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 سرلیک: ځواک
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد     واحد      ژبه   دوره 

   ژبه پښتو دقیقې 90 لوی ډلې  3 3 2

د ځواک بیالبیل ډولونه پیژندلو لپاره متحرکات ، او همدارنګه د اړیکو ډول چې په هر یو کې   : لنډیز

بیل الرې شتون  رامینځته کیږي. دا رامینځته کوي چې د ډلو مدیریت او د مشرتابه مختلف ماډل بیال 

لري. دا فعالیت د موخې او موضوعاتو په پام کې نیولو سره د واک په مفهوم او د ډلو مدیریت له 

 مختلف لید څخه منعکس کوي.

 ځواک ، د ځواک مدیریت ، همکاري ، پلي کول ، تنظیم ، اتفاق ، رهبري  : کلیدي ټکي

نتقادي چلند پوهیدل او ساتل دي. فعالیت د هدف یې د تسلط په اړیکو کې د ځواک په وړاندې ا : اهداف

مالیې او رضایت تر مینځ توپیر هڅوي. دا د ډلو او مشرتابه ماډلونو اداره کولو بیالبیل الرې هم 

 رامینځته کوي 

 توضیحات: 

خلک غوره کوي ، کوم چې به دوی ته وروسته وروسته عمل کولو لپاره   3د ډلې تسهیل کونکی  

 ې چې د نورې ډلې په اړه پوهه شي.شعارونه ورکوي ، پرته لد 

یو څوک به د واکمن مشر په څیر چلند وکړي )هرڅه چې هغه وغواړي هغه به ترسره شي: یوازې   -

 هغه موټر چلولی شي ، هغه یوازې د فکر کولو وړ ، غالب( ده. 

د هر  بل د دیموکراتیک رهبر په توګه )د نورو نظرونه فکر کوي او مني ، مسؤلیتونه توزیع کوي ، -

 ګډونوال اهمیت هڅوي ، خبرو اترو کې مرسته کوي ، په غیر ضروري بحثونو کې نه دریږي( 

د جواز لرونکي مشر دریم )موږ هرڅه کوو ، هغه هیڅ اختیار نلري ، هیڅ نظر نلري ، ډیر  -

 زغمونکی ، د پریشان کیدو څخه ویره لري(. 
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تسهیل کونکی به دا ګروپ په دریو فرقو ګروپونو وویشي ، او د دې خلکو څخه یو یې د هرې ډلې 

چې د موټر چلولو بیالبیل الرې استازیتوب کوي. دا د هرې ډلې لپاره دنده ټاکي چې دا مخې ته کېږدي 

زوکړې مراسم  مرحله وکړي ، د مثال په توګه: د فعالیت بدلونونو تنظیم کول ، د پیښې تنظیم کول ، د 

تنظیم کول. هر فرعي ګروپ به کیسه رامینځته کړي ، د هغې سره ټاکل شوي مشر سره. دا د ټولې ډلې 

 سره د بحث سره پای ته رسیږي. 

 مواد: / 

 دقیقې.  15دقیقې دوام وکړي. د هرې ډلې بحث:  20په ډلو کې همغږی تنظیم. سټیج به   : طریقه

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

 په پراختیا کې ، هره فرعي ډله باید لنډیز ولري: د بحث 

 کوم مشر ټاکل شوی؟ 

 ستاسو په ډله کې کومې خبرې اترې تر سره شوې؟ 

 کومې نښې ورکړل شوې دي؟ 

 کوم مشکالت رامینځته شوي؟ 

 ستاسو د مشر فعالیت څنګه وو؟ 

 دوی د کوم چلند ستاینه کوي او / یا انتقاد کوي او ولې ...؟

 کوم ډول اړیکې او اغیزې المل کیږي؟ ستاسو د مشرتابه 

(APA)  :ــ    سرچینه 
 Creación Positiva (2017). Dinámicas. http://creacionpositiva.org/esp/banco-de-

recursos/maleta-pedagogica.html 

 :  ذخیره خواړو د 
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