتنې کول. دا موضوع باید د اصلي ښوونځي ژوند واقعاتو ته په اشارې سره حل  

 شي. 

    اربیټ  د  کلتور د  دروغجن  مواد  سرچینه: 

 الرښود: 

 اربیټ  د  کلتور -  همکار: 

هیوادونو کې د ټولنیزو او مدني زده کړې موسسو او د ښوونکو  لومړني توکي د اروپا په ټولو غړو  -

 روزنې موسسو لخوا چمتو شوي. 

 

 


