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 سرلیک: د ارزښتونو ، اړتیاو او چلند سپړنه 
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

ې لډ یلو /  ې لډ ۍکوچن  2 1 2 ېقی دق 90   پښتو ژبه   

 :  لنډیز

وختونه موږ د هغو الرو په اړه خبر نه یو چې په هغه کې زموږ چلند کولی شي زموږ د خلکو ، ځینې 

کلتورونو او زموږ د پوهاوي اغیزه د مختلف کلتورونو خلکو سره اغیز وکړي. دا فعالیت به زده 

کونکي ته الرښوونه وکړي چې انفرادي او ډله ایز انعکاس وکړي ، د خرافاتو او غلطو معلوماتو سره  

لید څخه  مخ شي او د هغه خلکو په اړه تعصب او دریځونه ننګوي چې له مختلف ټولنیز او کلتوري شا

راځي. د ګروپ کار له الرې برخه اخیستونکي به د ډلې د غړو تر مینځ مختلف چلند ، اړتیاوې او  

 څرګند ارزښتونه وپلټي او وښیې او په بدل کې به یې شته تعصبات او چلونه ننګوي.

 کلیدي ټکي: ځان منعکس کول ، سټراټیټونه ، د کلتوري پوهاوي ، چلند او اړتیاوې 

 :  هدفونه

 برخه اخیستونکو ته وهڅوئ چې خپل لید او چلند وپلټي او چلنج یې کړي. • 

د هغو الرو په اړه پوهاوی رامینځته کړئ چېرې چې زموږ چلند کولی شي زموږ اړیکې د نورو  •  

 کلتورونو ، عقیدې سیسټمونو او شالیدو سره اغیز وکړي.

 په مسله کې د انفرادي او ډلې انعکاس وهڅوئ؛• 

 خپلو اړتیاو او توقعاتو په درک کولو سره د خرافاتو روښانه کول او د چلینج چیلینجونه. د •  

 برخه اخیستونکي: 

 پراخه بیالبیل ډلې ، مګر په ځانګړي توګه د مختلف ټولنیز ، کلتوري او مهاجرت پس منظر لویان. 

 توضیحات: 

 د اسانګر لپاره درې اختیارونه شتون لري. 
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 د لوی ګروپ بحث  اختیار:لومړی 

تسهیل کونکی هر بیان لوستل کوي او له ډلې څخه غوښتنه کوي چې )په فوري ډول( عکس العمل 

 وښیې او په هر بیان کې خپل نظریات څرګند کړي. 

 کاري ډلې دوهم اختیار:

اصلي ګروپ په دریو فرعي ډلو ویشل شوی چې د اشتباه کونکو بیاناتو لیست ترالسه کوي. هر بیان 

بحث وکړئ او په یوه ډله کې پریکړه وکړئ چې د بیان تر شا احساساتو سره موافق وي او که نه.    باندې

د خبرو اترو وروسته ، ټیمونه اصلي ډلې ته غبرګون ښیې ، چیرې چې پایلې به د نورو برخه  

 اخیستونکو لخوا مالتړ کیږي یا سیالي کیږي. 

 د خونې په اوږدو کې حرکت وکړئ  دریم اختیار:

ترڅو موافقه وکړي ، موافقه وکړي او نه پوهیږي.  ل کونکی په خونه کې درې ساحې ډیزاین کوي تسهی

بیانات ولولئ او برخه اخیستونکو ته بلنه ورکړئ چې د خونې په یوه ټاکل شوې ساحه کې پاتې شي ،  

ښتنه کوي  پدې پورې اړه لري چې ایا دوی د بیان سره موافق او موافق ندي. هغه له ګډونوالو څخه غو

چې له یو بل سره بحث وکړي او هڅه کوي هغه کسان قانع کړي چې مخالف دریځ لري د خپل موقعیت  

 بدلولو لپاره. 

د اعالمیې څخه د راپورته کیدونکي اصلي مسلو په اړه بحث تعقیب کړئ او هر ډول نظرونه یا  

 ورته شي. تعصبونه / مخکینۍ نظرونه خالص کړئ چې ممکن د فعالیت په جریان کې راپ 

 :  مواد

اختیارونو لپاره( کوچني کارتونه چې په دوی باندې   3او  1د اعالمیې سره یو کاري پا )ه )د 

 لپاره(  2سیټونه )د اختیار   3کاري ډلې لپاره  3چاپیدونکي بیانونه چاپ شوي ، ستاسو د 

 انفرادي انعکاس ، د کوچنیو ډلو لپاره لفظي پرتله کول ، ډلې بحثونه  :طریقه  
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 د اسانګرانو لپاره الرښوونې:

لومړني مقررات باید د تمرین څخه دمخه رامینځته شي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې د هرچا موقعیت  

 اوریدلو ته اړتیا لري. درناوی کیږي او دا چې ټول ګډون کونکي هغه ځای لري چې د دوی نظرونه 

 

د مختلف  ورځپاڼی  د  مقالې د څیړنې لپاره اسانګر کولی شي له برخه والو وغواړي : څرګندونه

ټولنیزو ډلو / مثالونو څخه د اشتعال وړ نظرونو په اړه او دا له دې امله په تمرین کې او ورپسې ډله 

 کیدی شي.ییزو بحثونو کې د روش د بیان د اساس لپاره کارول 

 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. 2017پروژې د وسیلې باکس څخه تطبیق شوی. ) YCAREد 

 د کار کولو په پام کې نیولو سره.  ورقه د  څرګندونې دمخه چمتو شوي: : ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


