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 سرلیک: کلتور او فکر 
 ژبه دوره  د ډلې کچه  واحد  فرعي ماډل  انډول 

ژبه  پښتو  نیمه ورځ  کوچني ګروپونه  3 1 1  

د   عصبي ، اروا پوهنې او انسانیتي مطالعات د فرد په پیژندنه د کلتور اغیز روښانه کوي. : لنډیز

طریقو سره پرتله کولو له الرې زموږ د فکر پروسې  فعالیت هدف دا دی چې د ادراکي فعالیت نورو  

 پوهه زیاته کړي ،

زموږ پرته د نورو کلتورونو لخوا اغیزمن شوی.د ټولو مختلف فکر کولو پروسو معاینه کولو د  

یوه ستونزه ورته په پام کې نیول   ناممکن کیدو له امله ، د ستونزې حل کولو تمرینونه به ترسره شي.

د فردي  مشخص هدف ترالسه کول یا ځانګړي اړتیا پوره کول مشکل کوي. یو خنډ چې  کیدی شي

 ارادې او هدف لرونکي حقیقت تر مینځ پاتې کیدل. 

نو ځکه ، د ستونزو حلولو وړتیا / د ستونزې حل کولو مهارتونه د فکر پروسې پورې اړوند ټولو  

قیت؛ په دې توګه ، پدې  تخیل او خال پوهاوی ، پریکړه کول ، د خطر ارزونه ، مهارتونو کې دي:

 ټولو ادراکي فعالیتونو کې د کلتورونو ترمنځ ورته والي او توپیرونه به روښانه شي. 

 کلیدي ټکي: 

     مغزو جوړول ، د ستونزې حل کول ، ماټاګین کول

 د برخه اخیستونکو تحلیل پرمختګ  هدفونه:

 .n.aبرخه اخیستونکي: 

 توضیحات: 

 مرحلو سره د کالسیک ستونزې حل کولو ستراتیژۍ تعقیب شي. اصلي  3دا فعالیت به د 

 ( د ستونزې تعریف او د هدف تعریف؛1

 ( د احتمالي حلونو او خطرونو ارزونه؛ 2

 ( ځینې تدریجي تغیرات رامینځته کول 3



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

دا څه شی   د ستونزې تعریفول د کانکریټ جوړول ، د هغې ټولې ځانګړتیاوې تحلیل او بیانول دي: -1

پیښیږي. دا شاید ترټولو نازک مرحله  دي ، په کوم شراکت او وخت کې    ښکیلدونه څوک  دی ، ګون

وي ځکه چې دا په کانکریټ اړتیاو کې اوږد انعکاس ته اړتیا لري چې د مهاجرت پریکړې  

تعقیبوي.پدې مرحله کې به یوه ارزونه وي چې وړاندې شوې ستونزې د بیالبیل کلتورونو خلکو لخوا  

نو له همدې امله    ږي ، د مختلف لیدونو ترمینځ منځګړیتوب او نوي لید لید پرانستل.څنګه پیژندل کی

 مغز ورکول به د روښانه وروستي هدف تعریف کې هم مرسته وکړي. 

دوهم ګام د ستونزې حل کولو لپاره پلي کیدونکي ستراتیژیو باندې تمرکز کوي ، مګر په پایلو   - 2

برخه لري او په ځانګړي توګه د دوی ترمینځ احتمالي تړاوونو او  باندې هم چې هر ستراتیژي پکې  

 کلتوري شرایطو کې چې دوی ژوند کوي. 

د دریمې مرحلې په جریان کې به ستونزه حل شي ، په ټولګي کې د احتمالي حلونو او   -  3 

پرمختګونو انډول کولو هڅه کول.د فعالیت تمرکز تل پدې اړه دی چې فکر څنګه کار کوي ، نو  

موضوعات اړ دي چې په دوامداره توګه له ځانه وپوښتي: زه څه فکر کوم او ولې؟ تر کومه حده زما  

 کلتور پدې فکر اغیزه کوي؟

د مختلف مرحلو په جریان کې ، دا مهمه ده چې د راتلو نقطې په نظر کې نیولو سره ، د وضعیت  

ه ،کله چې له خلکو سره معامله  نړیوال لید درلودل ، مګر دا هم اړین دي چې انعطاف پذیر وي ځک

کوئ ، نوامکان لري چې دغه ستراتیژي په کلکه سره تعقیب نه شي او دا به اړینه وي چې ځانګړي  

 موقع سره ځان برابر کړئ او فکرونه او فعالیتونه ورووځئ. 

 
 مواد: توره تخته ، د کاغذ پانړه ، قلمونه ، ملټي میډیا خونه .  

.    ئړ ک ز ی: دماغ تقه یطر  

حلولو لپاره    یممکن د دو ستونکيیسره ، برخه اخ  ولو څ ه  ونګډ : د ې وونښلپاره الر اوونکو ید آسانت 

.    ئټ وپل یټ رن ټشئ ان  ی ، که نه نو تاسو کول ي ړ ک ېاند ړو ې ستونز  
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(APA): - نه ی سرچ   

ود ښالر : - 

ی شو مټ سیشراکتونه: س   

 

 

 


