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 سرلیک: کلتور او ارزښتونه 
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
 پښتو ژبه   دقیقې  90 کوچنۍ ډلې  1 1   2

که څه هم موږ غواړو خلک د کلتورونو تر مینځ د ارزښت توپیرونو څخه خبر وي ، نو دا به   : لنډیز

ستونزمن وي چې د ارزښت په اړه د توپیرونو په اړه بحثونو کې دخیل شي ، په ځانګړي توګه که دوی  

په ورځني   د کلتوري توپیرونو سره مستقیم تجربه ونه لري یا د پوهیدو لپاره الرو چې دا توپیرونه څنګه

وضعیت اغیزه کوي. ژبه ممکن د هدف په ژبه کې د دې توپیرونو په اړه خبرې کولو لپاره ورکه شي.  

 دا فعالیت د سپړلو او د کلتوري توپیرونو په اړه د خبرو پیل کولو اسانه الر وړاندې کوي. 

 ټولنیز شناخت ، کلتوري شناخت ، کلتوري ارزښتونه ، ټولنیز زده کړه : کلیدي ټکي

 هدفونه: 

 افرادو ته وخت ورکړئ چې خپل کلتوري ارزښتونه او د دوی کور منعکس کړي • 

برخه اخیستونکو )زده کونکو( ته فرصت ورکړئ چې د کلتور او دننه ترمنځ د ارزښت توپیرونو   • 

 نوم ، تعریف او بحث وکړي 

 کوربه کلتور ارزښتونو انګیرنه پیل کړئ  د  •  

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

 توضیحات: 

خورا مهم شخصي ارزښتونو   10زما د شخصي ارزښتونو ارزونه )انفرادي کار(؛ د   : لومړی ګام

 لیست جوړ کړئ. 

زما د کلتوري ډلې ارزښتونه و ارزول )د کورنۍ د غړو ارزښت ، د پیرانو ارزښتونه ،   : دوهم ګام

 ایټالیا ، جرمني ، سوریه ، آسیایی ، ...(.

 د نورو پرتله کولو لپاره د کوربه کلتور ارزښتونو ارزونه )سټراټیټونه په ذهن کې وساتئ(.  : دریم ګام
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غړو(. هره ډله د ټولو دریو مرحلو په کارولو سره    4- 3په کوچنیو ډلو کې شریکول )د  : څلورم ګام

 خپل پوسټرونه )کارتونه ، ګولسټر ، غږیز تار یا ډیجیټل بیان ، ...( جوړوي.

 :  غوربحث / 

 د "کوربه" هیواد او اصلي هیواد ترمنځ اصلي ورته والي او توپیرونه کوم دي؟  

 ستاسو او د "کوربه" هیواد تر مینځ اصلي ورته والی او توپیرونه کوم دي؟  

 تاسو د دې فعالیت څخه د ځان او "کوربه" هیواد په اړه څه زده کړل؟ 

 ګام: د وړو ډلو پایلې / پایلې. پریزنټشن. پنځم

 کمپیوټر / انټرنیټ؛ یا / او کاغذ ، قلم ، فلیپچارټ ، پوسټ. : مواد

 ځان زده کړه ، تجربه لرونکې زده کړه : طریقه 

  مختلف  د – kwintessential.co.uk   زده کونکي کولی شي انټرنیټ وپلټئ ، د بیلګې په توګه. 

 کلتورونو په اړه معلوماتو لپاره.

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

چې په فارم کې زده   اسانګر کولی شي د مختلف ارزښتونو لیست یا الرښود ومومي )چمتو کړي( ،

 د اړونده وړاندیزونو.  کونکو )برخه اخیستونکو( ته ورکړل شي

(APA)  :ــ    سرچینه 

 .(LLP)  2012نور ، تطبیق شوی: الرښود: د مینې ژبه او  

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 

 


