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 سرلیک: ارزښتونه ندي شریک شوي 
 

ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  
 پښتو  ژبه  نیمه ورځ  کوچني ګروپونه  2 1 1

 پایلو پراساس دی.  2دا فعالیت د فعالیت   لنډیز: 

 کلیدي ټکي: 

 د شخړې مدیریت متقابل درناوی ،اوریدل او درک کول سوله ایز حل. 

ګډونوالو ته دا زمینه برابروي چې د بین االفغاني شخړې څرنګوالي اداره او / یا د دوی   هدفونه:

 اغیزې کمې کړي. 

 برخه اخیستونکي: 

 د مسلکي روزنې ښوونکي ، ښوونکي ، د ښوونځي په ټولو کچو ښوونکي. 

)څلور   1د دې فعالیت په پام کې نیولو سره چې دوی د فعالیت  دوه ساعته د ټولګي ناسته. توضیحات:

فعالیت څخه زده کړل )د مشترک ارزښت پراساس د   2آزادیو او د بشري حقونو نړیوالې اعالمیې( او 

EU  .)برخه اخیستونکي هڅول کیږي چې د کلتوري شخړې حالت په فعاله توګه کمولو   تابعیت سیسټم

د دې موخې لپاره ، زده کونکي باید ځان د   د دوی دریځ ښه کړي.لپاره د الرو په جوړولو سره 

 فزیکي ترټولو عام الملونو سره وپیژني: 

ت ، ټولنیز  ● تبعیض )له امله: جنسیت ، جنسي تمایل ، عمر ، مذهب ، توکم ، فزیکي / رواني معلولی

 زلي(؛بیوموقعیت او شتمني / 

 پروسې مخنیوی / محدودیت. ● د یو یا څلور څخه زیات د ازادي بخښنې  

 پورته کارت باندې دلیلونه.   برخه اخیستونکي باید الملونه ولیکي /
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بیا به هغه یو ځل خپل وروستي ګټه اخیستونکي زنګ ووهي ، هغه ته به بلنه ورکوي چې د شخړې  

وضعیت باندې خپل سمدستي غبرګون څرګند کړي ، پداسې حال کې چې پاتې نور به دغه عکس  

 پورې )خورا مناسب( و ارزوي.  5)خورا نامناسب( څخه تر  0العمل د 

 مثالونه: 

 وضعیت: 

نهایی ګټه اخیستونکي کشف کوي چې د هغه ترټولو ښه ملګری همجنس دی. نو هغه پریکړه کوي   

 چې د خپل ملګري سره خبرې ودروي. 
 درجه بندي: 

 نامناسب 

 حل: 

پاتې ټولګی باید نهایی ګټه اخیستونکي څخه وپوښتي چې ولې ځنډول شوی.ایا هغه / هغه / د هغه  

یا ولې    نږدې اړیکې نه شریکولو لپاره )د هغه د باور نشتوالی( دی؟ ترټولو ښه ملګری د هغه سره د 

برخه اخیستونکي او ډله باید وروستی ګټه اخیستونکي باندې   هغه جنسي پیژندنه مني )هوموفوبیا(؟ 

پوهاوی وکړي د نږدې او شخصي لوریو مسله ،دې ټکي ته چې ځینې خلک د هغې په اړه په خبرو  

ځکه چې دوی د قضاوت کولو )د باور نشتوالي( یا د فزیکي / لفظي   کولو کې د راحت احساس کوي 

ناوړه چلند )هوموفوبیا( څخه ویره لري.ایا دا هغه څه دي چې غواړي په خپل غوره ملګري کې ښکیل  

 شي )یا په حقیقت کې په هر حالت کې(؟ ایا جنسي تمایل یو څوک ډیر یا لږ د ملګرتیا وړ ګرځوي؟ 

   توکي: 

د کاغذ شیټونه ، فلیپ چارټ ، د کثیر رنګه کاغذونو سره پریزنټشن قضیه ، د بلیټین   د لیکلو مواد ، 

 تختې. 

 طریقه: 

انفرادي انعکاس سیشنونه +   30لږترلږه اوریدل / لوستل ناستې + د  15د فعالیت په موضوع کې 

انعکاس / ورکشاپ ناستې.  60  

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

په جریان کې دا اړینه ده چې د څو فرهنګي اړخونو سره معامله وشي ،پوښتنې چې تر کومې کچې  

تجربې د یو چا له کلتور سره تړاو لري.دا موضوعات باید د ښوونځي اصلي ژوند حالتونو ته په ګوته  

 شي. 

   (APA): /  سرچینه

 الرښود: 

درجه   د   کارتونه  کارتونه ، چې هر یو یې به په لنډ ډول د شخړې احتمالي حالت تشریح کړي؛ 

 پورې(.  5څخه تر  0)له بندي

 همکار: 

محاصره شوی؛ لومړني توکي د ټولو اروپایي غړو ټولنیزو او مدني زده کړې موسسو او د ښوونکو  

 روزنې موسسو لخوا چمتو شوي. 

 

 


