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 سرلیک: د کورنۍ مالتړ 
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل   ژبه  وخت   
ې لډ ۍکوچن  2 1 2 ېقی دق 90   پښتو ژبه   

زموږ کورنۍ زموږ لومړی ټولنیز ډډ سیل دی ، زموږ لومړی ټولنیز ټولګی. پدې کې ، موږ   : لنډیز

 ارزښتونه ، باورونه خپل کړو او د تاسیس شوي اړتیاو پراساس ، موږ خپلې هیلې چمتو کوو. 

توګه  دا نه یوازې موږ د افرادو په  ده.شکل ټولنیز زده کړه په عمومي ډول د زده کړې خورا پیاوړې  

 ماډل کوي ، بلکه دا په کلتوري شرایطو کې د ټولنیزو ډلو په جوړولو ژوره اغیزه لري.

 کلتوري اغیزه د شخصیت روزنه -کلیدي ټکي: ټولنیز زده کړه؛ شخصي اړتیاوې ټولنیز

  : هدفونه

 د انفرادي کورنۍ تاریخ لنډیز او لید کړئ

 د پټو سرچینو څخه خبر اوسئ

 طو کې د کورنۍ لید پراخه کړئ کلتوري شرای -په ټولنیز 

 دی / او شخص  / او دریم / د انفرادي ورځني لید او یو چا لید لید ترمینځ توپیر وښایاست 

 د ټولنې اړتیاو او امیدونو ته په درناوي د شخصي اړتیاو څخه خبر اوسئ 

 برخه اخیستونکي: د مختلف ټولنیز او کلتوري شالید لویان. 

 توضیحات: 

 هرچا د کورنۍ شالید پراساس د سرچینو موندلو لپاره عالي دی. دا تمرین د 

زده کونکي باید د خپلې کورنۍ مالتړ رسم او یا ډک کړي. دا د دوی پورې اړه لري  : لومړۍ مرحله

 چې ایا دا په کمپیوټر کې رسم کړي ، جوړ کړي او مقالې یې چاپ کړي او کولیج جوړ کړي. 

 په فرعي ګروپونو ویشل شوې ده 3ډله د  : دویمه مرحله 
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 مالتړ سره په الندې ډول کار کوي: په هره ډله کې د ټیم غړي د  : مرحله یمه در
 

)داستان کونکی( د کورنۍ مالتړ وړاندې کوي د هغه څه یوه کیسه کولو په ویلو سره چې   1غړی # 

هغه رامینځته کړی. کیسه باید د امکان تر حده مستند وي ، نه سطحي او نه هم پراخه. دا د اعالناتو  

 کمپاین ندی. 

 کورنۍ تاریخ درک کولو او ډیر څه زده کولو لپاره پوښتنې کوي. ))مرکه کوونکی( د 2 غړی # 

)هغه څوک چې معلومات راټولوي( مشاهده کوي او په غور سره یې اوري او په هر ډول  3غړی # 

 سرچینې هرڅه یادوي پداسې حال کې چې نورو دوه غړو ته غوږ نیسي چې خبرې کوي.

 د دې تمرین هدف لپاره د "سرچینو" تعریف دی: 

 "هر مهارت ، وړتیا ، خاصیت یا پوتانسیال چې د یو چا په ژوند کې ګټور کیدی شي" 

دقیقو خبرو اترو وروسته ، هغه څوک چې معلومات راټول کړي داستان ته لیست یا   10د :  مرحله  4

 سرچینې ورکوي. 

مرکه کوونکی او  د ټیم ټولې درې غړي باید ټول درې دریځونه هڅه وکړي. بیان کونکی ،  : مرحله 5

 د معلوماتو انتخاب کونکی. 

و لوی شیټونه ، زاړه مجلې ، ورقی کمپیوټر ، انټرنیټ ، چاپګر؛ بلکه د ساده ریپینګ کاغذ پا   : توکي

 کینچی ، ګلو ، قلم

 تجربه زده کړه ، د کیسې ویل  :طریقه 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې:

په عمده ډول مجلې ، ترڅو زده کونکي د دوی کولیج   تسهیل کونکی باید مخکې لدې مواد چمتو کړي ،

چلونکی باید دا د خپلو ملګرو سره په محفل یا ناسته کې هڅه وکړي ترڅو د   لپاره کافي مواد ولري.

متحرکاتو تجربه وکړي.پدې تمرین کې زده کونکي باید مجبور نه شي چې داسې یو څه وړاندې کړي 

 او نور. دا باید د داوطلبي چلند پراساس وي.  چې شخصا حساس وي لکه د غمجنې کیسې ،
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که په ګروپ کې وایبونه مثبت نه وي بلکه سیالي او نا امنه وي ، نو دا تمرین بالکل مه کاروئ ، ځکه   

چې دا ممکن د زده کونکو حساس معلومات څرګند کړي چې ممکن د نورو لخوا د هغه پروړاندې  

 کارول کیدی شي.

ډلې سره کار وکړئ ، تاسو ممکن وړاندیز وکړئ ، که داستان موافق وي ، که تاسو د ښې هڅول شوې  

نو د معلوماتو راټولونکی د کورنۍ سرچینو لیست مرکه کوونکی یا ټولې ډلې ته ولولي. په هرصورت  

 پریکړه د داستان پورې اړه لري ، بل څوک نه! 

 

(APA)  :ــ    سرچینه 

کلتوري ښوونیز حالت کې د ښو عملونو په   -پراساس. په ټولنیز د کورنۍ درملنې سیسټمیک تخنیک *  

 توګه تجربه.

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


