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 سرلیک: کرکټرونه
 

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

لوی ډلی  / ېلډ ېدلځې غ  
ېقی دق 30  پښتو ژبه 

اخالقي ځانګړتیاوو د سیټ په توګه توضیح کوو. په   -موږ یو چلند د تحرک او اخالقي  : لنډیز

هرصورت ، د چلند مینځپانګه د چاپیریال عوامل اغیزه کوي. فعالیت د مختلف مشهور خلکو ځانګړتیاو  

باندې تمرکز کوي. دا د دوی شخصي ارزښتونو باندې پوهاوي باندې تمرکز کوي کوم چې د دوی د  

 ت او په عمومي ډول د دوی شخصیت مهمه برخه ده.شخصی

 کلیدي ټکي: ټولنیز ارزښتونه ، ارزښتونه ، پیژندنه 

 :  هدفونه

 د شخړې مدیریت مختلف میتودونه وپیژنئ  • 

 خپل ځانګړتیاوې او شخصي خاصیتونه  پوهیدل  •  

 په مثبت ډول د شخړو حلولو په اړه فکر کولو ته وهڅوئ  • 

 مثبت او ضعیف شخصي ځانګړتیاوې  وپیژنئ /خپل ځانونه • 

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

 :  توضیحات

لوی ګروپونه له څلور څخه تر اوو پورې ګډون کونکو کوچني ټیمونو ته وویشئ )دا مشوره ورکول  

درې مشهور "کرکټرونه" ایجاد  له هر ټیم څخه وغواړئ چې  کیږي چې لږترلږه درې ټیمونه ولري(.

 او خپل نومونه باید په ورقه ولیکی .  کړي.

مهرباني وکړئ کرکټرونه ریښتیني یا خیالي وي ، ژوندي یا مړه ، مشهور ، مګر جنایی نه وي ،  

مهرباني وکړئ. دوی ته ووایاست چې په مثالي توګه کرکټرونه ځانګړي شخصیتونه ولري. مثالونه  

  ئینسټین ، جیمز بانډ ، راکي ، هیري پوټر ، ډارټ وډر یا د مونیو مېوې لوسي دي.سوپرمین ، ګاندي ، آ
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د کاغذ ټولې ټوټې راټول کړئ او له هر ټیم څخه غوښتنه وکړئ چې له ډیک څخه دوه غوره کړي او د 

 هر کرکټر لپاره الوتونکی بشپړ کړي. 

وی له کرکټرونو څخه څه زده  دقیقو وروسته ، له ټیمونو وغواړئ چې راپور ورکړي چې د د  15له 

 کړي.

 د بحث لپاره پوښتنو ته الرښود کول 

 . کوم کرکټرونه په ډیره مؤثره توګه شخړه اداره کوي؟ دوی څنګه مؤثر دي؟ 1

 . کوم ساکتور شخړې په ښه ډول نه اداره کوي؟ دوی څه کوي چې غیر اغیزمن دي؟ 2

کرکټرونو څخه زده کړو ترڅو موږ سره د شخړو په  کوم تخنیکونه دي چې موږ کولی شو زموږ د . 3

 حلولو کې مرسته وکړي؟ 

 هغه کومې نیمګړتیاوې دي چې پرې پوهیږو؟ . 4

 . کوم شیان دي چې موږ کولی شو خپلو کرکټرونو ته درس ورکړو؟ 5

 کاغذ ، قلمونه  : مواد

 رول لوبول ، تجربوي زده کړه ، بحث   :طریقه 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې:

 تسهیل کونکی کولی شي مخکښې کردارونه رامینځته کړي.

د تمرین اصل / اساس دا دی چې برخه اخیستونکي د دوی د شخصي ارزښتونو ، ځانګړتیاو او د دوی  

رته وخت وقف کړي ، ځکه د شخصیت ضعیف ټکو څخه خبر شي. روزونکي باید دواړه وختونو ته و

چې دواړه مثبت او لږ مثبت شخصي ځانګړتیاوې فرد ته اجازه ورکوي چې په خپل ډول د شخړو سره 

معامله وکړي. په پای کې ، د آپریټر لپاره وړاندیز کولی شي هغه څه وي چې یو څوک کولی شي د 

لولو کې مرسته کولو لپاره  ضعیف ټکو څخه مننه وکړي ، ترڅو دوی پیاوړي کړي او د ژوند ننګونو ح

 یې وکاروي.
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(APA)  :ــ    سرچینه 

د "عالي شخړې حل کولو کتاب کتاب" څخه غوره شوی: "د مخابراتو ، اعتماد او همکارۍ ښه کولو  

 . 2010لپاره ګړندي او مؤثره فعالیتونه" د مریم سکینیل لخوا ، د میک ګریو هیل 

 پورته توضیحات وګورئ(  -اخیستونکو لخوا رامینځته شوي : د لوبغاړو کومه ډله )د برخه  الرښود 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


