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Муќаддима 

 

Ташаккули шањрванде, ки њуќуќ ва ўњдадорињои хешро дар 3араёни њодисањои и3тимої, 
иќтисодї ва сиёсии 3омеа дарк карда, њамчун шањрванди фаъол дар рушди 3омеа сањмгузор 
аст, амали басо мураккаб ба шумор меравад. Шањрванди фаъол яке аз омилњои асосии 
рушди 3омеаи демократї ба шумор рафта, давлат ва њукумате, ки барои соњиб шудани 
маќоми «давлати демократї» сайъ дорад, бояд системаи таълими маърифати шањрвандиро 
ба роњ монда, тавассути 3алби сохторњои гуногуни давлатї, ѓайридавлатї ва 3амъиятї сатњи 
маърифати шањрвандии ќишрњои гуногуни 3омеаро баланд бардорад.  

Шањрванди фаъол шахсест, ки дар 3араёни муњокима ва ќабули ќарор оид ба масъалањои 
гуногуни и3тимої фаъолона ширкат варзида, тавассути воситањои гуногуни 3омеаи 
демократї, аз 3умла, ташкил намудани иттињодияњои 3амъиятї, њизбњои сиёсї, мубоњисаву 
муњокимањои и3тимої њуќуќ ва ўњдадорињои худ ва шањрвандони дигарро пуштибонї ва 
баррасї мекунад. Дар ин самт наќши сохторњои давлатї, ѓайридавлатї ва 3амъиятї дар 
дуруст ва дар чањорчўбаи ќонунгузорї ба роњ мондани 3араёни маърифатнокии шањрвандон, 
басо муњим аст.  

Инкишофи маърифати шањрвандии ањолї нерў ва захирањои моливу инсониро талаб карда, 
3алби тамоми унсурњои 3омеаро таќозо мекунад. Инкишофи маърифати шањрвандї 
махсусан дар овони наврасї ва 3авонї басо муњим аст, зеро дар ин синну сол ташаккули 
дониш, малака ва мањорат минбаъд нати3ањои назаррасро ба бор меорад.  

Маърифатнокии шањрвандии 3авонон маънои иштироки фаъолонаи онњоро дар 3араёнњои 
гуногуни и3тимоиву 3амъиятї дорад. Иштироки 3авонон дар 3араёни муњокима ва ќабули 
ќарорњо дар сатњњои гуногуни 3омеа сурат гирифта, аќида ва пешнињодоти онњо аз тарафи 
гурўњњои дигари 3омеа пазируфта мешаванд ва њангоми ќабули ќарор вазни баробар доранд. 
Лекин барои таъмини иштироки самаранок дар ин 3араён 3авонон бояд дониш, малака ва 
мањорати мувофиќ дошта бошанд. Ма3мўи дониш, малака ва мањорати зарурї тавассути 
барномањои маърифатї шањрвандї, ки аз тарафи сохторњои гуногун пешнињод карда 
мешавад, аз худ карда мешавад.  Дар ин 3араён наќши муассисањои таълимии расмї 
(мактабњои тањсилоти миёнаи умумї, омўзишгоњњо, донишгоњњо ва ѓайра) ва системаи 
тањсилоти ѓайрирасмї бузург аст. Дар маводи мазкур наќшњо ва вазифањои сохторњои 
гуногуни дар самти тарњрезї ва татбиќи барномањои маърифати шањрвандии 3авонон 
баррасї мегарданд.  

Маводи мазкур ба маќсади рањнамоии 3араёни тарњрезї,  тањия ва татбиќи барномањои 
маърифати шањрвандии 3авонон дар Љумњурии То3икистон дар асоси тањќиќотњои ватанї ва 
байналхалќї тањия шудааст. Дар маводи мазкур асосњои назариявї ва амалии барномањои 
маърифати шањрвандии 3авонон баррасї шуда, роњу усули татбиќи онњо пешнињод 
мегарданд. 

Тањќиќотњо нишон медињанд,  ки барномаи хуби маърифати шањрвандї пан3 унсури асосиро 
дар бар мегиранд:  (1) Татбиќи барномаи маърифати шањрвандї дар мактабњои тањсилоти 
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миёнаи умумї;  (2) Татбиќи барномаи тањсилоти ѓайрирасмии маърифати шањрвандї берун 
аз мактаб; (3) Ташкили махзанњои мавод оид ба маърифати шањрвандии 3авонон; (4)  Тањия 
ва гузаронидани омўзишњо оид ба пешсафї ва фаъолнокии 3авонон;  (5)  Таъсис ва ба 
истифода додани инфрасохторњо барои 3алби 3авонон ба фаъолиятњои варзишї, маданї ва 
фарњангї. 

Ин 3араёнро дар наќша чунин пешнињод кардан мумкин аст: 

Нақшаи 1. Қисмҳои таркибии системаи маърифати шаҳрвандии ҷавонон 

 

Њар унсури ташкили 3араёни маърифати шањрвандии 3авонон дорои маќсад, вазифа ва 
нати3ањои нињої буда, дар як3оягї ин 3араёнро ба системаи том табдил медињанд. Дар 
3адвали поён маќсад, вазифа ва нати3ањои нињоии унсурњои мазкури системаи маърифати 
шањрвандии 3авонон тафсир мегарданд. 

Љадвали 1. Шарњи унсурњои системаи маърифати шањрвандии %авонон 

Унсурњои 
системаи 

маърифати 
шањрвандї 

Маќсад Вазифа Нати%аи нињої 

Барномаи 
маърифати 
шањрвандї дар 
мактабњои 
тањсилоти миёнаи 
умумї 

- њамгироии маќсад,  
мазмун ва 
мундари3аи 
барномаи 
маърифати 
шањрвандї ба 
барномањои 
таълимии фанњои 
мухталиф; 

- та3диди 
барномањои фаннї 
ба маќсади ворид 
намудани мазмун 
ва мундари3а оид 
ба маърифати 
шањрвандии 
3авонон; 
- тањияи маводи 

Барномањои таълимї 
маќсад,  вазифа ва 
мундари3аи маърифати 
шањрвандиро фаро 
мегиранд. 
Хатмкунандагони зинаи 
тањсилоти миёнаи умумї 
дорои салоњиятњои 
шањрванди соњибмаърифат 

Барномаи 
маърифати 
шањрвандї 

дар мактабњои 
тањсилоти 

миёнаи умумї

Консепсияи 
маърифати 

шањрвандии  
%авонон

Пешсафї, 
фаъолнокї ва 
хизматрасони

и 3авонон

Маърифати 
шањрвандии 

3авонон 

Барномаи 
тањсилоти 

ѓайрирасмии 
маърифати 
шањрвандї 

берун аз 
мактаб

Мањзанњои 
мавод оид 

ба 
маърифати 

шањрвандии 
3авонон

Инфрасохтор
њо барои 

3алби 
3авонон
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- таъмини татбиќи 
салоњиятњои 
Стандарти давлатии 
тањсилоти миёнаи 
умумї оид ба 
ташаккули 
шањрвандї 
соњибмаърифат. 

таълим оид ба 
маърифати 
шањрвандї.  

мегарданд.  
 

Барномаи 
тањсилоти 
ѓайрирасмии 
маърифати 
шањрвандї берун 
аз мактаб 

- 3алби бештари 
3авонон ба 
фаъолиятњои 
гуногуни 3амъиятї 
тавассути тадбирњои 
фарњангї, и3тимої, 
таълимї ва 
фароѓатї ва ба ин 
васила баланд 
бардоштани дониш, 
малака ва мањорати 
шањрвандии онњо. 

- ташкил намудани 
чорабинињои 
фарњангї,  маданї 
ва фароѓатї; 
- таъсис додани 
марказњои 
таълимї; 
- ташкил намудани 
чорабинињо ва 
озмунњои 
маърифатї, 
варзишї, ахборотї 
ва маданї.  

Љавонон тавассути иштирок 
дар чорабинињои 3амъиятї, 
маърифатї, фарњангї ва 
фароѓатї дониш, малака ва 
мањорати худро оид ба 
маърифати шањрвандї дар 
амал татбиќ мекунанд.  

Махзанњои мавод 
оид ба маърифати 
шањрвандии 
3авонон 

- таъсис додани 
махзанњои гуногуни 
ахборотї, аз 3умла 
гўшањои ахборотї, 
китобхонањои 
электронї ва 
маъхазњои 
интернетї оид ба 
маърифатї 
шањрвандї.  

- таъмини 
дастрасии 3авонон 
ба ахборот ва 
адабиёт оид ба 
маърифати 
шањрвандї; 
- ташкил намудани 
системаи 
муошират ва 
њамкории 3авонон 
дар масъалањои 
и3тимої. 

Љавонон аз махзани 
гуногуни иттилоотї ва 
ахборотї истифода бурда, 
дониш, малака ва 
мањораташонро баланд 
мебардоранд ва барои 
њамкорї ва муошират 
замина мегузоранд.  

Омўзишњо оид ба 
пешсафї ва 
фаъолнокии 
3авонон 

- тањияи барномањои 
омўзишї оид ба 
пешсафї ва 
фаъолгардонии 
3авонон; 
- омода намудани 
тренерон оид ба 
гузаронидани 
омўзишњо оид ба 
пешсафии 3авонон; 
- мутобиќ сохтани 
барнома ва маводи 
таълимии 
сан3идашудаи 
3ањонї оид ба 
пешсафии 3авонон  

- пешнињоди 
барномаи 
самараноки 
омўзишї оид ба 
пешсафї ва 
фаъолнокии 
3амъиятии 
3авонон; 
- татбиќи лоињањо 
барои рушди 
3омеаи 
шањрвандї; 
- 3алби 
ихтиёронаи 
3авонон ба њалли 
масъалањои 
и3тимоии 3омеа; 
- ташкили 
форумњо ба 

Шумораи зиёди 3авонон 
дорои малака ва мањорати 
пешсафї шуда, ба 
чорабинињои 3амъиятї 
барои рушди мањал ва 
фароњам овардани 
имкониятњо барои њамсолон 
фаъолона ширкат 
меварзанд.  
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маќсади табодули 
та3риба. 

Инфрасохторњо 
барои 3алби 
3авонон 

- 3алби 3авонон ба 
ташкил ва 
гузаронидани 
чорабинињои 
варзишї, маърифатї 
ва фарњангї; 
- 3алби 3авонон ба 
тарзи њаёти солим ва 
омўзиши малакањои 
њаётї. 

- таъсиси 
марказњои 
3авонон; 
- сохтан ва ба 
истифода додани 
майдончањо ва 
толорњои  
варзишї барои 
3авонон; 
- ташкил намудани 
марказњои 
фарњангї; 
- гузаронидани 
чорабинињои 
маърифатї, 
фарњангї ва 
фароѓатї. 

Љавонон ба фаъолиятњои 
созанда шомил гашта, 
мавќеи худро дар 3амъият 
аниќ месозанд ва аз 
имкониятњои пешомада 
дуруст ва ба манфиати худ 
ва рушди 3омеа истифода 
мебаранд.  

 

Бобњо ва фаслњои маводи мазкур методологияи 3араёни тарњрезї, татбиќ ва арзёбии њар як 
унсури системаи маърифати шањрвандиро шарњ дода, тавассути мисолњои мушаххас, ки  дар 
3араёни татбиќи Барномаи Љавонони Пешсаф сан3ида шудаанд, таќвият дода мешаванд. 

 

I.  Муќаррароти умумї 

Консепсияи тањия ва татбиќи барномањои маърифати шањрвандии 3авонон ба маќсади 
расонидани ёрї ба сохторњои гуногуни давлатї ва ѓайридавлатї, шахсони алоњида, 
иттињодияњои 3амъиятие, ки ба масъалаи тањиявї ва татбиќи барномањои маърифати 
шарњвандии 3авонон машѓуланд, омода шудааст. Консепсия муассисаҳоро имконият 
медињад, ки барномањои маърифати шањрвандиро хуб тарњрезї карда, 3араёни татбиќ ва 
арзёбии нати3ањои онро сифатнок ба роњ монанд.  Назарияњо,  тавсияњои методологї ва 
усулњои барномарезї дар асоси тањќиќоту та3рибањои 3ањонї ва дар мисоли Барномаи 
Љавонони Пешсаф, ки дар Љумњурии То3икистон аз тарафи Каунтерпарт Интернэшнл 
(Каунтерпарт) татбиќ мегардад, пешнињод карда мешаванд. Каунтерпарт ташкилоти 
байналхалқии рушд буда, ба мақсади таҳкими тавоноии одамон, ҷамоатҳо ва муассисаҳо 
барои рушди доимии онҳо ҳамкорӣ мекунад. Қариб 50 сол мешавад, ки Каунтерпарт бо 
ҷамоатҳо ҳамкорӣ карда, ба онҳо барои ҳалли масъалаҳои мураккаби рушди иқтисодӣ, 
таъмини хӯрокворӣ ва ғизо, инчунин ба роҳ мондани идоракунии самараноки муассисаҳо ёрӣ 
мерасонад. Аз соли 1995 инҷониб Каунтерпарт тавассути омӯзишҳои бевосита ва 
барномаҳои машваратӣ иқтидори созмонҳои ғайриҳукуматии маҳаллиро дар Тоҷикистон 
таҳким бахшида, ба мардуми ниёзманд хизматҳои иҷтимоӣ расонидааст.  Соли  2000-ум 
Каунтерпарт барномаи навро ба мақсади баланд бардоштани сатҳи иштироки шаҳрвандон 
дар ҷараёни қабули қарор тавассути васеъ кардани фаъолиятҳо дар минтақаҳои деҳоти 
мамлакат, расонидани ёрии амалӣ ба гурӯҳҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои маҳаллӣ ба 
мақсади ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоӣ тавассути муколамаи самаранок бо ҳукуматҳои 
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маҳаллӣ, татбиқ намуд. Соли 2003-юм Каунтерпарт бомуваффақият панҷ Сохторњои Ғайри 
Давлатии минтақавии ёрирасонро таъсис дода, тавассути ин созмонҳо ба гурӯҳҳои ҷамъиятӣ 
ва Сохторњои Ғайри Давлатии маҳалли ёрии машваратии фарогир ва дарозмӯҳлат расонд. 
Имрӯзҳо Каунтерпарт тавассути татбиқи Барномаи Љавонони Пешсаф фаъолияти худро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон идома дода истодааст.   

 

1.1. Соњаи истифодашаванда 

Консепсияи мазкур бо назардошти хусусияти методологї доштанаш, дар мавридњои зерин 
истифода мешавад: 

− Њангоми та3диди стандарт ва барномањои таълими зинаи тањсилоти миёнаи умумї ба 
маќсади ворид сохтани талабот, мазмун ва мундари3аи маърифати шањрвандї.  

− Дар 3араёни тарњрезї ва татбиќи барномањои маърифати шањрвандии 3авонон аз 
тарафи сохторњои давлатї, аз 3умла Вазорати маориф ва зерсохторњои он,  Кумитаи 
3авонони назди Њукумати Љумњурии То3икистон, бахши 3авонони њукуматњои 
мањаллї, 3амоатњо ва сохторњои ѓайридавлатї ва байналмиллалї 

− Омўзгорон, пешсафони мањалла, намояндагони 3амоат ва  ассосиятсияњои 
омўзгорону волидайн ба маќсади баланд бардоштани сатњи дониш, малака ва 
мањорати 3авонон оид ба маърифати шањрвандї ва фаъолгардонии 3авонон барои 
муайян кардани масъалањои и3тимої, фарњангї ва сиёсии мањалла ва њалли онњо. 

 

1.2. Заминаи њуќуќии меъёрї 

Консепсияи мазкур бо назардошти талаботи њу33атњои зерин, ки самтњои стратегии рушди 
маърифати шањрвандиро дар Љумњурии То3икистон муайян менамоянд, тањия шудааст: 

1. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии То3икистон – 6 ноябри соли 1994 дар 
раъйпурсии умумихалќї ќабул шуда, 26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли 2003 ба 
тариќи раъйпурсии умумихалќї ба он иловањо ворид карда шуд. 

2. Ќонуни Љумњурии То3икистон “дар бораи 3авонон ва сиёсати давлатии 3авонон” 
Ма3лиси намояндагон 9-уми июни соли 2004 ќабул кардааст; Ма3лиси миллї 8-уми 
июли соли 2004 3онибдорї намудааст 

3. Ќонуни Љумњурии То3икистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд”  2 августи соли 2011 

4. Консепсияи миллии сиёсати 3авонон дар Љумњурии То3икистон. 3 июни соли 2006 
5. Барномаи «Љавонони То3икистон» барои солњои 2010-2012 
6. Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии То3икистон, 1996 
7. Консепсияи маърифати шањрвандї дар Љумњурии То3икистон, 2008. 
8. Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии То3икистон то соли 2020 
9. Стандарти давлатии тањсилоти умумии Љумњурии То3икистон, 2009 

 

1.3. Маълумоти умумї оид ба Барномаи Љавонони Пешсаф 

Барномаи Љавонони Пешсаф  бо дастгирии молиявии О3онсии рушди байналмилалии ИМА 
(USAID) аз тарафи Каунтерпарт дар Љумњурии То3икистон татбиќ карда мешавад.  Маќсади 
Барномаи Љавонони Пешсаф бунёди насли 3авононе, ки фаъолона дар њалли масъалањои 
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и3тимої ва фарҳангӣ ширкат варзида, барои ояндаи хеш масъулиятро ба ўњда гирифта, ба 
рушди мамлакат сањм мегузоранд, аст.  Барномаи мазкур ду маќсади асосї дорад: 1) баланд 
бардоштани сатњи фаъолнокї ва пешсафии 3авонон ба маќсади ба миён овардани таѓйироти 
мусбат дар сатњи ҷомеа; 2) баланд бардоштани сифати хизматрасонињо, ки аз тарафи 3омеаи 
шањрвандї тавассути татбиќи барномаҳо барои 3авонон расонида мешавад.  

Барномаи Љавонони Пешсаф дастгирии рушди 3омеаи шањрвандиро тавассути њамкорї бо се 
иттињодияњои 3амъиятї дар нўњ ноњияи дурдаст ва марказњои се минтаќа, аз 3умла водии 
Зарафшон, водии Рашт ва Бадахшон ба роњ мондааст. Мавзеъњои мазкур дар асоси меъёрњои 
шаффоф, ки аз рўйи нишондињандањои демографии њар мавзеъ ва дара3аи татбиќи 
барномањои 3авонон аз тарафи намояндагони сохторњои давлатї, маъмурияти мактабњо, 
волидон ва дигар аъзоёни 3омеа интихоб шудаанд. Якчанд меъёри асосие, ки њангоми 
интихоби мавзеъњо истифода шудаанд чунинанд: 

• Барномањои байналхалќї дар ин минтаќа татбиќ нашудаанд, агар татбиќ шуда 
бошанд њам, дара3аи фарогириашон мањдуд буд; 

• Хоњиши ҷавонони 3омеа барои иштирок дар барнома; 

• Мав3удияти шароити зарурӣ: мактаб, марказњои мањалла ё дигар мавзеъњо барои 
гузаронидани омўзишњо оид ба маърифати шањрвандї ва дигар фаъолиятњои 
барнома. 

Моњи декабри соли 2011,  дар се минтаќаи озмоишї, Барномаи Љавонони Пешсаф  ба се 
ташкилоти мањаллї: Занони Шарќ (водии Зарафшон); Маърифатнокї (водии Рашт) ва 
Хирад (Бадахшон), ки ба татбиќи барномањо барои 3авонон машѓуланд, барои инкишофи 
институтсионалї ва татбиќи барнома грант супорид. Ташкилотњои мазкур бо назардошти 
та3рибаи пешинаашон дар татбиќи барномањо барои 3авонон ва татбиќи чорабинињои 
гуногун бо намояндагони сохторњои мањаллї ба маќсади баланд бардоштани сатњи 
некўањволии 3авонон интихоб шудаанд. Дар њамкорї бо ташкилотњои мазкур Барномаи 
Љавонони Пешсаф масъалаи 3авононро бо сохторњои давлатї, ѓайридавлатї ва 
байналхалќие, ки дар ин минтаќањо фаъолият мекунанд баррасї ва тањлил карда, самтњои 
њамкориро муайян намуданд. Самтњои њамкории мазкур аз унсурњои мазкур иборат аст: 
њамкорї бо ташкилотњои 3амъиятии мањаллї барои гузаронидани омўзишњо оид ба 
маърифати шањрвандї; њамкорї бо 3амоатњо ба маќсади муњайё сохтани 3ой барои 
гузаронидани омўзишњо ва истифодаи та3њизоти зарурї; њамкорї бо ташкилотњои 
байналхалќї барои ба даст овардани имконияти гирифтани грантњо ва машваратњои 
иловагї.  
 
Тадбирњои барномаро чунин хулоса кардан мумкин аст: 
 
Гузаронидани омўзишњо оид ба маърифати шањрвандї.  Дар соли аввали татбиќи Барномаи 
Љавонони Пешсаф, барнома ва маводи таълимии омўзиши маърифати шањрвандї барои 
гурўњи маќсаднок тањия гардиданд. Омўзишњои мазкур бо назардошти низоми интерактивї 
ва хонанда мењвар ташкил карда шуда, барнома мавзўъњои гуногуни маърифати шањрвандї, 
аз 3умла: 

1. Муќаддимаи курси маърифати шаҳрвандии ѓайрирасмї; 
2. Њуқуқҳои инсон 
3. Тањаммулпазирї ва созиш 
4. Дин ва ҳуқуқ 
5. Љомеа ва ҳокимияти маҳаллї  
6. То3икистон ва анъанањои демократї, наќши шахс ва оила 
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7. Фаъолияти ихтиёрӣ,  фаъолияти  ҷамъиятї ва масъулияти шаҳрвандї 
8. Маҳорати гузаронидани гуфтушунид 
9. Маҳорати  суханронии умумӣ, баромад ва мубоҳиса 
10. Рушди имконияти ҷавонон 
11. Фаъолияти гурӯҳҳои ташаббускор ва ташкилотҳои ҷамъятӣ    
12. Таҳияи нақшаи амалии фардии ҳар як иштирокчӣ  

 
Дар нати3аи татбиќи барномаи маърифати шањрвандї зиёда аз 900 3авонони минтаќањои 
маќсадноки Барномаи Љавонони Пешсаф дониш, малака ва мањорати худро оид ба 
мавзўъњои гуногуни маърифати шањрвандї баланд бардоштанд.  
 
Ташкил намудани барномањои баъдидарсї ва хизматрасонии �амъиятї барои �авонон. 
Барномаи Љавонони Пешсаф як ќатор барномањои баъдидарсии таълимї, аз 3умла курсњои 
дузандагї, омўзиши компютер, забони англисї, рассомї ва чорабинињои варзишї, маданиву 
фарњангиро, инчунин гузаронидани мубоҳисаҳо бо фаро гирифтан ва 3алби 3авонони 13-17 
сола амалї намуд. Дар 3араёни татбиќи барномањои баъдидарсї зиёда аз 900 нафар 3авонон 
ба омўзишу чорабинињои гуногун фаро гирифта шудасд. Моњият, тарз ва усулу воситањои 
ташкил намудани барномањои баъдидарсї ва хизматрасонии 3амъиятие, ки дар доираи 
татбиќи Барномаи Љавонони Пешсаф истифода шудаанд, дар фаслњои II, III ва IV-уми 
ҳуҷҷати мазкур њамчун намуна пешнињод карда мешаванд.   
 
Ташкил намудани барномањои табодули та�риба байни �авонон ва лагерњои истироњатї-
таълимї. Яке аз маќсадњои асосии ин унсури Барномаи Љавонони Пешсаф ба роњ мондани 
муошират байни 3авонон, махсусан дар минтаќањои дурдаст бо њамсолонашон аз дењањои 
њамсоя ва шањрњо. Барномаи Љавонони Пешсаф дар 3араёни татбиќи фаъолиятњо якчанд 
лагери тобистонаро ташкил намуда, 3авонони ноњияњои маќсаднокро ба њам овард, то ба 
онњо имконияти аз худ кардани донишњои нав ва пайдо намудани дўстони нав аз њисоби 
њамсолони минтаќањои гуногун, фароњам орад. Инчунин, 3авонон дар 3араёни лагер 
имконият доштанд, ки бо намояндагони њукуматњои мањаллї ва мутахассисоне, ки бо 
масъалаи 3авонон сару кор доранд, вохўрда, масоили њуќуќї ва и3тимоии худро баррасї 
мекарданд. Илова ба чорабинињои маърифативу фароѓатї дар 3араёни лагерњои тобистона 
3авонон имконият доштанд, ки бо намояндагони ќабулкунандаи ќарор муњокима карда, 
аќида ва барномањои худро иброз доранд. Дар фаслњои минбаъдаи консепсия тарзи тањияи 
барномањои лагерњои тобистона, ташкил намудани чорабинињои фароѓативу маърифатї, 
мулоќоту муњокимаронињо бо намояндагони њукуматњои мањаллї баррасї шуда, мисолњои 
мушаххас аз Барномаи Љавонони Пешсаф пешнињод карда мешаванд.  
 
Татбиќи лоињањои хурди �амъиятї тавассути грантњои хурд. Барномаи Љавонони Пешсаф 
ба маќсади тањким бахшидани дониш, малака ва мањорати 3авонон, ки дар 3араёни 
барномањои таълимии баъдидарсї, лагерњои тобистона Грантњои хурдро барои дастгирии 
3авонон пешнињод менамояд. Грантњои мазкур аз тарафи Каунтерпарт бо дастгирии 
шарикони мањаллии он эълон ва татбиќ карда шуданд. Њамасола 20-25 гранти хурд, ки аз 150 
то 300 доллари ИМА-ро ташкил медињанд, дар њар минтаќаи маќсадноки Барномаи 
Љавонони Пешсаф пешнињод ва татбиќ мегарданд. Грантњо барои татбиќи лоињањо дар 
самтњои (1) ташкили курсњои омўзишї, (2) чорабинињои 3амъиятї ва рушди мањалла ва (3) 
њалли як3ояи масъалањои 3омеа бо њукуматњои мањаллї равона мегардиданд. Дар 
консепсияи мазкур методологияи интихоби лоињањо ва  назорати татбиќи онњо дар асоси 
та3рибаи Барномаи Љавонони Пешсаф дар фаслњои минбаъда шарњу тафсир меёбанд.  
 
Ташкили конференсњои миллии �авонон. Дар 3араёни татбиќи Барномаи Ҷавонони Пешсаф 
Каунтерпарт ду конфронси миллии 3авононро дар шањри Душанбе мегузаронад. Дар 
3араёни конфронсњои мазкур масъалаи тадбирњо ва барномањои байналхалќї оид ба 
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масъалаи 3авонон баррасї хоњанд шуд. Инчунин дар конфронс масъалањои 3алби 3авонон 
ба фаъолиятњо дар сатњи 3амоат ва фароњам овардани шароит барои фаъолгардонии 
иштироки 3авонон дар њалли масъалањои и3тимої тавассути муњокимаронињо, тањияи 
наќшањои дурнамо, тарњрезии барномањои мањаллї ва минтаќавї баррасї мешаванд. Дар 
3араёни ин конфронсњо 3авонон табодули та3риба карда, намунањо ва нати3ањои 
самараноки барномањои мамлакатҳои дигарро тањлил карда, роњњои њалли масъалањои 
и3тимоии 3авононро дар сатњи мањал ва 3умњурї муайян мекунанд. Барномаи намунавї ва 
методологияи ташкили конфронсњои 3авонон дар фасли ба ин масъала бахшидашудаи 
консепсияи мазкур дар асоси та3рибаи Барномаи Љавонони Пешсаф пуртар шарњ дода 
мешавад.  
 
Дастгирии иттињодияњои �амъиятии �авонон ва гузаронидани омўзишњо оид ба маърифати 
шањрвандї ва дигар омўзишњои амалї. Яке аз фаъолиятњои асосии Барномаи Љавонони 
Пешсаф баланд бардоштани дониш ва малакањои 3авонони дењот аст. Барномаи Љавонони 
Пешсаф барои расидан ба ин маќсад, барномањои омўзиши кўтоњмуддат, модулњои таълимї 
ва истифодаи усулњои гуногуни муњокима ва мубоњисаро тањия ва татбиќ намуда, бо 
истифодаи грантҳои техникӣ, ки аз тарафи Ташкилотҳои ҷамъиятии маҳалли ва марказӣ 
амали мегарданд, истифода мебарад. Илова ба барномањои мазкур омўзгорон/тренерони 
усулу воситањои гуногуни интерактивию амалиро барои хубтар аз худ кардани донишу 
малака истифода бурданд. Тавассути усулњои мазкур, 3авонон малакаи дар 3амъият баромад 
кардан ва дар мубоњисаву муњокимањо иштирок карда, аќида ва фањмиши худро иброз 
доштанро такмил доданд. Дар фаслњои марбути консепсияи мазкур оид ба тањияи 
барномањои таълимї ва модулњои таълимї оид ба маърифати шањрвандї, муоширати 
3амъиятї, идоракунии лоињањо, банаќшагирии ти3орат ва амсоли он маълумот пешнињод 
шуда, бо мисолњои амалие, ки дар нати3аи татбиќи Барномаи Љавонони Пешсаф сан3ида 
шудаанд, тањким меёбанд.  
 

 

Шарњи мафњуми маърифати шањрвандї 

Маърифати шањрвандї воситаи асосии 3алби 3омеаи шањрвандї ба 3араёни 
демократикунонї,  худшиносї, равандњои и3тимої, иќтисодї, њуќуќї ва сиёсии 3омеа аст. 
Тавассути низоми мазкур шахс дониш,  малака ва мањорати иштироки фаъолонаро дар њаёти 
и3тимої, иќтисодї ва сиёсии 3омеа  пайдо мекунад. Тавассути воситањои маърифати 
шањрвандї, 3авонон метавонанд њуќуќу ўњдадорињоя худро омўзанд ва дар амал татбиќ 
намоянд. 

 

II. Тарњрезї ва татбиќи барномаи маърифати шањрвандї дар мактабњои тањсилоти 
миёнаи умумї 

Системаи тањсилоти миёнаи умумї дар Љумњурии То3икистон дар таълиму тарбияи 
наврасону 3авонон наќши басо муњим дорад. Љараёни таълиму тарбияи наврасону 3авонон 
дар сатњњои гуногуни тањсилоти миёнаи умумї дар асоси стандартњои тањсилоти миёнаи 
умумї ба роњ монда шуда, талаботи он мўњтаво, барнома, самтњо ва низоми муассисањои 
таълимие, ки тањсилоти миёнаи умумиро татбиќ мекунанд, муайян мекунад.  

Дар стандартњои тањсилоти миёнаи умумї тарбияи шањрванди соњибмаърифат, ки њуќуќу 
ўњдадорињои шањрвандии худро хуб дарк карда, арзишњои 3омеаи дунявї ва демократиро 
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ќадр мекунад, њамчун мањаки асосии 3араёни таълиму тарбияи кўдакон, наврасон ва 3авонон 
муќарар шудааст.   

Аз ин лињоз, баланд бардоштани донишу малакаи хонандагони зинањои гуногуни тањсилоти 
миёнаи умумї оид ба маърифати шањрвандї бояд яке аз вазифањои асосии 3араёни таълиму 
тарбияи насли наврас гардад.  

Хонандаи имрўза бояд на танњо аз њуќуќу ўњдадорињои худро донад, балки дар мавриди 
зарурї аз онњо њимоят кунад ва масъулият нишон дињад. Мактаб низ 3узъи 3удонопазири 
3омеаи муосир буда, тамоми тамоюлњои рушди 3омеаро бояд дар ќоидаву рафтор, ташкили 
3араёни таълим, муносибати шогирдону омўзгорон, муносибати хонандагон байни худ ва 
муносибати омўзгорон бо волидайн инъикос кунад.  

Пас маърифати шањрвандї на танњо метавонад 3узъи барномаи таълимии фанњо, балки 
њамчун замина дар ташкили 3араёни таълиму тарбия, идоракунї ва ташкили машѓулиятњо 
оид ба муњокима ва ќабули ќарор дар сатњи мактаб истифода мешавад. Яъне бо иваз шудани 
арзишњои миллї наќши мактаб дар тарбияи наврасону 3авонон ва омода намудани 
шањрвандони соњибмаърифат таѓйир меёбад. Мактаб акнун њамчун татбиќкунандаи сиёсати 
3омеаи демократї, ки Љумњурии То3икистон барои ташкил намудани он њама3ониба кўшиш 
менамояд, амал мекунад.  

Аз ин лињоз, мутобиќ сохтани принсипњои зерин ба барномањои таълимї, тартиби 
идоракунии синф ва мактаб аз манфиат холї нест:   

Принсипи рияои њуќуќњои инсон, демократия ва волоияти ќонун. Тамоми 3араёни таълим, 
муносибат (байни кормандони мактаб, омўзгорону хонандагон, хонандагон) ва арзишњо дар 
мактаб бо назардошти риояи њуќуќњои инсон, эњтироми арзишњои 3омеаи демократї, ки 
озодии баён, шафофияти ќабули ќарор, иштироки њамаи субъектњои раванди таълим дар 
муњокима ва ќабули ќарор ба роњ монда мешавад. Рафтору муносибати намунавї ва 3алби 
кўдакон, наврасон ва 3авонон ба ин равандњо метавонад дар нињоди хонандагон арзишњои 
аслии 3омеаи шањрвандї ва демократиро 3о дода, ўро барои дар овони калонсолї њамчун 
шањрванди фаъол, ки њуќуќу ўњдадорињои худ ва ањли 3омеаро медонад ва риоя мекунад, 
тарбия намояд. Ин принсип тавассути вазифањои зерин амалї карда мешавад:  

- Дониши хуби омўзгорон оид ба њуќуќ ва ўњдадорињои кўдакон; 
- Љалби хонандагон дар муњокима ва ќабули ќарор оид ба интихоби роњбари синф, 

сардори синф ва дигар намояндагї; 
- Ваколатдор намудани хонандагон дар гирифтани тањсилоти босифат; 
- Фароњам овардани шароит ба хонандагони талаботи махсусдошта; 
- Ба роњ мондани талабот ба муносибатњои баробарии гендерї; 
- Тањия, фањмондадињї ва риояи ќоидањои рафтор дар мактаб, ки дар асоси арзишњои 

миллї, демократї, тањаммулпазирї (нисбат ба аќаллиятњо ва амсоли он); 
- Омода намудани кўдакон, наврасон ва 3авонон ба иштироки фаъолона дар 3араёни 

муносибатњои 3амъиятї; 
- Тањияи восита ва механизми мубориза бар зидди хушунат, нажодпарастї, хашму 

бадбинї дар байни хонандагон; 
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- Ташкил намудани гурўњњои 3авонони пешсаф ба маќсади намояндагї дар муњокима 
ва ќабули ќарор дар сатњи мактаб ва амсоли он.  

Принсипи адолати и%тимої ва иштирок дар чорабинињои %амъиятї.  

Хонандагон бояд аз арзишњои 3омеаи адолатпарвар дар сатњи мактаб бархурдор шаванд. 
Инро метавон дар интихоби шаффоф барои сарварї ва пешсафї дар мактаб, 3алби 
хонандагон ба озмунњои фаннї, ба роњ мондани системаи шаффоф ва адолатноки арзёбии 
дастовардњои таълимии хонандагон. Љалби хонандагон ба маърака ва чорабинињои 
гуногуни 3амъиятї, аз 3умла ташкил намудани амалњои ихтиёрї барои расонидани 
хизматњои и3тимої ба пиронсолон ва эњтиё3мандон, гузаронидани маъракањои экологї ва 
тарзи њаёти солим, ташкил ва гузаронидани озмунњои варзишї ва амсоли он.  

Принсипи масъулиятшиносї. Тарбияи насли наврас дар асоси принсипи масъулиятшиносї 
бояд дар чањорчўбаи ќоидаву тартибот ба роњ монда шавад. Хонандагонро ба њис кардани 
масъулият нисбат ба гирифтани таълим, и3рои вазифањои таълимї, нигоњубини ашё ва 
та3њизоти мактабї ва ѓайра дар 3араёни таълиму тарбия бояд равона кард. Барои татбиќи 
принсипи мазкур роњбарони синф, омўзгорони фаннї, падару модарон ва худи хонандагон 
бояд фаъолона шомил гарданд.  

2.1. Њамгироии маќсад ва вазифањои маърифати шањрвандї ба барномањои таълим 

Зарурати њамгироии маќсад ва вазифањои маърифати шањрвандї аз талаботи Стандарти 
тањсилоти миёнаи умумї бар меояд, ки он дар шакли зерин та3ассум ёфтаанд: 

− дар бораи моњияти мафњумњои инсон, шањрванд, Ватан, ватандўстї, тасаввурот њосил 
намоянд; 

− арзишњои фарњангию таърихии халќи то3ик ва суннату анъанањои халќњои дигарро 
эњтиром намоянд; 

− ањамияти и3тимоии «субъекти 3амъиятї» (талаба, њамсинф, аъзои коллектив) ва 
ѓайраро дарк намоянд; 

− меъёрњои ахлоќии рафторро аз худ намоянд, ба сифатњои худ бањо дода тавонанд, 
боадаб ва хушзењн бошанд; 

− моњият ва мафњуми иборањои «пиндори нек», «гуфтори нек», «рафтори нек» -ро дарк 
намоянд; 

 
Барои бо њамгироии бомуваффаќияти маќсад ва вазифањои маърифати шањрвандї ба 
барномањои таълим таѓйирот дар самтњои зерин зарур аст: 
 
Мундари%аи тањсилот 
Ба фанњои 3омеашиносї ва гуманитарие, ки дар наќшаи таълимї муќаррар шудаанд, 
мавзўъњои зерин илова карда шаванд: 

- Њуќуќњои инсон; 
- Тањаммулпазирї ва созиш; 
- Љомеа ва њокимияти мањаллї; 
- Арзишњои 3омеаи демократї ва њуќуќбунёд ва амсоли он. 

Фаъолияти таълимї дар %араёни дарс 
Љараёни таълим тарзе бояд ба роњ монда шавад, ки ба њар хонанда имконияти такмили 
малакаву мањоратњои зерин фароњам оварда шаванд: 
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- Ќобилияти дар гурўњ бо дигарон њамкорї кардан; 
- Мањорати гузаронидани гуфтушунид; 
- Мањорати суханронии умумї, баромад кардан ва дар мубоњиса иштирок кардан; 
- Ќобилияти ќабули ќарори мувофиќ дар вазъиятњои гуногуни таълимї ва њаётї. 

 
Фаъолиятњои баъдидарсї  
Љалби хонандагон ба фаъолиятњои гуногуни баъдидарсї, ки онњо тавонанд дониш, малака 
ва мањорати азхудкардаашонро дар амал татбиќ кунанд, хеле муњим аст. Тавассути чунин 
фаъолиятњои кўдакон, наврасон ва 3авонон метавонанд малакаву мањорати ихтиёрона 
фаъолият кардан, иштирок дар 3араёни чорабинињои 3амъиятї ва масъулияти шањрвандии 
худро такмил дињанд. Тавассути чунин фаъолиятњо имконияти рушди наврасону 3авонон 
зиёд гашта, иштироки онњоро дар њалли масъалањои и3тимої  таъмин мегардад.  
 
Ба роњ мондани корњои мустаќилонаи хонандагон  
Рушди њама3онибаи шахсият дар низоми маърифати шањрвандї яке аз маќсадњои асосї аст. 
Аз ин лињоз, ташкили корњои мустаќилона тавассути тањияи лоињањо оид ба масъалањои 
гуногуни и3тимої ва иќтисодии мањалла, аз 3умла, тарзи обёрии заминњои лалмї, дуруст ба 
роњ мондани тартиби интихоби раиси мањалла, наќшаи инкишофи иќтисодии мањалла ва 
амсоли он, метавонанд ба рушди хонандагон таъсири мусбї расонанд.  
 
Ташкили гурўњњои ташаббускор дар мактаб аз њисоби наврасону %авонони пешсаф  
Чунин гурўњњоро метавон дар заминаи ташкилоти наврасон ва 3авонони мактаб «Ворисони 
Сомонї» ва «Сомониён» ба роњ монд. Гурўњњои ташаббускорро метавон аз њисоби 
хонандагони фаъол ва пешсафи мактаб ташкил намуда, барои њалли масъалањои гуногуни 
дохили мактабї, аз 3умла, назорати рафтори хонандагон дар мактаб, назорати давомоти 
хонандагон, назорати и3рои вазифаи хонагии хонандагон, ташриф ба хонањо ба маќсади ба 
тањсил фаро гирифтани хонандагоне, ки мактабро тарк кардаанд ва амсоли он сафарбар 
намуд. Ташкили гурўњи ташаббускор барои баланд бардоштани њиси масъулиятшиносии 
шањрвандии хонандагон хеле муфид аст.  

 
Усулњои таълиму тадрис 
Маърифати шањрвандї на танњо тавассути додани дониш, балки тавассути дар амал татбиќ 
кардани он самараи бештар медињад. Донистани њуќуќу ўњдадорињо, арзишњои 3омеаи 
демократї ва њуќуќбунёд маънои онро надорад, ки хонанда метавонад дар мавридњои 
зарурат аз онњо истифода барад ва ё њимоят кунад. Барои ин хонанда бояд тавассути усулу 
муносибатњои гуногуни таълим мўњтавои таълимро аз худ карда, малакаву мањоратњоро 
машќ кунад. Барои ин омўзгорон дар 3араёни банаќшагирї ва таълим низому муносибатњои 
зерини таълимиро истифода баранд:  
 

− Таълими интерактивї; 

− Таълими хонандамењвар (хонанда дар маркази диққат);  

− Арзёбии ташаккулдињанда; 

− Муњокимаронї, мубоњиса ва корњои лоињавї. 
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2.2. Тањияи маводи таълим оид ба маърифати шањрвандї 

Маводи таълими маърифати шањрвандї бо назардошти низоми таълими хонандамењвар 
тањия карда мешавад. Маводи таълим дар ин 3о њамчун ма3мўи маводи омўзишї, аз 3умла 
дастурњои таълимї, рањнамои омўзгор, маводи таќсимотї ва амсоли он, фањмида мешавад. 
Њангоми тањияи маводи таълим оид ба маърифати шањрвандї меъёрњои зерин ба эътибор 
гирифта шаванд:  

- Маќсад ва вазифањо мушаххас баён шуда бошанд; 
- Дастур ва супоришњо ба маќсад ва вазифањои машѓулият мувофиќ бошанд; 
- Хонандагонро (иштирокчиёни машѓулиятро) ба тањлил, таркиб ва арзёбии ахбор 

њидоят намоянд; 
- Њамкории баёни омўзгор ва хонанда, хонанда ва хонандагонро таъмин намояд; 
- Усулњои фаъол ва шавќовар истифода шаванд; 
- Хонандагонро барои дар амал сан3идану та3риба кардани донишу малакаи нав 

водор намоянд; 
- Ба хонандагон имконияти ба худ ва ба дигарон бањо додан фароњам оварда шавад.  

Љараёни тарњрезї якчанд марњаларо фаро мегирад ва мураттиби барнома ва маводи таълимї 
оид ба маърифати шањрвандї ин марњалањоро бояд ба эътибор гирад.  

Марњалаи 1. Тарњрезї дар ин марњала мураттиб/омўзгор бояд маќсад, вазифа ва усули 
таълиму арзёбиро муайян кунад. Барои муайян намудани ин унсурњо ў бояд ба саволњои 
мазкур 3авоб гардонад: Хонандагон бояд кадом донишро аз худ карда, кадом малака ва 

мањоратро соњиб шаванд? Барои расидан ба ин маќсад хонандагон бояд кадом ахборро тањлилу 

баррасї кунанд ва кадом малакањоро машќ кунанд? Барои самаранок аз худ кардани донишу 

малака кадом усулу воситањои таълим мувофиќтаранд? Ман чи гуна муайян карда метавонам, 

ки оё хонандагони ман дониш, малака ва мањоратро аз худ кардаанд ё на?  

Марњалаи 2. Тањия дар ин марњала мураттибон ё омўзгорон метавонанд ќолаби муайянро 
истифода баранд. Дар ин марњала тамоми фаъолияти таълимї, усулњое, ки дар давоми 
машѓулият истифода мешаванд, ќадам ба ќадам шарњ дода мешаванд. Дар поён як ќолаб 
њамчун намуна пешнињод карда мешавад: 

Наќшаи намунавии машѓулияти маърифати шањрвандї1 

Номи 
машѓули
ят 

Дар ин �о номи машѓулият сабт мешавад. Номи машѓулият бояд 
диќќат�албкунанда ва шавќовар буда, ба мавзўъ робитаи ќавї дошта бошад.   

Нати%аи
таълим 

Дар ин �о нати�аи нињої навишта мешавад. Яъне хонандагон то охири машѓулият 
кадом дониш, малака ва мањоратро аз худ мекунанд. Нати�аи таълим бояд 
мушаххас, ченшаванда, и�рошаванда ва мувофиќ бошад.  

Маводи 
зарурї  

Дар ин �о маводи таълимї, аз �умла ќаламу дафтар, коѓаз ва дигар маводе, ки дар 
�араёни машѓулият истифода мешаванд, дар� мегарданд.  

Шарњ Дар ин �о шарњи мухтасари машѓулият оварда мешавад. 
Дастур 
Лањзаи яхшиканї ё фаъолгардонии хонандагон 

                                                      
1Аз дастури машѓулиятњои иловагї ва фаъолиятњои шавќовари БОПТМ (USAID/SDPP) бо таѓйиру 
иловањо иќтибос шудааст 
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Маќсади лањзаи яхшиканї ё фаъолгардонии хонандагон ба машѓулият омода кардани 
хонандагон ва њавасманд гардонидани онњо мебошад. Лањзаи яхшиканї бояд шавќовар, фаъол 
ва ба тарзи бозї, саволу �авоб, ангезиши зењн гузаронида шавад. Эзоњ: Ин марњала бояд ба 
маќсад ва мавзўи дарс алоќаи зич дошта бошад.  
 
Ќадамњои асосии машѓулият 
Мавзўъ ва маќсади асосии машѓулият дар ин марњала ба хонандагон пешнињод карда шуда, 

тавассути усулњои низоми таълими хонандамењвар, интерактивї ва фарогир ба роњ монда 

мешавад. Хонандагон ахборро тавассути стратегияњои гуногун аз худ карда, дониш, малака 

ва мањорати навро машќ мекунанд. Хонандагон метавонад дар гурўњњои дунафара, чорнафара 

(ё зиёдтар) ё дар тимњо машѓул шуда, масъаларо тањлил, муњокима ва арзёбї кунанд, наќш 

офаранд, мубоњиса намоянд. Мањз дар њамин марњала муаррифї ва мустањкамкунии дониш, 

малака ва мањорати нав ба роњ монда мешавад.  

 
Арзёбї ва %амъбасти машѓулият 
Дар ин марњала хонандагон нати�ањои ба даст овардаашонро арзёбї мекунанд. Дар ин �о 

арзёбї хусусияти ташаккулдињанда пайдо мекунад, яъне хонандагон ба фаъолияти таълимии 

худ ва њамсинфон бањо медињанд. Арзёбї тавассути саволу �авоб, пур кардани �адвалњо, 

пурсишномањо ва ѓайра ба роњ монда мешавад.  
 

 

Барои пурра дарк кардани ќолаби боло дар зимаи намунаи як машѓулиятро пешнињод 
кардаем. 

Марњалаи 3. Тадрис  дар марњалаи мазкур наќшаи машѓулият амалї карда мешавад. 
Машѓулиятро дар асоси дастурњо ва ќадамњо гузаронида, агар зарур шавад дар 3араёни 
машѓулият ба наќша таѓйиру иловањо ворид карда мешавад. Муњим он аст, ки њар як ќадами 
банаќшагирифтаатон амалї карда шавад.  

Марњалаи  4. Тањлил  дар ин марњала мураттиб ё омўзгор дар асоси нати3ањои машѓулияти 
гузаронидааш маводи таълимро тањлил карда, ба он таѓйиру иловањо ворид месозад ва 
барои минбаъд истифода бурдан, онро тозанавис мекунад. 

2.3. Воситањои таълим ва арзёбии маърифати шањрвандї 

Воситањои таълим ва арзёбии маърифати шањрвандї ин ма3мўи усулу методњо мебошад, ки 
њангоми ба роњ мондани машѓулиятњо истифода бурда мешавад. Асосан ин методњо аз 
низоми таълими хонандамењвар, таълими интерактивї арзёбии ташаккулдињанда сарчашма 
мегиранд. Оид ба ин низомњо дар Замимаи 2 маълумоти мушаххас оварда шудааст.  

Принсипњое, ки њангоми интихоб ва тањияи воситањои таълим ва арзёбї ба эътибор гирифта 
мешаванд: 

− Таќсимоти баробари имкониятњои таълим – яъне ба њар як хонанда имконияти дар 
раванди дарс иштирок кардан дода мешавад. Ин амал тавассути корњои дунафара ва 
гурўњї сурат мегирад.  

− Озодии баён – хонанда (хонандагон) имконияти озодона баён кардани фикрро 
доранд; 
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− Масъулиятшиносї – хонандагон ба гирифтани таълим масъуланд; 
− Таѓйири наќшњо – омўзгор дар дарси интерактивї наќши роњбаладро касб мекунад. 

Ў тавассути масъалаву саволњои гуногуни таълим хонандагонро ба самти дуруст 
равона месозад; 

− Фазои мусоиди таълим – масъалањо, матнњо, саволњо ва тарзи муоширату ороиши 
синф ба њавасмандгардонии фаъолияти таълимии хонанда равона мешаванд; 

− Таълими бе «тамѓа» – дар раванди дарси интерактивї калимањои «духонак», 
«танбал», «сегирак» ва амсоли ин истифода бурда намешаванд; 

− Арзёбии ташаккулдињанда – арзёбї дар таълими интерактивї на барои танбењ додан, 
балки барои ташаккули фаъолияти таълимии хонанда истифода мешавад; 

− Идораи бонизоми машѓулият – њама гуна фаъолият дар дарс ба азхуд кардани 
донишњо ва ноил гаштан ба маќсаду нати3аи таълим равона мегардад. 

− Ба эътибор гирифтани шахсияти хонанда – дар машѓулиятњо хоњиш, завќ ва зењни 
хонанда ба эътибор гирифта мешаванд.    
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III. Тарњрезї ва татбиќи барномаи тањсилоти ѓайрирасмии маърифати шањрвандї 

Ба њамагон маълум аст, ки хатми тањсилоти миёнаи умумї ва дар муассисањои таълимии 
тањсилоти миёна омўхтани асосњои илму техника, гирифтани дониш оид ба малакањои њаётї 
ва такмил додани маърифати шањванди унсури муњими тарбияи насли 3авон аст. Бо ву3уди 
фарогирии саросарии 3авонон ба зинањои тањсилоти миёнаи умумї, на њамаи 3авонон 
имконияти идома додани тањсилро дар мактаб доранд ва баъд аз хатми синфи нўхум ё 
барваќттар тањсилро дар мактаб ќатъ мекунанд. Ќобили ќайд аст, ки дар барномањои 
таълимї мавзўъњои асосии маърифати шањрвандї ба синфњои 10-11 мувофиќ меояд. Бо 
назардошти он, ки сатњи тарки мактаб кардани хонандагон баъд аз хатми синфи 9 - 22.6% 
ташкил мекунад2, мо бо боварї гуфта наметавонем, ки ин миќдори хонандагон мавзўъњои 
асосии маърифати шањрвандиро аз худ намекунанд. Аз ин лињоз, тањия ва татбиќи 
барномањои тањсилоти ѓайрирасмии маърифати шањрвандї дар њалли масъалаи мазкур басо 
муњим аст.  

Асосан маърифати шањрвандї дар ќолаби низоми тањсилоти ѓайрирасмї хуб ва самаранок 
ба роњ монда мешавад, зеро дониш, малака ва мањорати назариявиро иштирокчиён 
метавонанд дар амал ба зудї сан3анд ё машќ кунанд. Аз ин лињоз њангоми тарњрезии 
барномањои маърифати шањрвандї дар ќолаби тањсилоти ѓайрирасмї се самтро ба эътибор 
гирифтан зарур аст: (1) Дониши назариявї (2) Татбиќи амалии донишњои андўхта ва (3) 
Тањлилу хулосабарорї. Инро дар наќша чунин нишон додан мумкин аст: 

 

 

Дар 3араёни тањияи барномањои тањсилоти ѓайрирасмии фаъолиятњои таълимию 
маърифатиро ба се гурўњ муттањид кардан ќобили ќабул аст: (1) Фаъолиятњои таълимие, ки 
дониш, малака ва мањорати навро муаррифї/пешнињод мекунанд; (2) Фаъолиятњои 
таълимию маърифатие, ки барои машќ ва дар амал татбиќ кардани дониш, малака ва 

                                                      
2Дастурамал барои барномаи «Тањсилро дар мактаб идома дињед!» Душанбе, 2012 

Дониш 
гирифтан

Татбиќи 
амалии 
донишу 
малака 

Тањлилу 
хулосабаро

рї
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мањорати маърифати шањрвандї истифода мешаванд; ва (3) Фаъолиятњои таълимию 
маърифатї барои њавасманд гардонидани 3авонон. 

Дар 3адвали поён тадбирњои гуногун вобаста ба фаъолияти таълимию маърифатї пешнињод 
карда мешаванд. Дар доираи Барномаи Љавонони Пешсаф аксари ин тадбирњо амалї шуда, 
ба инкишофи дара3аи маърифати шањрвандии 3авонон мусоидат карданд. 

Муаррифии/пешнињоди 
дониш, малака ва мањорати 
нав оид ба маърифати 
шањрвандї 

Машќ ва дар амал татбиќ 
кардани дониш, малака ва 
мањорати нав оид ба 
маърифати шањрвандї 

Њавасманд гардонидани 
%авонон 

Ташкили тренингњои 
омўзишї оид ба маърифати 
шањрвандї  
 
Ташкил ва гузаронидани 
конфронс ва форумњо барои 
3авонон  
 
Ташкили махзани маводи 
таълимї оид ба маърифати 
шањрвандї  
 
 
 
 

Тањияи ва татбиќи лоињањои 
хурди 3амъиятї аз тарафи 
3авонон 
 
Пешнињоди хизматрасонии 
3амъиятї (тадбирњои 
ихтиёрї, ташкили гурўњи 
ихтиёриён) 
 
Ташкили гурўњи пешсафон аз 
њисоби 3авонони мањалла  

Ташкил намудани лагерњои 
маърифатї-фароѓатї 
 
Табодули та3риба  
 
Курсњои омўзишї 
(компютер, забони хори3ї, 
дўзандагї ва ѓайра) 
 
Ташкили озмунњо барои 
3авонон  
 
Ташкил ва гузаронидани 
маъракањои маданї-
маърифатї 

 

Барномаи Љавонони Пешсаф чунин барномањоро тавассути ташкилотњои ѓайридавлатии 
мањаллї ба роњ монда, 3алби фаъолонаи 3авонон таъмин намуд. Дар фасли мазкур тарзи 
тарњрезї, тањия ва татбиќи чунин барномањо дар асоси та3риба ва нати3ањои Барномаи 
Љавонони Пешсаф пешкаш карда мешавад.  

3.1. Ташкили тренингњои омўзишї оид ба маърифати шањрвандї 3 

Семинарњои омўзишии маърифати шањрвандии ѓайрирасмїбарои амалї кардани як ќатор 
маќсадњои асосї ба монанди андўхтани дониш оид ба та3рибањои демократї ва нињодњо, 
омўзиши аќидањо ва арзишњои демократї, пешнињоди малакаю мањорати шањрвандї ва 
3алби 3авонон барои иштироки  комилу бошуурона дар корњои 3амъиятї тањия мешаванд. 
Он њамчунин ба 3авонон барои фаъолона ширкат варзидан дар њалли масъалањои мав3уда 
дар 3амеањои худ метавонад ёрї дињад.  

Барномаи маърифати шањрвандии баъдидарсї дар асоси як ќатор принсипњо тањия 
мешаванд: 

1. Дарсњо бояд мунтазам баргузор шаванд, зеро њар ќадар чорабинињо бисёр доир 
гарданд, њамон ќадар гурўњи мунтахаб майл ба азхуд кардан ва нигоњ доштани 
ахборот пайдо мекунад;  

                                                      
3 Барномаи Љавонони Пешсаф. Дастурамали 1 оид ба маърифати шањрвандї. Душанбе - 2012 
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2. Методњои таълимии гуногун ва муштарак истифода бурда шаванд, зеро  методњои 
дарси интерактивї нисбат ба дарси ѓайрифаъол (анъанавї) ба монанди маърўза ё 
таќсими маводњо, ки ќаблан бисёртар истифода мешуд, пурсамартар буда, ба 
дара3ањои баланди таѓйироти мусбї оварда мерасонанд.  

 

3. Муаллимон бояд аз муњити мањал огоњ бошанд ва мутобиќи он фаъолияти хешро пеш 
баранд, зеро сифати мањорати муаллим ба сифати курс таъсири бевосита мерасонад. 
Муаллими курси маърифати шањрвандї бо ву3уди доштани таасуроти амиќу устувор 
дар бораи гурўњи мунтахаб, бояд њамеша дар 3усту3ў ва пайдо кардани иттилооти 
наву тоза бошанд.   
 

Њамзамон: 
 

− Бо истифода аз роњу усулњои гуногун монеањое, ки бар зидди иштироки доимї равона 
шудаанд,  пеш аз амалї намудани барнома бартараф намоед.   

− Љињати иштирок намудан дар барномаи маърифати шањрвандии сиёсї ва и3тимої 
тавассути ташкилотњои ѓайридавлатї ва ё шахсони расмии давлатї барои бевосита 
иштирок намудани гурўњ дар барнома шароит фароњам биёред. 

− Ба мавзўњо, ки бевосита ба њаёти њаррўзаи одамон мувофиќат мекунанд эътибор 
дињед. Њамоњангсозони барнома бояд проблемаи аввалиндара3аи мардумро муайян 
намуда, баъдан нишон дињанд, ки чӣ тавр масъалањои демократї ва идоракунї ба 
њалли проблемањо мусоидат карда метавонанд.    

− Ба такмили омўзиши муаллимон бояд сармоягузорї кард, зеро тањияи курси муњим ва 
методњои дарсдињї, омўзиши барандагон дар пешрафти курси маърифати шањрвандӣ 
муҳим аст.  

− Ба масъалањои гендерї (3инсї) диќќат дињед,  зеро духтарон назар ба писарон дар 
масъалаҳои иштирок дар ҳаёти ҷомеа, истифодабарии манбаъњо ва арзишњои 
фарњангиву маданї бештар ба монеањо рў ба рў мешаванд.  

 

Тавсия мешавад, ки барномаи омўзиши маърифати шањвандї 10  њафтаро фаро гирифта, њар 
њафта ба муддати 2 соат омўзиш гузаронида шавад. Мавзўъњои тахминии барномаи 
омўзишии маърифати шањрвандї чунин буда метавонанд: 

− Муќаддимаи курси маърифати шањрвандии ѓайрирасмї; 
− њуќуќњои инсон; 
− тањаммулпазирї ва созиш; 
− дин ва њуќуќњо 
− 3омеа ва њокимияти мањаллї 
− фаъолияти ихтиёрї, фаъолияти 3амъиятї ва масъулияти шањрвандї; 
− мањорати гузаронидани гуфтушунидњо; 
− мањорати суханронии умумї, баромад ва мубоњиса; 
− рушди имконоти 3авонон; 
− фаъолияти гурўњњои ташаббускор ва ташкилотњои 3амъиятї. Пешкаш намудани 

наќшаи амалии шахсї. 
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Тасвири 3араёни тањия ва татбиќи тренингњои омўзишии маърифати шањрвандї: 

№ Ќадамњо Шарњ  Маводи тавсияшаванда аз 
Барномаи Љавонони 
Пешсаф 

1 Тањияи барнома ва 
маводи таълим 

Ташкилот дар асоси тавсияњои 
консепсияи мазкур барнома ва 
ма3мўи маводи таълимро тањия 
мекунад. Талабот ба мазмун, 
мундари3а ва усули омўзишро, ки 
дар боло оварда шудааст ба эътибор 
гирифта шавад. Инчунин барнома ва 
маводи таълимие, ки аз тарафи 
Барномаи Љавонони Пешсаф тањия 
шудааст, истифода бурда метавонед.  

Барномаи Љавонони 
Пешсаф. 
Дастурамали I 
Оид ба маърифати 
шањрвандї, Душанбе 2013 
Аз сомонаи 
http://www.aot.tj/тањсилоти 
ѓайрирасмї/ дастрас карда 
метавонед  
 
 

2 Омода намудани 
тренерон  

Барои хуб ва босифат ба роњ 
мондани тренингњои омўзишии 
маърифати шањрвандї омўзгорон 
бояд тренинги махсусро гузаранд ва 
соњиби сертификат шаванд. Дар 
3араёни омода намудани тренерон, 
на танњо мазмуну мундари3аи 
маърифати шањрвандї, балки усули 
таълим ва гузаронидани семинарњо 
ба роњ монда мешаванд. Тавсия 
мешавад, ки дар 3араёни омода 
намудани тренерон масъалањои 
мазкур 3иддан ба эътибор гирифта 
шаванд: низоми таълими 
интерактивї, хонандамењвар, 
воситаи арзёбии дастовардњои 
иштирокчиён ва нати3ањои омўзиш.  

 

3 Интихоби 
иштирокчиён  

Чун фоидабарандагони асосии 
барнома 3авонон мебошанд, ки 
њангоми интихоб синну соли 
иштирокчиён ба эътибор гирифта 
мешавад. Барои интихоб шудан ба 
духтарону писарон имконияти 
якхела дода шуда, мувозинати 
гендерї ба эътибор гирифта 
мешавад. Махсусан њангоми 
интихоби иштирокчиён хоњишу 
завќи онњо, фаъолнокии онњо ва 
хоњиши њалли масъалањои 3омеа 
муњим аст.  

 

4 Интихоби 3ои 
гузаронидани 
тренинги омўзишї  

Интихоби 3ои гузаронидани 
тренинги омўзиши низ наќши калон 
мебозад. Макони гузаронидани 
омўзиш бояд ба аксари иштирокчиён 
дастрас бошад. Синфхона бояд 
равшан ва имконияти њавохўрии он 
муњайё бошад.  
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5. Гузаронидани 
тренинг 

Раванди 3араёни тренинг бо 
истифодаи усулњои фаъоли таълим 

Усулњои интерактивї 
Маводи таксимотї 

6 Арзёбии пешакї, 
3орї ба 3амъбастии 
тренинги омўзишї  

Ба маќсади муќоисаи нати3ањо дар 
оѓози тренинги омўзишї арзёбии 
пешакї гузаронида мешавад. Ин 
навъи арзёбї барои муайян 
намудани дониши базавии 
иштирокчиён оид ба маърифатї 
шањрвандї буда, нати3ањои он то 
охири тренинг нигоњ дошта 
мешаванд ва бо гирифтани арзёбии 
3амъбастї дастовардњои 
иштирочиён муќоиса карда 
мешаванд. Арзёбии 3орї мунтазам 
ба маќсади сан3идани инкишофи 
иштирокчиён ба сомон расонида 
мешавад. Ин арзёбї имконият 
медињад, ки мушкилот сариваќт 
муайян шуда, њамзамон њал гардад. 
Арзёбии 3амъбастї дар охири 
тренинги омўзишї гузаронида шуда, 
дастовардњои иштирокчиён 
3амъбаст карда мешавад.  

Барномаи Љавонони 
Пешсаф. 
Пурсишнома оид ба 
муайян намудани сатҳи 
дониш, рафтор ва амал 
Аз сомонаи 
http://www.aot.tj/тањсилоти 
ѓайрирасмї/ дастрас карда 
метавонед  
 
 

7 Хисобот оид ба 
тренинг 

 Замима: њамаи маводњое, 
ки тренер дар тренинг 
истифода бурд 

 

3.2. Ташкил ва гузаронидани конфронс ва форумњо барои %авонон 

Ташкили конфронс ва форумњо барои 3авонони пешсаф ба онњо имконият медињад, ки 
табодули та3риба карда, аз њамдигар омўзанд. Чун конфронсњо дар доираи барномаи 
маърифати шањрвандии 3авонон баргузор карда мешавад, мавзўъњои баррасишаванда бояд 
ба ин масъала марбут бошанд. Чунин конфронсњо њамчун замина барои ба муњокимаи 
масъалањо 3алб намудани 3авонон, шунидани афкори 3авононе, ки дар барномањои гуногуни 
маърифати шањрвандии 3авонон 3алб шудаанд, гирифтани ахборот оид ба ташкилотњо ва 
созмонњои давлатї ва ѓайридавлатии мањаллї ва байналмилалї оид ба барномањои 
маърифати шањрвандї ва табодули та3рибаи миллї ва байналмилалї хизмат мекунанд.  Дар 
Замимаи 3 барнома ва маълумоти мухтасар оид ба Конфронси якуми 3авонон, ки аз тарафи 
Барномаи Љавонони Пешсаф баргузор шудааст, пешнињод мегардад. Ин ба шумо имконият 
медињад, ки бо мўњтаво ва 3араёни конфронс ошно шуда, онро њамчун намуна истифода 
баред.  

Дар 3араёни тарњрезї ва гузаронидани конфронсу форумњо барои 3авонон якчанд  ќоидаро 
бояд ба эътибор гирифт: 

1) Банаќшагирї – ин марњала хеле муњим буда, аз ташкилкунандагони конфронс нерў ва 
ќобилияти махсусро талаб мекунад. Ќадами аввал муайян намудани мавзўи асосї ё 
марказии конфронс мебошад. Барои муайян намудани мавзўи асосї 
ташкилкунандагон бояд тањќиќоти хурд гузаронида, проблема ё масъалаи мубарми 
3авононро дар самти маърифати шањрвандї аниќ созанд. Љамъоварии ахборро барои 
муайян кардани мавзўи асосї метавонед тавассути сомонањои и3тимоии интернетї, аз 
3умла twitter, facebook, odnoklassniki ва ба монанди он ба роњ монед. Инчунин 
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гузаронидани муњокимаи гурўњї  бо гурўњи маќсадноки 3авонон воситаи хуби муайян 
кардани масъалаи асосї мебошад. Ќадами дуюм муайян намудани маърўзачиёни 
конфронс мебошад. Дар ин марњала ташкилкунандагон метавонанд аз њисоби 
иштирокчиён, тренерон ва фаъолони барномањои 3авонон маърўзачиёнро интихоб 
кунанд. Минбаъд тањияи барнома, омода намудани маводи таќсимотї ва интихоби 
иштирокчиён ба роњ монда мешавад.  
 

2) Банаќшагирии бу%ет – бу3ети конфронс вобаста ба маќсад ва шумораи иштирочиён 
тањия шуда, тамоми унсурњо, аз 3умла, таъминоти иштирокчиён бо 3ойи хоб, 
роњкиро, хўроки нисфирўзї, и3ораи толорњо ва ѓайраро фаро мегирад. 
Ташкилкунандагон бояд боварї њосил кунанд, ки маблаѓи дар бу3ет нишондодашуда 
ба њаќиќат рост меоянд.  
 

3) Интихоби иштирокчиён – вобаста ба гурўњи маќсаднок њар ташкилот метавонад 
меъёрњои интихоби худро тањия кунад ва дар асоси меъёрњои мазкур њайати 
иштирокчиёни конфронсро интихоб намояд. Барномаи Љавонони Пешсаф барои 
интихоби иштирокчиёни меъёрњои мазкурро истифода бурд: 
 

− Иштироки фаъолона дар курси омўзишии маърифати шањрвандї; 
− Иштироки фаъолона дар чорабинињои ихтиёронаи 3амъиятї; 
− Дониш, малака ва мањорати пешсафї: иштирок дар мубоњисањо, тањия ва 

татбиќи лоињањои хурди и3тимої. 
− Дорои ҳисси ташаббускорӣ ва навоварӣ 
− Хоҳишмандӣ 

 
4) Усул ва методологияи гузаронидани кофронсњо4- вобаста ба маќсад ва вазифањои 

конфронс усул ва методњо интихоб карда мешаванд. Аз ин лињоз, пеш аз интихоби 
усулњои ташкили 3араёни конфронс вазифањои онро баррасї кардан зарур аст. Дар 
поён якчан намунањои умумии вазифањои конфронс пешнињод мегарданд: 

− Ба њам овардани иштирокчиён як барномаи омўзишии маърифати шањрвандии 
мамлакатњои/минтаќањои мухталиф; 

− Шиносої бо шароити таълимии маърифати шањрвандї дар мамлакати 
ќабулкунандаи конфронс (барномањо, та3њизот, имкониятњо, тањќиќотњо ва 
амсоли он); 

− Шиносої бо барнома ва чорабинињои 3умњуриявї оид ба маърифати 
шањрвандї  

− Таќвият бахшидани њамкорї ва табодули та3риба байни ташкилотњое, ки ба 
масъалаи маърифати шањрвандї дар мамлакат ва берун аз он фаъолият 
мекунанд; 

− Ташаккули њамкорї, пайвастагї/муошират бо муассисањое, ки ба масъалаи 
маърифати шањрвандї машѓуланд; 

− Љалб кардани иштирокчиёни нави фаъол ба барномаи маърифати шањрвандї; 
− Донистани таърих, мавзеъњои диќќат3албкунанда, фарњанги мамлакати 

ташкилкунандаи конфронс; 
− Шиносої бо њаёти и3тимоии мамлакати ташкилкунанда; 
− Фароњам овардани шароит барои аз худ кардани дониш, малака ва та3рибаи 

нав; 
− Пайдо намудани дўстони нав ва вазифањои дигар. 

                                                      
4http://www.iapss.org/downloads/publications/iapss_conference_manual.pdf 
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Барои ба и3рои вазифањои мазкур усули муаррифї, лексияи хурд, муњокимаи умумї, 
муњокима ва ќабули ќарор дар гурўњњои маќсаднок/мавзўї ва амсоли он.  

 
5) Љамъбаст ва арзёбї – дар охири конфронс иштирокчиён метавонанд наќшаи њамкорї 

тањия карда дар он чорабинињоро оид ба масъалањои гуногуни маърифати шањрвандї 
ва ваќти гузаронидани онњоро 3о дињанд. Ташкилкунандагони конфронс дар 
3амъбаст аз иштирокчиён хоњиш мекунанд, ки конфронсро арзёбї кунанд. Инро 
тавассути саволномањо гузарондан мумкин аст. Тавассути саволномаи мазкур 
масъалањои ташкилии конфронс, аз 3умла, пешвоз гирифтани иштирокчиён, 3оба3о 
кардани онњо, хўроки пешкашшуда, макони баргузоршавии конфронс, та3њизот ва 
барномаву маводи пешнињодшуда арзёбї карда мешавад.  
 

 

3.3. Ташкил намудани клубњо, озмунњо ва маъракањои истироњатї-маърифатї ва дигар 
машѓулиятњои баъдидарсї оид ба маърифати шањрвандї барои %авонон 

 

Ташкил намудани чорабинињои гуногун  барои такмили донишу малака ва њавасманд 
гардондани  иштирочиёни машѓулиятњои баъдидарсї хеле заруранд. Агар дар 3араёни 
омўзишњо иштирокчиён оид ба маърифати шањрвандї гиранд, дар раванди 
машѓулиятњои иловагї иштирокчиён ин донишу малакаро машќ мекунанд ва дар амал 
татбиќ мекунанд. Дар 3адвали поён навъи чорабинї/машѓулият маќсад ва вазифањои 
асосии он ва адабиёти тавсияшаванда оварда мешавад. Шумо њангоми тањия кардани 
чунин барномањо метавонед аз ин тавсияњо истифода баред.  

 

Фаъолият/чорабинї Маќсад ва вазифањо  Адабиёти тавсияшаванда 
 

Клубњои 
мубоњисавї (дебата) 

Клубњои мубоњисавї (дебатавї) ба маќсади 
таќвият бахшидан ва такмили мањорати 
суханварї, тањлилу муњокимаи масъалањои 
гуногуни и3тимої, сиёсї ва њаётї ташкил 
карда мешаванд. Вазифаи асосии клубњои 
мубоњисавї муайян намудани мавзўъњо ва 
масъалањои мубоњисавї ва 3алби 3авонон 
ба муњокимаи ин масъала аст. 
Иштирокчиёни клубњои мубоњисавї 
сараввал бояд дониш, малака ва мањорати 
дар мубоњиса иштирок карданро аз худ 
кунанд. Клубњои муњокимавиро метавон 
дар сатњи мањал, ноњия, вилоят ва 3умњурї 
ташкил намуд. Инчунин байни клубњои 
гузаронидани озмунњои мубоњисавї барои 
таќвияти масъалаи мазкур заруранд  

Намунаи сохтори клуби 
мубоњисавї  
 
Маълумотнома оид ба 
гузаронидани озмуни 
мубоњиса (дебата)  

Клубњои фаннї 
(масалан, 
журналистони 
�авон, 

Ташкил намудани клубњои фаннї (мавзўї) 
барои њавасманд гардонидани 
иштирокчиён хеле заруранд. Дар чунин 
клубњо иштирокчиён мувофиќи завќ 

Намунаи барнома ё 
низомномаи клуби 
фаннї 
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таърихшиносони 
�авон, 
сиёсатмадорони 
�авон ва ѓайра) 

шомил гашта, нозукињои касбњои 
гуногунро аз худ карда, малакаву мањорати 
марбутро дар амал месан3анд ва дар њаёти 
и3тимоии 3омеа сањм мегузоранд. Клубњои 
фаннї гуногун буда метавонанд: клубњои 
журналистони 3авон, сиёсатмадорони 
3авон ва ѓайра.  

Курсњои омўзишї 
(дузандагї, 
компютер, забони 
хори�ї ва ѓайра) 

Ташкил намудани курсњои омўзишї, аз 
3умла дўзандагї, оўзиши компютер, 
забонњои хори3ї, асосан барои њавасманд 
гардонидани 3авонон равона мегарданд. 
Дар 3аарёни омўзиш 3авонон малакаву 
мањорати нав пайдо мекунанд. Чунин 
курсњои омўзиширо дар асоси барномањои 
кўтоњмуддат ва миёнамўњлати омўзишї ба 
роњ мондан мумкин аст.  

Барномаи курсњои 
омўзишї (комютер, 
дўзандагї, забонњои 
хори3ї) 
 
Маълумотнома оид ба 
яке аз курсњои омўзишї  

Лагерњои тобистона  Лагерњои истироњатї барои иштирокчиёни 
барномањои маърифати шањрвандї якчанд 
вазифаро и3ро мекунад: њавасмандгардонї, 
такмил додани дониш, малака ва мањорат 
оид ба маърифати шањрвандї, вохўрї бо 
њамсолон ва намояндагони ташкилотњои 
мањаллї, табодули та3риба ва ѓайра. 
Барномањои лагерњои тобистона аз 
тренингњо, клубњои мубоњисавї, озмунњо, 
чорабинињои фарњангиву фароѓатї 
иборатанд.  

Барномаи лагери 
тобистона 
 
Намунаи меъёрњо барои 
интихоби иштирокчиён  
 
Њисобот оид ба 
гузаронидани яке аз 
лагерњои тобистона  

Лоињањои хурди 
и%тимої 

Лоињањои хурди и3тимої барои 3авононе, 
ки барномаи маърифати шањрвандиро 
пурра аз худ кардаанд пешнињод карда 
мешавад. Иштирокчиён гурўњњои 3амъиятї 
таъсис дода, лоињањои хурд, ки 3анбањои 
гуногуни њаёти и3тимоии 3авононро фаро 
мегиранд, тањия ва татбиќ мекунанд.  

Дастурамал барои 
тањияи лоињањои хурди 
и3тимої  
Дастурамал барои 
интихоби лоињањои 
хурди и3тимої 
Намунаи якчанд лоињаи 
хурди и3тимої, ки аз 
тарафи 3авонон дар 
доираи Барномаи 
Љавонон Пешсаф тањия 
ва татбиќ шудаанд 

Вохўрї бо 
муассисањои 
давлатї, 
ѓайридавлатї ва 
%амъиятї  

Ташкил намудани вохўрии иштирокчиёни 
барномањои маърифати шањрвандї бо 
намояндагони муассисањои давлатї – 
њукуматњои мањаллї ва ѓайридавлатии 
минтаќа ба иштирокчиён имконият 
медињад, ки бо ин ташкилотњо робита ба 
роњ монда, оид ба фаъолияти онњо 
маълумот мегиранд. Ин дар оянда 
имконият медињад, ки масъала ва 
проблемаи и3тимоии 3авононро бевосита 
ба ин муассисањо пешнињод ва баррасї 
кунанд.  

Маълумотнома оид ба 
яке аз ташрифњо ба 
муассисаи давлатї ва 
ѓайридавлатї  

Чорабинињо ва Ташкил намудани гурўњи ихтиёриён, ки Дастурамал барои 
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фаъолиятњои 
ихтиёрї  

барои и3рои корњои гуногун, аз 3умла 
расонидани ёрии и3тимої ба ањолии 
ниёзманд, аз 3умла пиронсолон, беморон 
ва амсоли онњо малака ва мањорати 
пешсафии иштирокчиёнро баланд 
мегардонад ва онњоро масъулиятшинос 
мекунад.  

ташкил намудани гурўњи 
ихтиёрї 
 
Маълумотнома оид ба 
яке аз чорабинињои 
ихтиёрї  

Озмунњо барои 
%авонон  

Яке аз роњњои њавасманд гардонидани 
иштирокчиёни барномањои маърифати 
шањрвандї ташкил ва гузаронидани 
озмунњои гуногун аст. Аз 3умла, озмуни 
клубњои мубоњисавї, озмуни лоињаи 
бењтарин, озмуни дастони моњир ва амсоли 
он. Чунин озмунњо ѓайр аз вазифаи 
њавасмандгардонии иштирочиён боз ба 
маќсади ташкил намудани робита байни 
3авонон, табодули та3риба, аз њамсолон 
омўхтани малакањои нав гузаронида 
мешаванд.  

Маълумотнома оид ба 
яке аз озмунњо  

 

 

VI. Махзани маводи таълим оид ба маърифати шањрвандии %авонон 

Яке аз омилњои асосии огањии 3авонон оид ба масъалањои маърифати шањрвандї дастрасии 
маълумот мебошад. Дастрасии маълумот дар ду самт ба роњ монда мешавад, якум зиёд 
будани он ва дуюм фањмо ва  мушаххас будани он аст. Маълумотро тавассути расонањои 
гуногун, аз 3умла гўшаи ахборотї, тањия ва пањн намудани китобчањо, маълумотномањо ва 
овезањо, ташкили махзани мавод дар китобхонањо ва инчунин тавассути сомонањои 
интернетї пешнињод кардан мумкин аст. Дар фасли мазкур воситањои гуногуни пешнињоди 
маълумот ва маводи таълим оид ба маърифати шањрвандї баррасї мешаванд.  

4.1. Ташкил намудани гўшаи ахборотї оид ба маърифати шањрвандї дар мактаб ва %амоат 

Гўшањои ахборотї оид ба маърифати шањрвандї дар мактаб ва 3амоат (мањалла) вазифањои 
гуногунро и3ро мекунанд. Дар мактаб маќсади асосии гўшањо оид ба маърифати шањвандї 
асосан омўзишї буда, барои такмили дониши базавии хонандагон ёрї мерасонанд. Гўшањои 
ахборотї оид ба маърифати шањрвандї дар мањалла вазифаи огоњкуниро дошта, вобаста ба 
тарзи пешнињоди ахбор аз гўшањои мактабї фарќ мекунад. Дар 3адвали поён хусусиятњои 
махсуси ин ду навъи гўшањои ахборотї оварда мешаванд. 

Гўшаи ахборотї дар мактаб  Гўшаи ахборотї дар мањалла  
Мавзўъњои гўша асосан ба масъалањои 
кўдакон ва наврасон бахшида мешаванд, аз 
3умла, њуќуќњои кўдак, ва њамсоли он; 
Матн назар ба расму мусавварањо зиёдтар 
аст. 
 

Мавзўъњои гўша масъалањои гуногуни 
и3тимоиро фаро мегиранд, аз 3умла 
пешгирии хушунат дар хонавода, интихобот, 
ќоидањои гуногун  
Расму мусаввара назар ба матн зиёдтар дида 
мешаванд.  
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Ташкили гўшаи ахборотї оид ба маърифати шањрвандї дар мактаб: Барои ташкил намудани 
гўша 3оеро дар толори мактаб интихоб кардан лозим аст, ки хонандагон тавонанд аз ин 
гўша бе ягон мушкилот истифода баранд. Гўша метавонад аз якчанд овезањо иборат бошад. 
Њар як овеза масъалаи алоњидаи маърифати шањрвандиро бояд фаро гирад. Масалан, гўша 
аз чунин овезањо (постерњо) иборат буда метавонад: “Њуќуќњои худро шинос!”, “Нати3ањои 
фаъолияти ихтиёронаи хонандагони мактаб”, “Шањрванди бомаърифат шав!” ва амсоли он. 
Агар ин гўшаро худи хонандагон ташкил кунанд ва мунтазам мундари3аи онро нав кунанд 
хуб аст.  

Ташкили гўшаи ахборотї оид ба маърифати шањрвандї дар мањалла:Асосан чунин гўшањо дар 
3ойе, ки бошандагони мањалла зиёд 3амъ мешаванд, ташкил кардан зарур аст. Масалан, дар 
назди бунгоњи тиббии мањалла, мас3ид, истгоњи таксињо ё маѓозањо ва умуман 3ойе, ки 
ањолии мањалла аз ин мавзеъ зиёд дидан мекунад. Чунин гўшањо мавзўъњои гуногунро фаро 
мегиранд. Асосан, дар ин гўшањо тарзи гузаронидани интихобот, номгўи њуќуќњо, даъват ба 
маъракањои 3амъиятї, нуќтањои асосии ќонунњое, ки ба њаёти 3амъиятї марбутанд ва ѓайра 
пешнињод карда мешаванд. Мисол: “Табиатро ҳифз намо!”, “Ба муҳо3ирати меҳнатӣ  қонунӣ 
меравем”, “ Зан ва мард дар ҷомеа баробарҳуқуқанд” 

4.2. Тањия ва пањн намудани китобча, маълумотнома ва овезањо оид ба маърифати 
шањрвандї 

Пањн намудани китобчањо (брошюрањо), маълумотнома ва овезањо яке аз воситањои осони 
огањ намудани ањолї ва махсусан 3авонон оид ба маърифати шањрвандї аст. Њангоми тањияи 
чунин мавод бояд якчанд талабот ба эътибор гирифта шаванд: 

- Китобча, маълумотнома ё овеза бояд як мавзўи мушаххасро фаро гирад, масалан, 
“њуќуќњои кўдак”, “пешгирии хушунат дар хона”, “баробарии гендерї”, “ташкили 
гурўњњои ихтёрї”, “дин ва 3амъият”, “иштирок дар интихобот”, “дастони тоза- 
гарави саломатї” ва амсоли он. 

- Мавод бояд диќќат3албкунанда бошад, расмњо мусавварањо ва амсоли он; 
- Љумлањо кўтоњ ва мушаххас буда, калимањои душворфањм истифода нашуда бошад; 
- Дар мавод бояд масъала (проблема) ва роњњои њалли он та3ассум гардад.  

Шарт нест, ки чунин мавод бо сифати баланди полиграфї и3ро карда шавад. Онро 
метавонанд хонандагони мактаб ё иштирокчиёни курсњои маърифати шањрвандї тањия 
карда, байни ањолї пањн намоянд.  
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4.3. Ташкил намудани махзани мавод оид ба маърифати шањрвандї дар китобхонањои 
мактаб ва китобхонањои мањаллї 

Китобхонањои мактаб ва китобхонањои мањаллї яке аз мавзеъњое мебошад, ки тавассути он 
маводи маърифати шањрвандиро ба хонандагон ва аъзоёни 3омеа пешнињод кардан мумкин 
аст. Барои ин якчанд каткаи китобмонакро бо мавод  (китобњо, маќолањо, дастурамалњо, 
маълумотномањо) оид ба маърифати шањрвандї гузошта, ба он сарлавња менависанд. Тавсия 
мешавад, ки чунин махзан дар 3ои намоёни китобхона ташкил карда шавад, то ки 
истифодабарандагон ба осонї онро мушоњида ва истифода баранд.  

Айни замон маводи зиёде оид ба масъалањои гуногуни маърифати шањрвандї нашр 
мешаванд. Дар ин самт наќши созмонњои ѓайрињукуматии мањаллї ва байналмилалї зиёд 
аст. Китобдорон метавонанд ба ин ташкилотњо муро3иат карда, махзани маводро зиёд 
кунанд. Тавсия мешавад, ки њар он маводе, ки ба масъалањои и3тимої ва сиёсї бахшида 
мешаванд, дар ин махзан 3о дода шаванд. 

4.4. Тарњрезї ва идоракунии сомонањои интернетї оид ба маърифати шањрвандї 

Љавонони муосир ба техника ва технологияи навин завќи зиёд дошта, истифодабарандагони 
асосии он ба њисоб мераванд. Айни замон шумораи ками сомонањои интернетї бо забони 
то3икї оид ба маърифати шањрвандї мав3уданд. Ташкил ва идора намудани чунин сомона 
масъалаи муњим аст. Барои ташкил намудани он сараввал маводи мав3ударо оид ба 
маърифати шањрвандї бо забони то3икї 3амъ оварда, тањрир карда шавад. Сипас, маводи 
3амъовардашуда ба гурўњњои мавзўї гурўњбандї шаванд, то ки истифодабарандагон ба 
осонї ин маводро берун оранд.  

 

V. Мусоидат ба пешсафї ва фаъолнокии %авонон 

Љавонон ќисми фаъоли ањолии 3умњурї ба шумор рафта, дар чорабинињо, маъракањо, иду 
озмунњо фаъолона иштирок мекунанд. Онњо натанњои3рокунанда,  балки дар аксари њолатњо 
њамчун муаллифон ва ташкилкунандагони чунин чорабинињо фаъолият мекунанд. Пешсафї 
ва фаъолнокии и3тимоии 3авонон низ аз тарафи 3омеа дар умум хуб пазирої мешавад. 
Њарчанд 3омеаи анъанавии мамлакат њангоми ќабули ќарорњо ба аќидаи калонсолон бештар 
такя кунад њам, сањми 3авонон дар муњокима ва ќабули ќарор солњои охир зиёд шуда 
истодаанд. Талабот ва вазифањои наве, ки дар 3омеаи муосир пайдо шудаанд, аз 3авонон 
дониш, малака ва мањорати навро талаб мекунад.  Љавонони то3ик дар аксари њолатњо 
наќши сарвари оиларо бо сабабњои гуногун5 ба ўњда мегиранд. Њарчанд 3авонон дониш, 
малака ва мањорати заруриро надошта бошанд њам, ма3буранд, ки масъалањои хонаводагиро 
тањлил ва њал намоянд. Ин ва дигар омилњо 3омеа, ташкилотњои 3амъиятї ва муассисањои 
таълимиро водор менамояд, ки ба наврасону 3авонон дониш ва малакаи зарурї пешнињод 
кунад, то ки онњо тавонанд дар њаёти и3тимої ва иќтисодии 3омеа пешсаф бошанд.  

 

                                                      
5Аз 3умла ба маќсади кор ба муњо3ират рафтани волидон. 
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5.1. Тањия ва татбиќи барномаи омўзиши пешсафї 

Пешсафии 3авонон маънои онро дорад, ки 3авонон дар алоњидагї ё гурўњ њамсолони худро 
ба фаъолиятњои гуногуни 3амъиятї даъват, водор ва њавасманд мекунанд.  

Барномањои омўзишии пешсафии 3авонон сифатњои зеринро дар 3авонон такмил медињад: 

− Малакаи муаррифї кардан, мањорати робитаи/пешнињоди самараноки маълумот ба 
њамсолони худ; 

− Чандирї – яъне мутобиќ сохтани усули пешсафии худ ба вазъияти пешомада; 
− Эътимоднокї –ба худ боварї доштан; 
− Мањорати шунидани дархости/ниёзи дигарон; 
− Кор дар гурўњњо – њарчанд шахс пешсафи гурўњ бошад, боз ў бояд бо аъзоёни гурўњ 

барои такмили мавод як3оя кор кунад; 
− Барои дигарон рафтори намунавї нишон дињад; 
− Ба зудї фикр карда, хулоса барорад; 
− Барои нати3ањои ќарор масъулиятро ба дўш гирад  

 
Барномае, ки барои фаъол ва пешсаф гардонидани 3авонон тањия мешавад, бояд вазифањои 
гуногунро и3ро намояд. Фаъолнокї ва пешсафии 3авонон вазифањои шомил шудан ба 
масъалањои сиёсї, и3тимої, иќтисодї ва ахлоќиро дар назар дорад. Аммо вазифањои мазкур 
набояд дар алоњидагї барои ќонеъ намудани талаботи шахс ба вазъияти сиёсї, шароити 
и3тимої, имкониятњои њуќуќї ва падидањои ахлоќї, балки дар њамбастагї таќвият дода 
шаванд. Аз ин лињоз њангоми тарњрезии барномањо ба маќсади фаъол ва пешсаф 
гардонидани 3авонон њамаи ин унсурњо ба эътибор гирифта шаванд. Дар доираи Барномаи 
Љавонони Пешсаф унсурњои мазкур њамчун ќисми таркибии тадбирњои асосї шинохта 
шудаанд. Дар 3араёни татбиќи барномаи мазкур 3авонон дар раванди муњокима ва ќабули 
ќарор, ташкил намудани гурўњњои ихтиёрї, татбиќи лоињањои хурди и3тимої, тањия ва 
гузаронидани чорабинињои фарњангиву маърифатї, табодули та3риба байни 3авонон ва 
дигар тадбирњо амалї гаштанд. Ин тадбирњо барои такмил додани мањорати пешсафї ва 
фаъол гардонидани 3авонон мусоидат карданд.  
 
 

5.2. Љалби %авонон дар %араёни муњокима ва ќабули ќарор 

Ба маќсади 3алби бештари 3авонон ба 3араёни муњокимаронињо ва ќабули ќарор якчанд 
фаъолиятњоро гузаронидан мумкин аст. Аз 3умла, гузаронидани мубоњисањо (дебатањо) дар 
мавзўъњои гуногуни и3тимої, сиёсї, иќтисодї, ахлоќї ва фарњангї. Тавассути гузаронидани 
мубоњисањо 3авонон метавонанд яке аз малакањои асосии пешсафї – дар назди 3амъият 
баромад кардан, аќидаи зудро бо далелњо исбот карданро такмил дода, минбаъд ин 
малакаро барои баррасї ва њалли масъалањои њаётї истифода мебаранд. Њангоми тањияи 
барномаи пешсафї муаллифон бояд аз методњои таълимии «ангезиши зењн», «муњокимаи 
умумї», «фикр кун ва табодули андеша намо» ва ба монанди инњоро истифода баранд. 
Чунин усулњо имконият медињанд, ки иштирокчиён масъалаи гузошташударо муњокима ва 
баррасї намуда, ќарори мувофиќ ва даста3амъона ќабул намоянд.  

Барои такмили мањорати муњокимаронї ва ќабули ќарор дар 3араёни омўзиш 3авононро 
бояд ба ма3лисњои мањалла, дења ва ё ягон муассиса 3алб кардан хеле муфид аст. Зеро онњо 
метавонанд дар амал 3араёни муњокима ва ќабули ќарорро мушоњида кунанд ва дар он 
иштирок намоянд.  
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5.3. Љалби %авонон ба тањия ва татбиќи лоињањо ба маќсади инкишофи %омеа 

Дар чањорчўбаи Барномаи Љавонони Пешсаф як ќатор лоињањои хурд ба маќсади инкишофи 
3омеа аз тарафи гурўњњои ташаббускор, ки аз шумораи иштирокчиёни омўзишњои 
маърифати шањрвандї ва 3авонони пешсаф таъсис ёфтаанд, татбиќ карда шуданд. Ин 
фаъолият яке аз омилњои муњими ташаккули малакаи пешсафии 3авонон ба шумор меравад, 
зеро онњо аз муайян кардани проблема то њаллї он фаъолият карда, дар њалли проблемањои 
мубрами 3омеа сањмгузор ва масъулиятшинос мегарданд. Љараёни татбиќи лоињањои хурд 
якчанд вазифањоро ба сомон расонидан лозим аст, аз 3умла: 

− Эълони грантњои хурд барои татбиќи лоињањои и3тимої; 

− Иштирокчиёнро барои тањияи лоињањо омўзондан; 

− Рањнамоии гурўњњои ташаббускор дар навиштани лоиња; 

− Тањияи меъёрњо барои арзёбї ва интихоби лоиња; 

− Ќабули лоињањо; 

− Таъсис додани гурўњи корї оид ба интихоби лоињањо; 

− Пешнињоди грант барои татбиќи лоиња; 

− Мониторинг ва арзёбии 3араёни татбиќи лоиња; 

− Љамъбасти лоиња.  

Дар замимаи 3 намунаи лоињаи хурд, ки аз тарафи 3авонони пешсаф татбиќ шудааст, 
пешнињод мегардад. Инчунин шумо метавонед, маълумоти бештарро оид ба 3араёни 
интихоби лоињањои хурд аз сомонаи Академияи Тањсилоти То3икистон - www.aot.tj – 
Маърифати шањрвандї – Лоињањои хурд дастрас намоед.  

5.4. Љалби %авонон ба фаъолияти ихтиёрї 

Љалби 3авонон ба фаъолияти ихтиёрї њисси масъулиятшиносии шањрвандии онњоро баланд 
мебардорад. Асосан дар доираи барномаи пешсафї гурўњњои ихтиёрон таъсис дода шуда, 
тавассути он масъалањои и3тимоии ањолии ниёзманди мањал тавассути хизматрасонии 
3амъиятї њаллу фасл мегарданд. Гурўњи ихтиёриён инчунин метавонанд маъракањои 
огоњкунї, омўзишї ва дигар чорабинињоро ташкил намоянд.  
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Замимањо 

Замимаи 1. Намунаи машѓулият 

Наќшаи намунавї 

Номи машѓулият Њуќуќњои худро донед! 
Нати%аи таълим − Иштирокчиён њуќуќ ва ўњдадорињои худро медонанд; 

− Иштирокчиён мафњумњои «њуќуќи инсон», «ќонуният» ва 
«ќонун»-ро шарњ дода метавонанд; 

− Иштирокчиён њуќуќњои худ ва дигаронро њимоя карда 
метавонанд.   

Маводи зарурї  4 вараќи калон (флипчарт), ду маркери ранга, ќуттї, вараќањо. 
Маводи таќсимотии 1.  Њуќуќ, озодињо ва ўњдадорињои инсон ва 
шањрванд 

Дастур  
Лањзаи яхшиканї ё фаъолгардонии хонандагон 

1) Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки ба саволи зерин 3авоб гардонанд: 
Чаро мо ба њуќуќњои инсон ниёз дорем? 

2) Аќидањои хонандагон ба тахтаи синф ё флипчарт навишта шуда, дар охир муњокима 
ва тањлил карда мешаванд.  

Ќадамњои асосии машѓулият  
Омодагии пешакї:дар вараќањои алоњида иборањои зеринро нависед, вараќањоро тоб дода, 
ба ќуттї андозед: Њуќуќ; Њуќуќ ба њаёт; Њуќуќ ба њимояи судї; Њуќуќи дахлнопазири ба 

њаёти шахсї; Њуќуќ ба мусофирати озод; Њуќуќ  ба озодии сухан ва матбуот; Њуќуќ ба 

интихоби озоди дин; Њуќуќи иштирок  дар њаёти сиёсї, идораи давлат бевосита ва ё ба 

воситаи вакилонаш; Њуќуќи иштирок дар вохўрињо; Њуќуќи муттањид шудан; Њуќуќи соњиби 

моликият ва мерос будан; Њуќуќ ба мењнат; Њуќуќ ба истироњат; Њуќуќи кафолати таъмини 

и�тимої; Њуќуќи њифзи саломатї; Њуќуќ ба тањсил кардан; Њуќуќ ба фарњанг ва маънавиёт; 

Њуќуќ ба манзил; Њуќуќи њимояи модару кўдак 

1) Иштирочиёнро ба чор гурўњи баробар таќсим намоед. Аз гурўњњо хоњиш намоед, ки 
байни худ сарвари гурўњро интихоб намоянд.  

2) Ба гурўњњо маводи таќсимотии 1. Њуќуќ, озодињо ва ўњдадорињои инсон ва 
шањрвандро супоред. Ба гурўњњо дањ даќиќа ваќт дода аз онњо хоњиш намоед, ки 
ахбори пешнињодшударо хонанд, муњокима кунанд ва дар дафтарњо ќайдњо кунанд. 
Ба гурўњњо фањмонед, ки пас аз ин вазифа бозии викторинаро мегузаронед, аз ин 
лињоз онњо бояд бодиќќат маълумотро хонанд ва омода шаванд. 

3) Пас аз дањ даќиќа маводи таќсимотиро аз назди гурўњњо гиред. Дар тахтаи синф 
3адвал кашида, дар катакњои болоии он номи гурўњ (ё раќами онро) нависед. 
Масалан: 

Гурўњи 1 Гурўњи 2 Гурўњи 3 Гурўњи 4 
    

 
4) Сипас, ба гурўњњо шарти бозиро фањмонед. Шарти бозї: Сарварони гурўњњо омада, 

як вараќаро аз ќуттї мегиранд. Мавзўи дар вараќабударо бо њамгурўњонаш дар 
муддати ду даќиќа муњокима карда, як нафарро барои ба савол 3авоб додан интихоб 



31 
 

мекунад. Хонандаи интихобшудаи њар гурўњ аввал мавзўъро хонда, дар муддати як 
даќиќа онро шарњ медињад. Агар гурўњ 3авоби дуруст пешнињод намояд, он гоњ 
соњиби як хол мешавад. Гурўњњо якчанд маротиба то тамом шудани вараќањо бозиро 
и3ро мекунанд. Дар охир холњо 3амъбаст шуда, гурўњи ѓолиб интихоб мешавад.  
 

Бозї “Мамлакати нав” 

1) Ба иштирокчиён фањмонед, ки чор мамлакати нав бунёд  карда шудааст. Дар ин 
мамлакатњо барои ба ву3уд овардани њаёт њамаи манбаъњои зарурї њастанд, аммо то 
њол ње3 кас дар он 3о зиндагонї накардааст. Дар ин мамлакатњо ќонунњо ва таърих 
ву3уд надорад. Иштирокчиён шањрвандони ин давлатњои нав мебошанд.   

2) Иштирокчиён дар гурўњњои хурд фаъолият намуда ба мамлакати худ номгузорї 
мекунанд.  Дар якчоягї рўйхати 10 намуди њуќуќњои инсонро, ки аз њама муњимтар 
барои зиндагии ањолии худ мешуморанд, бо розигии тамоми гурўњ омода намояд. 
Гурўњњо нати3аи кории худро ба њамаи иштирокчиён муаррифї мекунанд ва дар 
нати3аи бозї њамаи гурўњњо як рўйхати умумиро тайёр мекунанд. 

3) Нати3аи бозиро бо иштирокчиён муњокима намоед ва хулосањо бароред. Бо 3авонон 
муњокима намоед, ки оё кишваре бо њуќуќњое, ки номбар карда шудааст, ву3уд 
дорад?  То чи андоза ин њуќуќњо ба ањолии ин кишвар њаёти осударо таъмин карда 
метавонанд? Дар ваќти хулосабарории  ин кишварро бо То3икистон муќоиса 
намоед.   

Арзёбї ва %амъбасти машѓулият 

 

Аз иштирокчиён хоњиш кунед, ки 3адвали поёнро ба дафтарашон кўчонда, ба саволњо 3авоб 
гардонанд: 

Имрўз ман чиро аз худ 
кардам? 

Чиро пурра фањмидам ва ба 
дигарон гуфта метавонам? 

Бо кадом саволњо оид ба 
масъалаи мазкур бе 3авоб 
монданд?  

  
 

 

 
Аз якчанд иштирокчї хоњиш кунед, ки 3авобашонро ба ањли синф хонанд. Ба иштирочиён 
ташаккур гуфта, машѓулиятро 3амъбаст намоед.  
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Замимаи 2. Воситањои таълим ва арзёбии маърифати шањрвандї 

Таълими хонандамењвар чист?6 
Дар таълими хонандамењвар бештар  ба нати3ањои таълим ва азхудкунии мавод аз тарафи 

хонандагон такя карда мешавад, на ба омўзонидан (дарсдињї). Он шароити таълиму 
омўзишеро талаб мекунад, ки та3рибаи хонанда дар маркази диќќат аст.   

Дигаргунии асосї аз «Ман ба шумо наќл мекунам ва шумо медонед/меомўзед» ба «Ман 
мехоњам, ки бо шумо роњњоеро  кашф намоем, ки самарабахш ва ба эњтиё� �авоб гўянд» 
гузаштан аст. 

Таълими хонандамењвар аз назарияњои зерин маншаъ мегирад: 
1. Назарияи таълими проблемавї (Илина Т.А.) 
2. Таълими ба шахсият нигарондашуда  (Якиманская И.С.) 
3. Педагогикаи њамкорї  (Ушинский Н.Д., Макаренко А.С.) 
4. Технологияи фардикунонии таълим (Унт И.Э., Гранитская А.С., Шадриков В.Д.) 

Дар таълими хонандамењвар: 

− Хонандагон њамчун зарфи холї ќабул карда намешаванд. Онњо ќобилияти 
фањмида гирифтан  ва сарфањм рафтан доранд. 

− Диќќати асосї на танњо ба  мазмуни таълим (чиро омўзонем?), балки ба раванди 
таълим (чї тавр раванди таълимро самарабахш гардонем?) равона мегардад.  

− Идрок ва азхудкунии хонандагон вазифаи асосии омўзгор аст.  
− Хонандагон бо роњњои гуногун меомўзанд ва мутаносибан усули гуногуни дарккунї 

доранд. Шахсикунонї ва фардикунонии 3авобњои хонандагон дастгирї карда 
мешавад.   

− Омўзиш њамчун раванди фаъоли инкишофёбандаест, ки алоќањо (байни фактњо, 
ѓояњо, 3араёнњои гуногун)   муназзам таѓйир меёбанд ва сохтори онњо ислоњ 
мешавад. Чунин алоќањо тавассути муколамаи байни омўзгору хонандагон ва 
байни хонандагону њамсолони онњо дастгирї мешаванд. Хонандагонро њамеша 
барои баён кардани фарзияњои худ доир ба њалли мушкилот ва масъалањое,  ки 
онњо дар болои он кор мекунанд, њавасманд мегардонад. 

− Хонандагон тавассути наќл кардан, шунидан, хондан, навиштан, мулоњизаронї 
атрофи мазмун, ѓояњо, саволњо, мушкилот ба бунёди ањамияти худ машѓуланд. 

− Наќша ва барномањои таълим на танњо дар доираи «далелњо»-е, ки хонандагон 
бояд донанд, балки дар атрофи равандњое,  ки тавассути онњо таълим бояд 
инкишоф ёбад, (чї тарз сурат мегирад?) тањия мешаванд. 

 

Таълими интерактивї7 

Идораи раванди дарс, таќсими имконияти таълимгирї ва њамкорї асоси таълими 
интерактивиро ташкил медињанд. Њангоми банаќшагирии дарси интерактивї иштироки 
фаъолу маќсадноки хонанда, њамкории ў барои ноил гаштан ба маќсади дарс ва нати3ањои 
таълим, арзёбии дуруст ва сариваќтї наќши калон мебозад.  
Калимаи «интерактив» аз калимаи англисии «interact» гирифта шуда, маънояш  «inter» - 
«байни …» ва «act» - «амал, фаъолият» мебошад. Яъне њамкорї њангоми азхудунии 

                                                      
6Ниёзов Ф., Олимова Ф. Маърифати таълим: 3усту3ў ва бозёфт. Дастур барои худомўзии омўзгорони 
фанни забони то3икї. - Душанбе, 2012. - 78с. 
 
7Тошбоева З., Ниёзов Ф. Такмили мањорати педагогии омўзгорони фанњои забон ва адабиёти то3ик. 
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимии курсњои такмили ихтисоси омўзгорони фанњои забон ва 
адабиёти то3ик. -Душанбе, 2010. - 71 с. 
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донишњои нав, ноил гаштан ба маќсаду нати3ањои таълим аст. Ин њамкорї дар муоширати 
байни омўзгор ва хонандагон, хонанда ва хонандагон, омўзгор ва хонанда зоњир мегардад.  

Њамкории мазкур дар наќшаи зерин нишон дода шудааст:  

 

 

 

 

 

 

Принсипњои таълими интерактивиро чунин баён кардан мумкин аст: 
1. Таќсимоти баробари имкониятњои таълим – яъне ба њар як хонанда 

имконияти дар раванди дарс иштирок кардан дода мешавад. Ин амал 
тавассути корњои дунафара ва гурўњї сурат мегирад.  

2. Озодии баён – хонанда (хонандагон) имконияти озодона баён кардани 
фикрро доранд; 

3. Масъулиятшиносї – хонандагон ба гирифтани таълим масъуланд; 
4. Таѓйири наќшњо – омўзгор дар дарси интерактивї наќши роњбаладро касб 

мекунад. Ў тавассути масъалаву саволњои гуногуни таълим хонандагонро 
ба самти дуруст равона месозад; 

5. Фазои мусоиди таълим – масъалањо, матнњо, саволњо ва тарзи муоширату 
ороиши синф ба њавасмандгардонии фаъолияти таълимии хонанда равона 
мешаванд; 

6. Таълими бе «тамѓа» – дар раванди дарси интерактивї калимањои 
«духонак», «танбал», «сегирак» ва амсоли ин истифода бурда намешаванд; 

7. Арзёбии ташаккулдињанда – арзёбї дар таълими интерактивї на барои 
танбењ додан, балки барои ташаккули фаъолияти таълимии хонанда 
истифода мешавад; 

8. Идораи бонизоми дарс – њама гуна фаъолият дар дарс ба азхуд кардани 
донишњо ва ноил гаштан ба маќсаду нати3аи таълим равона мегардад. 

9. Ба эътибор гирифтани шахсияти хонанда – дар дарси интерактивї хоњиш, 
завќ ва зењни хонанда ба эътибор гирифта мешаванд.    

 
Татбиќи таълими интерактивї аз омўзгор малакањои зеринро талаб мекунад: 

− омўзгор воситањои гурўњбандиро истифода бурда тавонад; 
− хонандагонро ба муњокимаи масъалањои таълим водор карда тавонад; 
− хонандагонро дуруст арзёбї кунад; 
− саволу масъалањое, ки хонандагонро барои амиќ азхуд кардани маводи таълим 

водор мекунанд, тањия карда тавонад; 
− идораи синфро дуруст  ба роњ монда тавонад; 
− тавассути муоширати хуб фазои мусоиди таълимро ташкил кунад.  

Маќсади асосии истифодаи низоми интерактивии таълим тайёр намудани хонандагон ба 
фаъолияти зењниву и3тимоии минбаъда аст. Зеро дар асри XXI аз шањрвандон малакањои 
тавассути њамкорї тањлили масъалањои гуногуни њаётї ва ќабули ќарори зарурї талаб карда 
мешавад. 

 

 

 

 

 
Омўзгор 

Хонанда 

Хонанда 

Хонанда 
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Арзёбии ташаккулдињанда8 

Усули бањодињиест, ки тавассути он муаллиму хонандагон раванди таълимро тањлил карда, 
хулосаи зарурї мебароранд. Воситањои арзёбии ташаккулдињанда ба муаллимон имконият 
медињанд, ки раванди таълимро ба мушоњида гирифта, бо маслињату машварат фаъолиятро 
барои расидан ба маќсадњои таълим равона созад. Ин навъи арзёбї хонандагонро водор 
месозад, ки сатњи инкишофашонро худ муайян кунанд ва барои дастрасї ба сатњи дигари 
ахбор ва тарзи ба он расидан шароит фароњам оранд.  

Дар ин самт тањќиќоти зиёде гузаронида шудааст, ки нати3аи онњоро метавон ба таври зерин 
хулоса кард: 

− арзёбии ташаккулдињандаи дуруст ба роњ мондашуда, нати3ањои имтињонњои 
3амъбастиро баланд бардошта, хонандагонро барои тамоми умр дониш андўхтан 
омода месозад; 

− дар раванди арзёбии ташаккулдињанда муаллим на њамчун нозир, балки њамчун 
њамоњангсоз ва роњбалад фаъолият мекунад; 

− дар арзёбии ташаккулдињанда муаллим њамчун муњаќќиќ фаъолият мекунад; 

− арзёбии ташаккулдињанда раванди вазифаю имкониятњои таълимро муайян 
менамояд;  

− муќоисаи дониши хонандагон ба њамдигар, аз 3умла тавассути тестњо, саволњои бо 
«ња» ва ё «не» 3авобшаванда, ба меъёрњои андозагирї мувофиќ, масалан, иншо бояд 
аз 500 калима кам набошад, 5 ё 10 3умлаи мураккаби тобеъ навиштан ва амсоли инњо 
арзёбии ташаккулдињанда буда наметавонанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8Ниёзов Ф., Олимова Ф. Арзёбї – асоси пешрафт. Дастури методї барои муаллимони 

забон ва адабиёти то3ик. – Душанбе, 2010 
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Замимаи 3.  Намунаи лоињањои хурд 

«Тозагї гарави саломатист» 
Раќами лоиња: №5 
Макони татбиќшавии лоиња: н. Рашт. ш.Ѓарм, 3амоатњои Навдї ва Боќї Рањимзода. 

       Санаи оѓоз ва ан3оми лоиња: 01.05.2013 то 01.07.2013 
Мўњлати давомёбии лоиња: 2 моњ 
Маблаѓи бу3аи умумї: 300$ 
Шахсони масъули лоиња: Шодиев Назарвалї, Шодиев Шуњрат, Мирзоева Насиба, 
Мањмадчонова Моњира. 
 

 Эълони лоињанависї, ки аз тарафи “Барномаи 
Љавонони Пешсаф” пешнињод карда шуд. Дар 
ин раванд якчанд иштирокчиёни  “БЉП” 
лоињањои худро доир ба “эњтиё3оти мањал” 
пешнињод намуданд, ки яке аз онњо лоиња бо 
номи ”Тозагї гарави саломатист” пешнињод 
шуда буд, дастгирї ёфт. Ин лоиња аз якчанд 
фаъолиятњои омўзишї, мизи мудаввар, 
семинарњо, ва шанбегињо  иборат буд. 

 
Пеш аз оѓози лоиња гурўњи ташаббускор  бо 
маъмурияти корхонаи камуналї ва њифзи 
муњити зисти ноњия, мактаби миёнаи №1, ва дар 
байни гурўњњои ташаббускорону  ихтиёрони 
Барномаи Љавонони Пешсафи шањраки Ѓарм, 
3амоатњои Навдї ва Боќї Рањимзода вохўрињо 
ва сўњбатњо  гузаронида шуданд.  
 
Инчунин, бо њамроњии њисобчии “БЉП” њама он лавозимоти корї, ки барои шанбегињо 

(бели тез, бели нова, чанголак, 3оруб, охолгирак, 
дастпўшак, халтаи партовгирї, сатил) ва барои 
семинарњо (дафтар, ручка, 3узвдон) лозим буданд, 
харидорї намуда, ба кор шурўъ намуданд. 
Лоиха дар давоми ду моњ аз 01.05.2013 то 01.07.2013 
давом карда, дар ин муддат гурўњи валантиёрон зиёда аз 
6-шанбегї, 3 мизи мудаввар ва 4 семинар дар бораи 
«њифзи муњити зист» гузарониданд.  
Боиси хурсандист, ки бисёри мардум, хусусан 
савдогарони бозори марказї аз ин кори хайр ва 
ибратангез хурсанд шуда,  дар назди маѓозањояшон 
партовдонњои худро 3ойгир намуданд. Мо мефахрем, ки 

ин кор аз дасти мо валантиёрони БЉП бе мушкилот ан3ом ёф  
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Замимаи 4. Барномаи Конфронси Ҷавонон 

 

.  

 

 

 

 

Конфронси Љавонон 

Барномаи Љавонони Пешсаф 

 

Ш. Душанбе, Љумњурии То3икистон 
Мењмонхонаи «То3икистон» 

 
Барнома 

 
Сессияи умумї 

09:00-09:30    Баќайдгирї 
09:30-09:40    Сарсухан 

              Мўмин Сидиќшоев- Намояндаи Каунтерпарт Интернэшнл дар  

              Љумњурии То�икистон             

09:40 – 09:50                 Сарсухан 
                                       Чарлз Спект, директори муваќќатии ЮСАИД  дар ЉТ 

 

09:50 - 10:05                  «Стратегияи Љавонон дар ЉТ- наќшањо ва имкониятњо» 
                                      Кабирджон Љўраев, Љонишини якум, 

                                       Кумитаи Кор бо Љавонон, Варзиш ва Саёњї 

 

10:05-10:15    Барномаи Љавонони Пешсаф ба мо чи имкониятњо дод? 
Таќдимоти хатмкунандагони Барномаи Љавонони Пешсаф 

 

10:15-10:35   «Амалияи бењтарини фаъолсозии %авонон дар Ќазоќистон» 
Наталя Бахмутова, мутахассис аз Ќазоќистон 

 

10:35–10:45                  «Иштироки %авонон дар мубоњизањо бо маќсади Њазорсола                                                                        
                                       баъд аз  соли 2015 
                             Парвиз Бобоев, Фонди СМИ оид ба ањолї  

10:45-11:00   Танаффус ба ќањва 
11:00-15:00   Мубоњизаи мувозї дар гурўњњои махсус ( бо танаффус ба  
                                        ќањва) 
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15:00-15:30   Танаффус ба ќањва 
15:30-15:45   Таќдимоти гурўњи якуми махсус 
15:45-16:00                    Таќдимоти гурўњи дуввуми махсус 
16:00-16:15                    Таќдимоти гурўњи сеюми махсус 
16:15-17:00   Тавсия ва ќарори хотимавии конфронс 

 
 

 

Гурўњи якуми махсус 

Гурўњи махсус барои мубоњизаи фаъолгардонии %авонон ба тавассути маърифати шањрвандї 

Ёрманд – Нодира Рањмонбердиева 

11:00-11:20                Шиносої, чашмдошт ва банаќшагирї-Ёрманд 

11:20-11:30  «Та%рибаи Барномаи Љавонони Пешсаф барои %алб намудани %авонон 
ба маърифати шањрвандї; нати%а ва мушкилотњо» 
Хатмкунандагони Барнома аз Рашт 

 

11:30-11:40                    Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот  

11:40-11:50   «Барномаи мунозирот њамчун пешрафти усули фикри танќидї 
Хатмкунандагони барномаи мубоњизоти фонди Сорос 

 

11:50-12:00                   Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот 

12:00-13:00   Танаффус барои хўрокаи нањорї 

 

13:00-13:10               «Мактабњои тобистонаи Ташкилоти бехатарї ва Њамкорї  
            дар Аврупо бо иштироки %авонон дар њаёти сиёсї-та%рибаи 
            иштирокчиён» 
           Хатмкунандагони мактаби тонистонаи Ташкилоти бехатарї ва                    

           Њамкорї дар Аврупо 

 

13:10-13:20                  Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот 

13:20-14:30              Мубоњиза-имкониятњои маърифати шањрвандї дар ЉТ 

14:30-15:00 Тавсияи хотимавї ва тайёрии таќдимот ба мавзўи «Мушкилотњо ва 
комёбињо барои фаъолгардонии %авонон ба тавассути маърифати 
шањрвандї» 
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15:00-15:30   Танаффус ба ќањва 

 

Гурўњи дуввуми махсус 

Гурўњи махсус барои муњокимаи фаъолгардонии %авонон бо тарѓибот, таъсир ба сиёсат ва 
дигар ташаббусњо барои мустањкам гардонидани сарварї 

Ёрманд-Зарнигор Ра%абова 

11:00-11:20   Шиносої, чашмдошт ва банаќшагирї-Ёрманд 

11:20-11:30                    «Маъракаи маълумотї њамчун воситаи таъсир ба фаъолгардонии 
сиёсати и%тимої» 

                                       Хатмкунандагони Барномаи Љавонони Пешсаф аз Пан�акент 
 
11:30-11:40                  Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот 

11:40-11:50             Воситањои тарѓибот 
                                      Ташкилоти ѓайридавлатї «Љавонони асри XXI» 

 

11:50-12:00                 Савол ва 3авобњо 

12:00-13:00                  Танаффус ба нањорї 

 

13:00-13:10                  «Иштироки %авонон барои фаъолгардонии сиёсат бо муњофизаи     
тандурустї» 

          Ташаббуси «Насли навраси То�икистон» маблаѓгузории 

          ташкилоти GIZ       

                                         

13:10-13:20                 Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот 

13:20-14:30                  Мубоњиза ба мавзўи – «Имконияти фаъолгардонии 3авонон ба воситаи   
тарѓибот ва таъсир ба фаъолгардонии сиёсат дар ЉТ» 

14:30-15:00                   Тавсияи хотимавї ва тайёрии таќдимот ба мавзўи «Мушкилотњо ва 
комёбињо барои фаъолгардонии 3авонон ба тавассути тарѓибот ва 
таъсир ба фаъолгардонии сиёсат дар ЉТ» 

15:00-15:30              Танаффус ба ќањва 

 

Гурўњи махсуси сеюм 
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Гурўњи махсус барои муњокимаи фаъолгардонии %авонон бо тавассути  %алб намудан барои 
кўмак ба %амоатњои худ, корњои фидої ва ташкил додани шабакањои %авонон. 

Ёрманд-Умед Улуѓов 

11:00-11:20   Шиносої, чашмдошт ва банаќшагирї-Ёрманд 

11:20-11:30   «Љавобгар ба эњтиё%оти %амъият-Лоињаи «Софи Нўшокї» 
            Хатмкунандагони Барномаи Љавонони Пешсаф дар  

            То�икистон 

 

11:30-11:40                  Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот 

11:40-11:50             «Пешрафт-Маблаѓгузорї ба капитали башарї»    
                                      Ташкилоти ѓайридавлатї «Пешрафт»                       

11:50-12:00                   Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот 

12:00-13:00               Танаффус ба нањорї 

13:00-13:10               «Иштироки %авонон барои кўмак ба %амъият» Фонди Евросиё  
                                       дар ЉТ 

13:10-13:20                    Савол ва 3авобњо оид ба таќдимот  

13:20-14:20   Муњокимаи фаъолгардонии 3авонон бо тавассути  3алб намудан барои 
кўмак ба 3амоатњои худ, корњои  фидої ва ташкил додани шабакањои 
3авонон. 

14:20-15:00  Тавсияи хотимавї ва тайёрии такдимот дар мавзўи «Мушкилотњо ва 
комёбињои 3авонон ба воситаи 3алб намудан барои кўмак ба 3амъият, 
корњои фидої ва ташкил додани шабакањои 3авонон 

15:00-15:30   Танаффус ба ќањва  

 


