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 سرلیک: پریکړه کونکي رول لوبونکې لوبې او خبرې 
 

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

 پښتو ژبه   دقیقې  60 کوچنۍ ډلې  2 4 2

 

لتو لپاره غوره دی چې په چټکۍ سره رامینځته کیږي او وخت سره سم دا فعالیت د ستونزمنو حا لنډیز:

حالتونه د غور کولو لپاره ډیر وخت ته اجازه نه ورکوي ، نو له دې  ځواب ته اړتیا لري. معموال دا ډول 

 امله مهم دي چې له پیل څخه دمخه جوړ شوی پالن ولرئ او له هغې څخه الړشئ.

 کاري اخالق  : کلیدي ټکي

دا تمرین د دې لپاره ډیزاین شوی و چې برخه اخیستونکي د اخالقي پیچلتیا احساس وکړي په   : اهداف

 کوم کې چې دوی کولی شي ځان ومومي 

 برخه اخیستونکي: لویان ، کارمندان ، مهاجر 

 د فعالیت نښې:  توضیحات:

مثالونه تسهیل کونکی ډیری سناریو کارتونه لري او برخه اخیستونکی یو یې غوره کوي. ځینې  . 1

 کیدی شي: 

    که یو څوک ووایی چې هغه غواړي ځان ووژني یا نورو ته زیان رسوي ، ایا تاسو راپور ورکوئ؟ ◾

  څه تاسو. ورسوي زیان ته نورو  یا ووژني ځان  غواړي ماشوم یو چې کوئ  احساس تاسو:  توپیر ◾

 کوی؟ 

تاسو په پرچون کې کار کوئ او تاسو ګورئ چې یو همکار نغدي پیسې اخلي یا پیرودونکي ته ډیر    ◾

 تاوان رسوي او پاتې یې پاکټ پاکوي. ایا تاسو دوی ته راپور ورکوئ؟ 
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"تاسو په داسې شرکت کې کار کوئ چې لږې پیسې لري او باید هره ورځ ورکړل شي ، بیا هم یو  

 کار ومومئ چې پیسې جیب کوي. هم

د ډلې په شرایطو کې ، له هرچا څخه غوښتل کیږي چې لفظي رایې یا د الس څرګندونه وکړي ،   ◾

تاسو موافق نه یاست خو تاسو نه غواړئ یوازې هغه څوک وي چې موافق نه وي. ایا تاسو مخکې ځئ  

 یا نه؟ 

 رضاکارانو شمیر اړوي. . تسهیل کونکی د رول لوبولو لپاره د 2

برخه اخیستونکي څو دقیقې وخت نیسي ترڅو پریکړه وکړي چې څوک نقش لوبوي ، د سناریو او  3.  

 ممکنه پایلو په اړه وغږیږي ، مثبت او منفي دواړه.

 . تکراروي سره پایله اخالقي او سم  خورا او پریکړو غلطو  سناریو د  اخیستونکي برخه 4.

 اړه بحث کوي او څه به غوره پریکړه وي. . هرڅوک د پایلو په 5

 مواد: 

 : رول لوبول ، د ټیم کار ، بحث طریقه  

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

(APA)  :ــ    سرچینه 
adattato da https://connect.edgetrainingsystems.com 

 د خواړو ذخیره: 

 اتریش  E-C-Cهمکار:  

 

 


