
احترام اور حدود
آن الئن ذاتی معلومات کا اشتراک کرنے والے افراد کے سیاق و سباق میں شرکاء دیگر لوگوں کے نظریات

اور احساسات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔

مواد
دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور ان کا اشتراک کرنے کے متعلق ہینڈ آؤٹ



دوسروں کے جذبات کو سمجھیں اور ان کا اشتراک کرنا

ہینڈ آؤٹ

جماعت میں تعامل

شرکاء سے جوڑا بنانے کے لیے کہیں اور ہر شرکاء کو منظر ناموں کی ایک نقل دیں۔ شرکاء کا ہینڈ آؤٹ۔

منظر نامے پڑھنے اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے شرکاء کو 15 منٹ دیں۔

پورے کمرے میں چہل قدمی کریں اور ہینڈ آؤٹ میں شامل استاد کے اضافی اشاروں کے ذریعہ شرکاء
کی مدد کریں۔

تبادلہ خیال

اپنے طلباء سے پوچھیں

منظر ناموں میں کیا چیز مشترک ہے؟

کون سے امر کے بارے میں بات کرنا سب سے مشکل تھا؟ سب سے آسان کیا ہے؟ کیوں؟

اگر یہ منظر نامے آپ کو پیش آئیں تو آپ ہر ایک کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے/نمٹیں گے؟

آپ رازداری کے دیگر اقسام کے حملوں سے خود کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟

جماعت میں تعامل

شرکاء کو مطلع کریں کہ جاسوسی کی کچھ اقسام دراصل غیر قانونی ہیں اور تقریباً تمام معامالت
میں جاسوسی غالباً اخالقی نہیں ہے۔ مختلف قسم کے تعلقات میں لوگ اپنے بارے معلومات کے مختلف

گوشوں کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرق معقول اور عام ہے۔



اسائنمنٹ

حصہ اول

اپنے طلباء کو بتائیں

اب ہم ان منظر ناموں کا تفصیلی بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے۔

کاغذ کی آپ کی شیٹ پر، دو مختلف کامک اسٹرپس ڈرا کریں [اگر شرکاء کامک اسٹرپ کے آئڈیا کو
لیکر پرجوش نہیں ہیں تو اس کی بجائے انہیں ایک مختصر کہانی لکھنے کی تجویز دیں]، جس میں درج

ذیل کو واضح کیا جا رہا ہے:

ایک ایسا منظر نامہ جس میں آپ کا یا کسی اور شخص کا احترام نہیں کیا گیا تھا اور آپ اس1.
پر دوسرے لوگوں کا کیسا در عمل چاہتے تھے۔

ایک دوسرا منظر نامہ جس میں آپ کا یا کسی اور شخص کا احترام کیا گیا تھا اور کیسے دوسرے2.
لوگوں نے احترام اور مخلصی کا مظاہرہ کیا۔

اسائنمنٹ

شرکاء کو ان کی کامکس مکمل کرنے کے لیے 30 منٹ دیں۔
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