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 سرلیک: ایا زه د هر هغه څه حقدار یم چې زه یې غواړم؟

دا خورا مهم دي چې وړ اوسئ د لومړني انساني اړتیا او زموږ غوښتنو ترمینځ توپیر وکړئ. د  : لنډیز

انسان لومړني اړتیاوې باید پوره شي ترڅو فرد ته اجازه ورکړل شي چې په وقار سره ژوند وکړي. 

 دوی کولی شي هغه اساس په پام کې ونیول شي چې پر اساس یې بشري حقونه وضع شوي. 

 ټکي: لومړني انساني اړتیاوې؛ اړتیاوې ، غوښتنې او حقوق؛ کلیدي 

هدف د انسان لومړني خواهشات او اړتیاوې پیژندل او توپیر کول دي. پدې پوهیدل او پوهیدل   : موخې

مهم دي چې د لومړني انساني اړتیاو پوره کول بې له شکه د هر انسان لپاره لومړنی شرط دی چې د 

 عزت سره ژوند وکړي. 

 ځوانان ، لویان ، د مختلف ټولنیز او کلتوري ډلو اشخاص  : اخیستونکيبرخه 

 :  توضیحات

برخه اخیستونکي ، د اسانګر )ښوونکي( په نوښت ، خپل ځان او د هغوی غوښتنې او اړتیاوې تر 

خلکو  4-3پوښتنې الندې راولي. د دې معرفي کولو وروسته )له دوه دقیقو څخه ډیر نه( زده کونکي د 

 کوچني ګروپونو باندې ویشل شوي او دندې یې په دوه مرحلو کې د ګمارلو لپاره سپارلي دي. 

ډلې د "غوښتنو ، اړتیاو او حقونو" پینټري کاروي او د دوی مادي غوښتنو لیست  : لومړی مرحله

ه  چمتو کوي )د مثال په توګه ، ښه خواړه ، یو ښه کالی ، نوی سور موټرسایکل ، او نور( او لږترلږ

 ( مبهم خواهشات )باید مینه وشي ، درناوی او داسې نور(. 3درې اضافه کړئ ) 

نو دوی د هغه اړتیاو په اړه فکر کوي چې دا خواهشات یې نمایندګي کوي او په دوی کې یې اضافه 

 د فعالیت.د ورقی  مرکزي کالم کوي

 

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

ې لډ یېلو   
ې قی دق 120 ژبه  توښپ    
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کله چې ډلې پای ته ورسید ، تسهیل کونکی دوی ته "د بشري حقونو لیست" چمتو کوي   : مرحله یمهدو

او له دوی څخه غوښتنه کوي چې ورته حق په وروستي کالم کې ولیکي )د بیلګې په توګه د تبعیض  

 څخه آزادۍ(.

اړونده   د فعالیت بشپړولو وروسته ، ډلې فکر کول پیل کوي او بیا یې د یوې اړتیا او : مرحله یمهدر

 حق غوره کولو سره د بشری حقونو پوسټ رامینځته کوي )د طرحې طرحه ډیزاین کړئ(. 

د ګروپ کار په پای کې ، اسانګر د فلیپ چارت کاروي او له هرې ډلې څخه غوښتنه   : مرحله مهڅلور

کوي ترڅو غوښتنې ، اړتیا او ورته حق اضافه کړي. دا تر هغه وخته پورې شتون لري چې د لسو 

 اټول شوي( هیلو ، اړتیاو او لیکلي حقونو لیست شتون ونه لري. )ر

 تسهیل کونکی د ډلو د پایلو په اړه لنډمهاله بحث رهبري کوي.  : مرحله پنځمه

زده کونکو ته بلنه ورکړل کیدی شي چې په موضوع کې پوسټرې رامینځته کړي او د   : مرحله مهشپږ

 ، ڼیورځپا  -د بیروني سرچینې څخه هم کار اخیستل  بشري اړتیاو او بشري حقونو ترمنځ ارتباط ،

 مجلې ، ټوټې کول ، د ځان رسمول ، نور ... چې بیا به یې خپاره شي. 

 لنډیز! تسهیل کونکی د درس نظریاتو او اهدافو ته لنډه کتنه چمتو کوي.  : مرحلهاوومه 

، مجلې ، ګلو ، قینچي ، فلپ چارټ )د پوسټ  ڼۍساده او رنګ رنګونه ، کاغذونه ، ورځپا : مواد

 ( ورقه   A1  ډیزاین لپاره 

 ډله ییز کار ، بشپړ کار ، د انتقادي فکر کولو وده :طریقه 

د تسهیل کونکو لپاره الرښوونې: دا د زده کونکو سره د فعالیتونو اداره کولو دمخه د موضوعاتو  

 ژورې کولو وړاندیز شوی. 

 د ډلې تحرک اداره کول. انعطاف خاص  خپلول مناسب  دا هم باور دی

 

 

 



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. په ډیموکراسي کې ژوند وکړئ. 2015ژوندۍ ډیموکراسي ) 

 ترالسه شوی له څخه 
 http: //www.living-democracy.com/textbooks/volume-3/ 

 :  ذخیره خواړو د 

 : غوښتنې ، اړتیاوې او حقونه. 1الرښود 

 : د بشري حقونو لیست.2الرښود 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


