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МУҚАДДИМА БА МАЪРИФАТИ ШАЦРВАНДИИ ҒАЙРИРАСМК БОБИ 1 

  

НАҚШАИ ЧОРАБИНИЦО 

Цадаф: Ба ҷавонони интихобшуда 

цадафцо, вазифацо ва мундариҷаи 

курси маърифати шацрвандк ва 

умуман чорабиницо фацмонида 

мешавад ва онцо барои иштирок 

кардан дар курс ва омӯхтан аз он ва 

чорабиницои бо он алоқаманд 

цавасманд карда мешаванд. 

Вазифацо: 

 Бунжд кардани робита байни цар як 

иштирокчк тавассути муколама, цамкорк, 

бунжди робита ва муцит барои рушди 

оянда; 

 Муқаррар кардани қоидацои асоск барои 

машғулиятцои баъдидарск, ки давоми 10 

цафта бояд дар якҷоягк амалк карда 

шаванд, аз ҷумла талаботи иштироккунк ва 

шаклцои муошират; 
 Муайян кардани мақсадцо ва муцокимаи 

натиҷацои дилхоц, ки дар охири курс ва 

машғулиятицои баъдимактабк ба даст оварда 

хоцанд шуд. 

 

Натиҷацо 

 

Модули муқаддимаи маърифати шацрвандии ғайрирасмк ба хонандагон оиди мавзӯцое, 

ки онцо давоми 10 цафта аз худ мекунанд, маълумоти умумк медицад. Инчунин курс 

донишцоро оид ба таърих, фарцанг ва мероси миллии кишвар дарбар гирифтааст. Ин 

маҷмӯи дарсцо дар хонандагон цисси мансубият ва ватандӯстиро ташаккул дода, ба онцо 

барои дарк кардани он ки цажти онцо як қисми хурдакаки таърихро ташкил медицад 

кӯмак мекунад, ва таърихи оилавии онцоро бо таърихи мацал пайваст мекунад. Барои ин 

мақсад ба осорхонацои мацаллк ва ҷойцои таърихк сажцатцо ташкил карда шуда, бо 

таърихшиносони мацаллк, ки метавонанд дар бораи таърихи ҷамоати худ нақл кунанд, 

вохӯрицо ташкил карда мешаванд.  
 

 

Вақт Машғулиятцо Манбаъцо ва воситацо 

10 

=дақиқа 
Муқаддима  

30 

дақиқа 

Муцокима пеш аз сажцат 

  

Варақаи ахборотк дар 

бораи сажцат 

 

80 

дақиқа 

Сажцат ба осорхона ва ж ҷойи таърихк  

50 

дақиқа 

Сӯцбат дар бораи қацрамонони Тоҷикистон  

230 Вақти умумк  
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дақиқа 

 

Муқаддима 
 

Омӯзгори маърифати шацрвандк бояд боварк цосил кунад, ки хонандагон дар бораи сажцат ба 

осорхонаи мацаллк огоц карда шудаанд ва розигии падару модарашонро пешакк 

гирифтаанд. Бисжр муцим аст, ки Омӯзгори маърифати шацрвандк тамоми иштирокчижнро 

ба рӯйхати бақайдгирк дохил кунад ва тамоми лавозимоти заруриро барои сажцат ба 

осорхонаи мацаллк ақаллан як цафта пешакк омода кунад. Иштирокчижни сажцат бояд дар 

дафтари бақайдгирк қайд карда шаванд ва он дар цар як дарс истифода бурда шавад.  

 
Муцокимаи пеш аз сажцат 

 

Омӯзгори ҷавонон бояд бо хонандагон саволцои зеринро муцокима кунад: 

 Таърих чист? 

 Барои чк одамон чизцоро ҷамъоварк мекунанд?  

 Осорхона чк корро иҷро мекунад?   

1. Тарзи рафтор дар осорхона 

 Паст гап занед; 

 Партов напартоед; 

Ба предметцои сунък то он ки ба шумо иҷозат надицанд, даст нарасонед; 

2. Тақсим кардани варақацои ахборотк дар бораи сажцат 
 

Сажцат ба осорхона ва ж ҷойи таърихк 

 

Бецтар мебуд агар сажцат аз тарафи ягон корманди осорхона ва ж таърихшиноси 

мацаллк, ки метавонад оид ба таърихи мацал маълумоти мухтасар дицад (соли 

таъсисдиции он, аз тарафи кк, вай кадом даврацоро дарбар мегирад, ва фактцои 

шавқовари дигар), роцбарк карда мешуд. Хонандагон бояд дарк кунанд, ки таърих бо 

китобцои дарск мацдуд намешавад; таърих дар цажти мо дар таҷрибацои худи мо, 

инчунин дар таҷрибаи цамсоягони мо зиндагк дорад ва ба воситаи цикояцо нақл 

карда мешавад. 

 
Сӯцбат дар бораи Қацрамонони Тоҷикистон 

 

Омӯзгори ҷавонон бояд донишцои цосилкардаи хонандагонро тавассусти идома 

додани муцокимароницо дар синфхона мустацкам кунад. Дар давоми курс хонандагон 

ба гурӯццои 4-5-нафара ҷудо карда мешаванд ва вазифадор карда мешаванд, ки дар 

бораи қацрамонон ва қацрамонзанони Тоҷикистон маълумот пайдо кунанд. Гурӯццо 

бояд муцокима кунанд, ки ин одамон аз дигарон бо чк фарқ мекарданд. Онцо кадом 

сифатцо ва хусусиятцоро доро буданд? Онцо ба халқашон чи хизмацо кардаанд? 

 

Мисолцои додашудаи қацрамонони Тоҷикистон: 

1. Мирзо Турсунзода; 

2. Темурмалик; 

3. Бобоҷон Ғафуров; 
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4. Абуабдуллои Рӯдакк; 

5. Садриддин Айнк. 
 

Омӯзгори маърифати шацрвандк бояд ба хонандагон имкон дицад, ки фикру 

ақидацояшонро дар нишастцои гурӯцк ва ж индивидуалк иброз намоянд ва ба онцо 

кӯмак кунад, ки оид ба таърихи Тоҷикистон ягон фактцоро ба хотир бижранд, ки ин 

маъно ва фацмишро бо хондан  пайваст мекунад. 
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ЦУҚУҚЦОИ ИНСОН: ТАЦАММУЛ ВА СОЗИШ БОБИ 2 

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНИЦО 

Цадаф: Бецтар кардани огоции 

иштирокчижн аз цуқуқцои асосии 

инсон ва имкониятцои цимоя 

кардани онцо 

 

Вазифацо: 

 Огоц кардани ҷавонон дар бораи моцияти 

вайронкунии цуқуқцои инсон; 

 Додани имконият ба ҷавонон барои пайдо 

кардани роццои цалли мушкилоти онцо, 

фацмидани системаи цуқуқк ва мушкилицо 

дар цимоякунии цуқуқцо; 

 Додани имконият ба иштирокчижн барои 

ба аъзожни ҷомеа омӯзонидани цуқуқцои 

инсон ва чи тавр цимоя кардани онцо; 

 Додани маслицатцои амалк ба 

иштирокчижн оиди цимоя кардани 

цуқуқцои онцо; 

 Ба иштирокчижн нишон додани он ки чк 

тавр тавассути воситацои оддк ба монанди 

филмцо ва видеоцои кӯтоцмуддати 

цаваскорона онцо метавонанд мушкилот ва 

муваффақиятцои цажти царрӯзаи худро 

нишон дицанд 

 

Натиҷацо 

 

Модул ба иштирокчижн дар бораи масъалацои цуқуқцои инсон донишцои асоск 

медицад. Дар ин маҷмӯи машғулиятцо кӯшиш карда мешавад, ки ин донишцо тавассути 

овардани мисолцои мушаххас аз Тоҷикистон мустацкам карда шаванд. Ба ин бо ду роц 

ноил шудан мумкин аст: ба воситаи филм ва баромадкунк. Ба иштирокчижн филми 

кӯтоцмуддат нишон дода мешавад, ки он аз тарафи тоҷиконе, ки аз роццои гуногуни 

вайронкуницои цуқуқцои инсон азоб кашидаанд, омода карда шудааст. Ин ба 

иштирокчижн имкон медицад, ки оиди намудцои мушкилоте, ки дар Тоҷикистон вуҷуд 

доранд, маълумот пайдо кунанд. Дуввум, дар назди онцо цуқуқцшиноси касбк баромад 

намуда, оиди таҷрибаи амалии худ нақл мекунад ва дар бораи цуқуқцои инсон дар 

Тоҷикистон мунозира ташкил мекунад. 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 
Муқаддима  
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50 

дақиқа 

Филмцои кӯтоцмуддат дар бораи Цуқукцои Инсон 

дар Тоҷикистон 
 

40 

дақиқа 
Сӯцбат бо цуқуқшинос  

80 

дақиқа 
Муцокима  

240 

дақиқа 
Вақти умумк  

 

 

Муқаддима 

Омӯзгор ба ҷавонон дарс оиди цуқуқцои инсонро хотиррасон мекунад. Онцо бо 

ҷавонон оиди мавзӯъцо ва дар бораи он ки чк тавр онцо метавонанд цуқуқцои худро 

цимоя кунанд, муцокима мекунанд. Дар давоми муцокимацо омӯзгор бояд фикру 

андешацои цамаи иштирокчижнро гӯш кунад. 

Филмцои кӯтоцмуддат дар бораи Цуқуқцои Инсон дар Тоҷикистон 

Омӯзгор ба ҷавонон се филми кӯтоцмуддатро дар бораи вайронкунии цуқуқцои инсон 

дар Тоҷикистон нишон медицад. Дар филмцо, ки аз тарафи худи ҷабрдидагон 

бардошта шудаанд, мушкилоти цамарӯза бо онцо рӯбарӯшаванда нишон дода 

мешавад. Цар як филм аз ду то чор дақика давом мекунад. Филмцо инцо мебошанд: 

1. Дар бораи Нигина – Пойцои Нигина фалаҷанд ва вай дар шацри Душанбе 

зиндагк мекунад. Дар ин филм цажти царрӯзаи вай нишон дода мешавад; чк 

тавр вай кӯшиш мекунад, ки ба биноцои ҷамъиятк ворид шавад ва дар бораи 

нобаробарк дар ҷойи кор нақл мекунад. (давомнокк: 4:21) 

 

2.  Дар бораи Дилноза – Дилнозаро дар муддати цомиладорк шавцараш чунон 

латукуб мекард, ки фарзандаш ноқисулақл таваллуд шуд. Баъд аз ин вай аз 

шавцараш ҷудо шуд ва ба суд муроҷиат намуд, суд қарор кард, ки шавцараш 

цар моц ба маблағи 21 доллари ИМА алимент супорад. Аммо се моц гузашт ва 

вай то цол ягон маблағ напардохтааст. 

3. Дар бораи Файзиддин – падари Файзиддин ба Русия рафтааст ва дигар 

барнамегардад. Вай бори дигар оиладор шудааст ва цамсари худ, Файзиддин ва 

чор хоцару бародари вайро партофта рафтааст ва онцо маҷбуранд нони худро 

худашон жфта хуранд. Кӯдакон бояд хона ва хоҷагии децқониро саришта кунанд 

ва цамчунин ба мактаб раванд. 

Ин мавод соли 2012 аз тарафи Фонди Евроосижгии Осижи Мижна-Тоҷикистон цамчун 

қисми лоицаи «Дар назди қонун цама баробаранд»: Дастраск ба адолат дар Осижи 

Мижна, ки аз тарафи Вазорати Корцои Хориҷии Финляндия маблағгузорк карда 

шудааст, тация карда шудааст. 
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Пас аз цар як филм омӯзгор муцокимаро дар бораи филм, қацрамонони асосии он ва 

роццои имконпазири цалли мушкилоти дар филм инъикосжфта оғоз мекунад. Вақт 

барои муцокима аз 10 то 15 дақиқа давом мекунад. 

Саволцо барои муцокима аз инцо иборат мебошанд: 

 Ож ҷавонон цолатцои монандро дар ҷамоатцои худ мушоцида кардаанд? 

 Кадом цуқуқцо вайрон карда шуд? 

 Цар як қацрамони филм дорои кадом цуқуқцо мебошанд? 

 Ҷавонон барои ба он одамон кӯмак кардан чк кор карда метавонанд? 

Филм аксар вақт нисбат ба калимаи навишташуда таъсироти бештар дорад. Цар як 

филм масъалацои цуқуқцои инсонро дар Тоҷикистон дарбар мегиранд. Ин 

проблемацои дастраск доштан ба адолат дар тамоми Тоҷикистон маъмуланд. Баъзе аз 

ҷавонон шояд худашон бо онцо рӯ ба рӯ шудаанд. Онцо доираи васеи масъалацо, аз 

ҷумла цуқуқцои занон, цуқуқцои кӯдакон, моликият, мецнати кӯдакон, цуқуқи 

одамони маъюб ва хушунати оилавиро дарбар мегиранд.  

Эзоц: Ба ин нақша видеоцо замима карда шудаанд.  

 

Сӯцбати Цуқуқшиноси Касбк 

Иштирокчижн бо цуқуқшиноси касбк, ки цолатцои бо вайронкунии цуқуқцои инсон 

алоқамандро барраск мекунад, вохӯрк мегузаронанд. Цуқуқшиноси касбк ба ҷавонон 

дар бораи моцияти ин цуқуқвайронкуницо ва цимояи цуқуқк, ки қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба шацрвандон пешницод мекунад, сӯцбат мекунад. 

Тавассути модули цуқуқцои инсон ҷавонон дар бораи цуқуқцои инсон дар Тоҷикистон 

ва дар ҷацон маълумоти зижд ба даст меоранд. Барои мустацкам кардани донишцои 

бадастовардаи хонандагон цамчун қисми ин сессия барои онцо сӯцбат бо 

цуқуқшиносе, ки дар ин соца таҷрибаи амалк дорад, шавқовар мебуд. 

Сухангӯй метавонад цуқуқшиноси мацаллк, намояндаи идораи баррасии арзу 

шикоятцо, Парламент, додситони Консули Адлия ва ж Вазорати Адлия ва Судцо 

бошад. 

Баромад мавзӯъцои зеринро дарбар мегирад: 

 Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон; 

 Цукумат барои цимоя кардани цуқуқцои инсон кадом чорацоро амалк мекунад? 

 Цолатцои воқек ва мисолцо аз Тоҷикистон. 

Муцокима 

Бо цуқуқшинос дар бораи чк тавр цуқукцои худ ва цуқуқхои дигаронро цимоя кардан 

муцокимаронк карда мешавад. Ҷавонон цавасманд карда мешаванд, ки дар бораи 

цолат дар Тоҷикистон саволцо диханд. Мавзӯъцои муцокима метавонанд аз инцо 

иборат бошанд: 
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 Ож цама дар назди қонун дар Тоҷикистон баробаранд? 

 Ож бо мардон ва занон дар амал баробар муносибат мекунанд? 

 Ож одамон аз цукуқцои худ бохабаранд? 

 Агар шумо ягон мушкилк оид ба цуқуқцои инсон дошта бошед, барои 

муроҷиат кардан кадом хадамотцо мавҷуданд? 
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Дин ва Цуқуқц 

 

 

 

ДИН ВА ЦУҚУҚЦО БОБИ 3 

НАҚШАИ ЧОРАБИНК 

Цадаф: Баланд бардоштани огоцк ва 

донишцои одамон оид ба дин ва 

цуқуқцо. 

 

Вазифацо: 

 Мусоидат намудан ба тацқиқи 

масъалацои бацснок тавассусти театр; 

 Омӯзонидани ҷавонон оид ба форум-

театр ва нақши он дар царакатцои 

оммавк; 

 Мусоидат намудан ба ҷавонон барои 

омӯзонидани цамсолони худ 

тавассусти театр; 

 

Натиҷа 

Модул дар бораи дин ва цуқуқцо ба ҷавонон дар бораи масъалацои ба дин ва цуқуқцо 

алоқаманд маълумот медицад ва онцоро огоц мекунад. Аммо он барои муцокимаронк ва 

баррасии амиқтари масъалацо нокифоя аст. Тавассути театри интерактивк ба ҷавонон 

имкон дода мешавад, ки масъалацои вобаста бо хушунат, муноқишацои динк, тацаммул, 

радикализатсия ва цуқуқцои инсонро муфассалтар барраск намоянд. Театр ба ҷавонон 

барои дарк кардани ин мавзӯъ воситаи пурқувват пешницод мекунад. Усули театр-

форум метавонад барои кушодани масъалацои хомӯш дар Тоҷикистон ба монанди 

ВИЧ/СПИД ва хушунати оилавк истифода бурда шавад. 

 

 

Вақт Машғулият 

10 

дақиқа 
Муқаддима 

20 

дақиқа 
Муқаддима ба Форум-Театр 

50 

дақиқа 
Ҷавонон сацначаи худро омода мекунанд 

100 

дақиқа 
Сацначацо ва муцокимаи онцо 

180 

дақиқа 
Вақти умумк 
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Муқаддима 

Омӯзгор дарси гузаштаро оид ба дин ва цуқуқцо ҷамъбаст мекунад. Фикру андешацои 

ҷавонон дар бораи мавзӯъ ва оиди он ки чк тавр онцо донишцои аз сессия ба даст 

овардаашонро истифода мебаранд муцокима карда мешавад. Цамаи иштирокчижн 

цавасманд карда мешаванд, ки озодона сухан гӯянд ва фикру андешацои худро бажн 

кунанд. 

Муқаддима ба Форум-Театр 

Омӯзгор ба ҷавонон дар бораи модели форум-театр (ба замима нигаред) нақл 

мекунад. Форум-театр бори аввал дар Бразилия соли 1960 цамчун воситаи додани 

имконият ба одамони бецуқуқ истифода бурда шуда буд ва қисми фаъоли сацначаро 

ташкил медицад. Он барои кӯмак кардан ба одамон дар дахолат намудани мавзӯъ ва 

барраск кардаи масъалацои бацснок воситаи самаранок мебошад.  

Д. Форум-театр бо сабаби моцияти интерактивк доштанаш барои баланд бардоштани 

огоцк  воситаи самаранок мебошад. Роци аз цама осони тасаввур кардани он ин 

сацнача аст, ки тамошобинон барои иштирок кардан дар он даъват карда мешаванд. 

Якчанд намудцои гуногуни театр-форумхо вучуд доранд, умуман сацнача аз се қисм 

иборат аст: муқаддима ба проблема, форум бо тамошобинон, аз ҷумла аз нав бозк 

кардани сацнацои асоск, ва муколамаи ҷамъбастк бо тамошобинон. 

Ба иштирокчижн инчунин қоидацо фахмонда шуда, ба онцо нақшаи кор дода 

мешавад. Омӯзгор гурӯцро ба чор гурӯццои алоцида ҷудо мекунад ва ба цар 

гурӯц барои сацначацои кӯтоц мавзӯъхо медицад (ба пожн нигаред). 

Мавзӯъцо: 

 Дин набояд муноқиша барангезад. Як марди ношинос ба децаи шумо омада, 

вазъ мехонад, ки одамони мацаллк бояд аз пас ӯ раванд ва бар зидди 

хориҷижн ҷицод бардоранд. Шумо дар ин цолат бояд чи кор кунед? 

 Дини ман некиро меомӯзонад.  Як сайжци хориҷк ба децаи шумо омад. Ӯ 

ярадор шудааст ва ба кӯмак эцтижҷ дорад. Шумо чи тавр рафтор мекунед? 

  Чк муцимтар аст: цуқуқцои инсон ва ж дин? Як гурӯци нав ба шацр омада 

дар бораи худои худашон цидоят мекунанд. Онцо варақацо тақсим 

мекунанд ва шуморо талқин мекунанд, ки ба онцо цамроц шавед. 

Рафиқатон ба шумо мегӯяд, ки шумо набояд ин корро кунед. Шумо чи 

тавр рафтор мекунед? 

 Дар мамлакати ман динцои гуногун вучуд доранд. Хонандаи мактаби 

исмоилк аз тарафи хамсолаш тацқир карда шудааст. Шумо ба ин чи тавр 

ҷавоб медицед? Одамони канораҷӯ бояд чк кор кунанд? 

Ҷавонон сацначацои худро омода мекунанд. 
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Пас аз оне ки ба цар як гурӯц мавзӯъцояшон тақсим карда шуд, ба онцо 15 дақиқа дода 

мешавад, то ин ки онцо ақидацояшонро дар бораи сацнача дар болои варақи калон 

инъикос намоянд. Ба ин дохил мешавад сенария, қацрамонцои асоск ва сужет. Цар як 

сацнача аз 5 то 10 дақиқа идома межбад. 

Пас аз он ки сацнача ба нақша гирифта шуд, ба ҷавонон боз 35 дақиқа барои такрор 

кардан ва такмил додани идеяцояшон дода мешавад. Цамаи ҷавонон бо цар роц ба 

сацнача ҷалб карда мешаванд.Ба онцо дастгирк карда намешавад, онцо бояд бадецатан 

бозк кунанд. 

Сацначацо ва муцокимаи онцо 

Гурӯццо сацначацояшонро дар назди цамсолонашон иҷро мекунанд. Пас аз цар як 

сацнача оиди мавзӯе, ки дахолат карда шуда буд, муцокимаи кӯтоц сурат мегирад. 

Ҷавонон цавасманд карда мешаванд, ки оиди сацначацо, алоқамандии он ба цажт дар 

Тоҷикистон ва дар бораи он ки агар онцо дар чунин цолат афтанд ягон тарзи дигар 

рафтор мекарданд ж не, мулоцизаронк кунанд. Цар як муцокима 10-15 дақиқа давом 

мекунад.  

Пас аз он ки тамоми сацначацо ва муцокимацо ба анҷом мерасанд, омӯзгор цама он 

чизеро, ки нишон дода шуда буд ҷамъбаст мекунад ва аз ҷавонон мепурсад, ки онцо аз 

ин сессия чицо омӯхтанд. 

Замима 

Сохтори Форум-Театр 

Муқаддима 

Муқаддима бояд дилписанд, шавқовар ва диққатҷалбкунанда бошад. Дар оғози 

сацнача барранда ва ж «ҷокер» қоидацои бозиро мефацмонад ва тамошобинонро ба 

бозк даъват мекунад. Баъд гурӯци театрк сацначаи намунавиро иҷро мекунанд, ки дар 

он проблемае барраск карда мешавад, ки ба проблемаи яке аз тамомшобинон, ки дар  

цажти царрӯзааш вомехӯрад, алоқаманд аст. Сацначаи намунавк дар атрофи 

қацрамони асоск, ки дар цолати ногувор ба муқобилияти қацрамони дигар дучор 

гаштааст, бацс мекунад. Дар чунин цолат метавонад ҷавоне бошад, ки барои ба гурӯци 

радикалк цамроц шудан даъват шудааст ва ж исмоилие бошад, ки ӯро кофир 

номидаанд. Муцориба байни ду қацрамон ба охир мерасад ва цикоя нохуш анҷом 

межбад – бе цалли проблема. 

Эзоц: Бисжр муцим аст, ки дар тамошобинон чунон таассуроте гузошта шавад, ки 

натиҷаи манфк дар сацначаи намунавк бо сабаби хатогк дар ақида, рафтор ва ж 

цолати бад, ки онро ислоц кардан мумкин аст, рӯй додааст, на бо цукми тақдир. Ин 

барои тамошобинон дарро кушода мемонад, то ин ки онцо ба раванди қабули 

хулосаи мусбк ҷалб карда шаванд, ки ин цисси ноумедиро дар байни тамошобинон 

пурзур намекунад. 

Форум 
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Цадафи форум-театр аз он иборат мебошад, ки хонандагонро аз тамошобинони 

ғайрифаъол ба иштирокчижни фаъол табдил дицад; форум цамон қисми сацнача 

мебошад, ки дар он ин табдилдицк сурат мегирад. 

Омӯзгор дар давоми форум нақши «ҷокер»-ро иҷро мекунад. Ҷокер 

цавасмандкунанда ва мижнарави гурӯц буда, байни нақшбозон ва тамошобинон 

робита барпо мекунад. 

Ҷокер барои вазифацои зерин масъул мебошад: 

 Форумро мекушояд ва байни тамошобинон ва нақшбозон цамчун мижнарав 

амал мекунад. 

 Тамошобинонро даъват мекунад, ки он чизеро ки мушоцида кардаанд , 

ҷамъбаст кунанд, ва муцокима кунанд, ки ба фикри онцо проблемаи асоск кадом аст, 

ва фикру мулоцизацояшонро дар бораи он чи ки диданд, иброз намоянд. 

 Ба тамошобинон вақт медицад то ин ки онцо байни цамдигар муцокима кунанд 

ва ба идеяи иброз кардани андешацои худ дар назди якдигар одат кунанд. 

 Азнав иҷро кардани сацнацои асосиро пешницод мекунад, ва тамошобинонро 

даъват мекунад, ки нақшцоро мувофиқи фикри худашон оиди он ки дар чунин цолат  

чи тавр бояд рафтор кард, иҷро кунанд (одатан ба тамошобин ягон элементи либоси 

қацрамон, ба монанди кӯлоц дода мешавад, то ин ки цангоми бозидани нақш онро 

пӯшад); 

 Дар муцокима оиди роццои цалли гуногуни аз тарафи тамошобинон 

пешницодгардида цамчун мижнарав амал мекунад ва саволцои ба монанди «Ож дар 

цажт чунин шуданаш мумкин аст?» ва ж «Ож ин мумкин аст?» медицад. 

Муколамаи ҷамъбастк 

Муколамаи ҷамъбастк барои тамошобинон имкон медицад, ки натиҷацои сацначаро 

муцокима кунанд ва цолате, ки бо қацрамони асосии сацнача рӯй додаст, шахсан ба 

онцо чи гуна алоқаманд аст. 

Барои шавқманд кардан барои муцокимакунк ҷокер метавонад саволцои зеринро 

бидицад: 

 Лацзацои омӯзишк дар ин сессия кадомцо буданд? 

 Агар ба шумо гӯянд ки ин сессияро бо як калима тасвир кунед, шумо кадом 

калимаро интихоб мекардед? 

 Шумо дар цажти худатон чк кор карда метавонед, ки шуморо бовар кунонад, ки 

шумо ба он цолате, ки қацрамони асоск дар ин сацнача афтидааст, намеафтед. 

 Ба фикри шумо кадом стратегияцо аз цама таъсирноктар буданд? 

 Шумо дар ин цикоя ягон чизи шиносро дидед (эътироф кардед)? 

 Ож ин метавонад дар цажти воқек рӯй дицад? Агар ца, пас ҷавонон чи тавр 

рафтор кардаанд? 

 Шумо ба рафиқон ва оилаи худ чк маслицат медицед, агар онцо ба чунин 

цолатцо дучор шаванд? 
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Эзоц: Цангоми муцокима кардани стратегияцо напурсед, ки ож дахолатцо воқеӣ 

(иҷрошаванда) буданд, чунки чунин тарзи саволгузорк циссижти ғайриимкон будани 

тағйир додани чизеро пурзур мекунад. Ба ҷойи ин пурсед, ки ож дахолатцо 

имконпазиранд? 

Муцокимае, ки дар ин марцилаи ҷамъбастк сурат мегирад чунон тация карда шудааст, 

ки тамошобинонро бо иҷрокунандаи нақши асоск дар сацна алоқаманд мекунад ва ба 

онцо кӯмак мекунад, ки муцорибаи онро бо цажти шахси худашон пайваст кунанд. Ин 

барои ба мижн наовардани цолате, ки тамошобинон худро аз цолат ҷудо мекунанд ва 

ғайрифаъолона маслицат медицанд чуноне ки цолат ба онцо дахл надошта бошад, 

кӯмак мекунад. Дар муцокимаи ҷамъбастк мутахассисон ва ж шарикони мацаллк низ 

имкон доранд, ки ба мардум муроҷиат кунанд ва имкониятцоеро, ки метавонанд 

барои ҷамъият манфиати зижд дошта бошанд, пешницод намоянд.  

Барои ҷамъбаст намудани сацнача ҷокер идеяцои асосии пешницодшударо 

натиҷабандк мекунад ва стратегияцои дар давоми форум ташаккулдодашударо аз 

назар мегузаронад. Бисжр муцим аст, ки дар чунин ҷамъбасткунк идеяцо цамон тавре 

ки пешницод шудаанд, инъикос карда шаванд, ва набояд аз цад зижд содда карда 

шуда, андешаи умумк қалбакк пешницод карда шавад. 
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ҶАМОАТЦО ВА ЦУКУМАТИ МАЦАЛЛК БОБИ 4 

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНК 

Цадаф: Омӯзонидани ҷавонон оид 

ба цукумати мацаллк 

 

Вазифацо: 

 Аз наздик шиносонидани ҷавонон бо кори 

ҷамоатцо; 

 Барқарор кардани эътимод байни ҷавонон 

ва цукумати мацаллк; 

 Ба ҷавонон нишон додани роццои барқарор 

кардани робита бо цукумати мацаллк 

 

Натиҷа 

Гарчанде ки ҷавонон тавассусти ин модул дар бораи иштироки ҷамоат ва цукумати 

мацаллк донишцои назариявк пайдо карда бошанд цам, машғулиятцои баъдидарск ба 

онцо имкон медицад, ки ин донишцояшонро тавассути ташриф овардан ба идораи 

ҷамоат васеъ кунанд. Ин ба онцо имкон медицад, ки бо кормандони идораи мацаллк 

сӯцбат кунанд ва бо кори цукумати мацаллк аз наздик шинос шаванд. Робитацои бо 

цукумати мацаллк барқароркардашуда ба ҷавонон кӯмак мекунад, ки дар ҷамоатцои худ 

боз цам фаъолтар шаванд ва бо цукумат лоицацои хурди бай-ин-ро иҷро кунанд. 

 

 

Вақт  Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 
Муқаддима  

30 

дақиқа 
Баромадцо  

140 

дақиқа 
Ташриф ба ҷамоат/цукумат  

180 

дақиқа 
Вақти умумк  

 

Муқаддима 

Пас аз ба охир расидани дарси аввалин доир ба цамин мавзӯъ омӯзгор эълон мекунад, 

ки ин цафта се нафар аз гурӯц як рӯзро дар ҷамоатцояшон мегузаронанд (ташкилоти 

шарикони барнома бояд ин масъаларо бо цукуматцои мацаллк мувофиқа кунанд) ва 

кори раиси ҷамоат, муовини вай ва котиби ҷамоатро мушоцида мекунанд. Цар як 

иштирокчии интихобшуда имкон дорад, ки як рӯзи кории корманди ҷамоатро 

мушоцида кунад. 



- 16 - 
 

Омӯзгор аз иштирокчижн хоциш мекунад, ки модулро дар бораи иштироки ҷамоат ба 

хотир бижранд. Омӯзгор андешацои иштирокчижнро дар бораи мавзӯъ мешунавад ва 

оиди он ки чи тавр цар як аъзои гурӯц метавонад донишцои гирифтаашро дар цажти 

царрӯза истифода барад, муцокимаронк мекунад. Дар муцокима омӯзгор ба саволцои 

иштирокчижн бодиққат гӯш мекунад ва ба иштирокчижне, ки мехоцанд андешацои 

худро бажн кунанд, робитаи мутакобила пешницод мекунад. Баъди ин омӯзгор эълон 

мекунад, ки се нафар аъзожни гурӯц рӯзи худро дар ҷамоатцои худ гузарониданд ва 

якҷоя бо пешсафони ҷамоат кор карданд. Цар кадоми онцо дар бораи он ки кадом 

корцоро иҷро карданд ва ҷамоат чк тавр кор мекунад, нақл мекунад. 

Баромадцо 

Цар кадом аз иштирокчижне, ки ба ҷамоатцо ташриф оварда буданд, донишцои ба 

дастовардаи худро бо дигарон пешницод мекунанд, дар бораи ҷамоатцо ва роцбарони 

онцо нақл мекунанд, ва ба саволцои гурӯц ҷавоб медицанд. Баромад инцоро дарбар 

мегирад: 

 Кадом кормандро онцо давоми рӯз цамроцк кардаанд? 

 Вазифаи корманд дар идоракунии ҷамоат аз чк иборат аст? 

 Онцо давоми рӯз чиро мушоцида карданд? 

 Онцо дар бораи он ки ҷамоат чи тавр идора карда мешавад чицо омӯхтанд? 

 

Цар баромад панҷ дақиқа давом мекунад ва панҷ дақиқаи дигар барои сессияи саволу 

ҷавоб дода мешавад. 

Ташриф ба ҷамоат/цукумат 

Пас аз баромадцои иштирокчижн оиди натиҷацои ташрифи онцо ба ҷамоатцояшон 

омӯзгор пешницод мекунад, ки тамоми гурӯц ба ҷамоати мацаллк (ва ж цукумат) 

ташриф оранд ва бинанд, ки ин муассисацо дар амал чк тавр кор мекунанд. Дар он ҷо 

гурӯц бо раиси ҷамоат вомехӯранд ва вай онцоро бо шӯъбацои ҷамоат шинос мекунад 

ва кори ҷамоатро ба онцо мефацмонад. 

Ташриф тамоми шӯъбацои ҷамоат ва мавзӯъцои зеринро дарбар мегирад: 

 Сохтори ҷамоат; 

 Шӯъбаи молия; 

 Қонун ва тартибот 

 Чорабиницои фарцангк; 

 Маориф; 

 Муцити атроф; 

 Масъалацои ҷавонон; 

 Варзиш; 

 Системаи баррасии шикоятцо/даъвоцо 
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Дар охири ташриф ба ҷавонон 30 дақиқа вақт дода мешавад то ин ки онцо бо раиси 

ҷамоат сӯцбат кунанд ва дар бораи нақш ва масъулияти цукумати мацаллк саволцо 

дицанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

ФАЪОЛИЯТИ ИХТИЖРК, ХИЗМАТИ ҶАМЪИЯТК ВА 

ШАЦРВАНДИИ БОМАСЪУЛИЯТ 
БОБИ 5-6 

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНИЦО 

Цадаф: Огоц намудани ҷавонон оиди 

имкониятцои онцо дар хизматрасонк 

ба ҷамъият ва мусоидат намудан барои 

ба шацрвандони масъулиятшинос ва 

созанда табдил жфтани онцо. 

Вазифацо: 

 Хонандагон дар бораи ташаббускорк, 

хизмати ҷамъиятк ва шацрвандии 

масъулиятнок маълумот ба даст 

меоранд; 

 Хонандагон роццои чк тавр бо 

ҷамоатцояшон ҷалб гардиданро 

меомӯзанд; 

 

Натиҷацо 

Модули Фаъолияти ихтижрк, Хизмати ҷамъиятк ва Шацрвандии масъулиятнок яке 

аз бобцои васеъи дастурамал мебошад, ки аз ду модул иборат буда, цафтацои 5-ум 

ва 6-умро дарбар мегирад. Модул ба хонандагон мафцумцо ва фацмиши терминцои 

асосиро ба монанди: шацрвандк, иштирок, ташаббускорк, масъулият, ва вазифацо 

пешницод мекунад. Донишцои назариявк дар бораи фаъолияти ихтижрк, 

ташаббускорк ва иштироки фаъол, хизмати ҷамъиятк, масъулият ва вазифацои 

шацрвандк метавонанд тавассути машғулиятцои пасазмактабк  дар амал татбиқ 

карда шаванд ва ба ин мақсад бо машғулиятцои зерин ноил шудан мумкин: 

Барномацои грантии хурд барои Ҷавонони Пешсаф оид ба хизматцои ҷамъиятк, 

ташриф овардан ба хонацои кӯдакони бепарастор ва хонацои пиронсолон ва тақсим 

кардани кӯмаки башардӯстонаи Куантерпарт, ки аз тарафи шарикони СНАР 

расонида мешавад ва иҷро кардани сацначацои хурд дар бораи масъулияти 

шацрвандк. 

 

Цафтаи аввал 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 

Муқаддима Кӯмаки башадӯстонаи 

CHAP, хайрияцои 

ҷавонон/ҷамоатцо   

20 

дақиқа 

Вохӯрк бо роцбарияти беморхона ва цамширацои 

шафқат 

 

30 

дақиқа 

Сацначацо  
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60 

дақиқа 

Сӯцбат бо кӯдакон/ва ж пиронсолон; тоза кардани 

боғи беморхона 

 

 

20 

дақиқа Тақсим кардани кӯмаки башардӯстонаи CHAP  
 

200 

дақиқа Вақти умумк 
 

Муқаддима 

 

Пас аз хотимаи дарс дар цафтаи 5-ум омӯзгор эълон мекунад, ки ин цафта онцо ба 

хонаи кӯдакон/пиронсолони бепарастор ташриф меоранд. Агар имкон бошад 

ҷавонон метавонанд ин идеяро ба падару модар, цамсояцояшон бигӯянд ва цар намуд 

кӯмаки ҷамъиятиро ҷамъ кунанд.  Омӯзгорон бояд бо мақомоти дахлдор вохӯранд, 

онцоро огоц кунанд ва вақту рӯзи ташрифро бо онцо мувофиқа кунанд ва тамоми 

лавозимоти заруриро як цафта пешакк омода кунанд.  Чк тавре ки дар модули якум 

нишон дода шуда буд, Омӯзгорони маърифати шацрвандк бояд розигии падару 

модарони ҷавононро барои бурдани кӯдакон гиранд. Омӯзгор дар бораи ҷойе, ки ба 

он ташриф оварда мешавад, маълумоти мухтасар медицад ва модул дар бораи 

фаъолияти ихтижрк ва хизмати ҷамъиятиро хотиррасон карда, фаъолияти ихтижрк ва 

дастгирк кардани ташаббусцои ҷавононро оид ба омода кардани хӯрок барои 

бесарпаноцон ва ж ацолии дигари алоцида, китоб хондан ба кӯдакон, кӯмак кардан ба 

хонандагон баъд аз мактаб, ташкил кардани гурӯццои рақск ва театрк, намоишцои 

фарцангк, намоишцои санъат ва цунарцоро махсусан қайд мекунад. 
    

Вохӯрк бо роцбарияти беморхона ва цамширацои шафқат 

 

Омӯзгор ҷавононро ба роцбарияти беморхона муаррифк мекунад ва ба онцо дар бораи 

Барномаи чавонони пешсафи Каунтерпарт ва СНАР маълумот пешницод мекунад. Бояд 

махсусан қайд карда шавад, ки онцо ба воситаи барномаи СНАР (ва хайрияцои дигари 

ҷамъиятк) кӯмаки башардӯстона барои тақсим кардан овардаанд ва нақшаи тақсимкуниро 

барраск карда мекунанд. Роцбарияти беморхона ба ҷавонон қоидацои беморхонаро 

мефахмонанд ва цамин тавр ҷавонон огоц мегарданд, ки цангоми воцӯрдан ва сӯцбат кардан бо 

кӯдакон/пиронсолон чи гуна бояд рафтор кунанд. 

 

Сацначацо 

Омӯзгори маърифати шацрвандк пас аз дарс гурӯцро ба чор гурӯци алоцида таксим мекунад 

ва ба цар як гурӯц вазифаи хонагк медицад, ки мувофиқи он онцо бояд барои сацначацои 

кӯтоци худ дар мавзӯи Шацрвандк: Цуқуқцо ва Масъулиятцо сенария, нақшцо ва сужет 

офаранд. Цар як сацнача бояд аз 5 то 10 дақиқа давом кунад. Маркази Ҷавонон барои иҷрои 

сацначацо ва омода кардани нақшцо истифода бурда мешавад. 

Пас аз он ки цамаи сацначацо иҷро карда шуданд, омӯзгор баромадцоро ҷамъбаст менамояд 

ва аз ҷавонон мепурсад, ки онцо аз ин сессия чицо омӯхтанд. 
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Сӯцбат бо кӯдакон/ва ж пиронсолон; рубучин кардани боғи беморхона 

 

Ҷавонон бояд дарк кунанд, ки онцо бо одамони оҷиз вохӯрда истодаанд ва цар ацамияте, ки аз 

тарафи онцо изцор карда мешавад, бисжр қадр карда мешавад. Бинобар ин, цатто агар 

тамошобинон ба амалцои онцо ягон ҷавоб надицанд цам, ҷавонон бояд бо онцо мецрубон 

бошанд. Омӯзгорони маърифати шацрвандк ба ҷавонон кӯмак мекунанд, ки онцо ташаббус 

нишон дицанд ва суцбатро оғоз кунанд. Ҷавонон метавонанд дар тоза кардани боғи беморхона 

кӯмак кунанд ва баъзе гулцо ва растаницои бацорк оварда, онцоро якҷоя шинонанд. Кӯмак 

кардан ба пиронсолони ҷамоат, расонидани кӯмак ба маъюбон ва дигар одамони мӯцтоҷ. 

 

Тақсим кардани кӯмаки башардӯстонаи CHAP 

 

Мувофиқи нақшаи баррасигардидаи тақсимкунк ҷавонон дар якҷоягк бо Омӯзгори 

маърифати шацрвандк кӯмаки шацрвадиро ба кӯдакон/пиронсолон тақсим мекунанд. 

 

Цафтаи дуюм 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 

Муқаддима  Варақацои чопк, флип-

чартцо, маркерцо; 

60 

дақиқа 

Вохӯрк бо собиқадорон, пиронсолон ва раисони 

мацаллацо 

 

30 

дақиқа 

Қироати шеърцо  

40 

дақиқа 

Баромад дар бораи иҷроиши лоицацои хизматцои 

ҷамъиятии Ҷавонон (4 то 5) ба воситаи грантцои 

хурди БҶП; 

 

Проектор, экран, 

баромад бо барномаи  

power point дар бораи 

лоицацои хурди 

тақдимшуда 

20 

дақиқа 

Муцокима ва Хулосабарорк, ба даст овардани сацми 

ҷамъият ва падару модарон 

 

210 

дақиқа Вақти умумк 
 

 

Муқаддима 

 

Чун цафтаи 6-ум ба Иди Мецнаткашон ва Иди Ғалаба рост меояд, омӯзгорон ба ҷавонон оид 

ба санацо ва воқеацое, ки барои мамлакат ацамияти таърихк доранд, нақл мекунанд, таърихи 

ин воқеацоро муцокима мекунанд ва цисси ватандӯстиро дар онцо бедор мекунанд, цисси фахр 
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аз ватан ва шацрванди масъулятшинос буданро дар онцо тарбия мекунанд.Ин цафта 

омӯзгорон якҷоя бо ҷавонон рӯйхати пиронсолон ва собиқадоронро тартиб медицанд. 

Омӯзгорон ва ҷавонон қутти хайрия ташкил мекунанд ва ба ҷамъияти донишҷӯжн эълон 

мекунанд, ки маблағцои хайрияро барои кӯмак расонидан ба пиронсолони ҷамоат истифода 

мебаранд. Қуттк дар мактаб гузошта мешавад ва хонандагон/омӯзгорон даъват карда 

мешаванд, ки хайр кунанд. Инчунин дар машғулиятхои ин цафта ба ҷавонон имкон дода 

мешавад, ки идцоро ҷашн гиранд ва лоицацои хурди худро ба собиқадорон, роцбарони 

ҷамоатцо ва падару модарони худ пешницод кунанд. 

Вохӯрк бо пиронсолон ва собиқадорон 

Пеш аз чорабинк Омӯзгорони маърифати шацрвандк ва ҷавонон бо истифода аз маблағцои 

хайрия тӯцфацо харида, пиронсолон ва собиқадоронро ба Маркази Ҷавонон барои ҷашнгирк 

даъват мекунанд. Онцоеро, ки имконияти омадан надоранд, ба хонацояшон ташриф оварда, 

дар корцои царрӯзаашон, ба монанди тоза кардани ҷӯйборцо ва ба тартиб овардани дарахтон 

кӯмак мекунанд. 

Қироати шеър 

Қироати шеър яке аз воситацое мебошад, ки баъзе ҷавонон бо шавқи зижд ба он машғул 

мешаванд. Омӯзгори маърифати шацрвандк аз байни ҷавонон нафаронеро, ки ба қироат 

кардани шеър дар бораи Рӯзи Ғалаба дар рафти вохӯрк шавқи калон доранд, муайян 

мекунад. 

Баъзе тавсияцо, ки ба ҷавонон барои бо дилгармк ва фацмиши бештар хондани шеър 

кӯмак мекунанд 

(барои онҳое, ки ин барояшон душвор аст)  

Шеъри бояд чк тавр хонда шавад  

Шеър хондан одатан маънои нақш иҷро карданро дорад, баъзан тацти мусиқк. Барои цамин, 

агар шумо дар ҷойи хилват қарор надошта бошед, ва ж агар «иҷро кардани» шеър бо баланд 

хондани он бо тарзи зарурии драмавк барои шумо хандаовар намояд, шумо ақаллан 

метавонед онро баланд хонед ва кӯшиш кунед тасаввур кунед, ки дар мисраъцои гуногун 

кадом тони овозро бояд истифода баред. Цамин тавр, шеърро як бор то охир хонед, боварк 

цосил кунед, ки он чи ки дар шеър гуфта мешавад шумо иҷро кардед, ва баъд онро ду бори 

дигар  ва ж аз он зижд бо истифодаи овозцо ва цолатцои гуногун хонед. Ож баъзе мисрацо 

тамасхуромезанд? Тацқиромезанд? Пурэцсосанд? Чк гуна маънои мисрацои гуногун тағйир 

межбанд агар шумо тони овозатонро иваз кунед? Вақте шумо аниқ муайян кунед, ки шеър чк 

тавр бояд хонда шавад, пас аз он саволцои зеринро як ба як барраск намоед ва бинед, ки ож 

шоир ягонтои ин воситацоро дар шеър истифода бурдааст, то ин ки ба шеър ацамияти 

бештар илова кунад (бо ибораи дигар, шумо бо кадом маъно онро мехонед): 

 

 

1. ТОН ва ж ОВОЗ: Шумо «овози» шоирро дар ин шеър чк гуна тасаввур мекунед? Ож 

шоир мувофиқи характераш сухан мегуяд? То дараҷае цамаи нависандагон мувофиқи 

характерашон сухан мегӯянд, барои цамин агар шумо цис кунед, ки овози шеър ин 
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овози худи шоир аст, донистани тони овози шеър аз ацамият холк нахоцад буд. Ож 

шоир ба тарзи «оммавк» сухан мегӯяд ва ж ба тарзи хусуск ва шахск? Ож шоир фикр 

мекунад, ки вай барои цамаи одамон сухан гуфта истодааст, ва ж мақсади шеър чизеро 

ба таври ягона, хоса тасаввур кардан аст? 

2. МЕТАФОРА ва ОБРАЗЦО: рӯйхати хажлии образцоеро, ки шоир дар шеър ҷамъ 

овардааст, тартиб дицед. Баъзан он чизе, ки шоир мегӯяд ба монанди образцое, ки онцо 

барои ба таври худ тасаввур кардани дунж истифода мебаранд, он қадар шавқовар нест. 

Барои мисол, Шекспир як соната дорад, ки дар бораи ишқ аст, цамзамон дар он образ 

аз паи образ дар мавзӯи бизнес, бонкдорк ва муцосибот ҷамъ оварда шудааст. Ин 

образцо – пас аз як бор хондани соната – маънои сонатаро тағйир медицанд, барои он 

ки моро қариб маҷбур месозад бипурсем, ки чаро шоир забони бизнесро интихоб 

карда, дар бораи ишқ гуфтааст. Дар шеъри шумо аз тарафи шоир истифодабарии 

образцоро шумо чи тавр тасвир мекунед? 

3. РИТОРИКА (Истеъдоди бофасоцат ва таъсирбахш сухан гуфтан дар байни мардум): ба 

мо дигар дар мавзӯи риторика дарс намедицанд, ва аз цамин сабаб онро дар шакли хаттк 

жфтан барои мо ғайритабиист. Аммо назм риторикк аст, аз он ҷицат, ки дар он ҷумлацо 

аксаран ончунон батафсил ва моцирона сохта шудаанд, то ин ки таъсирот ба дараҷаи ницок 

расонида шавад. Дар шеъри шумо ож шоир бо суханцо ва сохти ҷумлацо бисжр бозк кардааст? 

Онцо бо ин амал ба чи ноил шуданианд? Ож ин ба он маъное, ки шеър аллакай барои шумо 

медицад, ягон чизи дигар илова мекунад? 

4. СОХТОР: ба монанди очерк шеърцо низ аз қисмцо иборатанд. – Цар як мисра як қисмро 

ташкил медицад: ож цастанд ҷойцое, ки дар он кандашваии мисраи шеър ба таҷрибаи шумо 

илова мекунад? – Цар як қитъа ва ж банди шеърк як порчаро ташкил медицад: цастанд ҷойцое, 

ки дар он мисрацои алоцида шавқовар, аҷоиб ва ж худ дар худ маънодоранд? - Агар ин шеъри 

дароз бошад, шумо онро бояд цамчун шеърцои кӯтоци якҷоякардашуда қироат намоед. 

Шоир чк тавр қисматцои хурдтарини шеърро ташаккул додаст? Онцо чк илова мекунанд? 

5. НОФАЦМИЦО: Ож дар шеър лацзацое цастанд, ки дар онцо калимацои асоск беш аз як 

чизро ифода мекунанд? Як роци шавқовари барраск намудани нофацмицо ин ба шеър цамчун 

ба калима-чистон муносибат кардан аст: шумо чанд роци цалли онро жфта метавонед? Шумо 

чи қадар калимацо сохта метавонед? Ож номи шеър ба шумо барои аниқ муайн кардани он ки 

кадомаш дурусттар аст, кӯмак мекунад? 

6. АНЪАНА ВА Ж ШАРТ: Ож анаъана ва ж шартцое цастанд, ки шеър дар доираи онцо ва ж дар 

вобастагк ба онцо навишта мешавад? 

Муаррифк кардани лоицацои хизматцои ҷамъиятии Ҷавонон (4 то 5), ки тавассути 

грантцои хурди БҶП иҷро карда мешаванд. 

Грантцои хурди амалии Барномаи Ҷавонони Пешсаф ба он лоица-пешницодцо оид ба 

хизматцои ҷамъиятк пешницод карда мешаванд, ки аз тарафи ҷавонон дар моци апрел 

пешницод карда шудаанд. Дар мижнацои моци май ба ҷавонон натиҷацои лоицацои 

пешницодкардаашон хабар дода мешавад. Омӯзгори маърифати шацрвандк ба ҷавонон дар 

омода кардани баромади кӯтоц оид ба лоицацои қабулшуда кӯмак мекунад. Бисжр муцим аст, 

ки Омӯзгори ҷавонон он гурӯццо/шахсони алоцидаеро, ки лоицацояшон дар моци май 

дастгирк нажфтанд, цавасманд кунад ва ба онцо имкон дицад, ки онцо низ идеяцои 
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пешницодкардаашонро ба ацли нишаст пешницод намоянд. Ҷавонон метавонанд аз проектор 

истифода баранд ва баромадацояшонро дар барномаи power point ба ацли нишаст пешницод 

кунанд.Цар як баромад бояд аз 5 то 10 дақиқа давом кунад. 

Муцокимаронк ва Хулосабарорк барои ба даст овардани сацми ҷамъият ва падару 

модарон 

Пас аз он ки ҷавонон оиди лоицацояшон баромад карданд, Омӯзгори ҷавонон минбарро 

барои муцокима ва саволу ҷавоб мекушояд. Ин ба ҷавонон имкон медицад, ки ӯцдадорицои 

ҷамоатцо ва сацми одамони ҷамоатро дар лоицацои иҷрошавандаашон ба даст бижранд. 

Инчунин, ҷавононро он чиз цавасманд мегардонад, ки онцоро мешунаванд ва пиронсолон 

онцоро эцтиром мекунанд; онцо аз он фахр мекунанд, ки таваҷҷӯц зоцир мекунанд, ташаббус 

нишон медицанд ва дар рушду такмили ҷамоатцои худ цамчун Шацрванди Масъул сацм 

мегузоранд. 

 

 

 

ИСТЕЪДОДИ ГУФТУШУНИДГУЗАРОНК БОБИ 7 

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНК 

Цадаф: Ба ҷавонон пешницод 

намудани воситацо барои цалли 

муноқишацо 

 

Вазифацо: 

 Додани имконият ба ҷавонон барои 

гузаронидани гуфтушунид бо 

кормандони соцаи цифзи цуқуқ оиди 

моцияти муноқиша дар минтақаи 

мацаллии онцо; 

 Додани имконият ба ҷавонон барои 

омӯхтан аз мисолцои воқеие, ки аз 

тарафи полис дода мешаванд; 

 Мусоидат намудан ба тацқиқи 

муноқиша тавассути филмцо/санъат; 

 

Натиҷа 

Вохӯрк бо полис ва муцокима кардани нақши онцо дар пешгирк кардани муноқишацо 

ба ҷавонон имкон медицад, ки онцо моцияти цалли проблемацоро дар амал ва нақши 

мақомоти цифзи цуқуқро дар ин раванд дарк кунанд. Инчунин ин машғулият байни 

полиси мацаллк ва ҷавонон цисси бовариро, ки аксар вақт  нокифоя аст, ба мижн меорад. 

Санъат ва филмсозк ба ҷавонон имкон медицад, ки масъалацои бо муноқишацо 

алоқамандро бо роццои навоварона ва эҷодкорона тацқиқ кунанд. Маводцои молии ин 

машғулият: асарцои бадек ва филмцоро дар мактабцои мацаллк нишон додан мукин ва 

онцо минбаъд барои таълим дар мавзӯи бартараф кардани муноқишацо воситацои 
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боэътимод хоцанд буд. 

 

 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 
Муқаддима  

60 

дақиқа 
Баромади корманди полис  

10 

дақиқа 

Иштирокчижн барои мавзӯи Муноқиша асари 

бадек ва ж филмро интихоб мекунанд 

 

 

80 

дақиқа 

Иштирокчижн Филмцо/асарцои бадеияшонро 

омода мекунанд 

Се адад лэптоп, рангцо, 

коғаз ва маводцои 

санъаткорк 

20 

дақиқа 
Пешницод кардани маводцои цосилшуда Проектор 

180 

дақиқа 
Вақти умумк  

Муқаддима 

Омӯзгор дарсро бо иштирокчижн аз назар мегузаронад. Андешацои иштирокчижнро 

дар бораи мавзӯъ мепурсад. Дар бораи он ки аъзожни гурӯц чк тавр метавонанд 

донишцои цосилкардаашонро дар оянда истифода баранд, муцокимаронк мекунад. 

Дар рафти дарс омӯзгор бояд ба фикру андешацои аъзожни гурӯц гӯш кунад ва ба 

онцое, ки мехоцанд андешацояшонро иброз намоянд, робитаи мутақобила пешницод 

намояд. 

Баромади корманди полис 

Як гурӯц кормандони полиси мацаллк ба назди иштирокчижн ташриф оварда, ба онцо 

дар бораи муноқиша дар минтақаи мацаллк нақл мекунанд. Ба инцо дохил мешаванд 

цодисацое, ки бо замин, об, шароб ва омилцои дигари муноқиша алоқаманданд.  

Корманди полис дар мавзӯъцои зерин баромад мекунад: 

 Сабабцои муноқиша дар минтақаи мацаллк; 

 Усулцое, ки полис барои бартараф кардан ва муносибат кардан ба муноқиша 

истифода мебарад; 

 Намудцои муноқиша, ки бо онцо цамарӯза рӯбарӯ мешаванд; 

 Оқибатцои муноқиша дар ҷамоат; 

Пас аз сӯцбат, ки надики 30 дақиқа давом мекунад, иштирокчижн метавонанд савол 

дицанд ва ба сӯцбат цамроц шаванд ва бо мецмонон муцокимаронк кунанд. 

Иштирокчижн дар мавзӯи Муноқиша асари бадек ва ж филмро интихоб 

мекунанд 
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Пас аз сӯцбат омӯзгор цар як аъзои гурӯцро цавасманд мегардонад, ки интихоб кунанд, 

ки дар дар мусобиқа оид ба тасвир кардани мисоли цалли муноқиша иштирок 

мекунанд ва ж дар истецсол кардани филми кӯтоцмуддат? Ба онцое, ки мехоцанд расм 

кашанд, маводцои зарурк дода мешаванд ва онцо ба расмкашк оғоз мекунанд. 

Филм 

Омӯзгор ба иштирокчижне, ки мехоцанд дар истецсол намудани филми кӯтоцмуддат 

иштирок кунанд, чи тавр аз камерацои телефонии мобилк истифода бурда, навор 

бардоштанро мефацмонад. Иштирокчижн ба се гурӯц ва ж аз он камтар, ки аз 3-4 

нафар иборатанд, тақсим карда мешаванд. Омӯзгор ба цар як гурӯц супориш медицад, 

ки дар бораи муноқиша ва бартараф кардани он филми кӯтоц ба навор гирад. Он 

метавонад яке аз мавзӯъцои зеринро дарбар гирад: 

 Муноқиша барои замин ва амвол; 

 Хушунати оилавк; 

 Муноқишацои миллк; 

 Муноқиша барои захирацои табик, масалан, об; 

 Муноқишацои оилавк 

Барои омӯзгор: Ин мавзӯҳоро ба ҷавонон таксим кунед, инчунин онҳоро ҳавасманд кунед, ки 

идеяҳои худро низ пешниҳод кунанд. 

Ҷавонон идеяцоро муцокима мекунанд ва сенарияро омода мекунанд. Ин филмцо 

метавонанд тахаюлк бошанд ва дар асоси муноқишаи воқек дар ҷамоати онцо омода 

карда шаванд. Омӯзгор ба онцо барои ба навор гирифтани видео 30 дақиқа вақт 

медицад. Баъди ин омӯзгор бояд ба гурӯццо барои ба охир расонидани филм кӯмак 

кунад. Ин корро бо истифода бурдани лэптоп дар цар як гурӯц анҷом додан мумкин 

аст. Давомнокии цар як филм бояд надики 5 дақика бошад. 

Асари бадек 

Цангоме ки гуруццо бо филмсозк машғуланд, омӯзгор хонандагонеро, ки расмкаширо 

интихоб кардаанд, тафтиш мекунад ва агар онцо ба кӯмак нижз дошта бошанд, кӯмак 

мерасонад. Ба цар як рассом коғази андозаи А3, қаламцо, ручкацо, рангцо ва дигар 

маводцои расмкашк дода мешавад. Онцо цавасманд карда мешаванд, ки матнро бо 

тахаюл якҷоя кунанд, то ин ки муноқишаро дар ҷамоатцояшон пуртаъсир нишон 

дицанд. Асари бадек бояд ба проблемаи додашуда роци цал пешницод кунад. Он 

метавонад дар шакли расм, плакат ва ж комикс бошад. Ба ҷавонон бояд озодк дода 

шавад, то ин ки онцо мавзӯъ ва услуби худро интихоб намоянд. Омӯзгор ба онцо танцо 

роцбаладк ва дастгирк пешницод мекунад. 

Нишон додани маводцои цосилшуда 

Омӯзгор ба охир расидани вақтро барои расмкашк эълон мекунад ва маводцои 

цосилшударо дар девор овезон мекунад. Цар як рассом бояд расми кашидааш ва ғояи 

асосии онро тасвир кунад. Иштирокчижн овоз медицанд, ки кадоме аз асарцо дар 

расонидани пажми дарназардошташуда бецтарин мебошад. 
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Ба цар як гурӯц имкон дода мешавад, ки филми худ ва ғояи паси онро муаррифк 

намоянд. Омӯзгор филмцои банаворгирифтаи гурӯццоро бо истифода аз пректор 

нишон медицад. Иштирокчижн видеоцоро муцокима мекунанд ва аз байни онцо 

бецтаринашро интихоб мекунанд. Бо ғолибон тамоми гурӯц қарсакзанк мекунанд ва 

ба онцо тӯцфаи хурдакак дода мешавад. 
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Мацорати Сухангӯии оммавк, баромадкунк ва бацскунк БОБИ 8  

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНК 

Цадаф: 

 Иштирокчижн оид ба 

мацорати сухангӯк дар байни 

омма, баромадкунк ва 

бацскунк ва истифордаи онцо 

дар цажт маълумот пайдо 

мекунанд. 

 

Вазифацо: 

 Омӯхтани сӯхангӯк ва баромадкунк дар 

байни омма бо истифодаи воситацои айнии 

гуногун;   

 Омӯхтани омода кардани баромади 

таъсирбахш ва бажн кардани фикр бо усули 

конструктивк; 

 Фацмидани моцияти мацорати баромадкунк 

ва ацамияти он дар цажти мо; 

 Фацмидани моцияти бацс ва рафти он; 

 

Натиҷа 

Гарчанде дар машғулиятцои баъдидарсии пешина ҷавонон имкон доштанд, ки мацорати 

худро дар сухангӯк дар байни омма машқ кунанд ва баромад кунанд, ин модул ба 

ҷавонон барои такмил додани мацорати онцо воситацо ва конструксияцои заруриро 

пешницод мекунад. Дар назди хонандагон мутахассис баромад карда, мацорати сухангӯк 

ва бацскунии худро нишон медицад ва якчанд мисолцои амалиро тавассути роцбарк 

кардани муцокимацо оид ба яке аз мавзӯъцои омӯхташуда нишон медицад. 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 
Муқаддима  

30 

дақиқа 
Пешницод кардани баромади аз тарафи гурӯццо 

омодакардашуда 
Проектор 

20 

дақиқа 
Муцокима  

60 

дақиқа 

Баромади мутахассисон ва нишон додани 

мацоратцои бацскунк аз тарафи онцо 

 

 

120 

дақика 
Вақти умумк  
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Муқаддима 

Ин бобби пеш аз охирини дастурамал мебошад ва ҷавонон донишу мацоратцои аз 

модулцои пешина бадастовардаашонро васеъ мекунанд. Ба цар цол, мацорати 

сухангӯк дар байни омма, баромадкунк ва бацскунк барои ҷавонон бисжр муцим 

мебошанд, чунки илова ба омӯхтан ва ба даст овардани донишцо, ҷавонон бояд 

тавонанд, ки дар байни мардум сухан гӯянд ва дорои мацорати баромадкунк ва 

бацскунк бошанд. Ин цафта, пас аз дарс хонандагон ба гурӯццои иборат аз се нафар 

ҷудо карда мешаванд ва ба онцо вазифа дода мешавад, ки оид ба идеяи худ дар 

барномаи PowerPoint баромад омода кунанд. 

Пешницод кардани баромадцои аз тарафи гурӯццо омодакардашуда 

 

Цар гурӯци сенафара бояд нақшаи амали худро тация кунанд, ки он бояд аз муқаддима, 

қисми асоск ва хулоса иборат бошад ва муайян кунанд, ки барои чк ин муцим аст. Ҷавонон 

бояд пешакк бо цамдигар робитаи мутакобилаи конструктивк дошта бошанд. Ҷавонон бояд 

нишондодцои  мавзӯъ ва манбаъцои иловагиро аз интернет ва/ж китобхона истифода бурда, 

Нақшаи Амали худро дар асоси Сессияи 5 дар мавзӯи «Хизмати ҷамъиятк, иштироккунк ва 

ташаббускорк» тартиб дицанд. Цар як баромад бояд аз 5 то 10 дақиқа давом кунад. 

 

Муцокима 

Баъд аз баромади гурӯццо Омӯзгори Ҷавонон бояд минбарро барои муцокима кушояд ва 

ҷавонон интихоб кунанд, ки кадоме аз мацоратцои сухангӯк, баромадкунк ва нақшаи амал 

бецтаринцо буданд. 

Баромади мутахассисон ва нишон додани мацорати бацскунк аз тарафи онцо 

Мутахассисони мацаллк оид ба мацорати бацскунк сӯцбат карда, мавзӯъцои омӯхтаи 

ҷавононро махсус қайд мекунанд ва тавассути бурдани муцокимацо мисолцои амалк 

нишон медицанд. Ин муцокимацо метавонанд дар мавзӯъцои цуқуқцои инсон, дин 

шацрвандк, масъулияти шацрвандон ва вазифацои онцо, фаъолияти ихтижрк ва 

хизмати ҷамъиятк ва мавзӯъцои махсуси дигар, к ибо ҷамоат алоқаманданд, бошанд. 

Масалан: 

1. Хонандагон цуқуқ доранд, ки мавзӯъцои дигарро интихоб кунанд, пас 

чаро ин мавзӯи тарбия ҷисмонк набошад? 

2. Ҷавонон худро зери хатари бецудаи зарари ҷисмонк мегузоранд; 

3. Ҷавонон метавонанд ба машғулиятцои варзишк берун аз мактаб 

мувофиқи нақшаи машғулиятцои иловагк ҷалб карда шаванд. 

4. Дар мактабцо маблағгузорк хеле нокифоя аст, цтто барои математика ва 

фанцои назариявк, тарбияи ҷисмонк як тараф истад; Чунин фанцо бояд 

бартарк дошта бошанд. 

5. Муаллимони ихтисосноки тарбияи ҷисмонк намерасанд. 
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Ба ҷои он ки ба ин далелцо як ба як ҷавоб дода шавад. бецтар мебуд агар онцо ба ду 

мавзӯъ гурӯцбандк карда мешуданд: масалан: рағбати ҷавонон (далелцои 1,2 ва 3); ва 

мушкилоти мактаб (далелцои 4 ва 5); 

Пас аз бацс, ки наздики 30 дақиқа давом мекунад, иштирокчижн метавонанд саволцо 

дицанд ва ба сӯцбат ва муцокима бо мутахассис цамроц шаванд. 
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РУШДИ ИМКОНИЯТИ ҶАВОНОН БОБИ 9 

 

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНК 

Цадаф: Омӯзонидани ҷавонон оид 

ба имкониятцо ва масъулияте, ки бо 

рушди имкониятцо ба мижн меоянд. 

 

Вазифацо: 

 Додани имконият ба ҷавонон барои тацқиқ 

намудани фаъолияти цукумат тавассути 

бозии тақлидкунк; 

 Ташаккул додани андешацо ва бацсцо дар 

бораи он ки ҷамъият чк тавр ташкил 

жфтааст. 

 Кӯмак кардан ба ҷавонон барои пайдо 

кардани донишцо оиди адолат, демократия 

ва баробарк; 

Натиҷацо 

Модули рушди имконияти ҷавонон ба ҷавонон оиди шацрвандони фаъоли ҷамоатцои 

худ будан меомӯзонад. Машғулиятцои иловагк барои мустацкам кардани ин дарсцо 

тавассути  машғулиятцои интерактивк  равона карда шудаанд. Ин дар гирди бозии 

«Ҷазира» марказонида шудааст, ки ба ҷавонон имкон медицад, то ин ки ҷамъиятцои 

худро бисозанд. Бо иҷрои ин кор онцо водор карда мешаванд, ки дар бораи қонунцо, 

цуқуқцо, масъулият, сижсат ва цукумат фикр кунанд. Ин ба онцо имкон медицад, ки баъзе 

дарсцоеро, ки онцо дар мавзӯцои шацрвандк, идоракунк, цуқуқцои инсон ва дин азхуд 

карданд, дар амал истифода баранд. 

 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

10 

дақиқа 
Муқаддима  

150 

дақиқа 
Бозк: Ҷазира Коғаз, ручкацо 

20 

дақиқа 
Муцокима  

180 

дақиқа 
Вақти умумк  

 

Муқаддима 

Омӯзгор дарсро ҷамъбаст мекунад ва фикру андешацои иштирокчижнро дар бораи 

мавзӯи дарс мепурсад. Дар бораи он ки чк тавр аъзожни гурӯц метавонанд донишцои 

аз ин дарс пайдокардаашонро дар оянда истифода баранд, муцокима мегузаронад. 

Дар рафти муцокима омӯзгор ба фикру ақидацои иштирокчижн гӯш дода, ба 
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иштирокчижне, ки мехоцанд мулоцизацои худро бажн кунанд, робитаи мутакобила 

пешницод мекунад. 

Бозк: Ҷазира  

  

Як нафаре, ки дар ҷазира зиндагк мекунад, ба қонунцо тамоман эцтижҷ надорад. Вақте 

ба вай шахси дуюм цамроц мешавад, ба цар цол, эцтимол онцо цардуяшон мефацманд, 

ки барои ба танзим даровардани рафторцояшон бояд ба ягон мувофиқа бижянд. Ва 

цангоме ки одамони иловагк ба онцо цамроц мешаванд, қоидацои бештар зарур 

мешаванд, то ин ки зиндагк барои цама бароцат гардад. Шахси аввала, дар цолати 

қабилавк, ба қонунцо эцтижҷи кам дошт. Ва чун шумораи одамон зижд шудан 

мегирад, ва онцо бо цамдигар бештар рӯ ба рӯ мегарданд, зарурат ба қонунцо пайдо 

мешавад, то ин ки муносибатцои байни одамон ба танзим дароварда шавад. Баъзе 

қонунцо ба мо намегузоранд, ки ба касони дигар ва ж амволи онцо зарар расонем. 

Баъзеашон барои цал намудани муноқишацое, ки байни шахсони алоцида ва ж гурӯцц 

сар мезананд, кӯмак мекунанд. 

 

  

“Ҷазира” бо он мақсад тация карда шудааст, ки ҷавононро водор кунад, ки оиди 

мафцуми дар боло зикргардида ба таври амалк тавассути тақлид кардани вазъияте, 

ки дар он онцо бояд ҷамъият бисозанд, созиш кунанд. 

  

 1. Омӯзгор дар аввал ба цар як ҷавон тавсифи ҷойи ба амал омадани вазъиятро, ки 

дар зер нишон дода шудааст, тақсим мекунад, синфро ба гуруццои 6-8 нафарк ҷудо 

мекунад, ва ба синф супориш медицад, ки бо роци иҷрои нақшцо вазъиятро цамон 

тавре, ки худашон цис мекунанд, рушд дицанд, амал кунанд, ҷавоб дицанд. 

  

 “Шумо дар як ҷазира қарор доред. Дарозии он панҷ километр буда, фарохиаш ду 

километр аст. Нуқтаи баландтарин дар ин ҷазира 100м буда, дар қисми шимолк 

ҷойгир аст. Дар ин теппа ковокие цаст, ки дар он дар як зарфи обногузари бенишона 

100кг гандум аст. Дар ҷазира чашмаи оби соф цаст. Ҷазира дар кадом як ҷойи уқжнус, 

ки обаш гарм аст, ҷойгир аст. Се фоизи ҷазираро растаницо ташкил мекунанд. 

Ҷазира дар ягон харитаи цавок ва ж навигатсионк вуҷуд надорад. Дар масофаи 

биниш аз назди ин ҷазира ягон тайжра ва ж киштк намегузарад. Цар воситае, ки шум 

обо он ба ҷазира афтидед, нобуд карда шудааст. Агар шумо дар киштк будед, 

киштк ба чуқурии 5км дар қаъри бацри кушод ғарқ шудааст. Киштк боя гон киштии 

дигар ва ягон стансия алоқа надошт. Мақомоти бандаре, ки шумо аз он бори охирин 

бандарро тарк кардед, дар бораи нуқтаи таъинот ва ж ҷойе, ки шумо қарор доред, 

ягон маълумот надорад. Агар шумо бо тайжра сажцат мекардед, алоқа бо идораи 

царакати цавок дар масофаи ақаллан 1,000 км аз ҷойе ки шумо цозир қарор доред, 

тамоман канда шудааст. Ягон сигнали SOS ва ж бонги хатар фиристода нашудааст. 

Цолати ҷисмонии шумо дар ҷазира айнан цамон таврест, ки айни замон аст». 

  

2. Ҷавонон бояд саволцои зеринро барраск кунанд ва ҷавоб дицанд: 

 Системаи идоракунии ҷазираи нав чк гунна хоцад буд? 
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 Ож дар он роцбар бояд бошад? Агар ца, пас ӯ кист? 

 Қонунцои ҷазираи нав чк гунна хоханд буд? Барои риоя накардани онцо кадом 

ҷазоцо бояд вуҷуд дошта бошанд? 

 Цар як шахс кадом нақшцоро иҷро мекунанд? 

 Нақши занон ва мардон аз чицо иборат хоцад буд? 

 Ож цама дар ҷамоат баробар хоцанд буд? 

 Корцо чи тавр тақсим карда мешаванд? 

 Хӯрок ва таъминоти дигар чк тавр тақсим карда мешавад? 

 

3. Вақте ки синф ба нақшбозк машғул аст (ташвиш нашавед агар дар аввал ягон 

царакат набошад, чунки пас аз чанд лацза синфхона пур аз садоцо ва бесарусомон 

мегардад!), омӯзгор машғулиятро мушоцида мекунад, ба таври хаттк ва ж хажлк оиди 

он ки чк воқеа сурат гирифта истодааст ва кадом модели рафтор ба мижн меояд, 

қайдцо мекунад. 

  

Муцокима 

 

Дар охири машғулият дар бораи он ки дар рафти тақлидкунк чи воқеа рӯй дод, 

муцокима карда мешавад. Масъалацои зерин барраск карда мешаванд: 

- Ож сокинони ҷазира намедонистанд чк кор кунанд? 

- Ож дар гурӯц ягон қоидацо ва дастурамалцои муайян ба мижн омаданд? 

- Кадом шаклцои пешсафк ташаккул жфтанд? Ож шахси зӯртарин ғолиб 

баромад? 

 

Аз ҷавонон пурсед, ки агар ин машқро такроран иҷро кунанд, чиро ба таври дигар 

иҷро мекарданд. Ба ҷавонон супориш дицед фикр кунанд, ки чк тавр ҷамъияте, ки 

онцо сохтанд, бо ҷамъиятцо дар Тоҷикистон ва берун аз он аз кадом ҷицатцо 

монанданд. 
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Дар охир: Муаррификунии Нақшацои амали фардк БОБИ 10 

 

 

НАҚШАИ ЧОРАБИНК 

Цадаф:  

 Пешницод намудани тафсири 

муфассали маводцои дар 

давоми курси 10-цафтаина 

азхудкардашуда;  

 Пешницод намудани тацкурск 

барои ҷавонони интихобшуда 

барои нишон додани он ки онцо 

чицо омӯхтанд тавассути 

муаррифк кардани нақшаи 

амали фардк; 

 

Вазифацо: 
 Васеъ намудани имкониятцои ҷавонон 

барои пешницод кардани идеяцои асил ва 

навоваранда дар нишастцои оммавк; 

 Баланд бардоштани сатци огоции ҷамоат 

оиди иштироки фаъоли ҷавонон дар 

равандцои қабул кардани қарорцо; 

 Ҷашн гирифтани он чи ки ҷавонон дар 

давоми курс азхуд карданд. 

 

Натиҷацо 

Ин цафта нишасти охирин барои машғулияти пасазмактабист, ки ба цафтаи 10-уми 

курси Маърифати Шацрвандии Ғайрирасмк рост меояд. Дар рафти дарс ҷавонон 

нақшацои амали фардии худро пешницод мекунанд. Баъзе аз нақшацои амал тавассути 

грантцои хурд аллакай дастгирк жфтаанд ва баъзеашон метавонанд пешницодцои 

потенсиалие бошанд, ки ҷавонон метавонанд дар даврацои навбатии грантцо барои 

Амалижти Ҷавонон пешницод кунанд. Цоло, пас аз он ки ҷавонон шацодатномацояшонро 

барои тамом кардани курс гирифтанд, онцое, ки дар рафти курс фаъол буданд ва 

мацорати пешсафк нишон доданд, дар якҷоягк бо Омӯзгорони Маърифати Шацрвандк 

метавонанд аз байни рафиқони мактабиашон як гурӯци хурд ташкил кунанд ва барои 

онцо дар яке аз мавзӯъцои курс тренинг ташкил кунанд. Ин машғулият ба Омӯзгорони 

Ҷавонон имкон медицад, ки аз байни ҷавонон тренерцои потенсиалиро муайян кунанд 

ва онцо цамчун тренер таълим дода мешаванд ва ба ҷавонони дигари ҷамоатцои худ 

курси 10-цафтаина мегузаронанд. 

 

 

 

Вақт Машғулият Манбаъцо ва воситацо 

15 

дақиқа 

Муқаддима Дафтари бақайдгирк  

120 

дақиқа 

Гузаронидани тренинг дар мавзӯи интихобшуда аз 

тарафи иштирокчижни фаъоли БҶП 

Флип-чарт ва ж барномаи 

PowerPoint 
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135 

дақиқа 

Вақти умумк 

 

Муқаддима 

 

Пас аз хотимаи дарс Омӯзгори Маърифати Ҷавонон 8-10 нафар ҷавононро, ки дар рафти дарс 

ва машғулиятцои пасазмактабии Маърифати Шацрвандии Ғайрирасмк, Дараҷаи 1 фаъолона 

иштирок карданд, муайян мекунад ва ба онцо имкон медицад, ки бо иштирокчижни барнома 

ва инчунин бо дигар рафиқони мактабиашон як тренинг гузаронанд. Ҷавонони фаъол бо 

кӯмаки Омӯзгорони Ҷавонон дар бораи цадафцо ва вазифацои БҶП баромади кӯтоц омода 

мекунанд ва ба иштирокчижн оиди мундариҷаи курси маърифати шацрвандк ва машғулиятцо 

умуман дар ҷамоатцои дахлдори онцо шарц медицанд. Шумораи умумии ҷавонони гирду 

атроф бояд аз 15 то 20 нафарро ташкил кунад. 

 

Гузаронидани тренинг дар мавзӯи интихобшуда аз тарафи иштирокчижни фаъоли 

БҶП 

 

Пеш аз гузаронидани курс омӯзгор аз ҷавонони фаъол хоциш мекунад, ки мавзӯи 

интихобшударо ба хотир бижранд ва мувофиқи сохтори дастурамал курсро гузаронанд. 

Омӯзгор бояд рафти курсро мушоцида кунад ва ба ҷавобцои иштирокчижн бодиққат гӯш 

дицад ва ба цамаи иштирокчижн оид ба тренинг робитаи мутақобил пешницод кунад. 

 


