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 سرلیک: زموږ د هویت جوړول 

 

د یو شخص هویت د هغه ټولو رولونو څخه مننه کیدی شي چې موږ یې زموږ د ژوند په اوږدو  : لنډیز

کې په ټولنه کې لوبوی. شناخت په ټولنیز او کلتوري کچه د خلکو تر مینځ اړیکې ښیې؛ دا چوکاټونه  

سره رامینځته کوي ، د محدودیتونو په توګه چې موږ نشو کولی حرکت کولی یا بدل کړو )حتی د نورو 

 د چلند په اړه امیدونه( څومره چې امکان ولرئ او د دې محدودیتونو دننه اټکل کیدی شي.

پیژندنه او د تړاو احساس کله چې زموږ د پیژندنې سره پرتله کیږي یو سخت عکس ټاکي او دا د ټولنیز  

 پیوستون د پیاوړي کولو او د ډلو ترمینځ د قطبي کیدو مخنیوي لپاره مهم دی. 

 ي: شخصي هویت ، ټولنیز شناخت ، انفرادي کلیدي ټک

 هدفونه: 

 د انفرادي او ټولنیز شناخت پیژندلو پروسه مشخص کړئ.• 

په ګوته کول چې څنګه د یوې ډلې سره تړاو درلودل زموږ د پیژندلو سخت عکس ساتلو ته الر  • 

 هواروي. 

والي ډیر وارزوو او دا چې څنګه  خبر اوسئ چې څنګه موږ په ډلو او ډلو ترمینځ توپیرونه او ورته • 

 موږ د خپلې ډلې په پیاوړتیا او د خلکو نیمګړتیاو باندې تاکید کوو. 

 برخه اخیستونکي: لویان ، د مختلف ټولنیز او کلتوري ډلو اشخاص.

 توضیحات: 

د هویت مفهوم معرفي کړئ او دا چې څنګه موږ وکولی شو د مغزو جوړونې په ترسره   : لومړی ګام

 کولو سره دا پیاوړي کړو. زموږ د هویت جوړول پراخ او تشریح کړئ. 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
 انفرادي  1  1   2

 کوچنۍ ډلې 
 پښتو ژبه   دقیقې  60
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"پیژندنه د کلونو په اوږدو کې بدلیږي: د نورو ډلو خلکو سره د اړیکو له امله ، د میډیا نفوذ ، په نورو  

 و داسې نور. ځایونو کې پاتې کیږي ، ا

 او متحرک زموږ په فکر کې.  بې شمیره زموږ پیژندنه خورا پیچلې ده

موږ باید د شرایطو رامینځته کولو توان ولرو چې زموږ سره به مرسته وکړي چې بهرني تاثیراتو ته  

ډیر خالص وي ، ترڅو له هر ځای او تجربې څخه ټول مثبت اړخونه ومنو. موږ فشارونو ته حساس یو  

)دواړه زموږ د ډلې دننه او بهر( چې موږ یې پدې خولۍ کې بند کوو چې باید موږ یې وپیژنو. دا 

فشارونه نورو شرایطو او زموږ د شخصي ودې او پرمختیا پروسې سره زموږ تطابق خورا ستونزمن 

ل کوي. په هرصورت یو شی روښانه دی: د وخت په تیریدو سره بدلون باید د منفي په توګه ونه ګ .

 شي. "

 له ګډونوالو وغواړئ چې په انفرادي ډول پوښتنو ته ځواب ووایی:  : دوهم ګام

تاسو څوک یاست ، تاسو څنګه خپل ځان تعریف کوئ؟ کومې ډلې تاسو ځان نږدې پیژنۍ )د میوزیک   -

ډلې ، ملګري ، ستاسو د هیواد خلک ، فعال ډلې ، او داسې نور( سره پیژنئ؟ ډیری ټکي یا عبارتونه  

ره کړئ. اوس هڅه وکړئ د هغه چا سره چې تاسو په کلکه پیژنئ یا د یوې ډلې غړي سره چې تاسو غو

په شخصي توګه نه پیژنئ هماغسې وکړئ )د بیلګې په توګه د نورو هیوادونو خلک یا نور ځوانان چې  

وړاندې   تاسو یې نه پیژنئ(. دواړه تشریحات پرتله کړئ. تاسو څه پام کوئ؟ ځوابونه په ټول ګروپ کې

 کړئ.

د یوې ډلې په توګه الندې پوښتنو په اړه فکر وکړئ: ولې تاسو فکر کوئ چې موږ نور په   : دریم ګام

 داسې اسانه ډول انځور کوو؟ او نورو ته د کتلو دغه الره څنګه له نژاد پرستۍ سره تړلې شي؟ 

شریکولو سره پای ته ورسوئ.  : په انفرادي ډول ځواب ووایاست او بیا د ټولې ډلې سره  ګام څلورم 

 موږ څنګه د نورو ډلو سره ورته او ورته توپیر لرو )خپل غوره ګروپ غوره کړئ(؟ 

 کاغذ ، قلم ، فلیپچارټ  : توکي
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 پخپله زده کړه ، تجربه لرونکې زده کړه ، د بحث جرګه : طریقه

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: / 

 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 تطبیق شوی له: 

 .2017او الډیما  1993پیډرسن ،    yپونټیرټو 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 
 

 

 


