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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 جب اسکول نے اپنا ارلی وارننگ سسٹم )ای ڈبلیو ایس( اور ایک افزودگی پروگرام، یو ایس اے آئی ڈی کے ترک تعلیم روک تھام

 پائلٹ )ایس ڈی پی پی( پروگرام کا نفاذ رشوع کیا تو پرے کوکی لور سکنڈری اسکول کے پیرینٹ-ٹیچر اسوسی ایشن )پی ٹی

اے( نے طلبا کے ترک تعلیم کی روک تھام میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ سوس سین، پرے کوکی کے ڈپیوٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے

سوس سین، پرے کوکی کے نائب ڈائریکٹر کا کہنا ہے:

 کمیونٹی اور پی ٹی اے ممربان کے دوروں کے بعد بہت سارے طلبا نے واپس اسکول کا رخ کیا ہے اور وہ“
 اکرث و بیشرت غیر حارضی کے بعد یا یہاں تک کہ اسکول کی تعلیم چھوڑ دینے کے بعد بھی باقاعدہ اسکول

 آرہے ہیں”۔

 کمبوڈیا میں ہر لور سکنڈری اسکول کے پاس ایک پی ٹی اے ہے جس میں متعدد طریقوں سے اسکول کی حامیت کرنے کے

 لۓ اسکول کے نائب ڈائریکٹر، کمیون کاونسل کے ممربان، گاؤں کے رسبراہ اور کمیونٹی کے منائندگان شامل ہیں۔  پی ٹی اے

 خاص طور سے اسکول کے بنیادی ڈھانچہ، سڑک کی تعمیر کے لۓ پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اسکول کی میٹنگوں میں رشکت کرتا

 ہے۔ تاہم، ای ڈبلیو ایس اور افزودگی پروگرام کے رشوع ہونے تک، پی ٹی اے بہت ہی شاذ و نادر طور پر ترک تعلیم کا مسئلہ

 سمبھالتا تھا۔

 ایس ڈی پی پی اسٹاف نے ای ڈبلیو ایس، غیر نصابی رسگرمیوں اور طلباء کو ترک تعلیم سے روکنے کے طریقہ کا نفاذ کرتے

 ہوئے چھہ صوبوں کے 215 مقررہ اسکولوں میں پی ٹی اے ممربان کو تربیت فراہم کی۔ ٹریننگ کے ذریعہ ان کو ان والدین کے

 گھر کا دورہ کرنے کے لۓ تیار کیا گیا جن کے بچے اکرث اسکول سے غیر حارض رہتے ہیں، انہیں اسکول کے ترک تعلیم کے منفی

 اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لۓ کمیونٹی میٹنگ کرنے کے لۓ تیار کیا گیا، اور اسکول سے جڑے رہنے میں بچوں

 کی مدد کرنے کی خاطر کمیونٹی وسائل کو منظم کرنے کے لۓ تیار کیا گیا۔  پرے کوکی لور سکنڈری اسکول میں موجود پی ٹی

 اے کے ممربان نے اس جوکھم کی زد میں آنے والے طلبا کے گھروں کا دورہ کیا اور سال میں تین یا تین سے زیادہ بار کمیونٹی

 میٹنگوں کی قیادت کی۔  “پرے کوکی کے پی ٹی اے صدر اوم سیک کا کہنا ہے کہ “میں خوشی کے ساتھ طلبا کی حوصلہ

 افزائی کرتا ہوں کہ وہ واپس اسکول جائیں”، “کیونکہ ان کی طرح مجھے پڑھنے کا موقع نہیں مال”۔

 اکرث و بیشرت غیر حارضی طلبا کے ترک تعلیم کی پیشن گوئی کرتی ہے۔  جب اسکول طلباء کی غیر حارضی کی اطالع دیتا ہے تو

 پرے کوکی کے پی ٹی اے ممربان ان طلبا کے گھر جاتے ہیں اور وہ مسئلہ کے بارے میں والدین اور طلباء سے بات کرتے ہیں

 اور اس کا حل تالش کرتے ہیں۔  سوم رونگ کو ترک تعلیم سے روکنے کے لۓ پی ٹی اے نے ایک سائیکل خریدنے کے لۓ رقم

 اکٹھا کیا، کیونکہ وہ اسکول اور تعلیمی مواد سے بہت درد رہتی تھی۔ اس نے سوم رونگ کی قابلیت اور اسکول میں ٹھہراؤ کی

 :خواہش کو بدل دیا

 میں پابندی کے ساتھ اور وقت پر اسکول جاتی ہوں کیونکہ مجھے میری کمیونٹی میں پی ٹی اے کی طرف“
 سے سائیکل ملی ہے۔ مجھے سائیکل ملنے سے پہلے، میں تعلیم چھوڑ چکی تھی کیونکہ اسکول جانے کے لۓ

گاؤں کی 7 کیلومیٹر سڑکیں پیدل طے کرنا میرے لۓ مشکل تھا”۔

 اب رونگ کا اسکول چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔  “مجھے پڑھائی بہت پسند ہے، اور میں ایک ٹیچر بننے کے لۓ اپنی

 پڑھائی کے حصول کی پابند ہوں”۔

 یہ کامیابی کی رصف ایک کہانی ہے جو کمبوڈیا میں اسکولوں اور کمیونٹیز کے ساتھ ایس ڈی پی پی کے کام سے حاصل ہوئی

 ہے۔  مزید اہم بات یہ ہے کہ کنٹرول گروپ اسکولوں کے مقابلے رصف 13 فیصد اس جوکھم میں مبتال ایسے طلبا تھے جنہوں

 نے دو سالوں میں ای ڈبلیو ایس کے استعامل سے اسکولوں سے تعلیمی سلسلہ منقطع کیا۔   اس کے عالوہ، ایس ڈی پی پی کی

 تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ جوکھم میں مبتال 50 فیصد طلبا یا تقریبا 4000 طلباء دو سالوں میں اسکول چھوڑ چکے ہوتے اگر ایس

 ڈی پی پی نہیں ہوا ہوتا۔

کمبوڈین طلبا کے لۓ ایک درخشاں مستقبل —

کامیابی، ایک بار میں ایک طالب علم



 میں اسی وقت سے پابندی کے ساتھ اور وقت پر اسکول جاتی ہوں جب سے مجھے”

 میرے ملک میں پی ٹی اے کی طرف سے ایک سائیکل ملی ہے۔ مجھے سائیکل ملنے

 سے پہلے میں تقریبا اسکول چھوڑ چکی تھی کیونکہ 7 کیلو میٹر دیہی سڑکوں پر پیدل

 چلکر اسکول جانا بہت مشکل تھا۔” سوم رونگ، پرے کوکی لور سکنڈری اسکول کی

طالبہ
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قدم 1: طلباء، والدین اور اساتذہ کا اپنے غیر نصابی پروگرام کے مواد کے بارے میں رسوے کرنا     

قدم 2: رسگرمی پالن اور مواد تیار کرنے کے لۓ لوگوں کو بھرتی کرنا     

قدم 3: اپنے غیر نصابی رسگرمیوں کے لۓ پالن اور مواد کو مرتب کرنے کے لۓ ایک فارمیٹ قائم کرنا      

قدم 4: سیشن رسگرمی پالن اور معاونین کی گائیڈ تیار کرنا     

قدم 5: معاونین کو بھرتی کرنا، اجرت پر رکھنا اور تیار کرنا اور کمیونٹی چمپنئ کو متحرک کرنا        

قدم 6: دوران مالزمت کوچنگ اور سپورٹ      

سیکشن 4 - طالب علم کی رشکت کی حوصلہ افزائی کرنا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .       145   

اور آپ کے افزودگی پروگراموں کی نگرانی کرنا

یونٹ 7: افزودگی پروگرام میں رشکت کی حوصلہ افزائی کرنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       147 

تخلیقی اور لچکدار شیڈول استعامل کرنا    

ٹیوشن اور غیر نصابی پروگراموں میں طالب علم کی حارضی پر نظر رکھنا اور انعام دینا      

طلباء کو ان کے ٹیوشن اور غیر نصابی پروگراموں کو ڈیزائن کرنے میں شامل کرنا     
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ایسے پروگرام تخلیق کریں جن کا تعلق مختلف سبجیکٹ سے ہو اور اس میں متعدد قسم 

کی رسگرمیاں ہوں      

برتاؤ اور رشکت کے قواعد وضع کرنے میں طلباء کو شامل کریں      

ٹیوشن اور غیر نصابی پروگراموں کے مختلف عنارص کی منصوبہ بندی میں فعال طریقے 

سے والدین کو شامل کریں     

ٹیوشن سیشن کو آسان بنانے اور غیر نصابی رسگرمیوں کو کوچ کرنے میں مدد کرنے کے لۓ بڑے  

جوانوں کی بھرتی کریں     

طلباء کے پروگرام کی حامیت کرنے اور اس میں توسیع کرنے کی خاطر رسگرمیوں کے لۓ رقم جمع کرنے 

میں طلباء کو شامل کریں      

یونٹ 8: اپنے افزودگی پروگرام کی نگرانی کرنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           163

افزودگی پروگرام کی نگرانی کیوں کریں؟     

ایک مؤثر نگرانی پروگرام کے اصل عنارص کیا ہیں؟      

آپ کے افزودگی پروگرام کی نگرانی کے ذمہ دار کون ہے؟      

نگرانی سے ڈیٹا اور معلومات کا نطم و نسق اور تجزیہ آپ کیسے کر سکتے ہیں      

آپ کا افزودگی پروگرام    

آپ معلومات، حاصل کردہ اسباق اور تجربات دورسوں کو کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟    

ڈیجٹل ضمیامت        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    اندرونی بیک ک

 نوٹ: اس گائیڈ میں استعامل کی گئی اکرث تصاویر اور خاکے مختلف ایس ڈی پی پی ماملک میں ٹیموں کے ذریعہ تیار کیے

 گئے مواد سے لیے گئے ہیں۔ ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے اور ان کو انھیں زبانوں میں فراہم کیا گیا ہے جن میں انھیں تیار کیا

 گیا تھا۔ نیز، اس گائیڈ کے پچھلے کور پر یو ایس بی/ڈی وی ڈی ڈرائیو پر ڈجیٹل ضمیمہ میں متام مواد رصف انگریزی میں

دستیاب ہیں۔

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 اسکول چھوڑنا بین االقوامی طور پر تعلیمی نظام کا ایک مسئلہ ہے۔ جب نوجوان اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے

 کنبہ، کمیونٹیز اور اپنے ماملک کی سامجی اور اقتصادی ترقی میں حصہ لینے کے لۓ پوری طرح تیار نہیں ہوتے ہیں۔  یہ

 نوجوانوں کے لۓ اپنی مخفی صالحیت تک پہنچنا اگرناممکن نہیں بناتا ہے تو مشکل رضور بنا دیتا ہے۔ صدر اوباما نے صاف

“صاف کہا کہ ترک تعلیم “رصف اپنا ہی ساتھ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ملک کا بھی ساتھ چھوڑنا ہے۔

 ریاستہائے متحدہ ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی )یوایس اے آئی ڈی( ایشیا میں ترک اسکول کے مسئلہ کا ازالہ کرنے کے لۓ

 ثبوت پر مبنی طریقے تالش کرنا چاہتا تھا، جہاں ترک اسکول میں اضافہ ہورہا ہو۔  ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ

 پروگرام )ایس ڈی پی پی( ایک مستعمل تحقیقی پروگرام تھا، جو کمبوڈیا، انڈیا، تزاکستان اور ٹیمور-لیسٹے میں 2010 سے 2015

 تک نافذ کیا گیا تا کہ بچوں اور نوجوانوں کو ترک اسکول سے روکنے کے لۓ مؤثر طریقوں کی پہچان کی جا سکے۔

 اس بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لۓ کہ پہلے کونسے طریقے آزمائے گئے تھے اور کیا کامیابی ملی، ایک لیٹریچر کا

 تجزیہ کیا گیا جس میں ان تدابیر کی پہچان کی گئی جن کی سختی سے تخمینہ کیا گیا تھا، کم الگت والی تھیں اور ترقی پذیر

 ماملک میں استعامل کے لۓ اپنائی جا سکتی تھیں۔  ایس ڈی پی پی نے بھی ان امکان، پالیسیوں، عوامل اور حاالت کو بہرت طور

 پر سمجھنے کے لۓ جنہوں نے ترک اسکول پر اثر ڈاال، ہر ملک میں ترک اسکول کے رجحان، پالیسی اور صورت حال کا تجزیہ

 کیا۔

 ان معلومات کے ساتھ، ایس ڈی پی پی نے چار ماملک میں وزارت تعلیم کے ساتھ ملکر نظریاتی اور عملی طریقے کار تیار کیا،

 رہنامئی کی اور ٹسٹ کیا جس نے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں ترک اسکول میں کمی کے وعدہ کو پورا کیا۔  دو قسم کے

 طریقے کار تیار کئے گئے۔  پہال، ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلبا کی پہچان کرنے، نگرانی کرنے اور حامیت کرنے کے لۓ

 ہر ملک میں ابتدائی وارننگ نظام کا استعامل کیا گیا۔  دورسا، سبھی طلبا کے لۓ اور خاص طور پر ترک اسکول کے جوکھم میں

 مبتال طلبا کے لۓ اسکول کو مزید جاذب، بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کے لۓ تدابیر اپنائی گئیں جن میں شامل ہیں غیر نصابی

 رسگرمیاں، ٹیوشن اور کمپوٹر خواندگی پروگرام۔  بذریعہ قرعہ اندازی ٹرائل کا استعامل کرتے ہوئے، ایس ڈی پی پی نے ترک

 اسکول پر پڑنے والے اثر اور متعلقہ نتائج کی پیامئش کرنے کے لۓ 897 اسکولوں، 287,000 طلبا کے ریکارڈ، 17,000 اساتذہ کے

 ریکارڈ، 41,000 طلبا کے انٹرویو اور 11,000 اساتذہ کے انٹرویو سے ڈیٹا جمع کیا۔

 دو سال کے نفاذ کے بعد، اثرات کے تخمینہ کے نتائج سے پتہ چال کہ تدابیر حاصل نہ کرنے والے کنٹرول اسکولوں کے مقابلے

 تدابیر حاصل کرنے والے عالج اسکولوں میں ایس ڈی پی پی کی تدابیر نے مختلف ماملک میں اعدادوشامر کے طور پر ترک

 اسکول پر یا ترک اسکول سے متعلق عمل پر گہرا اثر ڈاال۔ کمبوڈیا اور ٹیمور لیسٹے میں، مجموعی طور پر یا ضمنی گروپوں کے

 درمیان ترک اسکول میں کمی آئی؛ انڈیا، تزاکستان اور ٹیمور لیسٹے میں، حارضی میں سدھار ہوا اور طلبا کی پابندی میں اضافہ

 ہوا؛ اور کمبوڈیا اور تزاکستان میں اگلی سائیکل کی طرف منتقلی میں اضافہ ہوا۔

 ایس ڈی پی پی کے نتائج ترک اسکول کے مسئلہ کو حل کرنے میں وزارت تعلیم، بین االقوامی ترقی تنظیموں اور نظام اسکول

 کی مدد کر سکتے ہیں۔  یو ایس اے آئی ڈی نے خوشی کے ساتھ ان دو ایس ڈی پی پی پروگرامنگ گائڈ فراہم کی ہیں جو ترک

 اسکول میں کمی کے لۓ بہرتین عمل، ماڈل اور پروگرام کی جانکاری حاصل کرنے اور فروغ دینے میں اہم تعاون پیش کرتا ہے۔

 قبل از وقت وارننگ سسٹم پروگرامنگ گائڈ اور افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ، ایس ڈی پی پی کی تجربہ کی بنیاد پر ان

 تدابیر کی تیاری اور نفاذ سے متعلق رہنامئی کے “طریقہ کار” پیش کرتا ہے۔  ہم اپنے صارفین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ

 اپنے سیاق کے مطابق تدابیر کو اپنائیں۔ گائڈ عربی، انگریزی، فرانسیسی، ہندی، کھمیر، پرتگالی، روسی، ہسپانوی، تاجک، ٹیٹم

 اور میں دستیاب ہیں اور وسائل کے ایک وسیع ڈیجٹل ملحقہ پر مشتمل ہے )انگریزی میں رصف(۔

مقدمہ
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 :یو ایس اے آئی ڈی کے ان اسٹاف کو خصوصی شکریہ جنہوں نے ایس ڈی پی پی پروگرام کو اس کے اختتام تک سپورٹ کیا

      :یو ایس اے آئی ڈی / واشنگٹن سی او آر اور سی او

    ریبیکا ایڈمس )سابقہ( سینرئ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ افرس، ایشیا بیورو 

کریس کپاسی-کارنیل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ افرس، مرشق وسطی بیورو

ایرک برگتھولڈ، سیئرن ایسٹ ایشیا ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ مشیر کار، ایشیا بیورو

لورا پیروٹ، اقتصادی ترقی اور تعلیمی پروگرام کا تجزیہ کار، ایشیا بیورو

میگھن میٹرن، انتظامیہ کا معاون، مرشق وسطی بیورو

گوینڈولین ریفین، برانچ چیف/کنٹراکٹنگ افرس، ایم/او اے اے

                                                                                                                          :یو ایس اے آئی ڈی / کمبوڈیا

          )ریبیکا بلیک )مشن ڈائریکٹر

)سینگ ہینگ )ڈیولپمنٹ تعاون کا ماہر - تعلیم

 :یو ایس اے آئی ڈی / انڈیا                                                                                                                            

)جون بیڈ )مشن ڈائریکٹر 

)مدھو رنجن )سینرئ ایجوکیشن اسپیشلسٹ

:یو ایس اے آئی ڈی / تجاکستان

)کیٹی میکڈونالڈ )مشن ڈائریکٹر 

)موجودا نابیوا )ایجوکیشن مینجمنٹ اسپیشلسٹ افرس

:یو ایس اے آئی ڈی / ٹیمور لیسٹے

)جون سینگ )مشن ڈائریکٹر  

)میلکا ببتستا )ای ایکس او

)فالویا ڈا سلوا )اقتصادی ترقی پروگرام

 میں ایس ڈی پی پی پروگرام کے نفاذ اور دو پروگرامنگ گائڈ کے لۓ کریئیٹیو اسوسی ایٹ انٹرنیشنل اور اس کے پارٹرنس

 میتھیمیٹیکا پالیسی ریرسچ، اسکول-ٹو-اسکول انٹرنیشنل، کمپوچین اکشن برائے پرامئری ایجوکیشن )کے اے پی ای(، کویسٹ

 االئنس اور کیرئ انٹرنیشنل کو بھی منظوری دینا چاہتا ہوں۔

 یوایس اے آئی ڈی کو امید ہے کہ یہ گائڈ دنیا بھر میں معلمین کو اس قابل بنائے گا کہ وہ طلبا کو اسکول سے منسلک رکھنے

 کے لۓ اپنی کوششوں کو بہرت بناسکے۔

جناتھن اسٹیورس، یو ایس اے آئی ڈی

معاون انتظامیہ

بیورو برائے ایشیا

جوالئی 2015

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 گزشتہ دو دہائی سے، بنیادی تعلیم تک بچوں کی رسائی قومی اور بین االقوامی تعلیمی ترقی کی کوششوں کا اہم نقطہ ارتکاز رہا

 ہے۔ تاہم، زیادہ سے زیادہ بچوں کا اسکول میں اندراج ہوتا ہے لیکن وہ اسے مکمل نہیں کرپاتے ہیں، اس لۓ ترک اسکول ترقی

 یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ماملک میں ایک بڑا تعلیمی چیلینج ثابت ہوا ہے۔ اگرچہ ترک اسکول کا طریقہ ہر ملک میں مختلف

 ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے: کم تعلیم یافتہ اور مالزمت نہ کرسکنے والے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ۔ بنیادی تعلیم تک

 رسائی کو بہرت بنانے کے لۓ ترک اسکول میں کمی بے حد رضوری ہے۔ بہت سارے ماملک میں، جہاں رشح اندراج بہت زیادہ

 رہا ہے، اسکول چھوڑنے والے بچوں کی ایک بڑی تعداد پہلے اسکول جا چکی ہے۔

 ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ پروگرام )ایس ڈی پی پی( ایک پانچ سالہ مختلف املاملک پروگرام ہے، جس کو

 یو۔ایس ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی )یوایس اے آئی ڈی( کے ذریعہ مالی امداد فراہم کیا جارہا ہے، تا کہ ابتدائی اور ثانوی

 اسکول سے طلبا کے ترک تعلیم میں کمی الئی جا سکے۔  اس کا مقصد ہے چار مقررہ ماملک میں ترک اسکول کی روک تھام

 کی تدابیر کی تاثیر کی رہنامئی کے ذریعہ اور ٹسٹ کے ذریعہ طلبا کے ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق یوایس اے آئی

 ڈی مشن اور ایشیا اور مرشق وسطی کے ماملک میں ثبوت پر مبنی پروگرامنگ رہنامئی فراہم کرنا:  کمبوڈیا، انڈیا، تزاکستان اور

  ٹیمور لیسٹے۔

 ایس ڈی پی پی کا ہدف ہے ایک مستعمل تحقیقی طریقہ کار کے ذریعہ ترک اسکول کی روک تھام پروگرام سے متعلق جانکاری

 :کو بہرت سے بہرت بنانا۔2010 میں رشوع کردہ ایک تین مرحلہ طریقے کار میں اس نے

 یو۔ایس میں اور ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق مؤثر ترین کاروائیوں کی پہچان کی؛ 

 ترک اسکول کو متاثر کرنے والے عوامل اور حاالت کو سمجھنے کے لۓ ہر ملک میں رجحانات کا تجزیہ کیا اور ان گروپوں،  

 گریڈ اور / یا جغرافیائی ایریا کی نشان دہی کی جن پر ترک اسکول کا بہت شدید اثرا پڑا ہے اور مقررہ گروپ کے حاالت کا

تجزیہ کیا؛ اور

 جوکھم میں مبتال طلبا کو اسکولوں سے منسلک رکھنے کے لۓ تدابیر تیار کیں اور نافذ کیا، اور قرعہ اندازی سے کنٹرول  

 ہونے والے ٹرائل استعامل کرکے اور مقداری اور معیاری طریقوں کو مرکب کرکے پائلٹ پروجیکٹ انٹروینشن کی تاثیر اور نقل

پذیری کا تخمینہ کیا اس بارے میں جدید معلومات فراہم کرنے کے لۓ کہ کونسا ترک اسکول روک تھام الئحہ عمل مؤثر ہے۔

 افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ افزودگی پروگراموں کی ڈیزائن اور نفاذ سے متعلق ایس ڈی پی پی کے کام پر مبنی ہے جس

 میں 2012 سے 2014 تک دو اسکولی سالوں کے دوران ٹیوشن اور غیر نصابی رسگرمیاں شامل کی گئیں۔  اگرچہ ہر ایک افزودگی

:پروگرام اس طرح تیار کیا گیا کہ وہ انفرادی طور پر ہر ملک کے لۓ موزوں ہو، لیکن انہوں نے ایک عام ڈھانچے کا خیال رکھا ہے

 جوکھم میں مبتال طلبا کی پہچان اور ملی جلی رسگرمیوں میں رشکت کے لۓ ان کی حوصلہ افزائی؛ 

 جوکھم میں مبتال طلبا کی رضوریات کو پورا کرنے کے لۓ اسکولوں کی گنجائش کو بہرت بنانا؛ اور 

 اسکول، کمیونٹی اور جوکھم میں مبتال طلبا کے والدین کے درمیان رشاکت داریاں تخلیق کرنا اور مستحکم کرنا۔ 

 یہ گائڈ اس بارے میں ایس ڈی پی پی کے تجربات اور اسباق پر مبنی ہے کہ کیسے مؤثر ٹیوشن اور غیر نصابی رسگرمیوں کا

 ڈھانچہ تخلیق کیا جائے، تیار کیا جائے اور نافذ کیا جائے۔ اس کا مقصد ہے ان تعلیمی منصوبہ کاروں، پروگرام تیار کاروں اور

 نفاذ کاروں کو عملی رہنامئی فراہم کرنا جو ابتدائی اور ثانوی اسکولوں سے ترک تعلیم کو کم کرنا چاہتے ہیں۔

 ایس ڈی پی پی کو کریئیٹیو اسوسی ایٹ انٹرنیشنل، انکارپوریشن نے انٹرنیشنل پارٹرنس میتھیمیٹیکا اور اسکول-ٹو-اسکول بین

 االقوامی اور مقامی پارٹرنس کے اے پی ای )کمبوڈیا(، کویسٹ )انڈیا( اور کیرئ )ٹیمور لیسٹے( کے ساتھ ملکر نافذ کیا۔

مقدمہ

.1

.2

.3

•
•
•



11 صفحہ

افزودگی کے پروگرام کی پروگرامنگ گائیڈ ریاستہائے متحدہ میں ایس ڈی پی پی ٹیم اور چار پائلٹ ماملک میں سے تین—

 بھارت، تاجکستان اور تیمور لیستے کے اجتامعی کام کا نتیجہ ہے۔  ایس ڈی پی پی افزودگی کے پروگرام کو تیار کرنے اور الگو

کرنے میں مندرجہ ذیل لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔

 یہ پروگرامنگ گائیڈ کیرن تیتجین، ڈیانے پروتی، اور دیپا رسیکانتیا کی رشاکت کے ساتھ، جوائے ڈوپلیسس، ایرک رسٹن، جینا

فرائیڈمین، زہرہ ابھار اور شانا ٹوڈ کے ذریعہ تیار کیا گیا تھا۔ شکیل ملک نے پروڈکشن کی رہنامئی کی۔

 ہم بھارت، تاجکستان اور تیمور لیستے میں 292 اسکولوں کے ڈائریکٹرز، اساتذہ، اور کمیونٹی کے اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے

 ہیں جنھوں نے 2012 سے 2015 تک افزودگی کے پروگرام کو الگو کرنے کے لیے ایس ڈی پی پی ٹیم کے ساتھ کام کیا۔

تشکر

کیرن تیتجین
ڈیانے پروتی

آدم کوریا
رجنی شریسٹھا

جینی روز
آکاش سیٹھی

امیتابھ ناتھ
نیہا پارتی

شارق مشہدی
دیپک شاہی

عفت انجم
نیمی کمار

پربھات کمار
شاہد احمد
سنیل کمار

گلگنچامو نائمووا امیربیکونا
سیورا عبدونزارووا

وینڈی کارمین
مستافو سرخوف

احمد اوشربیکوف
فیض الدین نیوزو

لوٹے رینالٹ
نکول سیبل

مارٹن کینٹر
ایڈیلیا موئرا ڈوس ریس

ماریازینا ڈا کوسٹا
اولنڈا ڈی جیسس
پالمیرا ڈا کوسٹا

فرانسسکو فاریا ڈا کوسٹا
نتیرسیا وردیال

(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)

(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس)

(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)
(تخلیقی شریک)

(تخلیقی شریک، مشیر)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)
(سی اے آر ای انٹرنیشنل)

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

مخففات اور ایجازات

سی سی  کمیونٹی چیمپیئن
سی ایف ایس  بچہ پرور اسکول

ای سی اے  غیر نصابی سرگرمی
ای ایف اے  سب کے لیے تعلیم
ای ڈبلیو ایس  ابتدائی نظام انتباہ

ایف جی ڈی  فوکس گروپ بات چیت
 ایم ڈی جی  ملینیم ترقی ہدف

ایم او ای  وزارت تعلیم
این جی او  غیر سرکاری تنظیم

پی ٹی اے  والدین استاد ایسوسی ایشن
ایس ڈی پی پی  ترک اسکول کی روک تھام کا منصوبہ

ایس ای ایس  سماجی معاشی حالت
(ایس ایم ایل پی  طالب علم ترغیب آموزش پروگرام )تاجکستان میں ایس ڈی پی پی پروگرام کا نام

ایس او ڈبلیو  کام کی گنجائش
 یو ایس اے آئی ڈی  ریاستہائے متحدہ ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 اب مجھے پڑھنا بہت پسند ہے اور میں اسکول آرہا ہوں۔ میں سخت“
 محنت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک استاذ بن سکوں اور اپنی برادری
میں دیگر بچوں کے مستقبل کو سنوار سکوں” کمبوڈیا میں طالب علم



 طلبا اور اساتذہ کا

 رسوے کریں، ایم او ای

سے مشورہ کریں

 سبجیکٹ کا مواد متعین

کریں

 سبق پالن تیار کار/تربیت

 بھرتی کریں اور ان کی رخ

بندی کریں

 سبق پالن کا ساتھیوں

  کے ذریعہ جائزہ اور

نظر ثانی

 ادارتی بورڈ کا جائزہ اور

نظرثانی

 گریڈ کے ذریعہ ہر

 سبجیکٹ کا دائرہ کار اور

ترتیب تیار کریں

 ٹیوشن سبق پالن

ڈیزائن کریں

ٹیم ڈرافٹ سبق پالن

01 02 03 04 05 06

ایک ٹیوشن پروگرام تیار کرنے میں اقدام

ایک غیر نصابی پروگرام کی تیاری میں اقدام

 ٹیوشن پالن کو حتمی شکل

 دیں، سبجیکٹ کا ٹیوٹرس

 دستوالعمل پرنٹ کریں اور

تقسیم کریں

 اسکول/کمیونٹی پر منبی

 ٹیوشن اساتذہ بھرتی کریں

اور ٹریننگ دیں

 اسکول کا ٹائم ٹیبل تیار

کریں

 طلبا اسکول کے بعد (یا

 پہلے) ٹیوشن سیشن

میں رشکت کرتے ہیں

07 08 09 10 11 12

 دوران مالزمت کوچنگ

اور سپورٹ

 دریافتوں کی اطالع دیں اور

دورسوں کو فراہم کریں

 مزید بہرت بنانے کے لۓ

 ایم او ای اور دورسوں

 کے ساتھ ملکر کام کریں

13 14 15

 غیر نصابی پروگرام کے لۓ

 مواد کے بارے میں طلبا،

 والدین اور اساتذہ کا

رسوے کریں۔

 رسگرمی پالن تیار کار بھرتی

کریں۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کی

ترتیب قائم کریں۔

 سیشن رسگرمی پالن اور

معلمین گائد تیار کریں۔

 معلمین کو بھرتی کریں،

 اجرت پر رکھیں اور تیار

 کریں اور کمیونٹی کے

چمپین کو تیار کریں۔

 معلمین کو تعاون فراہم

کریں اور نگرانی کریں۔

01 02 03 04 05 06







          سیکشن 171 صفحہ

 تعارف

 ترک اسکول دنیا بھر میں ایک ابھرتا ہوا مسئلہ ہے۔  بہت

 سے ماملک میں، اسکول ترک کرنے والے بچوں کی تعداد ان

 بچوں سے زیادہ ہے جنہوں نے کبھی اسکول میں اپنا اندراج

 نہیں کروایا۔  تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک واحد واقعہ

 کے بجائے ترک اسکول ایک ایسا عمل ہے جو کئی سال

 چل سکتا ہے۔ یہ درحقیقت بچے کے اسکول چھوڑنے سے

 بہت پہلے رشوع ہوتا ہے۔  تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے

 کہ ترک اسکول کے پیشن گوئی کاروں پر مبنی کچھ ایسی

 انتباہی عالمات ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ طلبا ترک اسکول

 کے جوکھم میں ہیں۔  انتباہی عالمات پر توجہ دینے اور

 ان انتباہی عالمات کی رساغ لگانے سے اسکولوں کے لۓ ان

 طلبا کی پہچان کرنا ممکن ہو سکتا ہے جو ترک اسکول کے

 جوکھم کی زد میں ہیں اس سے پہلے کہ یہ حقیقت میں

 واقع ہو اور اسکول انہیں ترک اسکول سے روکنے کے لۓ تیار

 کردہ مقررہ تدابیر فراہم کر سکتے ہیں۔

 ایک قبل از وقت انتباہی سسٹم )ای ڈبلیو ایس( جس کے

 بارے میں ملحقہ پروگرامنگ گائڈ میں بات کی گئی ہے، ان

 طلبا کی نشاندہی کرنے اور رساغ لگانے کے لۓ ایک منظم

 طریقے کار کی پیش کرتا ہے جو ترک اسکول کے جوکھم کی

 زد میں ہے۔  ای ڈبلیو ایس ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس میں

 ترک اسکول کے پیشن بینی کرنے والے اہم افراد کا استعامل

 کیا جاتا ہے۔  ای ڈبلیو ایس اسکول کے اہلکار اور والدین کو

 متنبہ کر سکتا ہے کہ کچھ مخصوص طلبا ترک اسکول کے

 جوکھم کی زد میں ہے۔  ای ڈبلیو ایس اسکول کے اسٹاف

 کو قبل از وقت ردعمل کا الئحہ عمل تیار کرنے کا بھی اہل

 بنا سکتا ہے جن کا استعامل مخصوص طریقے سے جوکھم

 میں مبتال طلبا کی حامیت کے لۓ کیا جا سکتا ہے تا کہ وہ

 اسکول سے وابستہ رہیں۔  ای ڈبلیو ایس کے سیٹ اپ اور

 استعامل سے متعلق معلومات اور مرحلہ وار رہنامئی کے

 لۓ، ڈیجٹل ضمیمہ میں ملحقہ ای ڈبلیو ایس پروگرامنگ

 گائڈ مالحظہ فرمائیں۔

سیکشن 1

افزودگی پروگرام کا تعارف

1

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 یہ افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ اسکولوں اور تعلیمی

 نظام کو اس قابل بنا سکتا ہےکہ وہ افزودگی پروگرام سمیت

 ٹیوشن اور / یا غیر نصابی رسگرمیوں کو ترک اسکول سے

 طلبا کو روکنے میں مدد کا ایک طریقہ بنا سکتے ہیں۔  یہ

 پروگرامنگ گائڈ انڈیا، تزاکستان اور ٹیمور لیسٹے میں ایس

 ڈی پی پی کی رسگرمیوں کے تجربات پر مبنی ہے۔ ہر ملک

 نے اپنے یہاں ترک اسکول کو بڑھاوا دینے والے منفرد عوامل

 کی بنیاد پر افزودگی پروگرام ڈیزائن کئے ہیں اور نافذ کئے

 ہیں۔  یہ گائڈ آپ کے ملک میں تعلیمی قائدین کو آپ کے

 پورے تعلیمی نظام میں اسکولوں کے اندر افزودگی پروگرام

 کو نا فذ کرنے، استعامل کرنے، نگرانی کرنے اور جاری رکھنے

کا اہل بنانے کے لۓ مرحلہ وار ہدایات فراہم کرتا ہے۔

یہ گائڈ کس کے لۓ ہے؟
 یہ پروگرام گائڈ ان تعلیمی منصوبہ کاروں اور پروگرام کے

 تخلیق کاروں اور نفاذ کاروں کے لۓ ہے جو ایک افزودگی

 پروگرام بناکر اور اس کو عمل میں الکر طلبا کو ترک اسکول

 سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ تین ماملک میں موجود آزمودہ

  پروگراموں اور متثیلی وسائل سے مثالیں فراہم کرتا ہے۔

 اگرچہ یہ گائڈ اسکولی سطح اور کمیونیٹی سطح پر جوکھم

 میں مبتال طلبا کی حامیت کے لۓ طریقہ کار کی وضاحت

 کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے پورے اسکولوں میں افزودگی

 پروگرام کا ڈیزائن تیار کرنے اور نا فذ کرنے میں وزارت

 تعلیم، نظام تعلیم، اور قومی اور بین االقوامی غیر رسکاری

 تنظیموں )این جی او( کی مدد کرنا اور اپنے اپنے اسکولوں

 اور کمیونٹیز میں افزودگی رسگرمیوں کو نافذ کرنے کے لۓ

 معلمین اور کمیونٹی کے لیڈران کو تربیت فراہم کرنا۔

گائڈ کیا ہے؟
 یہ پروگرامنگ گائڈ آٹھ اکائیوں میں مرتب کیا جا رہا ہے جو

 افزودگی پروگرام کی ڈیزائننگ، طریقہ عمل اور نگرانی کے

 بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ چونکہ آپ اس گائڈ

 کو پڑھ رہے ہیں اس لۓ اس بات کا امکان ہے کہ آپ ایسے

 طریقوں کی تالش میں دلچسپی رکھتے ہوں جن کے ذریعہ

 آپ کے تعلیمی نظام کے اندر ترک اسکول میں کمی الئی

 جائے اور  آپ کو معلوم نہ ہو کہ آیا کوئی افزودگی پروگرام

 اس کی تکمیل میں آپ کی مدد کرے گا۔ ان میں سے ہر

 اکائی میں پس منظر کی معلومات، رسگرمیاں، سواالت اور

 غور کرنے کے لۓ عملی ہدایات شامل ہیں تا کہ آپ اپنے

 افزودگی پروگراموں کو ڈیزائن کرسکے، استعامل کرسکے اور

 نگرانی کرسکے۔

یہ گائڈ کیسے مفید ہو سکتا ہے؟
 گائڈ میں شامل ہے پس منظر کی معلومات جن سے آپ کو

 اپنے افزودگی پروگرام ٹیم تیار کرنے، اپنے پروگرام کے مواد

 کی پہچان کرنے اور تخلیق کرنے، ٹیوٹر اور منتظمین کو

 تربیت دینے، اپنے پروگرام کو نافذ کرنے اور نگرانی کرنے

 میں آپ کو مدد مل سکے۔ یہ آپ کو ایک ایسے طریقہ

 عمل سے روبرو کراتا ہے جو ان اصولوں کے ایک تعارف
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 کے ساتھ رشوع ہوتا ہے جو کوالٹی افزودگی پروگراموں

 کے نفاذ، اس بات کی فیصلہ کرنے کہ آپ کس قسم کا

 افزودگی پروگرام کے خواہش مند ہیں، آپ کے پروگراوموں

 کی تیار کرنے اور ان کا نفاذ کرنے اور آپ کے پروگراموں کی

 نگرانی کرنے کے لۓ رضوری ہے۔  منصوبہ بندی اور ڈیزائن

 کے آالت اور تین ایس ڈی پی پی پائلٹ افزودگی پروگرام

 ماملک کی توضیحی مثالیں جو اس گائڈ میں شامل ہیں، کے

 استعامل آپ کے اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرنے میں مدد کے

 لۓ کیا جا سکتا ہے۔ تین ایس ڈی پی پی ماملک میں چلنے

 والے پائلٹ افزودگی پروگرام کے اچھے عمل اور اسباق کی

 بنیاد پر ہر اکائی میں ہدایات شامل ہیں۔

 اس گائڈ میں کیا ہے؟
 یہ گائڈ ایک جامع پیکیج ہے جس میں منصوبہ بندی آالت

 کی قابل ترمیم کاپیاں ہیں، ٹیمپلیٹ اور ٹریننگ مٹیریل ہیں

 جو پچھلے کور کے اندرونی حصہ سے ملحق اور ایس ڈی

 پی پی ویب سائٹ پر موجود ایک ڈی وی ڈی اور یو ایس بی

ڈرائیو میں ڈیجٹل ضمینہ کے طور پر دستیاب ہیں
www.schooldropoutprevention.com. ان وسائل 

میں شامل ہیں

افزودگی پروگرام سے متعلق پس منظر کی معلومات؛

 اہم مفہومات کی تعریف اور اصول اور کاروائیوں کی

ترشیح؛

 مواد ڈیزائن کرنے کے آالت اور ٹیمپلیٹ؛

 ٹریننگ کے ایجنڈا، رسگرمیاں، عملی مشق اور کتابچہ؛

 ایس ڈی پی پی کے افزودگی پروگراموں اور رسگرمیوں کی

 مثالیں؛

 ایس ڈی پی پی مستحقین کی گواہیاں؛

 ایس ڈی پی پی ویڈیو؛ اور

ایس ڈی پی پی رپورٹ۔

 اگرچہ آپ کو کسی افزودگی پروگرام کے نفاذ کے لۓ کمپوٹر

 یا انٹرنیٹ تک رسائی کی رضورت نہیں ہے، لیکن گائڈ میں

 ایسے مشورے شامل ہیں کہ اپنے افزودگی پروگرام کو بہرت

 سے بنانے کے لۓ آپ کمپوٹر، ٹیبلیٹ اور موبائل فون کا

 استعامل کیسے کر سکتے ہیں۔

 یہ پروگرامنگ گائڈ اور ملحقہ قبل از وقت وارننگ

 سسٹم پروگرام گائڈ 11 زبانوں میں دستیاب ہیں:  عربی،

 انگریزی، فرانسیسی، ہندی، کھمیری، پرتگالی، روسی،

 ہسپانوی، تجکستانی، ٹیوٹم اور اردو۔  گائڈ کی کاپیاں،

 سبھی ایس ڈی پی پی رپورٹ اور قابل ترمیم آالت

.www ایس ڈی پی پی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں

schooldropoutprevention.com. ترک اسکول کی 

 صورت حال کا تجزیہ کرنے کے طریقے سے متعلق ایک

 گائڈ انگریزی میں ویب سائٹ پر دستیاب ہےایس ڈی

 پی پی نے ایک ای-لرننگ پورٹل بھی تیار کیا ہے جو کہ

schooldropoutprevention.com/ پر دستیاب ہے، جس 

 کو کمپوٹر، ٹیبلیٹ اور موبائل فون کے ذریعہ استعامل کیا

 جا سکتا ہے۔  یہ ترک اسکول کی روک تھام کے موقع میں

•
•

•
•
•

•
•
•
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 پی پی کی رسگرمیوں کے تجربے پر مبنی ہے۔  ہر ملک نے

 ترک اسکول کو بڑھاوا دینے والے منفرد عوامل کی بنیاد پر

 ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کیا ہے اور اور نافذ کیا ہے۔ یہ گائڈ آپ

 کے مکمل تعلیمی نظام کے اندر اسکولوں میں قبل از وقت

 وارننک سسٹم قائم کرنے، استعامل کرنے اور قائم رکھنے کے

 لۓ تعلیمی لیڈران کو اہل بنانے کے لۓ مرحلہ وار ہدایات

 فراہم کرتا ہے۔

:ای ڈبلیو ایس گائڈ آٹھ مراحل پیش کرتا ہے

مرحلہ 1: ترک اسکول کو سمجھنا

مرحلہ 2: ای ڈبلیو ایس استعامل کرنا 

مرحلہ 3: رشوع کرنا  

مرحلہ 4: جوکھم میں مبتال طلبا کی پہچان کرنا  

مرحلہ 5: ترک اسکول کے تئیں پہال ردعمل  

مرحلہ 6: رشکت داری تشکیل دینا  

مرحلہ 7: اسکولوں اور کمیونٹیز کو تیار کرنا  

 مرحلہ 8: اپنے ای ڈبلیو ایس کی حامیت کرنا اور قائم  

 رکھنا۔

 ای ڈبلیو ایس معلمین کو ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال

 طلبا کی فوری نشاندہی کے قابل بنانے کے لۓ ایک منظم

 نظام اور ڈھانچہ کا استعامل کرتا ہے۔  ڈھانچہ کے عالوہ،

 ای ڈبلیو ایس ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلبا کو

 اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ اپنے ردعمل نظام اور دیگر

 الئحہ عمل کے استعامل میں معلمین، گھرانے اور کمیونٹیز

 کو رہنامئی فراہم کرتا ہے۔ یہ افزودگی گائڈ ای ڈبلیو ایس

 کے ذریعہ پہچان کردہ ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال

 طلبا کی حامیت کرنے کے لۓ اسکولوں میں افزودگی پروگرام

   کے نفاذ میں آپ کی رہنامئی کرتا ہے۔

          سیکشن  1

 دلچسپی رکھنے والے اساتذہ، انتظامیہ، والدین اور طلبا

 کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مشق اور ای-لرننگ وسائل کی

 رشاکت کے توسط سے ایک دورسے کے ساتھ میل جول

 بڑھائیں۔  یہ ترک اسکول، افزودگی پروگرام اور ای ڈبلیوایس

 سے متعلق اضافی وسائل تک بھی رسائی فراہم کرے گا۔

 ملحقہ قبل از وقت وارننگ سسٹم )ای
 ڈبلیو ایس( پروگرامنک گائڈ کیا ہے؟

 قبل از وقت وارننگ سسٹم پروگرامنگ گائڈ اس افزودگی

 گائڈ کا ضمینہ ہے )ڈیجٹل ضمینہ مالحظہ فرمائیں(۔  ای

 ڈبلیو ایس گائڈ کا استعامل ترک اسکول روک تھام ٹیم کے

 ذریعہ اپنے افزودگی پروگرام کی ڈیزائننگ سے پہلے کیا جا

 سکتا ہے۔ ای ڈبلیو ایس گائڈ ان طلبا کی نشاندہی کرنے اور

 رساغ لگانے کے لۓ مرحلہ وار طریقے کار فراہم کرتا ہے جو

 ترک اسکول کے جوکھم میں ہیں۔  ای ڈبلیو ایس ایک ایسا

 ڈھانچہ ہے جو ترک اسکول کے پیش بینی کرنے والے اہم

 افراد کا استعامل کرتا ہے۔  ای ڈبلیو ایس اسکول کے اہلکار

 اور والدین کو متنبہ کر سکتا ہے کہ کچھ مخصوص طلبا ترک

 اسکول کے جوکھم کی زد میں ہے۔   ای ڈبلیو ایس اسکول

 کے اسٹاف کو قبل از وقت ردعمل کا الئحہ عمل تیار کرنے

 کا بھی اہل بنا سکتا ہے جن کا استعامل مخصوص طریقے

 سے جوکھم میں مبتال طلبا کی حامیت کے لۓ کیا جا سکتا

 ہے تا کہ وہ اسکول سے وابستہ رہیں۔

 ای ڈبلیو ایس پروگرامنگ گائڈ میں پیش کردہ معلومات

 کمبوڈیا، انڈیا، تجاکستان اور ٹیمور لیسٹے کے اندر ایس ڈی

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔



اسکول تارکین کی روک تھام

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ

 ترک اسکول کو
سمجھنا
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

ترک اسکول کو سمجھنا

 کمبوڈیا، انڈیا، تاجیکستان اور ٹیمور لیسٹے میں ترک اسکول کو کم کرنے کے لۓ پروگرام۔ یہ پروگرامنگ گائیڈ

 پوری دنیا میں ان معلمین کو قابل بنانے کے لۓ ڈیزائن کیا جاتا ہے جو اپنے طلباء کے لۓ افزودگی پروگرام تیار

 کرکے ترک اسکول کی روک تھام یا کمی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس گائیڈ میں دو قسم کے افزودگی پروگرام

  شامل ہیں: ٹیوشن اور غیر نصابی پروگرام۔ ان پروگرام کا مقصد ہے طالب علم کی حارضی، برتاؤ اور کارکردگی

   کو بہرت بنانا-کبھی کبھی اس کو ترک اسکول کی روک تھام ABCsکہا جاتا ہے۔

ترک اسکول کیوں اہم ہے؟
 ترک اسکول روک تھام بین االقوامی تعلیم سے متعلق مسائل

 کا ایک نیا توجہ کا مرکز ہے۔   گزشتہ دو دہائیوں کے دوران،

 تعلیم کی حصولیابی کو بہرت بنانے کے لۓ اسکول تک بچوں

 کی رسائی اور حال ہی میں تعلیم کی کوالٹی کے ساتھ

 ہدایت، میٹیریل اور وسائل میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز

 کی گئی ہے۔  حال ہی میں ترک اسکول اور تکرار کی روک

 تھام کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔  اگرچہ ترقی

 پذیر ماملک میں ترک اسکول سے متعلق تحقیق ذمہ داری

 کے ساتھ اسکول چھوڑنے والے طلبا کا خاکہ بیان کرتی ہے،

 لیکن ترک اسکول کی روک تھام کے کامیاب طریقوں سے

  متعلق بہت کم ہی معلومات دستیاب ہیں۔

 طلبا مختلف وجوہات کی بنا پر اسکول کو چھوڑ دیتے

 ہیں۔  اپنی اسکولی تعلیم کے دوران مختلف اوقات میں بھی

 اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یا وقت سے قطع نظر، طلبا،

 ان کے گھر والے، کمیونٹیز اور ایک ملک کو ترک اسکول

 کی بہت زیادہ قیمت چکانی پڑنی ہے۔ جب طلبا اسکول

 چھوڑتے ہیں تو وزارت تعلیم ان طلبا کی تعلیم پر کی گئی

 اپنی رسمایہ کاری کے متوقع منافع سے مایوس ہو جاتی ہے

 جو اسکول مکمل نہیں کرتے ہیں۔  گھروالے، جنہوں نے اپنے

 بچوں کو اسکول بھیجنے کے لۓ اکرث و بیشرت قربانی دی ہے

  انہیں اپنی رسمایہ کاری کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

 جب طلبا اسکول چھوڑدیتے ہیں تو یاتو بغیر مہارت یا بغیر

 سند کے اسکول چھوڑتے ہیں اور اس طرح ان کی مثر آوری

 کم سے کم ہوجاتی ہے، آمدنی کی ممکنہ کامئی اور مالزمت

 کا موقع کم سے کم ہو جاتا ہے۔  جب بڑی تعداد میں طلبا

 اسکول چھوڑتے ہیں تو اپنی کمیونیٹیز اور سامج کی فالح و

بہبود میں ان کا تعاون بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ 1

 تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ترک اسکول کے مندرجہ ذیل

 :اثرات ہوتے ہیں

 بے روزگاری کی سطح بڑھ جاتی ہے؛

 سامج مخالف طرزعمل، جرائم اور قید کی رشح میں

 اضافہ ہو جاتا ہے؛

 منشیات کے استعامل کی رشح میں اضافہ ہو جاتا ہے؛

 صحت کی خرابی؛

 جارحانہ اور تشدد آمیز رویے میں اضافہ؛

 شہری رسگرمیوں میں اور ووٹنگ میں رشکت کی سطح

 میں کمی؛

 گھر والے زیادہ عدم استحکام کے شکار ہوجاتے ہیں؛ اور

 ان کے بچوں کی رشح تعلیم میں کمی۔

 تحقیق بہت واضح ہے۔  کسی فرد کی نجی زندگی کے تقریبا

 ہر پہلو میں، چیزیں اس وقت بڑی حد تک زیادہ مشکل ہوتی

 ہیں یا کم نتیجہ خیز ہوتی ہیں جب بنیادی تعلیم مکمل نہ

 ہوئی ہو۔ منفی اثرات دنیا کے سبھی خطے میں دیکھے جا

 سکتے ہیں۔  بین االقوامی پیٹرن یہ بھی دکھاتا ہے کہ طلبا

 جتنا ہی کم سال اسکول سے وابستہ رہتے ہیں اور جتنی ہی

 جلدی وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں، منفی اثرات اتنا ہی زیادہ

 ہوتے ہیں۔

•
•

•
•
•
•

•
•
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 کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 ہے۔  اس قسم کے ترک اسکول میں شامل ہے گھر والوں کی

 نقل مکانی یا کسی کی موت یا دونوں والدین یا گھر کے

 دیگر فرد کو صدمہ پہنچنا، بشمول عاللت اور بے روزگاری۔

 اسکول میں پیش آنے والے واقعات میں شامل ہو سکتا ہے

 طلبا کے درمیان اور طلبا و اساتذہ کے درمیان تنازعہ جس

 کے نتیجے میں عارضی ترک اسکول واقع ہوتا ہے۔

 اگرچہ عارضی ترک اسکول اس بات کا اشارہ کرتا ہےکہ طالب

 علم واپس اسکول جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اسکول

 سے طویل مدتی اخراج ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل ترک اسکول

 کے امکان کو بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ واپس ہونے واال طالب

 علم کی عمر اکرث آخری گریڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے جس

 میں وہ داخل تھا، سبق میں پیچھے ہو جاتا ہے، ہم جولیوں

 اور اسکولی عمل سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، یا

 شادی یا پیسہ کامنے کے لۓ اسکول چھوڑنے کا اس پر شدید

 سامجی اور معاشی دباؤ پڑ جاتا ہے۔

 مستقل ترک اسکول اس وقت ہوتا ہے جب اسکول سے اخراج

 کے بعد دوبارہ داخلہ نہیں ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر

 کہ آیا ترک اسکول گریڈ میں واقع ہوا ہے، گریڈ کے درمیان

 میں واقع ہوا ہے یا غیر-ٹرانزیشن ترک اسکول ہے۔

 اس زمرے میں موجود ترک اسکول کے دو گروپ ہیں - غیر

 :تصفیہ شدہ اور تصفیہ شدہ ترک اسکول

 غیر تصفیہ شدہ ترک اسکول” والے عام طور پر وہ طلبا”

 ہوتے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں اور دورہ مکمل کرنے

 کے لۓ واپس اسکول جانے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔  اسکول

 واپس جانے سے متعلق ان بچوں کے پاس موجود مسائل

 ان کی حوصلہ شکنی کے لۓ کافی ہوتے ہیں۔  انہیں اکرث

 کسی ایک گریڈ میں زیادہ عرصہ تک رہنے اور چھوٹے بچوں

 کے ساتھ کالس کرنے میں رشم آتی ہے اور وہ اس بات سے

  محتاط رہتے ہیں کہ چھوٹے طلبا انہیں تنگ کر سکتے ہیں۔

 وہ - اور ان کے گھروالے - ان فوائد کے بارے میں سوال بھی

 کر سکتے ہیں جو انہیں اسکول میں واپس جانے سے حاصل

 ہونگے، خاص طور پر اگر انہیں لگتا ہے کہ گریجویٹنگ یا

دورہ مکمل کرنے کے ان کے امکانات کم ہیں۔

 میں بہت خوش ہوں کہ میں نے بنیادی تعلیم کے 9 سال مکمل کرلۓ ہیں اور ۔۔۔ میں مستقبل میں”
 ایک انجنرئ بننے کے لۓ کاربند ہوں”، یہ کہنا ہے ایم ویبول، جو کمبوڈیا کے شامل مغربی صوبہ کے

 بینٹے مینچے کا ایک گریڈ 10 کا طالب علم ہے۔   ایک سال پہلے، قبل از وقت وارننگ سسٹم کے
 ذریعہ ویبول کی نشاندہی ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طالب علم کے طور پر کی گئی۔ اس کے
 والد، ہیو این، بہت خوش ہیں کہ ان کے بچے کی کارکردگی کو درست کرنے کے لۓ اسکول میں اسے

 اس طرح کا تعاون حاصل ہوا۔   وہ کہتے ہیں، “چونکہ میرے پاس ایک محدود تعلیم ہے، اس لۓ مجھے
 رصف ادنی درجہ کا کام ملتا ہے اور میں زیادہ کامئی نہیں کر سکتا ہوں۔  میں چاہتا ہوں کہ میرے

لڑکے کو زیادہ مواقع حاصل ہوں”۔

تعلیم ممکنہ طور پر ایک بہرت مستقبل کے تصور پیش کرتا ہے

ترک اسکول کیا ہے؟
 ترک اسکول کی تعریف اور اس کی پیامئش کا طریقہ ہر

 ملک میں الگ الگ ہے۔ کچھ ماملک میں، یہ تسلیم کرنا

 بھی تنازعہ کا سبب ہو سکتا ہے کہ ترک اسکول کا کوئی

 وجود بھی ہے۔  ترک اسکول کی تعریف اور پیامئش کے

 طریقے پر اتفاق رائے کے اس فقدان کے باوجود، کچھ ایسے

 عام گائڈ الئن ہیں جن کے دائرے میں مباحثے کو مرتب کیا

 جاتا ہے۔

:ترک اسکول کی تعریف مندرجہ ذیل ہو سکتی ہے

 سابقہ اسکولی سال کے دوران کسی بھی وقت داخلہ

 لینے واال کوئی طالب علم جس نے موجودہ اسکولی سال

:میں داخلہ نہ لیا ہو - گریڈ کے درمیان ترک اسکول

 ایک ایسا طالب علم جو اسکولی سال کی رشوع میں یا

 درمیان میں داخلہ لے، لیکن اس کو مکمل نہ کرپائیں -

  گریڈ کے اندر ترک اسکول؛ اور

 ایک طالب علم جو بنیادی تعلیم کا ایک دورہ مکمل کرتا

 ہے )مثال، پرامئری اسکول(، لیکن اگلے دورے میں داخلہ

نہیں لے پاتا ہے )مثال لور سکنڈری اسکول( - ایک آن-

 ٹرانزیشن ترک اسکول۔

 ترک اسکول سے متعلق ڈیٹا کی ایک جانچ دکھاتی ہے کہ

 ترک اسکول کے عارضی اور مستقل پیٹرن ہیں۔

 عارضی ترک اسکول ان طلبا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو

 اسکول سے اپنا نام واپس لے چکے ہیں لیکن کسی وقت

 :دوبارہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہیں

 کبھی کبھار ترک اسکول:  وہ طلبا جو عارضی اقتصادی

 رضوریات، بیامری یا دیگر غیر متوقع واقعات کی وجہ سے

 اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں انہیں ایک قلیل مدتی یا “کبھی

 کبھار ترک اسکول” کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ قسم کا

 ترک اسکول غیر مسلسل حارضی سے جڑا ہے اور یہ کالس

 ورک اور کم پڑھائی سے الگ ہے۔

 واقعاتی ترک اسکول: “واقعاتی ترک اسکول” طلبا کی

 زندگیوں میں ایک یا ایک سے زیادہ اہم واقعات کا ایک

 ردعمل ہوتا ہے۔ اس قسم کا ترک اسکول ملبی مدت تک چلتا

•

•

•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 تصفیہ شدہ ترک اسکول” والے وہ طلبا ہیں جو کسی”

 روزی روٹی یا پیشہ میں قدم جام چکے ہیں۔  یہ بچے اپنے

 گھر والوں کے ساتھ کام کررہے ہیں، مالزمت کررہے ہیں یا

 کوئی تجارت سیکھ رہے ہیں۔ واپس اسکول نہ جانے کا ان

 کا فیصلہ مزید تعلیم کی قدر سے متعلق ان کی ادراک کی

 عکاسی کرتا ہے۔ وہ بچے جن کے لۓ ترک اسکول مستقل

 ہے وہ اکرث ترین اس وقت زیادہ عمر کے ہوتے ہیں جب وہ

  پرامئری اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 5

 اس کے برعکس، داخلہ میں اضافہ کرنے کے لۓ کئے گئے

 دو دہائی کے کام سے پیدا ہونے والی کامیابی کے ساتھ ترک

 اسکول میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ زیادہ غیر محفوظ

 آبادی تک اسکولنگ کے ذریعہ پہنچا جاتا ہے۔  موجودہ

 تعلیم سب کے لۓ )ای ایف اے( اور میلینیم ڈیولپمنٹ گول

 )ایم ڈی جی( کوششیں جن کی توجہ کا مرکز ہے سبھی

 بچوں کو اسکول میں النا اور انہیں اسکول سے وابستہ رکھنا،

 اس میں اتنی پیش رفت نہیں ہورہی ہے جتنی کہ 2000 داکر

 ای ایف اے اجالس میں امید کی گئی تھی۔

 ای ایف اے گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ )یونیسکو، 2015، 2015

 پی 101( میں یہ پایا گیا ہے کہ اگرچہ کسی ایسے گروپ

 میں جو پرامئری اسکول کے آخری گریڈ تک پہنچ جائے

  ان بچوں کے فیصد میں سن 2000 سے مجموعی طور پر

 اضافہ ہوا ہے، لیکن ادنی اور متوسط آمدنی والے ماملک

 سے حاصل ہونے والے ڈیٹا یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ طلبا جو

 اسکول رشوع کرتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ان

 کے فیصد میں بہت ہی کم تبدیلی آئی ہے۔ درحقیقت،

 پرامئری اسکول کی رشح تکمیل سب-سہارن افریقہ )58

 فیصد( اور جنوبی اور مغربی ایشیا )64 فیصد( میں اچانک

 رک گئی ہے۔   32 ماملک میں، زیادہ تر سب-سہارن افریقہ

 میں، 20 فیصد بچے پرامئری اسکول کے آخری گریڈ کی

 تکمیل سے پہلے اسکول چھوڑ دیں گے۔  گروپ تجزیہ کی

 بنیاد پر، 106 میں سے رصف 13 ہی ماملک کے پاس 97

 ایسے بچے ہونگے جو اسکول میں داخل ہونگے اور آخری

 گریڈ تک پہنچیں گے۔ مزید فکر کی بات یہ حقیقت ہے کہ

 رجحانات دکھاتے ہیں کہ گزشتہ چار برسوں میں پیش رفت

 میں بڑی کمی آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے

   بین االقوامی تنازعہ۔  6

 وہ کونسے سے عوامل اور حاالت ہیں جو
 ترک اسکول کا سبب بنتے ہیں؟

ترک اسکول کو سمجھنے کے لۓ ایک بنیادی ساخت

 ایس ڈی پی پی کے ذریعہ کی گئی تحقیق اس بات کو 

 اجاگر کرتی ہے کہ مختلف عوامل اور خصوصیات ساتھ ملکر

 طلبا کے ترک اسکول پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان عوامل کو

 چار حلقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: انفرادی، فیملی،

 اسکول اور کمیونٹی۔  چاروں حلقوں کے درمیان باہمی

 تعامل اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ طلبا جو اسکول

 چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں مختلف سطحوں پر

 اور مختلف اوقات میں واقع ہونے والے مختلف عوامل کا

 سامنا کرتے ہیں۔ ان حلقوں کے ذیلی اجزاء ہیں وہ پالیسیاں،

 عمل، کاروائیاں جن کو تعلیمی نظام تعلیمی رشکت کی

 حامیت کرنے کے لۓ یا -اس کے برعکس - اس کی مخالفت

کرنے کے لۓ نافذ کرتا ہے۔

  انفرادی حلقہ

 نیچے موجود فیگر 1 انفرادی سطح یا ان خصوصیات کی

 توضیح کرتا ہے جو ہر طالب علم کے لۓ منفرد ہوتی ہیں۔

 اگرچہ مالی مسائل کسی طالب علم کے تعلیمی فیصلوں

 میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں لیکن

 اسکول جانے کی نجی خواہشات اور تحریک  - وہ حصہ جو

 گھر والوں اور اسکولوں سے متاثر ہے - بھی اس بات کا پتہ

 لگانے کے لۓ بہت اہم ہیں کہ آیا طالب علم اسکول سے

 وابستہ رہتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ مختلف عوامل ہیں جن کا

 طلبا سامنا کرتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے یا مالزمت کی

 ذمہ داریوں کی طرف سے، اپنے نقطہ نظر کے تئیں اور اس

 بارے میں اپنی امیدوں کے تئیں کہ وہ اپنی ان زندگیوں میں

 کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یا تو اسکول جاری رکھنے سے

 یا ترک اسکول سے متاثر ہیں۔

گھریلو حلقہ

 وہ اثرات نجی سطح کے عوامل کے ساتھ قریب سے جڑے

 ہیں جو گھریلو سطح پر واقع ہوتے ہیں۔  ثقافت کی بنیاد

 پر، یہ اثرات انفرادی خاندان کے آگے بھی جا سکتے ہیں۔

 زیادہ تر معامالت میں، والدین کسی بچے کی اسکولی تعلیم

 کے بارے میں فیصلے لیتے ہیں۔  کچھ معامالت میں، گھر

 کے یا کنبہ کے دیگر ممربان فیصلہ لیں گے، خاص طور سے

 ان یتیموں یا بچوں کی صورت میں جو اپنے سب سے قریبی

 رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔  اس کے باجود،

 فیصلے واجب التعمیل ہوتے ہیں اور جو راستہ ان کے لۓ

 ان کے والدین کے ذریعہ متعین ہوگیا ہو اس کے عالوہ بچے

 کسی اور راستہ کی پیروی کرنے پر بہت کم ہی توجہ دیتے

 ہیں ۔

 نیچے موجود فیگر 2 میں وہ عوامل پیش کئے گئے ہیں جن

 کا تعلق ترک اسکول یا اسکول سے وابستگی کے بارے میں

 کسی طالب علم کے فیصلے پر فیملی کے اثر و رسوخ سے

 ہے۔

 کچھ معامالت میں، گھر والے حقیقت میں یہ چاہ سکتے

 ہیں کہ بچہ اسکول میں ہی رہے لیکن شدید مالی رضوریات

 انہیں ترک اسکول تک پہنچا دیتی ہیں۔  گھر والوں کی

 اقتصادی حالت، بے روزگاری، سپورٹ کرنے اور تعلیم

 دینے کے لۓ بچوں کی بڑ ی تعداد، اور عدم استحکام کی

 صورت پیدا کرنے والے عوامل جیسے کہ واحد والدین والے

 گھرانے اور ترک وطن کسی بچے کو اسکول میں رکھنے کی
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 کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 استطاعت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ان صورت حال میں، آپ

 عارضی اور کبھی کبھار ترک اسکول کا پیٹرن دیکھ سکتے

 ہیں۔ ایسی کسی صورت حال میں، بچہ سال کے کچھ مہینے

 اسکول میں حارضی دے سکتا ہے جب تک کہ حاالت اس کو

 ترک اسکول پر مجبور نہ کردیں۔ لیکن جب حالت بدل جاتی

 ہے اور حاالت اسکول میں رشکت کے لۓ مزید سازگار ہو

 جاتے ہیں تو بچہ موجودہ اسکولی سال کے دوران بعد میں

 کسی وقت اسکول میں دوبارہ داخلہ لیتا ہے۔

 دیگر گھریلو عوامل بھی ترک اسکول کے امکان میں اضافہ

 کر سکتے ہیں۔  ہو سکتا ہے کہ کنبہ میں تعلیم کی اہمیت

 کی روایت یا قدر نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے گھر والوں

 کو نسل یا ذات کی وجہ سے اسکولی تعلیم سے الگ کیا

 جا چکا ہو۔ انہوں نے خود کبھی حارضی نہیں دی ہوگی

 یا اسکول سے ان کا رابطہ کم رہا ہوگا یا وابستگی کم رہی

 ہوگی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے بچوں کا داخلہ کرا دیا ہو لیکن

 تعلیم ان کی زندگی یا روزی روٹی میں کوئی بڑا معنی نہیں

 رکھتی ہو۔ ان حاالت میں، اس بات کا امکان کم ہے کہ بچہ

 کسی اسکول میں داخلہ لے، اگرچہ موقع ہاتھ آئے۔

اسکول حلقہ

 گھر والے ہی رصف ایسے عوامل نہیں ہیں جو تعلیم کے

 فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔  اسکول سے جڑے

 عوامل، جیسا کہ نیجے فیگر 3 میں دکھایا گیا ہے، بھی بڑی

 حد تک اس بات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ہے کہ آیا بچہ

     A1 فیگر

قہ
حل

ی 
راد

نف
ا

انفرادی بیک گراونڈ خصوصیات

 اندراج کے وقت زیادہ

)عمر )اوسط یا گریڈ

جنس  معذوری کی

 موجودگی/ اکرث و

بیشرت بیامری

بالغان کی ابتدائی ذمہ داری

 معاشی / موقع / الگت

/ مالزمت

شادی / والدیت

سامجی طرز فکر، اقدار اور طرز عمل

 زیادہ جوکھم والے ساتھیوں

کا گروپ / سامجی برتاؤ

 جو رہ گئے ہیں ان کی

ستائش

اسکول کی کارکردگی

کم حصولیابی  روکنا/گریڈ کے لۓ

زیادہ عمر

کم حارضی کم تعلیمی توقعات  اسکول کے تئیں کم

 وابستگی/دلچسپی کا

فقدان

اسکول کا طرزعمل

بدسلوکی/ خطا

اسکول سے وابستگی
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    B1فیگر  

قہ
حل

ی 
مل

فی

فیملی بیک گراونڈ خصوصیات

غریب/ادنی سامجی-

معاشی حالت

 نسلی/ذاتی/زبان

اقلیت

 والدین کی تعلیمی

سطح میں کمی

 دونوں قدرتی والدین کے

ساتھ نہیں رہ ہے ہیں

والدین بے روزگار
 بہت سارے سگا

 بھائی بہن، خاص

 طور سے 5 سال سے

کم کے

 گھر میں انتشار )مثال

طالق، موت

 گھر والوں کی زیادہ

نقل و حرکت

تعلیم کے ساتھ گھر والوں کی وابستگی/ لگاؤ

 سگا بھائی بہن اسکول

چھوڑ چکا ہے

 اسکول کے ساتھ کم

رابطہ

 اسکولی تعلیم پر کم

توجہ دی گئی

    C1فیگر   

قہ
حل

کا 
ل 

کو
اس

ڈھانچہ

بہت زیادہ اندراج  کم آمدنی والے اور اقلیتی

طلبا کی زیادہ تعداد

 دوری بہت زیادہ/

بہت ہی کم اسکول

 سہولیات کی کمی

 )مثال لیٹرین( اور

میٹیریل

 پرامئری سے اوپر

اسکولوں کا فقدان

طریقہ عمل

 اسکول کی ناقص

 ““کوالٹی

 غیر محفوظ )مثال،

)گروہ، جسامنی سزا

 تعلیم کی ناقص کوالٹی /

اساتذہ کی زیادہ غیر حارضی

 تعلیم میں

کاملیت کا فقدان

 اسکول میں بڑوں کے

ساتھ تعلق کا فقدان

 تعلیم کی زبان بچے کی

مادری زبان نہیں ہے

 نصاب کی غیر

مناسبت

 اسکول سے وابستہ رہے یا نہ رہے۔  اسکول سطح پر غور کی

 :جانے والی چیزوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں

 اسکول کی ظاہری شکل و شباہت، اسکول کی سالمتی،

 اور لڑکیوں کے لۓ علیحدہ باتھ روم کی دستیابی؛

 اسکول اور طلبا کے گھروں کے درمیان دوری؛

 الئربیریوں یا دیگر سہولیات کی دستیابی؛

 ٹیچر کی غیر حارضی کی سطح؛ اور

 اسکول میں وسائل تک رسائی۔

 گھر والے اپنے بچوں کے لۓ تعلیمی فیصلے لیتے وقت

 اسکولی عوامل پر بھی غور کرتے ہیں۔

•

•
•
•
•

 :کچھ اہم عوامل میں شامل ہیں

 تعلیم کی کوالٹی اور مناسبت:  کیا تعلیم کی کوالٹی

 مناسب ہے اور / یا یہ والدین کی امیدوں کے مطابق

 ہے؟  کیا بچے کو وہ مہارت حاصل ہورہی ہے جو

 اسکول سے امید کی جاتی ہے؟  کیا تعلیم کے پروگرام

 سے مستقبل کے مواقع پیدا ہوتے ہیں - یاتو مزید

 تعلیم یا کامئی کی قابلیت؟کیا تعلیم کی زبان طلبا کی

 کارکردگی اور تعلیم سے وابستگی میں رکاوٹ ہے اور

 کیا والدین کے لۓ یہ قابل قدر ہے یا اس کو خارج کر

 چکے ہیں؟

•
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کمیونٹی کا حلقہ
   D1فیگر  

 شہری/کچی آبادی واال

عالقہ

 غریب، اقلیت، پناہ گزیں، واحد والدین،دیہی

کم تعلیم والے والدین کی بڑی تعداد

 تنازعہ، ایمرجنسی، سیاسی

طور پر کمزور

 موت کے تجہیز و تدفین کے

 رسومات جو اسکول سے باز

رکھتے ہیں

 معاون، خوشنامں اور محفوظ ماحول: کیا اسکول ایک

 محفوظ جگہ ہے؟ کیا ٹیچر طلبا کے ساتھ احرتام اور

 شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں؟  کیا ٹیچر طلبا کے ساتھ

 مساوی برتاؤ کرتے ہیں؟  کیا کچھ طلبا کو نظر انداز

 کردیا جاتا ہے یا ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے؟  کیا ٹیچر

 طلبا کی پٹائی کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں؟ کیا دیگر

 طلبا سالمتی یا بہبود کے لۓ کوئی خطرہ پیدا کرتے

 ہیں؟ کیا سبھی طلبا کو مساوی طور پر تعلیم میں

 رشکت کی اجازت ہے یا کچھ کو صالحیت یا ان کے

جنس، ذات اور نسل کی وجہ سے باہر کردیا جاتا ہے؟

کمیونٹی حلقہ

 اگرچہ طلبا اور ان کے گھر والے ترک اسکول سے متعلق

 فیصلے لینے کے اصل مالک ہیں، لیکن طلبا کی زندگیاں ان

 کی وسیع کمیونٹی کے سیاق سے جڑی ہوئی ہیں۔ فیگر 4

 میں ایسے متعدد کمیونٹی عوامل پیش کئے گئے ہیں جو

 ترک اسکول یا اسکول سے وابستگی کے فیصلوں پر اثر انداز

 ہوتے ہیں۔ مثال، تہذیبی اصول اکرث معذور لڑکیوں یا بچوں

 کے اسکول میں داخلہ لینے یا اسکول سے وابستہ رہنے

 کے مواقع کو سخت محدود کر سکتے ہیں۔  کمیونٹی میں

 تنازعہ اور بحران اسکول میں حارضی کو مشکل بنا سکتے

 ہیں یا خطرناک بھی بنا سکتے ہیں۔ علیحدہ اور دیہی

 کمیونٹیوں میں رہنے سے طلبا پابندی کے ساتھ اسکول نہیں

 جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی ناقص ہو

 سکتی ہے اور آخرکار انہیں اسکول چھوڑنے پر مجبور ہونا

 پڑ سکتا ہے۔ دیگر عوامل میں شامل ہے خراب موسمیاتی

 حاالت جیسے کہ سیالب اور چٹانوں کا پھسلنا، سخت برف

 باری یا شدید گرمی جو اسکول کی آمد و رفت کو خطرناک

 بنا سکتا ہے اور کبھی کبھی ناممکن بھی بنا سکتا ہے۔

•

پالیسی حلقہ

 چار اصل حلقوں کے عالوہ، اس بات پر بھی رضور غور

 کیا جانا چاہئے کہ حکومت کی پالیسیاں کیسے اسکول

 چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی

 ہیں۔ پالیسیاں یا تو ترک اسکول کو کم کرنے یا اس میں

 اضافہ کرنے کا کام کر سکتی ہیں۔  مثال، الزمی تعلیم - خاص

 طور سے اگر اس کے لۓ اسکالرشپ یا سبسڈی )مراعات(

 کی فراہمی ہو - طلبا کو اسکول سے وابستہ رکھ سکتی

 ہے، جبکہ اسکول کیلنڈر کو اس طرح سیٹ کرنا کہ فصل

 کی کٹائی کے وقت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو طلبا کی غیر

 حارضی بڑھا سکتی ہے جس کے نتیجے میں ترک اسکول ہوتا

  ہے۔

:تعلیم کی پالیسیاں پانچ اصل گروپوں میں تقسیم ہیں

 تعلیم کے قانونی عنارص ایسے پارامیٹر مقرر کرتے ہیں

 جن کے دائرے میں اسکولی تعلیم انجام دی جاتی ہے،

 تعلیمی نظام کیا فراہم کرے گا، گھر والوں سے کس

 طرح کے تعاون کی امید کی جاتی ہے، اور کن ضوابط

 پر اسکول اور طلبا دونوں عمل کریں گے۔

 اسکول کی سہولیات کا تعلق مادی ڈھانچے سے ہے،

 ان کا داخلہ اور خصوصیات دونوں سے۔

 ٹیچر مینجمنٹ یہ دیکھ ریکھ کی جاتی ہے کہ

 ٹیچروں کو کیسے تربیت دی جائے، بھرتی کیا جائے

 اور تعیینات کیا جائے، ان کے پیشہ وارانہ اور تعلیمی

 برتاؤ اور نصابی پالیسیوں کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے

 جن کے دائرے میں وہ کام کرتے ہیں۔

 اسکول کی معاونت خدمات وہ پالیسیاں/پروگرام ہیں

 جو اسکول میں طلبا کی رشکت کو بہرت بنانے کے لۓ

 پیش کئے جاتے ہیں۔

 ثقافتی عمل کے مسائل کا ازالہ رسکاری پالیسیوں یا

 قانون کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شادی کی

 قانونی عمر، حاالنکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکرث و بیشرت

•

•

•

•

•
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ترک اسکول کو متاثر کرنے والی پالیسیاں

الزمی تعلیم
مفت تعلیم

اسکول رشوع کرنے کی عمر
بچوں کے حقوق

اسکول ٹیوشن اور / یا فیس
ٹیوشن کے مراعات/اسکالرشپ

یونیفارم کی رضوریات
نصابی کتاب کی فراہمی

امتحانات
خودبخود ترقی/برقراری

کوٹا
دوروں )سائیکل( کے لۓ عمر کی حد

کالس سائز
)کلینڈر )تعلیمی اسکولی سال

نقل و حمل
اسکول ٹرانسفر

قانونی سیاق
رسائی اور لڑکیوں کے مطابقت سہولیات

کواٹر/ہاسٹل
 اسکول کی دوری

اسکول کی سہولیات

ضابطہ اخالق
جسامنی سزا

بچہ کے مطابق اسکول
تعلیم کی زبان

نصاب
پیشہ وارانہ ترقی

 ٹیچر کی بھرتی، ٹریننگ اور پیشہ

وارانہ طرزعمل

خصوصی کالس/ٹیوشن
غیر نصابی رسگرمیاں
کمیونٹی کی رشکت

اسکول کا کھانا

اسکول کی معاونت خدمات

شادی کی عمر
حمل

مرحلہ حیات میں تبدیلی کے رسوم

ثقافتی عمل

 رسکاری ضوابط کی اطاعت نہ کریں۔

ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول کی وجوہات

 ترقی پذیر ماملک میں، ترک اسکول عام طور پر سکنڈری

 )ثانوی( اسکول میں واقع ہوتا ہے۔ اگرچہ ترقی یافتہ ماملک

 میں بچوں کی بڑی تعداد سکنڈری اسکول مکمل کرلیتے ہیں،

 لیکن ترک اسکول کی رشح میں اضافہ ہورہا ہے، خاص طور

 سے رہاستہائے متحدہ )یوایس( میں۔  ترقی یافتہ ماملک

 میں ترک اسکول کی سب سے بڑی وجہ پانچ زمروں میں

آتی ہیں

 زندگی کے واقعات: ترک اسکول کے لۓ طلبا کے

 فیصلے ایسی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جو

 اسکول کے باہر واقع ہوتے ہیں جیسے کہ حمل، قید

 ہونا، گھر والوں کو تعاون دینے کے لۓ کام کرنے کی

  رضورت۔

 تعاون کا فقدان: وہ گھر والے جو تعلیم کی قیمت

 کا اندازہ نہیں کرپاتے ہیں یا جن کو تعلیمی کامیابی

 کی بہت زیادہ متنا نہیں ہوتی ہے وہ درکار مالی اور

 جذباتی تعاون روک لیتے ہیں، اور تعلیم کے بارے میں

 اپنے نقطہ نظر کو اس نتیجے سے جوڑ سکتے ہیں

 کہ طلبا کو اسکول میں رہنے یا تعلیم حاصل کرنے کا

 مقصد نظر نہیں آرہا ہے۔

 بتدریج ترک اسکول:اسکول کے ساتھ مایوسی اور

•

•

•

 بوریت یا اس کی مناسبت اور افادیت کو دیکھنے میں

 ناکامی کی وجہ سے طلبا جیسے ہی اسکول چھوڑنے کی

قانونی عمر تک پہنچتے ہیں اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔

 اسکول سے اخراج: اسکول پرارسار طریقے سے یا اعالنیہ

 طور پر خود ان طلبا کی اسکول چھوڑنے کی حوصلہ

 افزائی کر سکتے ہیں جو مشکل ہیں، خطرناک ہیں یا

 اسکول کی کامیابی کے لۓ نقصان دہ ہیں، جیسے کہ

 کم پسندیدہ اسکولوں میں منتقلی کا بندوبست کرنا

 یا کورس میں حد سے زیادہ فیل ہونے، غیر حارضی یا

 زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اسکول کی فہرست سے

 نام غائب کردینا۔

 کامیاب نہ ہونا: وہ طلبا جو مختلف وجوہات کی بنا پر

 اسکول میں مستقل ناکامی کا سامنا کرتے ہیں - ناقص

 تعلیمی تعاون، سامجی-جذباتی رضوریات کا پورا نہ

 ہونا- وہ آخرکار اسکول چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی

  پڑھائی میں مزید پیچھے ہو جاتے ہیں۔7

 اگرچہ کچھ ہی ایسی تحقیقات ہیں جن کے اندر ترقی پذیر

 ماملک میں ترک اسکول کی وجوہات پرگفتگو کی جاتی ہے،

 لیکن وجوہات بڑی تک حد ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کی شدت

 کی سطح الگ الگ ہے۔ ابتدائی )پرامئری( سطح پر، تحقیق

 ظاہر کرتی ہے کہ وہ طلبا جن کو کم کامیابی حاصل ہوتی

 ہے، جو ایک ہی گریڈ میں کئی بار رہ چکے ہیں، جن کی

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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جوکھم میں مبتال طلبا
ترک اسکول کی وجہ بننے والے سب سے عام عوامل
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ایس ڈی پی پی ماملک میں ترک اسکول کا سبب بننے والے چار اصل عوامل

معاشی تعلیمی اسکول پسند نہیں آیا بیامری

انڈیا کمبوڈیا ٹیمور لیسٹے تاجیکستان

 عمر بہت زیادہ ہے، اکرث و بیشرت غیر حارض رہتے ہیں یا ان

 کا تعلق غریب گھرانے سے ہے ان کے ترک اسکول کا زیادہ

 امکان ہے۔ تعلیم کے تئیں ساتھیوں کا اثر و رسوخ یا گھر

 والوں کا عہد، ترک اسکول سے جڑے دیگر عوامل؛ ایسا

 نہیں لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں یہ کوئی بڑے عوامل

 ہیں۔لیکن جب کسی طالب علم کی عمر زیادہ ہو جاتی

 ہے یا وہ اونچے گریڈس میں چال جاتا ہے تو یہ اور اضافی

 عوامل، جیسے کہ بلوغت کی ابتدائی ذمہ داریاں اور تعلیم
 کے ساتھ گھر والوں کی وابستگی، مزید اہم ہو جاتے ہیں۔ 8

 ترقی پذیر ماملک میں دو عوامل سب سے اہم نظر آتے ہیں:

 گھر والوں کی غربت اور گھر کے کھیتوں، چھوٹے کاروبار

 وغیرہ میں بچوں کے کام کرنے یا اپنے گھر والوں کا تعاون

کرنے کی رضورت۔

 ترقی پذیر ماملک میں موجود دیگر اہم عوامل میں شامل

 :ہیں

 طالب کی کامیابی میں کمی؛

 ایک ہی گریڈ میں بار بار رہنا؛

 طلبا کی شدید غیر حارضی؛

طلبا کی عمر ان کے گریڈ کے مقابلے زیادہ ہونا؛

 طلبا اور والدین کا اسکول سے کم وابستگی یا دلچسپی

 کا فقدان؛

 معذوری یا اکرث و بیشرت بیامر پڑنا؛

 فیملی کی سامجی-اقتصادی رتبہ میں کمی؛

گھروں اور اسکولوں کے درمیان دوری؛ اور
جنس۔ 9

 خاص طور پر، ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول سے متعلق

لیٹریچر میں ایک بڑے عامل کا غلبہ ہے: طلبا کی اقتصادی/

 مالی حالت۔ گھر کی غربت بچوں کو وقت سے پہلے اسکول

•
•
•
•
•

•
•
•
•

 چھوڑنے پر مجبور کردیتی ہے کیونکہ انہیں پیسہ کامنے،

 گھر پر یا گھریلو کاروبار میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں

 تعاون کرنے کی رضورت پڑتی ہے، یا وہ اسکول سے جڑے

 اخراجات کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ

 فیس/ٹیوشن، کتابیں/پڑھائی لکھائی کی چیزیں، یونیفارم

 وغیرہ۔

 اگرچہ مالی عوامل پرامئری اور سکنڈری طلبا کے لۓ ترک

 اسکول کی اولین سبب ہوسکتے ہیں، لیکن ایس ڈی پی

 پی تحقیق اشارہ کرتی ہے کہ اسکول اور تعلیم سے جڑے

 عوامل بھی ترک اسکول کا ایک بڑا سبب ہیں۔  چار ایس ڈی

 پی پی ماملک میں تقریبا 2,500 جوکھم میں مبتال اور اسکول

 ترک کرنے والے طلبا کے ساتھ مندرجہ ذیل دو گراف 2011

میں لئے گئے انٹرویو کے جواب پیش کرتے ہیں۔

 ایک طرف جہاں ایس ڈی پی پی مطالعات میں اقتصادی

 عوامل کو ترک اسکول کا سب سے بڑا سبب مانا گیا ہے،

 وہی اسکولی عوامل کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جن میں شامل

 ہیں: کم منرب، امتحانات میں فیل ہونا، اسباق میں پیچھے رہ

 جانا، ناقص تعلیم، بدسلوک ٹیچر، اسکول کو ناپسند کرنا، غیر

محفوظ ماحول، اور اسکول چھوڑنے کا تقاضہ کیا جانا۔

 ہم ترک اسکول کو کیسے روک سکتے
ہیں؟

 ترک اسکول کی روک تھام کی بہت ساری کوششیں کی گئیں

 جن میں کچھ کامیاب ہوئیں اور کچھ ناکام۔  ترک اسکول کی

 تدابیر سے متعلق لیٹریچر کا 2011 ایس ڈی پی پی جائزہ

 انہیں پانچ زمروں میں بانٹتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا تعلق

:ایک مختلف قسم کے مسئلہ سے ہے

 تعلیمی تدابیر براہ راست طلبا کی کارکردگی سے

 متعلق مسائل کو حل کرتی ہیں اور اس کے لۓ ایسا

•
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تحقیق  متعلق  سے  اکویٹی  اور  ٹرانزیشن   اکسیس، 

متعدد نے  کنسٹوریم  سسیکس  آف  یونیورسٹی   پر 

ترک میں  جن  ہیں  کئے  شائع  رسالے  موضوعی   یک 

خاص  - ہے  گئی  کی  تحقیق  میں  بارے  کے   اسکول 

اور  - منتقلی  میں  )دورہ(  سائیکل  مختلف  سے   طور 

کی محرکات  کے  اسکول  ترک  میں  ماملک  پذیر   ترقی 

آن پر  سائٹ  ذیل  مندرجہ  جو  ہے  گئی  کی   تحقیق 

ہیں دستیاب  .www.create-rpc.org:الئن 

مستبقل میں پڑھنے کے لۓ

اسکول چھوڑنے والے طلبا
ترک اسکول کے لۓ بچوں کی سب سے عام وجوہات
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معاشی تعلیمی اسکول پسند نہیں آیا بیامری

انڈیا کمبوڈیا ٹیمور لیسٹے تاجیکستان
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ایس ڈی پی پی ماملک میں ترک اسکول کا سبب بننے والے چار اصل عوامل

 نصاب تیار کیا جاتا ہے جو طلبا کی رضوریات کو اچھی

 طرح سے پورا کرے، کالس کے باہر تعلیمی ٹیوشن

 فراہم کیا جاتا ہے، یا اسپیشل کالس شامل کی جاتی ہیں

 )مثال کمپوٹر کے تعاون سے تعلیم، مسئلہ حل کرنے

 والی مہارتیں(۔

 مالی تدابیر کے ذریعہ اسکول کی الگت کے بوجھ

 کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اسکول میں

 تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کے لۓ دستیاب کسی

 موقع سے متعلق الگت کو پورا کیا جاتا ہے اس کے

 بجائے کہ گھر میں مدد کی جائے یا کام کرکے پیسہ

  کامنے میں مدد کی جائے۔

 صحت کی تدابیر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ بچے

 زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر

 وہ صحت کے ایسے مسائل سے جوجھ رہے ہیں جو

 تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی ان کی قابلیت کو کم

 کردے یا غیر حارضی کا سبب بنیں، اس لۓ وہ اپنے

 بچوں کے لۓ ٹیکے، کیڑے مار دوا یا کھانا فراہم کر

 سکتے ہیں۔

 نجی/سامجی تدابیر کے ذریعہ اس طرزفکر، اقدار یا

 نجی حاالت میں سدھار الیا جاتا ہے جو تکنک کے

 استعامل سے حصول تعلیم کے راستے میں آڑے آتے

 ہیں جیسے کہ انٹینسیو کیس مینجمنٹ، کاونسلنک،

 ہم جولیوں کی اجتامعی گفتگو، گھر والوں تک پہنچ،

 تربیتی پروگرام یا اسکول اسٹاف کے ذریعہ نگرانی۔

 انتظامی تدابیر میں تبدیلی سے متعلق پالیسیاں جو

 ان طلبا کے ساتھ مداخلت کرتی نظر آتی ہیں جو

 اسکول جا رہے ہیں، ترقی کررہے ہیں یا اسکول کی

 تعلیم مکمل کررہے ہیں، ادارہ جاتی پالیسیاں جیسے

 کہ اسکول کا لچکدار شیڈول کہ اس میں اسکول سے

•

•

•

•

 دوری کا خیال رکھا جائے یا بارش کے موسم کا خیال

 رکھا جائے، خود بخود ترقی، پرامئری اسکول میں بچوں

 کی مادری زبان کو تعلیم کی زبان کی طور پر استعامل

 کرنا، یا والدین-ٹیچر گروپ کو اسکول کی حارضی اور

  کوالٹی چیک کرنے کا اختیار دینا۔

 نیچے موجود ٹیبل ایکس میں تدبیر کی قسم اور وہ

 جوکھم جن کا یہ ازالہ کرتی ہے ان کے مطابق تدابیر

 کی مثالیں فراہم کی گئی ہیں۔

 طور پر ان تدابیر کے بارے میں سچ ہے جن کا نفاذ h  ا

 ترقی پزیر ماملک میں کیا گیا ہے۔

اس کے باجود، کچھ عام مشاہدات کئے جا سکتے ہیں۔

 چونکہ ترک اسکول اکرث مختلف اور باہم متعلق عوامل

 کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لۓ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ

•
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 کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

جوکھم کے عامل کا حلقہ تدبیر کی قسم مثالیں
 G1ٹیبل: ایکس

انفرادی

انفرادی پس منظر اور خصوصیات تعلیمی صحت نجی/سامجی  لڑکیوں کے لۓ ٹیوشن کیڑا مارنا معذور
بچہ کی حامیت

بلوغت کی ابتدائی ذمہ داریاں مالی انتظامی  اسکالرشپ اسکول میں بچے کی دیکھ
ریکھ

سامجی رویہ، اقدار اور طرزعمل نجی/سامجی نگرانی

اسکول کی کارکردگی تعلیمی  ایک کیلنڈر سال میں دو سالوں کا
نصاب

اسکول سے وابستگی مالی نجی/سامجی نقد ٹرانسفر کاونسلنگ

اسکول کا طرز عمل

فیملی

نجی/سامجی کسی معاملہ کی قریب سے نگرانی

فیملی پس منظر کی خصوصیات  بلوغت خواندگی پروگرام گھر والوں کے
لۓ کھانا خدمات کی فراہمی

تعلیمی مالی نجی/سامجی

تعلیم سے گھر والوں کی وابستگی نجی/سامجیپی ٹی اے کو مضبوط کرنا

انتظام انتظامیاسکول کی سہولیات بہرت بنانا

عملی انتظامیبچے کی مادری زبان میں تعلیم دیں

کوئی میل کھاتی ہوئی تدبیر نہیں؛ عوامل کو کسی بھی تدبیر کے سیاق کے طور پر قبول کیا جانا چاہئے

اسکول

کمیونٹی

 کارگر پروگرام وہ پروگرام ہیں جن میں مختلف حلقوں

 کے جوکھم کا ازالہ کرنے کے لۓ مختلف زمروں کی

مرکب تدابیر استعامل کی جاتی ہیں۔

 پروگرام کا ہدف زیادہ جوکھم میں مبتال بچوں کے

 گروپ پر ہو سکتا ہے - جیسے کہ نچلی ذاتی والے

 گھرانوں کی لڑکیاں اور بچے - لیکن تدابیر کا ہدف

 حقیقت میں وہ حاالت یا برتاؤ ہونے چاہئے جو ترک

 اسکول پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ اسکولی

   اخراجات کی ادائیگی کی نااہلی یا ناقص حارضی۔

 چونکہ ترک اسکول ایک عمل ہے، کوئی واحد واقعہ

 نہیں ہے، اور اس کے وقوع میں وقت لگتا ہے جو طلبا

 کے اسکول کے ابتدائی دور میں ہی رشوع ہو سکتا

 ہے، اس سے منٹنے کا ابتدائی عمل ہے مقصود گریڈ

 کے مطابق کاروائی کی جائے، تدابیر جتنی ہی کامیاب

 ہوگی اتنی ہی طلبا کی وابستگی اسکول سے بڑھے

گی۔

 مالی تدابیر کا استعامل کرتے ہوئے ترسک اسکول کے

 اقتصادی اسباب کا ازالہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ نقد

•

•

•

 ٹرانسفر، مراعات اور اسکالرشپ پروگرام کے حارضی

 اور اسکول سے وابستگی پر عام طور پر مثبت نتائج

 واقع ہوتے ہیں۔ تاہم، ان میں زیادہ الگت ہے اور اس

 کے لۓ اکرث  باہر سے مالی کی فراہمی کی رضورت

 ہوتی ہے۔

 اگرچہ اس بات کا کم امکان ہے کہ سختی کے ساتھ

تخمینہ لگایا گیا ہے، لیکن مختلف تعلیمی اور نجی/

 سامجی تدابیر نے ترک اسکول سے جڑے مسائل کا

 ازالہ کرنے اور ترک اسکول کو کم کرنے میں کچھ اثر

 دکھایا ہے۔ تعلیمی تعاون میں شامل ہے براہ راست

 تعلیم؛ کالس کے باہر ٹیوشن، افزودگی رسگرمیاں اور

 مزید تعاملی اور رشاکتی، بچے کے مطابق تعلیمی

 الئحہ عمل۔ اس میں کالس روم کے اندر تعلیمی

 تجربہ کو بہرت بنانے کے لۓ ایک کیس مینجمنٹ

 طریقہ کار کا استعامل بھی شامل ہیے۔  نجی/سامجی

 تعاون طلبا، ان والدین / رسپرستوں اور اسکول کے

 اہلکار کے نقطہ نگاہ کو بہرت میں مدد کرتا ہے۔ ان

 میں سے کچھ تدابیر بہت کم وسائل اور بہت کم

•

•
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اسوسی ایشن برائے نگرانی، نصاب اور ترقی۔ الیگزینڈریا: ورجینیا۔ مارچ: 416-411۔

 میکول، ای جے؛ ڈونالڈسن، جے آر۔، جی اے؛ کوالڈارسی، ٹی؛ ڈیویس، ڈبلیو ای )1992(۔ ترک اسکول کے انجام: ہائی اسکول اور

اس کے اوپر کی دریافتیں۔ ایجوکیشنل ریرسچ کے رسالہ میں۔ 85، )4(: 198-207

 نیٹریلو، جی، پاالس، اے ایم اینڈ میک ڈیل، ای ایل )1986(۔ اندازہ لگانا: ترک اسکول کی وجوہات اور انجام سے متعلق ہامرے

 ریرسچ ایجنڈا کا جائزہ۔ جی نیٹریلو )ای ڈی( تارکین اسکول: پیٹرن اور پالیسیاں )پی پی۔ 178-168(۔ نیو یارک: اساتذہ کالج

پریس۔

رمربگر، آر ڈبلیو۔ )1987(۔ ہائی اسکول ترک کرنے والے: مسائل اور ثبوت کا ایک جائزہ۔ ایجوکیشنل ریرسچ کا جائزہ، 57، -101

121۔

 سم، انڈریو ایٹ ال۔ )2002(۔ مزدور مارکیٹ میں پیچھے رہ گیا: ملک کے ترک اسکول کے مزدور مارکیٹ کے مسائل، نوجوان

بالغان کی آبادی۔ شیگاگو، آئی ایل: متبادل اسکول نیٹ ورک۔

 سم، اے۔ کھاتیواڑا، آئی؛ میک لفلین، جے؛ پاملا، ایس )اکتوبر، 2009(۔ ہائی اسکول کے ترک کرنے کے انجام بے روزگاری اور ہائی

 اسکول ترک کرنے والوں کے لۓ قید اور پیکس ادا کرنے والوں کے لۓ بڑی الگت۔ سنٹر برائے لیرب مارکیٹ اسٹڈیز شامل مرشق

یونیورسٹی۔ بوسٹن: میسیچوسیٹ

 ویٹارو، ایف؛ لیروق، ڈی؛ جینوز، ایم؛ ٹریمبلے، آر ای )2001(۔ منفی سامجی تجربات اور ترک اسکول۔ ایجوکیشنل سائیکلوجی

1

2

 الگت والی ہو سکتی ہے، اس لۓ اگر ترک اسکول کی

 تدابیر کے لۓ وسائل محدود ہوں تو یہ بہرتین آپشن ہو

 سکتے ہیں۔

 مندرجہ ذیل اکائیوں میں، ہم ایک تدبیر پیش کریں گے -

 افزودگی رسگرمیاں بشمول ٹیوشن اور غیر نصابی رسگرمیاں

 - جس میں طلبا کو اسکول سے وابستہ رکھنے کی شدید

صالحیت ہے۔



صفحہ 32          سیکشن 1

 کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

میں۔ 21 )4(: 415-402۔

 کیٹیرال، جے اے، )1985( ترک اسکول کی سامجی الگت سے متعلق۔ رپورٹ منرب -86ایس ای پی آئی3-۔ اسٹینفورڈ، سی اے:

اسٹینفورڈ یونیورسٹی، سنٹر برائے ایجوکیشنل ریرسچ۔

پرینسیٹن، این جے: پالیسی انفارمیشن سنٹر، ایجوکیشنل ٹسٹنگ رسوس، پی 5۔

 جونس، ڈبلیو ایم )1977(۔ نوجوانوں کے سامج پر اثر جو اسکول چھوڑتے ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہیں۔ ایجوکیشنل لیڈرشپ۔

اسوسی ایشن برائے نگرانی، نصاب اور ترقی۔ الیگزنڈریا: ورجینیا۔ مارچ: 416-411۔

 میک کول، ای جے؛ ڈونالڈسن، جے آر، جی۔اے؛ کوالڈارسی، ٹی؛ ڈیوس، ڈبلیو ای )1992(۔ ترک اسکول کے انجام: ہائی اسکول اور

اس کے اوپر کی دریافتیں۔ ایجوکیشنل ریرسچ کے رسالہ میں۔ 85، )4(: 198-207

 نیٹریلو، جی، پاالس، اے ایم اینڈ میک ڈیل، ای ایل )1986(۔ اندازہ لگانا: ترک اسکول کی وجوہات اور انجام سے متعلق ہامرے

 ریرسچ ایجنڈا کا جائزہ۔ جی نیٹریلو )ای ڈی( تارکین اسکول: پیٹرن اور پالیسیاں )پی پی۔ 178-168(۔ نیو یارک: اساتذہ کالج

پریس۔

رمربگر، آر ڈبلیو۔ )1987(۔ ہائی اسکول ترک کرنے والے: مسائل اور ثبوت کا ایک جائزہ۔ ایجوکیشنل ریرسچ کا جائزہ، 57، -101

121۔

 سم، انڈریو ایٹ ال۔ )2002(۔ مزدور مارکیٹ میں پیچھے رہ گیا: ملک کے ترک اسکول کے مزدور مارکیٹ کے مسائل، نوجوان

بالغان کی آبادی۔ شیگاگو، آئی ایل: متبادل اسکول نیٹ ورک۔

 سم، اے۔ کھاتیواڑا، آئی؛ میک لفلین، جے؛ پاملا، ایس )اکتوبر، 2009(۔ ہائی اسکول کے ترک کرنے کے انجام بے روزگاری اور ہائی

 اسکول ترک کرنے والوں کے لۓ قید اور پیکس ادا کرنے والوں کے لۓ بڑی الگت۔ سنٹر برائے لیرب مارکیٹ اسٹڈیز شامل مرشق

یونیورسٹی۔ بوسٹن: میسیچوسی

 ویٹارو، ایف؛ لیروق، ڈی؛ جینوز، ایم؛ ٹریمبلے، آر ای )2001(۔ منفی سامجی تجربات اور ترک اسکول۔ ایجوکیشنل سائیکلوجی

میں۔ 21 )4(: 415-402۔

 بونیا، کیرا )2007(۔ “بریف 3: ترک اسکول کیا ہے؟” ترک اسکول کی روک تھام - ہائی اسکول فراغت کی رشح میں سدھار کی

حکمت عملیاں۔ سنٹر برائے بچہ اور فیملی پالیسی ڈیوک یونیورسٹی۔ پی پی۔ 17-14۔

 اگست 2010(۔ جنوبی گھنا میں ترک اسکول کے انواع کا مطالعہ۔ کریئیٹ۔ سیبیٹس، آر؛ اکیامپونگ، کے؛ ویسٹ بروک، جے اور( 

ہنٹ، ایف )2010(۔ ترک اسکول: پیٹرن، وجوہات، تبدیلیاں اور پالیسیاں۔ یونیسکو۔

)اننگا، 2010( )سیبیٹس، اکیامپونگ، ویسٹ بروک، اینڈ ہنٹ، 2010( )لیوین اینڈ لیٹل، 2010(

)یونیسکو، 2015، پی 27( )سیبیٹس، اکیامپونگ، ویسٹ بروک، اینڈ ہنٹ، 2010( )لیوین اینڈ لیٹل، 2010( 

 روبرٹ بالفانز )ما 2007(۔ آپ کی کمیونٹی اپنے ترک اسکول کے بحران کو ختم کرنے کے لۓ کیا کر سکتی ہے: عمل سے متعلق(

تحقیق کی جانکاریاں۔ سی ایس او ایس سنٹر برائے اسکولوں کا سامجی آرگنائزیشن۔ جانس ہوپکنس یونیورسٹی۔

 ریکارڈو سیبیٹس، کویم اکیامپونگ، جو ویسٹ بروک اور فرانس ہنٹ۔ )2010( ترک اسکول: پیٹرن، وجوہات، تبدیلیاں اور

 پالیسیاں۔ یونیسکو۔ بروش، لوری، جینیفر شین، رجانی رسیشتھا، کیرین ٹیٹجین۔ ترک اسکول کی روک تھام پائلٹ: لیٹریچر کا

جائزہ۔ کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔ کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔ واشنگٹن ڈی سی 2011۔

 لیم، ایس اے؛ رمربگر، آر ایم )2008(۔ طلباء اسکول کیوں چھوڑ دیتے ہیں: 25 سالہ تحقیق کا ایک جائزہ۔ کیلیفورنیا ترک اسکول

ریرسچ پروجیکٹ۔

 بروش، لوری، جینیفر شین، رجانی رسیشتھا، کیرین ٹیٹجین۔ ترک اسکول کی روک تھام پائلٹ: لیٹریچر کا جائزہ۔ کریئیٹیو اسوسی

ایٹس انٹرنیشنل۔ کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔ واشنگٹن ڈی سی 2011۔

 بروش، لوری، جینیفر شین، رجانی رسیشتھا، کیرین ٹیٹجین۔ ترک اسکول کی روک تھام پائلٹ: لیٹریچر کا جائزہ۔ کریئیٹیو اسوسی

ایٹس انٹرنیشنل۔ کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔ واشنگٹن ڈی سی 2011۔
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اکائی 1 ترک اسکول کو سمجھنا           صفحہ 33

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ



صفحہ 34          سیکشن 1

 کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔



 افزودگی پروگرام کا
تعارف

اکائی 2 سیکشن 1

اسکول تارکین کی روک تھام

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ
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 ہحفص  35 

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

:افزودگی پروگراموں کا ہدف ہے

   A2ٹیبل
افزودگی پروگراموں کے اصل مقاصد۔

 اسکول میں مزید دلچسپ، خوشگوار اور مؤثر
ماحول قائم کرکے حارضی کو مستحکم کرنا

 طلباء کو کامیابی حاصل کرنے اور کامیابی کا جشن
منانے کا ایک موقع فراہم کرنا

 طلباء کے گروپ کے اندر معاون علمی نیٹ ورک
کے قیام کو فروغ دینا

 طالب علم کی مہارت کی مشق اور تخلیق کی
 حامیت کرنا )مثال زبانی اظہار، خود اعتامدی،
 مسئلہ کو حل کرنے کی صالحیت، تنازعہ کو

)سلجھانے کی صالحیت، اہم بنیادی مہارت وغیرہ۔

 بچہ کے لۓ ساز گار، اسٹوڈینٹ سنٹرڈ، رشاکتی
 علمی الئحہ عمل اور کالس روم اساتذہ سے رابطہ

کے طریقے تیار کرنا

افزودگی پروگرام کا تعارف
 اسکول یا تو ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں بچے اور نوخیز افراد رہنا چاہتے ہیں یا ایسی جگہ ہو سکتی

 ہے جہاں وہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ خوشگوار، سازگار، خیال رکھنے والی یا دلچسپ جگہیں ہو سکتی ہیں

 یا وہ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں بچوں اور نوخیزوں کو ناگواری، غیر پسندیدگی اور اکتاہٹ کا احساس

 ہو۔ طلباء عام طور پر اپنے طرزعمل اور برتاؤ کے ذریعہ اپنے اسکولوں کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار

 کرتے ہیں - ترک اسکول منفی احساسات کے اظہار کا سب سے سخت راستویں میں سے ایک ہے۔ بہت سے

 ایسے عوامل ہیں جو اسکولوں کو طلباء کے لۓ تعلیم حاصل کرنے اور نشومناں پانے کی ایک مثبت جگہ بنانے

 میں تعاون کرتے ہیں۔ اسکولوں کو ایسی جگہ بنانے کا ایک طریقہ ہے افزودگی پروگرام قائم کرنا جس میں

 ٹیوشن اور / یا غیر نصابی رسگرمیاں شامل ہوں۔ یونٹ 2 میں ان اصولوں کو متعارف کرایا گيا ہے جو کامیاب

افزودگی پروگرام کو ڈیزائن کرنے اور انہیں نافذ کرنے کے لۓ اہم ہیں۔

 افزودگی پروگرام کا ہدف ہے اسکول جانے کے لۓ طالب

 علم کی رغبت میں اضافہ کرنا، خاص طور پر ترک اسکول

 کے جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ۔ افزودگی پروگرام طلباء

 کو روزانہ متعدد قسم کی رسگرمیاں پیش کرتے ہیں جس کا

 مقصد ہے اسکول کو مزید دلکش بنانا۔ رسگرمیوں میں شامل

 ہو سکتے ہیں فن اور دستکاریاں، گانا اور موسیقی اور گھر

 کے باہر کھیل اور گیم۔ افزودگی پروگرام طلباء کو ٹیوشن کے

 ذریعہ تعلیمی حامیت بھی فراہم کر سکتے ہیں جس میں

 غیر روایتی طریقہ تعلیم اور علمی الئحہ عمل کا استعامل

 ہوتا ہے۔ اس طریقے سے، طلباء کو یقین ہو جائے گا کہ ان

 کی افزودگی رسگرمیاں رصف اسکولی دن کا توسیعی حصہ

 نہیں ہیں۔ نیچے ٹیبل 1 میں افزودگی پروگراموں کے اصل

مقاصد کا خالصہ بیان کیا گيا ہے۔

 کبھی کبھار حارضی کو ایک ایسا عامل مانا جاتا ہے جس کی

 وجہ سے اکرث ترک اسکول واقع ہوتا ہے۔ اس لۓ، یہ امید کی

 جاتی ہے کہ افزودگی رسگرمیوں سے حارضی میں سدھار

 پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں طالب علم کے ترک

 اسکول میں کمی آتی ہے۔ افزودگی پروگرام میں استعامل

 ہونے والے طریقے کار کی وجہ سے زندگی کی اہم مہارت

 بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو طرزعمل اور تعلیمی کارکردگی

 کو بھی بہرت بنا سکتا ہے - یہ دو ایسے عوامل ہیں جن کی

وجہ سے ترک اسکول واقع ہوتا ہے۔
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صفحہ  36           سیکشن 1

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 افزودگی پروگرام کی کوئی واحد قسم نہیں ہے۔ اوپر مذکور

 ٹیبل 2 میں افزودگی پروگراموں کی اصل خصوصیات کی

 وضاحت کی گئی ہے جن کو ایس ڈی پی پی ٹیموں نے

 ڈیزائن کیا ہے اور انڈیا، تاجیکستان اور ٹیمور لیسٹے میں

 نافذ کیا ہے۔ اس یونٹ میں ایسے اصول متعارف کروائے گئے

 ہیں جو کامیاب افزودگی پروگراموں کے لۓ اہم ہیں۔ اس

 کے آخر میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بات چیت

 کی جاتی ہے جن کی رضورت افزودگی پروگراموں کو ڈیزائن

 کرنے، قائم کرنے، انجام دینے اور نگرانی کرنے کے لۓ پڑے

گی۔

 مؤثر افزودگی پروگرام تیار کرنے کے لۓ
آپ کو کن چیزوں کی رضورت ہے؟

 طلباء کی حارضی میں سدھار النے اور ترک اسکول کم

 کرنے کے لۓ مؤثر ترین افزودگی پروگرام مندرجہ ذیل کچھ

 یا سبھی باہم مربوط اصولوں، عمل اور تامالت بر مبنی

 ہوتے ہیں۔ ان اصولوں نفاذ ٹیوشن پروگرام اور غیر نصابی

 رسگرمیوں میں ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ اصول افزودگی پروگرام

 کو مؤثر بناتے ہیں اس لۓ وہ ریگولر کالس روم میں بھی

 اچھے طریقہ تعلیم اور طریقہ علم کا حصہ ہیں۔ ریگولر

ایس ڈی پی پی کے ذریعہ انجام دیئے گئے اصل قسم کے افزودگی پروگرام۔

   B2 ٹیبل

ایس ڈی پی پی انڈیا کا افزودگی پروگرام

کیا: زبان، فن اور دستکاریاں اور کھیل کی رسگرمیاں

کون: گریڈ 5 کے طلباء

کب: اسکولی دن کی آخری مدت میں

کتنی کرثت سے: ہفتہ میں چار دن )45 منٹ کے دو سیشن اور 90 منٹ کے دو سیشن

•

•

•

•

•

•

•

•

 تعلیم میں ان اصولوں کو اپنانے سے، جیسا کہ دائيں جانب

 موجود ٹیکسٹ باکس میں بیان کیا گيا ہے، اساتذہ، طلباء اور

تعلیم پر ایک مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔

 اس یونٹ میں شامل ہے افزودگی پروگرام رہنامئی کے اصول

:اور مندرجہ ذیل کے لۓ سفارشات

،محفوظ تعلیمی ماحول کا قیام

،صنفی انصاف پر مبنی طرزعمل کا استعامل

،ثقافتی طور پر حساس ہونا

ڈسپلن کے مسائل کو سمجھنا، اور

مختلف طرز تعلیم کی فراہمی۔

 یہ اصول اور سفارشات تعلیم میں اچھے طرزعمل پر مبنی

 ہیں اور اعلی افزودگی پروگرام کے لۓ منفرد نہیں ہیں۔ اس

 کے بجائے، افزودگی پروگرام میں ان کو منونے کے طور پر

 استعامل کیا جانا چآہئے اس امید سے کہ یہ مثبت طرزعمل

 اور برتاؤ کالس روم تعلیم کا حصہ ہوجائے گا۔ اس لۓ،

 اسکول کو بچہ کے لۓ مزید سازگار جگہ بنانے میں مدد کرنا

 جو دلچسپ، دلکش اور متحرک تعلیمی مواقع کرے، اس

 سے عام طور پر تعلیم میں سدھار آسکتا ہے اور ترک اسکول

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ایس ڈی پی پی تاجیکستان کے افزودگی پروگرام

کیا: 1 گھنٹہ ٹیوشن + 1 گھنٹہ سامجی اور تفریحی رسگرمیاں

کون: گریڈ 9 کے طلباء

کب: اسکول کے بعد

کتنی کرثت سے: ہفتہ میں پانچ سے چھہ دن )دو گھنٹے کا سیشن

::ایس ڈی پی پی ٹیمور لیسٹے کا افزودگی پروگرام

 کیا: گانے، گیم، دستکاری، موسیقی، ڈرامہ، چھوٹے گروپ میں کام اور مباحثہ کے استعامل سے موضوعی

رسگرمیاں

کون: گریڈ 6-4 کے طلباء

کب: اسکول کے دوران یا بعد میں )ہر اسکول کے مخصوص حاالت کے مطابق

کتنی کرثت سے: ہفتہ میں ایک سے دو دن )ایک گھنٹے کے سیشن



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 میں کمی آسکتی ہے۔ مندرجہ ذیل منت کامیاب افزودگی

 پروگرام کے لۓ اہم اصول متعارف کرواتے ہیں۔ آخر میں،

 یہ گائڈ اس بارے میں مفصلہ معلومات فراہم کرتا ہے کہ

 ان اصولوں کو ٹیوشن اور غیر نصابی رسگرمیوں میں کیسے

داخل کیا جائے۔

 مؤثر افزودگی پروگرام کے لۓ کچھ رہنام
اصول کیا ہیں؟

 طلباء کو فعال طریقے سے حصول تعلیم میں مرصوف ہونا

 چاہئے: طلباء اس وقت بہرتین طریقے سے تعلیم حاصل

 کرتے ہیں جب وہ علمی رسگرمیوں میں شامل ہوں اور جب

 انہیں موضوعات کا جائزہ لینے اور ان سے متعلق اپنے اندر

 سمجھ پیدا کرنے کا چیلینج ہوتا ہے۔ طلباء اس وقت آئیڈیاز

 کو بہرت طریقے سے سمجھتے ہیں جب وہ فعال طریقے سے

 حقائق کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے

 بجائے کہ انہیں رصف حقائق بتائے جائيں۔ فعال طرزتعلیم

 سے طلبا کی تحریک میں اضافہ ہوتا ہے اور اسکول میں ان

 کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ افزودگی رسگرمیاں، خاص طور سے

 ٹیوشن، ایسی ہونی چاہئے کہ وہ طلباء کو فعال طریقے سے

 آئیڈیاز اور کنسیپٹ کا جائزہ لینے اور ان کا استعامل کرنے

 کے قابل بنائيں اور بڑوں کی طرف سے محدود ہدایت کی

مدد سے انہیں مسائل کو حل کرنے کے قابل بنائیں۔

 افزودگی رسگرمیوں میں تین ایسے عوامل کا استعامل کیا

 جانا چاہئے جو انسانی تحریک پر اثر انداز ہوں: انسانی

 تحریک، یعنی فطری تحریک کی سب سے مستحکم شکل

 ایک انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور اسے ہامرے اندرونی

 اجر نظام سے تقویت ملتی ہے۔ لوگوں کو اس وقت فطری

 تحریک )حوصلہ افزائی( حاصل ہوتی ہے جب وہ ایسی

 رسگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں جن سے انہیں خوشی کا

 احساس ہوتا ہے، جن سے انہیں تشفی حاصل ہوتی ہے، جن

 میں ان کے لۓ تفریح کا سامان ہوتا ہے اور جو ان کے اندر

 تخلیقی صالحیت پیدا کرتی ہیں۔ فطری طور پر متحرک افراد

 رسگرمیوں میں اپنے لۓ شامل ہوتے ہیں، اس کے بجائے کہ

 وہ انہیں کوئی باہری اجر ملے یا سزا سے بچنے کی کوشش

 کریں۔ فطری تحریک خارجی تحریک کے متضاد ہے، جس

 میں کوئی کام اس لۓ کیا جاتا ہے کہ کوئی خارجی اجر

 حاصل ہو جیسے کہ پیسہ یا کسی قسم کی سزا سے بچنے

 کے لۓ کام کیا جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب

 بنیادی رضوریات پوری ہو جاتی ہیں تو خارجی اجر کے

 مقابلے فطری اجر کارکردگی زیادہ اضافہ کرتا ہے۔  یہ خاص

 طور سے ان رسگرمیوں کے لۓ سچ ہے جن میں اونچی سطح

 کی سوچ، مسئلہ کے حل کی صالحیت اور تخلیقی صالحیت

کا تقاضہ ہوتا ہے۔

 فطری تحریک کو فعال کرنے اور قائم رکھنے کے لۓ مندرجہ

 ذیل تین اصول رضوری ہیں اور لوگوں کو فعال طریقے سے

  یونٹ 2 افزودگی پروگرام کا تعارف          صفحہ 37

تعلیم کو فعال بناتے ہیں

 انسانی تحریک کو سمجھتے ہین اور اس کو

مستحکم کرتے ہیں

تعلیم کو ایک مثبت تجربہ بناتے ہیں

تعلیم کو جامع بناتے ہیں

مختلف طرزتعلیم فراہم کرتے ہیں

طلباء کے احساس تحفظ کو یقینی بناتے ہیں

اعلی توقعات مقرر کرتے ہیں

افزودگی پروگرام کے 7 اصول

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7



صفحہ  38           سیکشن 1

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 آپ کے افزودگی پروگرام میں شامل رکھنے کے لۓ یہ اہم

:ہیں

 خود مختاری - سبھی لوگوں کو - خاص طور سے نوجوانوں 

 کو، اپنی زندگی پر کنٹرول رکھنے، معترب انتخابات کرنے اور

 اپنی سمت متعین کرنے اور خود مختاری کے ساتھ کام کرنے

 کی تحریک ملتی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی سے ہمیں

 خودمختار افراد بننے کی تحریک ملتی ہے۔ پیدا ہونے کے

 کچھ ہی مہینے بعد ہمیں چلنے کی تحریک مل جاتی ہے

 کیونکہ ہم کسی اور کے سہارے کے بغیر ادھر ادھر پھرنے

 کے الئق بننا چاہتے ہیں۔ ہامری زندگی بھر یہ قوت ہمیں

 ہامرے سبھی کاموں میں مسلسل تحریک فراہم کرتی ہے۔

 افزودگی رسگرمیاں جو ان تحریکی قوت پر مبنی ہیں وہ ان

 پروگراموں سے زیادہ کامیاب ہو جائیں گی جو نوجوانوں کو

 اپنا فیصلہ لینے اور اپنی سمت متعین کرنے کے قابل نہیں

بناتے ہیں۔

 مہارت - سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی کریں، جو

 بھی حاصل کریں اس میں بہرتی کا مظاہرہ کریں اور شدید

 توقعات کا سامنا کر سکیں اور وہ ان تفویض کردہ عمل اور

 طریقے کار اور کام میں مہارت کرنے کے مواقع چاہتے ہیں

 جن کے وہ ذمہ دار ہیں۔ جب بچے پہلی بار چلنا رشوع

 کریں گے تو اچھی طرح سے چل نہیں پائيں گے۔تاہم، وہ

 ہمت نہیں ہاریں گے اور مشق کرتے رہیں گے اور جب ان کا

 گرنا بند ہو جائے گا تو انہیں اپنے آپ سے خوشی اور مرست

 ہوگی۔ پھر جب وہ گرے بغیر دوڑنے لگیں گے تو انہیں اور

 بھی خوشی ہوگی۔ کچھ بچوں کو تیز دوڑنے اور دورسوں

 سے زیادہ تیز دوڑنے کی خواہش انہیں کھیالڑی بنادیتی ہے۔

 وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے کھیل

 میں مہارت پیدا کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ وہ جو عمل

 کرتے ہیں اس میں سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جب انہیں

 کامیابی ملتی ہے تو اندر سے انہیں خوشی کا احساس ہوتا

 ہے۔ انہیں دورسوں کی طرف سے ملنے والی مبارکبادی سے

 بھی خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن خارجی اجر اتنا اہم

 نہیں ہوتا جتنا کہ فطری اجر جو اندر سے حاصل ہوتا ہے۔

 سبھی قسم کی افزودگی رسگرمیاں ایسی ہونی چاہئے کہ وہ

 لوگوں کو خود کے اندر سدھار پیدا کرنے کی خواہش کو

 قوت بخشیں۔ وہ کسی ٹیوشن پروگرام میں اس لۓ شامل ہو

 سکتے ہیں کیونکہ ان کے اساتذہ یا والدین ایسا کرنے کے لۓ

 کہتے ہیں۔ لیکن انہیں کامیابی رصف اسی وقت حاصل ہوگی

 اور پروگرام کے ساتھ اسی وقت وابستہ ہونگے جب انہیں

مہارت کے حصول کا اختیار اور طاقت ملے گی۔

 مقصد - سبھی لوگ ماہر ہونا چاہتے ہیں اور قدر حاصل کرنا

 چاہتے ہیں۔ وہ ان کوششوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں جن سے

 کچھ عظیم مقاصد میں تعاون حاصل ہو۔ وہ اپنے سے بڑے

 اسباب کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ایسی چیزوں سے وابستہ

 ہونا چاہتے ہیں کے اہم مقاصد ہوں۔ لوگ یاتو کسی ٹیم میں

 کھیلنا پسند کرتے ہیں یا کسی ٹیم کا مداح ہونا پسند کرتے

 ہیں کیونکہ وہ ان کوششوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو ان

 سے زیادہ عظیم ہوں۔ مقصد بھی محب وطن بننے کی ایک

 تحریک ہے۔ جب خود مختاری اور مہارت، خود سے زیادہ

 عظیم مقصد کا حصہ بننے کی خواہش ایک ساتھ مل جائے

 تو لوگوں کو عظیم چیزیں حاصل کرنے کی تحریک ملتی

 ہے۔

 جب افزودگی پروگرام تحریک کے ان تینوں اصولوں کو یکجا

 کرتے ہیں تو طلباء اس وقت کے مقابلے کہی زیادہ چیزیں

 حاصل کرلیتے ہیں جب یہ تینوں طاقتیں موجود نہ ہوں۔

 افزودگی پروگراموں میں ان تینوں اصول کے استعامل کا ایک

 نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سبھی رسگرمیاں دلچسپ

 ہو جاتی ہیں۔ جب طلباء اپنے سبجیکٹ میں بہرت کرنے، نئی

 مہارت حاصل کرنے اور گروپ رسگرمیوں میں رشکت کرنے

 کے ساتھ ساتھ تفریح سے بھی لطف اندوز ہورہے ہوں تو

 اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اسکول میں رہنا چاہیں گے

 اور اسکول چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ تاہم، ایسا بھی نہ ہو کہ

 افزودگی رسگرمیاں رصف ایک “تفریح” بن کر رہ جائیں اور

 اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہئے کہ

 وہ علیحدہ اور “ایک بار” کا واقعہ بن کر رہ جائيں۔ یہ ایک

 ایسے جامع حامیتی نظام کا ایک الزمی جزء ہونے چاہئے جو

 اسکولوں کو ایک پرلطف جگہ بنانے کے لۓ ڈیزائن کئے گئے

 ہوں اور جہاں تعلیم ایسی چیز بن جائے جس میں طلباء کو

 لطف حاصل ہو۔

 افزودگی رسگرمیاں ایسی ہونی چاہئیں جو تعلیم کو ایک

 مثبت تجربہ بنا دیں: رسگرمیوں میں اصل توجہ اس بات دی

 جانی چاہئے کہ طلباء کیا کر سکتے ہیں )ان کی صالحیتیں(

 اس کے بجائے کہ وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں )ان کا

 ناکامیاں(۔ افزودگی پروگرام ایسے ہونے چاہئے کہ وہ طلباء

 کی مخفی قوت، صالحیت اور حصولیابیوں کو پہچانیں اور

 پھر انہیں بنیاد بناکر طلباء کی جانکاری اور مہارت کو وسیع

 کریں اور اضافہ کریں۔ کامیاب افزودگی پروگرام کا ڈیزائن

 کی رشوعات اس یقین سے ہونی چاہئے کہ سبھی طلباء

 تعلیم حاصل کرنا چاہئے، وہ جو بھی کریں اس میں بہرتی

 کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تفریح حاصل کرنا چاہئے اور اپنی

 نشومناں اور ترقی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ

 ٹیوشن اساتذہ اور پروگرام کے معاونین طلباء کو اس قابل

 بنائیں کہ وہ سبھی افزودگی رسگرمیوں میں فعال طریقے

 سے حصہ لے سکیں اور تعلیم اور تعاون کا ایک مثبت

ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں۔

 افزودگی پروگرام جامع ہونے چاہئیں: سب سے کامیاب

 افزودگی پروگرام اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ عمر،

 جنس، قبیلہ، نسل سے قطع نظر سبھی طلباء کی تعلیم میں

 فعال رشکت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جیسا کہ تعارف

 میں بتایا گیا ہے، تعلیم کا عام طریقہ کار اختیار کرنے کا

 ایک نتیجہ یہ ہے کہ کچھ طلباء کو، خاص طور سے ایسے

 والدین کے جو اسکول نہیں گئے ہیں، اکرث تعلیم کے حصول

 میں مشقت ہوتی ہے۔ اسی طرح، جب کسی کمیونٹی کے

 تقریبا سبھی بچے اسکول جاتے ہیں تو متنوع قسم کے طلباء
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  یونٹ 2 افزودگی پروگرام کا تعارف          صفحہ 39

افزودگی پروگرام سے پہلے میں اکرث اسکول”
 چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اس میں مزہ نہیں آتا تھا۔ میں اسکول آنے کا انتظار نہیں کر سکتا

“ہوں اور میں مابعد اسکول پروگرام کا شدت سے انتظار کرتا ہوں۔

ٹیمور-لیسٹے طالب علم~



صفحہ  40           سیکشن 1

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 کے نتیجے میں غنڈہ گردی، دھمکی، حراسانی اور تشدد

 کا وقوع ہوتا ہے۔ زیادہ تنوع کی وجہ سے طالب علم کی

 امتیازی خصوصیات کے مطابق افرتاق بھی ہو سکتا ہے۔ مثال،

 لڑکے روم کے اگلے صف میں بیٹھ سکتے ہیں جبکہ لڑکیوں

 کو پیچھے بیٹھایا جا سکتا ہے۔ یا ایک قبائلی گروپ کو

 استعامل کے لۓ میز دیئے جا سکتے ہیں جبکہ دورسوں کو

 فرش پر بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے حاالت کی وجہ سے کچھ

 طلباء اسکول چھوڑ سکتے ہیں اور زیادہ رضورمتند طلباء

 افزودگی رسگرمیوں میں رشکت سے انکار کر سکتے ہیں۔ ان

 منفی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لۓ، پروگرام ڈیزائرن، ٹیوشن

 اساتذہ اور معاونین کو چاہئے کہ وہ فعال طریقے سے

شمولیت کا ایک ماحول قائم کریں۔

 افزودگی پروگرام میں طلباء کے مختلف طرزعلم شامل کیا

 جانا چاہئے: ہر ایک مختلف طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا

 ہے - ہم سب کے پاس اپنا طرزعلم ہے۔ چونکہ طلباء مختلف

 ٹاسکوں کے لۓ اکرث مختلف طرزعلم کا استعامل کرتے ہیں،

 اس لۓ انہیں عام طور پر اس وقت بہرتین طریقہ سے تعلیم

 حاصل کرنی چاہئے جب کسی مخصوص طریقہ یا قاعدہ

 کا استعامل کیا جائے۔ کچھ متعلمین کے بارے میں ایسا

 لگتا ہے کہ وہ سن کر اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرتے

 )سامعتی متعلمین(، جبکہ دورسوں کے بارے میں ایسا لگتا

 ہے کہ وہ دیکھ کر اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں

 )بصارتی متعلمین(، اور دورسوں کے بارے میں ایسا لگتا ہے

 کہ وہ پڑھکر اور لکھکر اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرتے

 ہیں)ابسٹریکٹ متعلمین(۔ چونکہ ان میں سے کسی ایک

 طرزعلم میں بہت سے افراد بہرت کاکردگی کر سکتے ہیں،

 اس لۓ عام طور پر سبھی افراد اس وقت اچھی طرح سے

 تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جب سبھی طرزوں کو مختلف

 طریقے سے یکجا کردیا جائے۔ اس کے نتیجے میں، افزودگی

 رسگرمیوں کو اس طرح مرتب کرنا اور انجام دینا چاہئے کہ وہ

 طلباء کے مختلف طرزعلم کی حامیت کریں تا کہ ان سبھی

کو کامیابی کے یکساں مواقع ملیں۔

 افزودگی پروگرام کو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ سبھی

 طلباء کو تحفظ کا احساس ہو: جب طلباء کو اسکول میں

 تحفظ کا احساس ہوگا، خاص طور سے افزودگی رسگرمیوں

 کے دوران تو وہ اسکول میں رہنا چاہیں گے، بہرت تعلیم

 حاصل کریں گے، دورسوں کے ساتھ شفقت اور رحم کا

 معاملہ کریں گے اور کالس روم میں اور افزودگی رسگرمیوں

 میں فعال طریقے سے رشکت کریں گے۔ سب سے بہرت

 افزودگی پروگرام تعلیم اور کھیل کے لۓ محفوظ ماحول قائم

 کرتے ہیں۔ ایسے محفوظ ماحول قائم کرنے کا مطلب یہ

 بھی ہے کہ طلباء کو گھر سے آنے اور جانے میں تحفظ کا

 احساس ہو۔ ایک محفوظ ماحول کا مطلب جسامنی نقصان

 سے محفوظ رہنے سے بڑا ہے۔اس میں شامل ہے نفسیاتی

 تحفظ؛ غنڈہ گردی اور حراسانی سے حفاظت جو طلباء کے

 جنس، نسل، قبیلہ، پہچان، مذہب یا معاشی حالت پر مبنی

 ہو سکتا ہے۔ شمولیت اور محفوظ ماحول کی ایک فضاء

یکساں طور پر کامیاب افزودگی پروگرام کے لۓ اہم ہے۔

 افزودگی پروگرام میں مندرجہ ذیل سبھوں کے لۓ اعلی

 توقعات مقرر ہونی چاہئے: بڑوں کے لۓ یہ امید کرنا عام

 بات ہے کہ چھوٹے افراد ان سے کم قابل ہوں۔ جب ہم

 لوگوں سے ہم حصولیابی کی امید کرتے ہیں تو اس بات کا

 زیادہ امکان ہے کہ ان کی حصولیابی کم ہوگی۔ تعلیم سے

 متعلق سائنسی تجربات بتاتے ہیں کہ طلباء کی کارکردگی

 میں اضافہ کرنے والے سب سے اہم عوامل میں سے ایک یہ

 ہے کہ اساتذہ اور معاونین یہ سمجھیں کہ طلباء قابل ہیں۔

 جب اساتذہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہے

 کہ طلباء غیر معمولی کام کے قابل ہیں تو طلباء عام طور پر

 اعلی کارکردگی کا مظاہر کرتے ہیں۔جب اساتذہ کو یقین ہوتا

 ہے کہ طلباء ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تو عام طور

 پر وہ ایسا کرتے ہیں۔ اس لۓ، اپنی افزودگی رسگرمیوں کی

 منصوبہ بندی اور انجام دہی میں یہ رضوری ہے کہ معاونین

 اور دیگر بڑے افراد اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ان کو یقین

 ہے کہ چھوٹے افراد عمدہ طریقے سے رسگرمیوں کو مکمل

 کر سکتے ہیں۔ معلمین اور دیگر بڑے افراد کے لۓ رضوری

 ہے کہ وہ اعلی توقعات مقرر کریں اور ان پر کھرا اترنے کے

لۓ طلباء کو الئق بنائيں۔

 افزودگی پروگرام کے لۓ عملہ کاری کے
انتظامات کیا ہیں؟

 افزودگی پروگرام کی منصوبہ بندی میں، ایسے افراد پر غور

 کرنا اہم ہے جو پروگرام تیار کرے گا اور نافذ کرے گا۔ اس

 سیکشن میں آپ کو ان اسٹاف کے بارے میں سوچنے اور

 منصوبہ تیار کرنے میں مدد ملے گی جن کی آپ کو اپنے

 افزودگی پروگرام کے قیام میں رضورت پڑے گی۔  ٹیوشن

 پروگرام کے قیام سے متعلق سیکشن 2 اور غیر نصابی

 پروگرام کے قیام سے متعلق سیکشن 3 آپ کے افزودگی

 پروگراموں کے لۓ ٹیوشن اساتذہ اور دیگر اہلکار کی بھرتی

 کے بارے میں مزید تفصیالت پر مشتمل ہے۔

 آپ کے افزودگی پروگرام کی تیاری اور
 ڈیزائن میں کون آپ کی مدد کر سکتا

ہے؟
 کسی تعلیمی نظام میں مختلف سطحوں پر موجود اسٹاف

 کے پاس غالبا آپ کے افزودگی پروگرام ڈیزائن کرنے اور

 تعلیمی مواد اور دیگر وسائل تیار کرنے کی مہارت اور وقت

 ہوگا۔ ایس ڈی پی پی اور دیگر پیش قدمیوں کے تجربہ

 دکھاتا ہے کہ ایک رشاکتی طریقہ کار کے استعامل سے

 نتیجہ مزید مؤثر ہو سکتا ہے، جس میں وہ افراد شامل ہوں

 جو پروگرام کو نافذ کریں گے اور وہ افراد جو اس سے فائدہ

 حاصل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ایسے اسٹاف کا فقدان ہے

 جس کو پروگرام ڈیزائن کرنے یا مواد تیار کی صالحیت اور
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 مہارت ہو، تو آپ کو دیگر آرگنائزیشن سے یہ خدمات حاصل

 کرنے یا کنسلٹنٹ کی خدمت حاصل کرنے کی رضورت پیش

 آسکتی ہے۔ وہ آرگنائزیشن جنہوں نے ایس ڈی پی پی

 میں رشکت کی انہوں نے اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرنے اور

 ایسے مواد اور وسائل کو تیار کرنے میں ان سبھی طریقوں

 کا استعامل کیا جن کی انہیں ان کی نفاذ میں رضورت پیش

 آئی۔ ٹیمور لیسٹے میں، پروگرام ڈیزائن اور مواد ایس ڈی

 پی پی کے ایسے نفاذتی پارٹرن کے ذریعہ تیار کئے گئے

 جو افزودگی پروگراموں کو نافذ کرنے کے لۓ پہلے سے ہی

 اسکولوں کے ساتھ کام کررہا تھا۔  انڈیا میں، ایس ڈی پی

 پی نفاذتی پارٹرن کو ایک مقامی این جی او کے ساتھ ٹھیکہ

 پر رکھا گیا جو کہ پہلے ہی سے مقامی اسکولوں کے میں

 افزودگی پروگراموں کے نفاذ کا کام انجام دے رہا تھا۔ انڈیا

 میں ایس ڈی پی پی ٹیم نے ایس ڈی پی پی کے رضوریات

 کو پورا کرنے کی خاطر اپنی رسگرمیوں کو بہرت بنانے کے

 لۓ این جی او اسٹاف کے ساتھ کام کیا۔ تاجیکستان میں،

 افزودگی پروگرام ایس ڈی پی پی اسٹاف اور مواد کے ماہرین،

 ٹیچر ٹریرنس، اور ان اسکول ڈائریکٹرس کے ذریعہ ڈیزائن کیا

 گيا جن کو کنسلٹنٹ کے طور پر رکھا گیا تھا۔

 آپ کے افزودگی پروگرام کے نفاذ میں
کون آپ کی مدد کر سکتا ہے؟

 آپ کے افزودگی پروگرام کے نفاذ میں مدد کے لۓ منتخب

 شدہ افراد میں تنخواہ پانے والے اور رضاکار بھی شامل ہو

 سکتے ہیں۔ آپ کے پروگرام اسٹاف میں مختلف میدانوں

 کے افراد شامل ہو سکتے ہیں، بشمول مالزمت کرنے والے یا

 ریٹائرڈ اساتذہ، والدین، بڑے افراد یا کالج کے طلباء، مقامی

 چرچ، مساجد یا مندروں کے افراد اور مقامی کاروبار کرنے

 والے افراد۔ کچھ پروگراموں میں ریٹائرڈ اور مالزمت کرنے

 والے اساتذہ کا استعامل کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے

 بہت سے پیشہ کاروں کے پاس تعلیم اور سبجیکٹ سے

 متعلق صالحیت ہوتی ہے جو ٹیوشن پروگرام کے لۓ درکار

 ہے اور ان کے پاس چھوٹے افراد کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ

 ہوتا ہے۔ کچھ اسکولی نظام میں اس بات کا تقاضہ ہوتا ہے

 کہ ان کے اساتذہ اسکولی سال کے دوران ہر ہفتے کم سے

 کم ایک غیر تعلیمی رسگرمی میں شامل ہوں۔ اسکول کے

 افزودگی پروگرام کے نفاذ میں مدد کرنا اس تقاضے کو پورا

 کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ دیگر اسکولی نظام

 میں اساتذہ کو استعامل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ان

 میں سے کچھ نظام میں، آپ کے افزودگی پروگرام کے لۓ

 ان والدین کو رضاکارانہ طور پر بھرتی کرنا ممکن ہو سکتا

 ہے جن کے لۓ مخصوص تعلیمی صالحیت درکار نہیں ہے۔

 مقامی این جی او اور کاروباری صالحیت مند پیشہ واران کا

 ایک اچھا ذریعہ ہو سکتے ہیں جو سکتا ہے کہ رضاکارانہ

 طور پر آپ کے افزودگی پروگرام کے پہلووں میں مدد کرنے

 کے لۓ یا مختلف رسگرمیوں کی رہنامئی کرنے کے لۓ راضی

 ہوں۔  حالیہ طور پر کالج کے فارغ التحصیل یا وہ نوجوان

 جو ابھی تک کام نہیں کررہے ہیں وہ بھی آپ کے افزودگی

 پروگرام کے مختلف پہلووں کے لۓ اچھے رضاکار ہو سکتے

ہیں۔

 رضاکار آپ کے افزودگی پروگرام کا ایک اہم حصہ بن سکتے

 ہیں۔ رضاکار مخصوص مہارت اور عملی معلومات فراہم کر

 سکتے ہیں۔ وہ رشکت کرنے والے طلباء پر انفرادی توجہ

 مرکوز کرنے کے لۓ پیشہ ور اسٹاف کی کمی بھی پوری

 کرسکتے ہیں۔ تاہم، رضاکاروں کو سمبھالنا دشوار ہو سکتا ہے

 کیونکہ پروگرام میں مسلسل رشکت کرنا ان کی اپنی پسند

 ہوتی ہے اور دیگر ترجیحات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ

 وہ کبھی کبھار ہی رشکت کریں۔ کچھ رضاکاروں کو اجرت

 پر مالزمت مل سکتی ہے اور وہ کسی بھی وقت آپ کے

 پروگرام کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے

 لۓ ان طلباء کی رضوریات پوری کرنا دشوار ہو سکتا ہے جو

 آپ کے افزودگی پروگرام میں ہیں۔ اس لۓ یہ اہم ہے کہ آپ

 اپنے افزودگی پروگرام کے لۓ رضاکار کے عالوہ دیگر افراد پر

 بھی انحصار کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے ماملک

 میں، مثال انڈیا میں، رضاکاروں کو تھوڑا بہت معاوضہ مل ہی

 جاتا ہے؛ ایک چھوٹی تنخواہ خاص طور سے “رضاکاروں” کو

دی جاتی ہے۔

 ان اسکولوں کے اساتذہ جہاں افزودگی پروگراموں کا نفاذ

 ہورہا ہو پروگرام کے نافذ کرنے کے لۓ مناسب لوگ ہو سکتے

 ہیں، معانین یا ٹیوشن اساتذہ کے طور پر۔  جب اساتذہ ان

 اصولوں اور اہم عنارص پر عمل کرتے ہیں اور ان کا استعامل

 کرتے ہیں جو پہلے اس افزودگی پروگرام میں بیان کئے جا

 چکے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ مثبت اصول اور

 عمل ان کے کالس روم میں رسایت کریں گے اور پورے

 اسکول کو طلباء کے لۓ مزید خوشگوار اور دلکش بنانے میں

 مدد کریں گے۔ جب اساتذہ معانین ہوں یا ٹیوشن اساتذہ

 ہوں تو اس کی وجہ سے انہیں طلباء کے ساتھ مستحکم اور

 مزید مثبت رشتہ قائم کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ مزید

 یہ کہ، بہت سی صورت حال میں جہاں اساتذہ پر کام کا

 بوجھ پہلے ہی سے بہت زیادہ ہو، انہیں اضافی ذمہ داریاں

 تفویض کرنا دشوار ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب

 انہیں ان کے ریگولر کام کے اوقات کے باہر انجام دیا جانا

 ہو۔ ان صورتوں میں، یہ ممکن ہے کہ اساتذہ کو ان کی

 اضافی ذمہ داریوں کے لۓ معاوضہ دیا جائے، یا پروگراموں

 میں کمیونٹی کے رضاکاروں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا

 باہر کے معاونین یا ٹیوشن اساتذہ کی خدمت حاصل کی جا

 سکتی ہے۔

 اسکول سے باہر اسٹاف کو اجرت پر بھرتی کرنا اور رکھنا

 آپ کے افزودگی پروگرام کے لۓ عملہ کی فراہمی کا ایک

 دورسا آپشن ہو سکتا ہے اگر رقم دستیاب ہو۔ یہ آپشن آپ

 کو موقوف اور قابل اعتامد پیشہ واران رکھنے کے قابل بنا

 سکتا ہے جو یا تو آپ کے سبھی پروگرام چالئيں گے یا اس

 کے سب سے اہم پہلووں کو سمبھالیں گے۔ ایک یا دو اجرت
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

اختتامی نوٹ

 اس گائڈ میں موجود پہلے تین اصولوں، خود مختاری، مہارت اور مقصد، کے استعامل کی جانکاری تحریکی کتاب کے ذریعہ ملی:

جو چیزیں ہمیں تحریک دیتی ہیں ان کے بارے میں حیرت انگیز سچائی، بدست ڈینیل پنک )2011(۔

 تاجیکستان میں، ایس ڈی پی پی نے ٹیوشن اور غیر نصابی پروگرام کو نافذ کرنے کے لۓ مقامی اساتذہ کی

 خدمات حاصل کیں جنہوں نے اسکول جانے کی خاطر طلباء کی تحریک میں اضافہ کرنے کے لۓ کام کیا،

 خاص طور پر ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ۔ افزودگی پروگرام اسکول کو مزید جاذب بنانے

 کے لۓ مسلسل متعدد قسم کی رسگرمیاں پیش کرتے ہیں۔ رسگرمیوں میں شامل ہو سکتے ہیں فن، دستکاری،

 گانا اور موسیقی اور کھیل اور گیم۔ افزودگی پروگرام تعلیم کے غیر روایتی الئحہ عمل اور ہدایتی طریقے کار

 کا استعامل کرکے طلباء کو تعلیمی ایریا میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے، طلباء کو یہ تاثر ملتا

 ہے کہ وہ “رصف کھیل رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں” یہ سوچنے کے بجائے کہ افزودگی پروگرام مخصوص

اسکولی دن کا ایک اضافی حصہ ہے۔

 انڈیا میں، ایس ڈی پی پی نے اپنے افزودگی پروگرام کو نافذ کرنے کی خاطر اساتذہ کے رشاکت داری میں

 “کمیونٹی چمپینز” کی خدمات حاصل کیں۔ کمیونٹی چمپینز کالج کے فارغ التحصیل اور اپنی کمیونٹیوں میں

 ابھرتے ہوئے لیڈر ہوتے ہیں۔  انہوں نے نوجوان مرد اور عورتوں دونوں کو شامل کیا اور مختلف ذاتوں کی

منائندگی ہے۔

 ٹیمور لیسٹے میں، ایس ڈی پی پی نے شامل اسٹاف ممربان کو غیر نصابی رسگرمیوں )ای سی اے( پروگرام میں

 معاونین کے طور پر شامل کرنے کی کوشش کی۔ ان اسٹاف کی مدد کرنے کے لۓ، پروگرام نے اضافی معاونین

کے طور پر اچھے تعلیم یافتہ مقامی نوجوانوں کی خدمات بھی حاصل کیں۔

کس نے ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام کو نافذ کیا؟

 پانے والے پیشہ واران جن کو منتخب کردہ ہرنمند رضاکاروں

 کی مدد حاصل ہو مؤثر پروگراموں کے لۓ ایک بہرتین حل

 ثابت ہو سکتے ہیں۔  اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے

 افزودگی پروگرام میں کون کام کررہا ہے، یہ اہم ہے کہ وہ

 لوگ جو اس کو نافذ کررہے ہیں ان کے پاس مندرجہ ذیل

:میں سے کچھ کرائٹیریا یا سبھی کرائٹیریا ہونے چاہئے

نوخیز افراد کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آئے؛

 توانا، ہمدرد اور منصف ہو؛

طلباء کی نشومناں اور خیروعافیت کو مقدم رکھیں؛

 آپ کے پروگرام کی اصل رسگرمیوں کے لۓ مہارت ہوں

 )سبجیکٹ سے متعلق مواد، گیمز، فن، دستکاری، کھیل

وغیرہ(؛

پروگرام کے تئيں پابندعہد ہو؛ اور

 تفریح کا طریقہ معلوم ہو اور اب بھی حصول علم سے

وابستہ ہو۔

•

•

•

•

•

•
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          سیکشن 452 صفحہ

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

سیکشن  2

ٹیوشن پروگرام

 ناقص تعلیمی کارکردگی طلباء کے ترک اسکول کا ایک عام

 سبب ہے۔  اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ

 طلباء اپنی تعلیم میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے

 ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹیچر نے انہیں فعال طریقے سے

 تعلیم میں شامل نہیں کیا ہو، ہو سکتا ہے کہ طریقے تعلیم

 مؤثر نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھی ان کو پریشان

 کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھنے یا سننے میں

 کوئی دشواری ہو، ہو سکتا ہے کہ انہیں سامعت یا ادراک

 کی دشواری ہو یا ہو سکتا ہے کہ گھر پر انہیں کسی طرح

 کے مسائل کا سامنا ہو جن کی وجہ سے وہ اکرث غیر حارض

 رہتے ہیں یا ان کو مطالعہ کا وقت کم ملتا ہو۔  ان میں سے

 کچھ مسائل میں مخصوص تدابیر کی رضورت پڑ سکتی ہے،

 جیسے کہ گالس فراہم کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ اسکول کے

 کچھ نظام میں ان سبھی مسائل سے منٹنے کی گنجائش نہ

 ہو۔  خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ، بہت سارے ایسے

 طلباء جو تعلیم کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں انہیں اپنے

 اسکولوں میں ٹیوشن پروگرام میں رشکت سے مدد مل سکتی

 ہے۔  ٹیوشن پروگرام کا قیام ایسی چیز ہے جس کو سبھی

 اسکول اور اسکول کے نظام اپنے طلباء کو فراہم کر سکتے

 ہیں۔

 سب سے مؤثر ٹیوشن پروگرام ان طلباء کو انفرادی مدد فراہم

2
 کرتے ہیں جو اپنے کچھ یا سبھی سبجیکٹوں میں مسائل سے

 جوجھ رہے ہیں تا کہ وہ اپنی تعلیمی کارکردگی میں سدھار

 ال سکے۔ مؤثر ٹیوشن پروگرام مندرجہ ذیل خصوصیات کے

حامل ہوتے ہیں

 طلباء وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں جن کا وہ انتخاب کرتے

 ہیں اس کے بجائے کہ معلمین ہر ایک کو ایک ہی

سبجیکٹ پڑھائیں؛

 ٹیوشن کے اساتذہ اور رضاکار معلمین تعلیم کی

 روایتی طریقہ استعامل کرنے کے بجائے طلباء کو ایسی

 مختلف علمی رسگرمی میں مرصوف رکھتے ہیں جو

دلچسپ اور تفریحی ہوں؛

 طلباء کی حوصلہ کی جاتی ہے کہ وہ ٹیم کی شکل

 میں کام کریں اور ان مسائل کے بارے میں جانکاری

 حاصل کرنے اور انہیں حل کرنے میں ایک دورسے کی

 مدد کریں جن کا انہیں ان سبجیکٹوں میں سامنا کرنا

پڑتا ہے جن کے ساتھ وہ جوجھ رہے ہیں؛

 ٹیوشن کے اساتذہ اور رضاکار معلمین انفرادی طور

 پر طلباء کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان مسائل کو

 سمجھتے ہیں جن کا انہیں سامنا ہے اور انہیں درکار

 تعاون فراہم کرتے ہیں؛

 ٹیوشن کے اساتذہ اور رضاکار معلمین ٹیوشن روم میں

•

•

•

•

•
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          SECTION 2

 تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی پروگرام کی یہ تصویر ایک کوالٹی
 ٹیوشن پروگرام کے عنارص کی مثال بیان کرتی ہے۔

 ہر طالب علم اس سبجیکٹ پر کام کرنے میں مرصورف ہیں جس میں وہ اپنی صالحیت

 بہرت کرنا چاہتا ہے۔ معلمین کسی واحد موضوع پر لیکچر دینے کے بجائے مخصوص اور

 انفرادی توجہ فراہم کرنے کے لۓ رضورت کے مطابق ایک طالب علم سے دورسے طالب

علم کے پاس جائیں گے۔   بختیر کاکھارو، تاجیکستان کے ذریعہ مثال
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 ایک احرتام، سالمتی اور صاف گوئی کا ماحول قائم

 کرتے ہیں تا کہ طلباء کو راحت محسوس ہو اور وہ

 تعلیم میں رشکت کے خواہشمند ہوں؛

 ٹیوشن پرگرام کے شیڈول طلباء کی رضوریات کے

 مطابق ہوتے ہیں؛ اور

 ٹیوشن کے اساتذہ اور رضاکار معلمین ایک ایسا ماحول

 قائم کرتے ہیں جو تعلیم کو اور ٹیوشن پروگرام کا ایک

 حصہ بننے کو مزیدار بنادیتا ہے۔

 مندرجہ ذیل کچھ مختلف اقدامات ہیں جن کے ذریعہ آپ

 اور آپ کے ساتھی ایک کامیاب ٹیوشن پروگرام تیار کر سکتے

 ہیں جو طلباء کی تعلیمی کامیابی میں اضافی کرے گا اور

 اسکول چھوڑنے والے طلباء کی تعداد میں کمی کرے گا۔

 یہ اقدامات صفحات 15-14 کے ڈائیگرام میں پیش کئے گئے

 ہیں۔ اس پورے سیکشن کے اندر، تاجیکستان میں ایس ڈی

 پی پی کے ذریعہ نافذ کردہ ٹیوشن پروگرام کی مثالیں پیش

  کی گئی ہیں۔

:پندرہ اقدامات ہیں

 قدم 1 - طلباء اور اساتذہ کا رسوے کریں، ایم او ای

سے مشورہ کریں

قدم 2 - سبجیکٹ کے مواد کی تعین کریں

 قدم 3 - سبق پالن کرنے والوں/تربیت کاروں کی بھرتی

کریں

•

•

•

•

•

 قدم 4 - گریڈ کے حساب سے ہر سبجیکٹ کے لۓ

اسکوپ اور سیکوینس تیار کریں

قدم 5 - ٹیوشن سبق کے پالن ڈیزائن کریں

قدم 6 - ٹیم ڈرافٹ سبق پالن

قدم 7 - سبق پالن کا ہم پلہ جائزہ اور نظرثانی

قدم 8 - ایڈیٹوریل بورڈ جائزہ اور نظر ثانی

 قدم 9 - ٹیوشن پالن کو حتمی شکل دینا، سبجیکٹ

ٹیوشن اساتذہ کا کتابچہ پرنٹ کرنا اور تقسیم کرنا

 قدم 10 - اسکول/کمیونٹی پر مبنی ٹیوشن اساتذہ کی

بھرتی اور ٹریننگ

قدم 11 - اسکول ٹائم ٹیبل تیار کریں

 قدم 12 - طلباء اسکول کے بعد یا )پہلے( ٹیوشن

سیشن میں رشکت کریں

قدم 13 - دوران مالزمت کوچنگ اور سپورٹ

قدم 14 - دریافتوں کی اطالع دیں اور شیرئ کریں

 قدم 15 - توسیع کرنے کے لۓ ایم او ای اور دورسوں

 کے ساتھ ملکر کام کریں

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
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سیکشن 2          



اسکول تارکین کی روک تھام

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ

 اپنا ٹیوشن پروگرام
رشوع کرنا
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 ٹیوشن پروگرام کیا ہیں؟
 ٹیوشن پروگرام طلباء کو تعلیمی تعاون فراہم کرتے ہیں اور

 انہیں ان سبجیکٹوں کے بارے میں اپنی سمجھ، جانکاری

 اور کارکردگی سدھارنے کے اہل بناتے ہیں جن کے ساتھ

 وہ جوجھ رہے ہیں۔ ٹیوشن پروگرام جو عام طور پر کالس

 کے بابر انجام پاتے ہیں، انہیں بالغ افراد اور / یا ہم پلہ

 ساتھی ممکن بناتے ہیں۔ ٹیوشن پروگراموں کو اس طرح سے

 ترکیب دیا جاتا ہے کہ وہ طلباء کی تعلیمی اور غیر نصابی

 رسگرمیوں کی رضوریات پوری کرسکیں جو ایک محفوظ اور

 سنجیدہ ماحول میں انجام پاتے ہیں۔ ٹیوشن افراد اور طلباء

 کی چھوٹی جامعت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ جتنا

 ممکن ہو سکے، ٹیوشن کا ہدف انفرادی رضوریات ہوتا ہے

 اس لۓ ایک طالب علم کے لۓ ایک ٹیوشن استاذ درکار ہوتا

 ہے۔  بہت سے اسکولوں میں، ایک طالب علم-ایک استاذ

 ٹیوشن ممکن نہیں ہے اور ٹیوشن کے اساتذہ کو طلباء کی

 چھوٹی جامعت کے ساتھ کام کرنے کی رضورت ہوتی اور

 طلباء کو اس بات کی حوصلہ افزائی کرنے کی رضورت ہوتی

 ہے کہ وہ ایک دورسے کی مدد کریں۔ اس بات کو یقینی

 بنانے کے لۓ کہ ٹیوشن میں رصف وہی چیزیں نہ دہرائی

 جائیں جو ریگولر کالس روم میں پڑھائی گئیں، ٹیوشن اساتذہ

 کو تخلیقی ہونا پڑے گا اور طلباء کو فردا فردا مدد فراہم

 کرنا پڑے گا اور سبجیکٹوں کو دلچسپ بنانے کے لۓ فعال

 تعلیمی الئحہ عمل استعامل کرنا ہوگا۔  ٹیوشن خاص طور

 سے اسکول کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہ صبح میں اسکول رشوع

 ہونے سے پہلے، دن کے کھانے کے وقت، دن میں فہرصت

 کے اوقات میں اور ہفتہ کی چھٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔

 ٹیوشن سیشن کا شیڈول طلباء کی رضوریات کے حساب

 سے بنایا جاتا ہے، جب ٹیوش اساتذہ دستیاب ہوں، طلباء کے

 گھروں اور اسکولوں کے درمیان کی دوری کے حساب سے،

 اور آیا اسکولوں میں واحد یا مختلف شفٹ چلتی ہے، اور

 مقامی ماحول کے حساب سے بھی بنایا جاتا ہے۔

 آپ کے ٹیوشن پروگرام کی دیکھ ریکھ
 کرنے اور تعلیم دینے کی ذمہ داری کس

 کی ہو سکتی ہے؟
 اپنے ٹیوشن پروگرام کی منصوبہ بندی میں یہ اہم ہے کہ آپ

 ان لوگوں کی پہچان کریں جو مختلف سطحوں پر پروگرام

 چالئیں گے اور اس کا نظم کریں گے، بشمول پروگرام کی

 وہ طلباء جو حصول تعلیم میں کامیاب ہیں ان کے لۓ اسکول چھوڑنے کا امکان کم ہے مبقابلے ان طلباء کے

 جن کو اپنے کچھ یا سبھی سبجیکٹوں میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایک مؤثر ٹیوشن پروگرام اپنے سبجیکٹوں

 میں جدوجہد کرنے والے طلباء کو اس الئق بنانے کے لۓ اچھا طریقہ ہے کہ وہ ایسے تعاون حاصل کر سکیں

 جو انہیں حصول تعلیم اور اچھے منربات کے حصول کے لۓ درکار ہے۔ یونٹ 3 آپ کے ٹیوشن پروگرام کی

 ڈیزائننگ، تیاری، اور قیام کو رشوع کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اس کی رشوعات میں اچھے ٹیوشن

 پروگرام کی اہم خصوصیات اور مختلف لوگوں کی پہچان کی گئی ہے جن کی آپ کو اپنے پروگرام تیار کرنے

 میں مدد کے لۓ ساتھ النے کی رضورت ہوگی۔ اس میں اچھے ٹیوشن اساتذہ اور ان لوگوں کی امتیازی

 خصوصیات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جن کو آپ اپنے پروگرام میں ٹیوشن اساتذہ کے طور پر بھرتی کرنا

 چاہتے ہیں۔ اس یونٹ میں آپ کے لۓ مثبت اور تفریحی تعلیمی ماحول کے قیام کے مختلف طریقوں سے

 متعلق رہنامئی فراہم کی گئی ہے تا کہ طالب علم ٹیوشن پروگرام جوائن کرنا اور اس سے وابستہ رہنا چاہے گا۔

 اس کے آخر میں اہم عوامل کے کردار اور ذمہ داریوں کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے بشمول ٹیوشن،

 کچھ ایسے چیلینج جن کا آپ سامنا کر سکتے ہیں اور اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ تعلیم میں رشکت

کے لۓ طلباء کے اندر کیسے جذبہ پیدا کیا جائے۔

اپنا ٹیوشن پروگرام رشوع کرنا
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 ترکیب، تعلیمی مواد کی تیاری، طلباء کو ٹیوشن دینا اور

 رسگرمیوں کی نگرانی کرنا۔  یہ اکائی ان اسٹاف کے بارے

 سوچنے اور منصوبہ بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے  می

 جن کی رضورت آپ کو اپنے ٹیوشن پروگرام کے مختلف

  پہلووں کی دیکھ ریکھ کرنے اور تیار کرنے میں پڑے گی۔

 اس سے آپ کو سب سے مناسب کردار پر غور کرنے کا بھی

 موقع ملے گا جو اسکولوں اور کمیونٹیز کو آپ کے پروگرام

کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں ادا کرنا چاہئے۔

 یہ بات اہم ہے کہ اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لۓ ایسے

 لوگ منتخب کریں جو نجی اور پیشہ وارانہ طور پر ٹیوشن

 پروگرام کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ یہ بھی اہم

 ہے کہ وہ کام کرنے کے لۓ ان کے پاس مہارت اور جانکاری

 ہوں جن کے وہ ذمہ دار ہونگے۔  ٹیوشن پروگراموں میں

 اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو اسکول میں کامیاب

 بناکر اور انہیں ترک اسکول سے روک کر بے شامر طلباء کی

 زندگیوں میں مثبت تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔  آپ کی ٹیم

 کے ممربان کو اس ہدف پر یقین کرنا چاہئے اور اس پر کاربند

رہنا چاہئے۔

 آپ کے منصوبہ بندی عمل کی رشوعات میں، آپ کو ٹیوشن

 پروگرام تیار کرنے اور اس کا نظم کرنے کے لۓ ایک بنیادی

 ٹیم کی رضورت پڑے گی۔  اس ٹیم کی خصوصیات اس

 سطح پر منحرص ہونگی جس پر کام کیا جائے گا۔  آپ کا

 پروگرام ایک واحد اسکول، اسکولوں کے ایک گروپ، ایک

 خطہ یا ملک کے لۓ ہو سکتا ہے۔ وزرات تعلیم )ایم او

 ای( میں ایک ایسی ٹیم جو سبھی اسکولوں میں ٹیوشن

 پروگراموں کی تیاری کے ذمہ ہوتی ہے غالبا اس ٹیم سے

 مختلف ہوگی جو ایک ضلع میں موجود اسکولوں کے ساتھ

 کام کرنے والے قومی این جی او میں ہوتی ہے۔  یہ ٹیم

 وزارت تعلیم کے اہلکار، این جی او اور پرائیویٹ سیکٹر

 تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی پروگرام نے ایک ٹیوشن اور غیر نصابی پروگرام تیار کیا جس کے ہدف تھے 9

 گریڈ کے طلباء اور طلباء کو ٹیوشن پروگرام میں کھینچ کر النے کے لۓاور انہیں سامجی اور جذباتی طور پر

 وابستہ کرنے کے لۓ اس میں ایک سامجی اور تفریحی گھنٹہ جوڑ دیا گیا۔ سامج اور تفریحی گھنٹہ کے لۓ

 گیم اور رسگرمیاں والدین کی طرف سے ملنے والے مشورے کے ساتھ تیار کی گئیں۔   اپنے ساتھیوں سے ملنے

 جلنے، گیم کھیلنے، اور گروپ رسگرمیوں میں رشکت کے موقع کی وجہ سے طلباء ٹیوشن سیشن میں رشکت کے

شوق مند تھے۔

 ٹیوشن کی رسگرمیاں اسکولوں کے اساتذہ کے ذریعہ انجام دی گئیں اور ہر اسکول دن کے آخر میں ایک گھنٹہ

 کے لۓ انجام دی جاتی تھیں۔ ٹیوشن میں اسکول کے اہم سبجیکٹوں پر اصل توجہ مرکوز کی گئی اور فعال

 تعلیم، تفتیش، اظہار رائے، اور ان رسگرمیوں پر زور دیا گیا جنہوں نے طلباء کے طرز تعلیم کو بہرت بنایا۔  ٹیوشن

 سیشن سے طلباء کو اس بات کا زیادہ اختیار مل گیا کہ وہ ریگولر کالس کے مقابلے کس طرح یہاں تعلیم حاصل

 کریں۔

ٹیوشن + غیر نصابی رسگرمیاں = تفریح اور تعلیم

 تاجیکستان میں، ایس ڈی پی پی کی ملکی

  ٹیم نے مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام چالیا۔

 ایس ڈی پی پی نے - ایم او ای کی رشاکت کے

 ساتھ - ڈیزائن، مواد کی تیاری اور پروگرام کی

 نگرانی کی قیادت کی۔  ٹیوشن پروگرام اور

 سامجی گھنٹے کا ڈھانچہ ایس ڈی پی پی کے

 بین االقوامی اسٹاف، مواد کے ماہرین، ٹیچر

 ٹریرن اور اسکول ڈائریکٹر کے تعاون کے ساتھ

 تیار کیا گیا جن کو کنسلٹنٹ کے طور پر رکھا

 گیا۔ والدین اور طلباء سے ایسی رسگرمیوں

 کے بارے میں مشورہ دینے کو کہا گیا جن کو

 پروگرام میں شامل کیا جائے۔  مقامی ایس ڈی

 پی پی ٹیم نے پروگرام کے لۓ ٹیوشن کا کام

 انجام کی خاطر اسکول ٹیچرس کو بھرتی کیا۔

 تاجیکستان کی مابعد اسکول
ٹیوشن پروگرام ٹیم
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

“اپنے اسکول کے مابعد اسکول کا ایک حصہ ہونا”

 پروگرام میرے اندر ہر روز اسکول میں آنے کی چاہت پیدا کرتا ہے۔ چونکہ میں بہت کم ہی کالس چھوڑتا ہوں، اس لۓ میں

 درحقیقت اسکول میں بہرت کررہا ہوں اور اس میں مزید مزہ لے رہا ہوں” ٹیمور لیسٹے میں ایس ڈی پی پی کے اسکولوں میں

سے ایک اسکول کا طالب علم
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 ایک ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ کے لۓ وضاحتی ٹیم کا ڈھانچہ۔

   A3:ٹیبل

قومی سطح

 ٹیوشن پروگرام مینیجر - مجموعی پروگرام کی قیادت کرتا ہے، اسٹاف کو بھرتی کرتا ہے اور دیکھ ریکھ کرتا

ہے، وزارت تعلیم اور دیگر پارٹرن کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے

 مالیاتی افرس - اسٹاف، کنسلٹنٹ، ٹریرن کی ادائیگی اور خریداری مال کے لۓ تربیت کاروں کے روزانہ کے

اجرت کا نظم کرتا ہے

 خریداری مال اور انتظامیہ افرس - ٹریننگ کے سازوسامان، میٹیریل کی پرنٹنگ اور ارسال، خریداری مال،

اسٹاف کی فراہمی، نقل و حمل اور کنسلٹنٹ کے ساتھ ٹھیکہ داری کی دیکھ ریکھ کرتا ہے

 ماہر تعلیم اور ٹریننگ - ٹیوشن پروگرام کے ڈیزان، مواد کی تیاری اور ٹیوشن کے اساتذہ کے لۓ ٹریننگ

 پروگرام کی قیادت کرتا ہے؛ تکنیکی کنسلٹنٹ کے انتخاب میں بھی مدد کرتا ہے، میٹیریل کی کوالٹی اور

 ٹریننگ رسگرمیوں کو یقینی بناتا ہے اور ٹیوشن پروگرام تیار کرنے اور اس کی نگرانی کے لۓ کوالٹی اسورینس

افرس کے ساتھ ملکر کام کرتا ہے

 کوالٹی اسورینس افرس - ٹیم کے ساتھ ملکر نگرانی سسٹم کی ڈیزائننگ کا ذمہ دار ہوتا ہے؛ نگرانی ٹولز

 اور آالت تیار کرتاہے، جانچ کرتا ہے اور بہرت بناتا ہے؛ پروگرام کی درستگی سے متعلق رپورٹ لکھتا ہے اور

سفارشات کرتا ہے

 میٹیریل تیار کار اور تربیت کار - ٹیوشن اساتذہ کے لۓ سبق کا پالن بناتا ہے اور ٹیوشن اساتذہ کے لۓ ٹیوشن

گائڈ تیار کرتا ہے

اسکول اور کمیونٹی کی سطح

ٹیوشن اساتذہ - اسکولوں میں ٹیوشن کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے

 اسکول ڈائریکٹر یا نائب ڈائریکٹر - کوالٹی کو یقینی بنانے کے لۓ ٹیوشن یا غیر نصابی رسگرمیوں کا نظم

و نسق کرتا ہے

 کمیونٹی کے ممربان اور رضاکاران - پروگرام کو بہرت بنانے کے لۓ طلباء کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام

کرکے، میٹیریل عطیہ کرکے اور رسگرمیوں کے بارے میں تجویز پیش کرکے پروگرام کی حامیت کرتا ہے

والدین - ٹیوشن پروگرام میں رشکت کو فروغ دیتا ہے اور گھر پر تعلیم کو مستحکم کرتا ہے

 طلباء - اسکول میں ٹیوشن پروگرام کو فروغ دیتا ہے، ٹیوشن پروگرام میں شامل ہونے والے موضوعات کی

پہچان میں تعاون پیش کرتا ہے اور ٹیوشن کی رسگرمیوں کے دوران ساتھی طلباء کی حامیت کرتا ہے

 کے اسٹاف اور دیگر ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو تعیلم

 اور نوجوان لوگوں سے جڑے ہیں۔ ٹیم کے ممربان رضاکار

 بھی ہو سکتے ہیں، وزارت، این جی او یا اسکولوں کے اجرت

 والے اسٹاف بھی ہو سکتے ہیں جو یاتو مستقل طور پر یا

 عارضی طور پر آپ کے ٹیوشن پروگرام تیار کرنے اور اس کا

 نظم کرنے کے لۓ مقرر ہوتے ہیں۔ آپ مخصوص عمل کے

 لۓ کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے پر غور کر سکتے ہیں

 جیسے کہ گراف ڈیزائن، نصاب کی تیاری، ٹیوشن کے مواد

 تیار کرنا اور طلباء کو ٹیوشن دینے کے لۓ اساتذہ کو تربیت

 دینا۔

 اس بات سے قطع نظر کہ نصاب اور مواد کہاں تیار ہوں،

 آپ کو ایک رشاکتی عمل کے ذریعہ ان وسائل کی تیاری

 میں  ایسے لوگوں کو شامل کرنا چاہئے پروگرام کا نفاذ کریں

 گے اور طلباء کو شامل کرنا چاہئے۔  نیچے ٹیبل 1 میں ایک

 ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ کے لۓ ایک ممکنہ ٹیم

 کے ڈھانچے کی وضاحت کی گئی ہے۔

 اسکولوں میں ٹیوشن پروگرام کو کون
نافذ کرسکتا ہے؟

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 ان اسکولوں کے اساتذہ جہاں آپ اپنے ٹیوشن پروگرام کو

 نافذ کریں گے ٹیوشن اساتذہ کے لۓ ایک عمدہ انتخاب ہے۔

 اساتذہ اپنے اسکولوں کے طلباء سے روشناس ہونگے اور

 طلباء انہیں جانیں گے۔  جب ٹیوشن کا وقت مقرر کیا جائے

 گا تو اساتذہ پہلے سے اسکولوں میں ہونگے، اس لۓ ٹیوشن

 سان ہوگی۔ اساتذہ پروگرام کے لۓ سازوسامان کی فراہمی آپ

 کے پاس بھی اس سبجیکٹ کے بارے میں جانکاری ہو سکتی

 ہے جو طلباء کو الحق دشواریوں پر غلبہ حاصل کرنے کے

 لۓ درکار ہے اور مؤثر ٹیوشن اساتذہ بننے کے لۓ ان کے

 پاس تعلیمی مہارت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ معامالت میں،

 وزارت تعلیم کو اس بات کی رضورت پڑ سکتی ہے کہ ٹیوشن

 کے اساتذہ ایسے اساتذہ ہوں جو فی الحال تعلیم دے رہے

 ہوں۔ اسی وجہ سے کسی ٹیوشن پروگرام کی منصوبہ بندی

 سے پہلے مقامی ضوابط کے بارے میں جانکاری اہم ہے۔

 تاہم، ان اسکولوں میں جہاں ایک ٹیوشن پروگرام کی رضورت

 ہے سبھی اساتذہ اچھے ٹیوشن اساتذہ نہیں ہونگے۔ یہاں

 تک کہ ٹریننگ کے ساتھ بھی کچھ اساتذہ اپنے تعلیم کے

 پرانے طریقے میں تبدیلی النے کے الئق نہیں ہوتے ہیں،

 رصف “بلیک بورڈ اور اساتذہ کی آواز والے” طریقے استعامل

 کئے جاتے ہیں اس کے بجائے کہ لرنر-سنٹرڈ اور تعلیم

 کے فعال الئحہ عمل اپنائے جائیں جو طلباء کی تعلیم کو

 آسان بناتے ہیں۔ جو لوگ رضاکاروں کو بھرتی کرتے ہیں

 اور اجرت والے ٹیوشن اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے ہیں

 انہیں ان بالغان کی نشاندہی کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی

 چاہئے جن کے پاس اچھے ٹیوشن اساتذہ بننے کی قابلیت

 میں اچھے ٹیوشن xx اور صالحیت ہو۔  نیچے موجود ٹیبل

 اساتذہ ٹیوشن کی رضوری کوالٹی ہیں۔

 اسکول کے اساتذہ کو اپنے ٹیوشن اساتذہ کے طور پر

 استعامل کرنے کے فوائد ہو سکتے ہیں۔  ایک اچھا ٹیوشن

 تاجیکستان میں، ایس ڈی پی پی کے مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام میں ان اسکولوں کے مقامی اساتذہ کی

 خدمات حاصل کی گئی جہاں ایس ڈی پی پی کام کررہا تھا۔ ٹیوشن اساتذہ کے طور پر جن اساتذہ کا استخاب

 ہوا ان کو مؤثر ٹیوشن اساتذہ بننے کی تربیت دی گئی اور رسکاری تقاضے کے مطابق مابعد اسکول ٹیوشن

 پروگرام میں کام کرنے کے لۓ اضافی ادائیگی کی گئی۔

 برازیل میں، پرانا اسٹیٹ سیکریٹری آف ایجوکیشن اور مقامی این جی او کے ذریعہ چالئے جارہے ایک ٹیوشن

 پروگرام کے لۓ یونیورسٹی کے طلباء کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہیں تربیت دی گئی کہ وہ سکنڈری

 اسکول کے طلباء کو ٹیوشن دیں اور اگزٹ امتحان کی تیاری میں ان کی مدد کریں۔

 ماسیڈونیا میں، ایک یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعہ رقم فراہم کردہ پروجیکٹ کے حصہ کے طور پر، کمیونٹی

 کے ریٹائرڈ اساتذہ اور ماؤں کو اسکولوں کی ٹیوشن پروگرام کے لۓ رضاکار کے طور پر بھرتی کیا گیا۔

مختلف سیاق؛ مختلف ٹیوشن اساتذہ

 ایس ڈی پی پی نے تاجیکستان میں مابعد

 اسکول ٹیوشن پروگرام چالنے کے لۓ 420

 اساتذہ کی خدمات حاصل کی۔ پہلے سال

 کے بعد، ایس ڈی پی پی فیلڈ اسٹاف کے

 ذریعہ ٹیوشن اساتذہ کے تخمینہ کے بعد -

 بشمول مشاہدہ، ٹیوشن اساتذہ کے ساتھ بات

 چیت اور طلباء کے تاثرات - 113 اساتذہ نے

 پروگرام چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیم نے 140

 نئے اساتذہ کو رکھا اور انہیں مشاہدہ کردہ

 کمزوری کے ایریا کو مستحکم کرنے کے لۓ

 ایک اصالحی ٹریننگ پروگرام فراہم کیا۔ ٹیم

 نے ٹیوشن اساتذہ کے اچھے عمل دکھانے اور

 ان کی کارکردگی کو بہرت بنانے اور طلباء کی

 تعلیم کو بہرت بنانے کے لۓ اسکولوں میں ڈیمو

سیشن بھی کیا۔

 ٹیوشن اساتذہ کے طور پر
رکھے کئے اساتذہ
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 استاذ بننے کے لۓ درکار قابلیت بھی ایک بہرتین استاذ بننے

 کے لۓ رضوری ہے۔  اس لۓ جب اساتذہ ٹیوشن اساتذہ کے

 طور پر کام کرتے ہیں اور مؤثر اساتذہ بننے کے اصولوں پر

 عمل کرتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اساتذہ ان اصولوں

 اور مشق کو اپنے ریگولر کالس روم میں استعامل کرنا رشوع

 کردیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اسکول

 میں تعلیم کی کوالٹی میں وقت کے ساتھ بہرتی آئے گی اور

 اسکول کو طلباء کے لۓ مزید خوشکوار اور جاذب بنانے میں

 مدد کرے گا۔  اس کی وجہ سے ترک اسکول میں کمی کی

 کوششوں میں مدد ملے گی۔

 وزارتیں اور اسکول اس بات کو یقینی بنا کر اپنے ٹیوشن

 پروگرام بہرت بنا سکتے ہیں کہ ہر وہ فرد جس کو ٹیوشن

 اساتذہ کے طور پر بھرتی کی جائے وہ ایک اچھے ٹیوشن

 استاذ کے لۓ درکار مہارت کے حصول کے لۓ سخت ٹریننگ

 میں رشکت کریں۔ ٹیوشن پروگرام کے مینیجران کو سبھی

 ٹیوشن اساتذہ کی نگرانی کرنی چاہئے اور اس بات کو یقینی

 بنانا چاہئے کہ وہ مسلسل مؤثر معلمین بننے کے اصولوں

 پر عمل کریں۔  اگر رضورت پڑے تو مینیجران مخصوص

 ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ ٹیوشن اساتذہ طلباء

 کے تئیں اپنے برتاؤ اور طرز عمل میں تبدیلی نہیں کرپائیں

تو ٹیوشن پروگرام سے انہیں خارج کرنا رضوری ہو سکتا ہے۔

 اسکول اساتذہ کو ٹیوشن اساتذہ کے طور پر استعامل کرنے

 میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ماملک میں اساتذہ

 کے لۓ یہ عام بات ہے کہ ان کے پاس اپنی ٹیچر کی تنخواہ

 میں اضافہ کرنے کے لۓ دیگر مالزمت بھی ہوتی ہیں۔

 اس بات امکان ہے کہ وہ اساتذہ ان ٹیوشن پروگرام کے لۓ

 ٹیوشن اساتذہ نہیں بن پائیں جو دوپہر بعد چلتے ہیں۔ کچھ

 ماملک میں، زنانہ اساتذہ کے پاس گھر اور بچے کی دیکھ

 ریکھ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انہیں اسکول کے بعد

 کام کرنے سے باز رکھتی ہیں۔ دیگر صورتوں میں، اساتذہ

 کے ذریعہ تعلیم کی شدید رسگرمی اور کالس کی تعداد ایک

 ٹیوشن استاذ کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل رشوع کرنے

 سے پہلے اس سیاق کو سمجھنا اہم ہے کہ اساتذہ کے لۓ

 رصف ٹیوشن اساتذہ ہونا رضوری ہو سکتا ہے۔

 اچھے ٹیوشن اساتذہ کی کچھ کوالٹی کی ایک فہرست۔

   B3 ٹیبل   

مواد کی مستحکم جانکاری

اس کے پاس سبجیکٹ کے بارے میں درست اور تازہ جانکاری ہے

موضوع کو سمجھنے میں لوگوں کی مدد کرنے کے طریقے سے باخرب

ہمدرد

طلباء کی انفرادی رضوریات کے تئیں حساس اور جواب دہ 

یہ سمجھتا ہے کہ مفہوم )کنسپیٹ( کو سمجھنا کتنا دشوار ہو سکتا ہے 

 ایک جوکھم سے آزاد ماحول پیدا کرتا ہے جہاں طلباء کو اس بارے میں سواالت پوچھنے میں آرام محسوس ہوتا ہے 

جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں

حوصلہ افزائی کرنا

 جو اپنی تعلیم کے ساتھ جدوجہد کررہے ہیں انہیں تحریک دیتا ہے اور انہیں اپنے کام کو مکمل کرنے کی خاطر،

 ٹاسک پر جمے رہنے اور سدھار پیدا کرنے کی خاطر ایک پالن تیار کرنے میں مدد کرتا ہے

 ٹیوشن سیشن کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے تا کہ طلباء پر بوجھ نہ پڑے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کے پاس 

تعلیم حاصل کرنے اور سمجھنے کا وقت ہو

 حوصلہ افزائی کرتا ہے اور جب طلباء اپنے اور اپنے استاذ کی توقعات پر کھرا اترنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو 

انہیں مفہوم سمجھانے کے لۓ دیگر راستے تالش کرتا ہے

قابل بھروسہ

طلباء کے ساتھ ایک مثبت تعلق قائم کرتا ہے 

وعدے پورے کرتا ہے 

یاد رکھتا ہے کہ طلباء ان صورتحال میں بہرت کریں جہاں باہمی اعتامد ہو 

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 ڈائریکٹر عام طور پر تعلیم کے شیڈول کا نظم کرنے، کالس

 روم کی جگہ مقرر کرنے، جوکھم میں مبتال طلباء کی پہچان

 میں مدد کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ممکنہ طور پر قبل از

 وقت وارننگ سسٹم )ای ڈبلیو ایس( کے ذریعہ اور اسکول

 کا تعاون کرنے کے لۓ والدین اور کمیونٹی کے ممربان کو

 تحریک دیکر، اسکول ڈائریکٹر کے لۓ یہ معقول بات ہے کہ

 وہ اپنے اسکول کے ٹیوشن پروگرام کے نظم و نسق کا کام

 انجام دیں۔  تاہم، ان بہت ساری ذمہ داریوں کی وجہ سے،

 ان کے لۓ یہ رضوری ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹیوشن پروگرام

 کے نظم و نسق کی ذمہ داری اپنے نائبین یا دیگر اسٹاف

 ممرب کو سونپیں۔

 نیچے مذکور ٹیبل 3 کے اندر مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام

 میں ٹیوشن اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کے کردار اور ذمہ

 داریوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو کہ ایس ڈی پی پی

 کے حصہ کے طور پر تاجیکستان میں واقع ہوا۔  مختلف

 پوزیشن کے کردار اور ذمہ داریاں میں غالبا آپ کے اسکول

 کے سیاق اور آپ کے ٹیوشن پروگرام کے ڈھانچہ کے لۓ

 اگر اسکول کے اساتذہ کو اپنے ٹیوشن پروگرام چالنے کے

 لۓ استعامل کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کو ٹیوشن اساتذہ کے

 طور پر دیگر لوگوں کو بھرتی کرنے کی رضورت پڑے گی۔

 :مندرجہ ذیل ممکنہ آپشن ہیں

 ریٹائرڈ اساتذہ اور کمیونٹی کے دیگر ممربان جن کے

 پاس یاتو رضاکارانہ طور پر یا اجرت کے ساتھ ٹیوشن

اساتذہ بننے کی صالحیت ہو؛

 مقامی این جی او، کالج، پرائیویٹ کمپنی یا رسکاری

 ایجنسیوں کے اسٹاف جن کے پاس تربیت حاصل کرنے،

 رضاکارانہ طور پر یا اجرت کے ساتھ ٹیوشن اساتذہ

بننے کے لۓ وقت اور صالحیت ہو؛ اور

 یونیورسٹی کے طلباء یا بے روزگار گریٹ افراد جنہوں

 نے ایسے سبجیکٹ کی تعلیم حاصل کی ہو جو ٹیوشن

 پروگرام کا نقطہ ارتکاز ہوگا۔

 اسکول کے ڈائریکٹر خاص طور پر اپنے اسکولوں میں ٹیوشن

 پروگرام کے نفاذ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔  چونکہ اسکول کے

•

•

•

تاجیکستان کا مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام
کردار اور ذمہ داریاں

ٹیوشن اساتذہٹیوشن کے اسباق کی تیاری کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں، سامجیات کی تعلیم دیتے ہیں

 طلباء کی رشکت کی نگرانی کرتے ہیں، رسگرمیوں میں ان کی شمولیت کی حامیت کرتے ہیں اور حارضی کے

ریکارڈ بناتے ہیں

 اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سامجی تعلیم کے مواد دستیاب ہوں اور رسگرمی کے آخر میں انہیں ٹھیک

سے رکھ دیا جائے

ایس ایم ایل پی ٹیم لیڈر کو حارضی کے الگ فراہم کرتے ہیں

 تعلیم کے نئے طریقوں کے استعامل کو بہرت بنانے کے لۓ ڈیمونسٹریشن کالس میں رشکت کرتے ہیں اور کالس

روم مشاہدہ کے بعد ایس ایم ایل پی ٹیم لیڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں

اسکول ڈائریکٹرس / نائب ڈائریکٹرس

مابعد اسکول پروگرام کے لۓ استعامل ہونے والے کالس روم مقرر کرتے ہیں

ٹیوشن کالسیز کے لۓ ایک ٹائم ٹیبل اور اسائنمنٹ شیٹ تیار کرتے ہیں

 ٹیوشن اساتذہ کی حارضی کی نگرانی کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کی نگرانی کرتے ہیں کہ انہوں

نے ٹیوشن ٹریننگ پروگرام سے جو صالحیت حاصل کی اس کا استعامل کریں

افزودگی پروگرام کے مواد کی سالمتی کو یقینی بناتے ہیں

 اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ افزودگی پروگرام مواد رصف مابعد اسکول سیشن کے لۓ استعامل کیا جائے۔

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

   ٹیبل C3  مختلف لوگوں کے کردار اور ذمہ داریوں کی ایک فہرست جو تاجیکستان کے ٹیوشن پروگرام میں شامل تھے -  



صفحہ 56          سیکشن 2

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

اسکول کے ساتھ خوش رہنا
 اسکول میں رہنے کی بنیادی چیز ہے۔ ایس ڈی پی پی انڈیا پروگرام کی یہ لڑکی ایس ڈی

 پی پی کی رشوعات میں اسکول نہیں جارہی تھی۔ اسکول افزودگی پروگرام کا حصہ بننے

 کے بعد، اس کی حارضی میں سدھار ہوا اور اسی طرح اسکول کے ساتھ رہنے میں اس کی

خوشی میں بھی سدھار ہوا۔
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 ترمیم کرنے کی رضورت پڑے گی۔

 ٹیوشن اساتذہ کن کو ہونا چاہئے؟
 ایک ٹیوشن استاذ کے طور پر کام کرنے کے لۓ ایک روایتی

 استاذ سے زیادہ صالحیت کی رضورت ہوتی ہے۔ کسی

 ٹیوشن استاذ کا بنیادی کام ہے ٹیوشن پروگرام میں طلباء

 کی مدد کرکے ان سبجیکٹوں سے متعلق ان کی جانکاری

 اور سمجھ کو بہرت بنانا جن کے ساتھ وہ جوجھ رہے ہیں تا

 کہ ان کی کارکردگی بہرت ہو۔ چونکہ کسی ٹیوشن کا اولین

 مقصد ہے طلباء کے تعلیمی عمل کو بہرت بنانا، تعلیمی

 کارکردگی کو بہرت بنانا، اس لۓ یہ طلباء کو تعلیم اور اسکول

 سے جوڑتا ہے، ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ رشے کو بہرت

 بناتا ہے اور خوداعتامدی پیدا کرتا ہے۔  ساتھ ملکر یہ

 اصالحات اسکول میں حارضی اور اسکول سے وابستگی پر اثر

 پیدا کر سکتے ہیں۔  ان سبھی مقاصد کو حاصل کرنے کے

 لۓ، ٹیوشن اساتذہ کو چاہئے کہ وہ تعلیم کے حصول کے لۓ

 طلباء کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تعلیم کو تفریح

 بنائیں۔

 ٹیوشن اساتذہ وہ کالس روم اساتذہ ہو سکتے ہیں جو طلباء

 کو اضافی تعلیمی تعاون فراہم کرتے ہیں اور غیر نصابی

 رسگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں )اگر یہ ٹیوشن پروگرام کا

 ایک حصہ ہو(۔ اگر اساتذہ کو ٹیوشن استاتذہ کے طور پر

 بھرتی کیا جاتا ہے تو اسکول کے ڈائریکٹرس کو چاہئے کہ

 اگر ممکن ہو تو وہ انہیں ان طلباء کو ٹیوشن کرانے کے لۓ

 نہ رکھیں جو ان کے ریگولر کالسیز میں ہیں۔  یہ طلباء کو

 کامیابی حاصل کرنے کے لۓ کسی دیگر استاذ سے تعلیم

 حاصل کرنے کا ایک نیا موقع عطا کرتا ہے اور اس طرح سے

 وہ کالس روم سے ٹیوشن پروگرام میں منتقل ہونے والے

 منفی برتاؤ کے تسلسل سے بچ سکتے ہیں۔  بدقسمتی کی

 بات ہے، خاص طور سے چھوٹے اسکولوں میں، کہ سبجیکٹ

 کے حساب سے اساتذہ کی دستیابی کم ہو سکتی ہے۔

 چونکہ سبھی اساتذہ اچھے ٹیوشن اساتذہ نہیں ہو سکتے

 ہیں، اس لۓ سب سے اچھے اساتذہ غیر معمولی ٹیوشن

 اساتذہ ہو سکتے ہں۔ وہ ٹیوشن اساتذہ اور سب سے اچھے

 اساتذہ جو طلباء کے پس منظر اور شخصیات کو سمجھتے

 ہیں، ہمدردی ظاہر کرتے ہیں، وہ رشاکتی طریقہ تعلیم کو

 آزمانے کے لۓ راضی ہوتے ہیں، طلباء کے ساتھ فردا فردا کام

 کرتے ہیں، طلباء ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور انہیں سبجیکٹ

 کے بارے میں اچھی جانکاری ہوتی ہے۔ مندرجہ ٹیبل میں

 ٹیوشن اساتذہ اور رواتی اساتذہ کے درمیان کچھ فرق دکھائے

 گئے ہیں۔

 اسکولی تعلیم اور ٹیوشن کے درمیان بہت فرق ہیں۔ اس

 لۓ وہ کالس روم اساتذہ جن کو ٹیوشن اساتذہ کے طور پر

 بھرتی کیا جاتا ہے انہیں ٹریننگ کی رضورت ہوتی ہے تاکہ

 وہ اسکول طریقہ تعلیم سے ٹیوشن کے طریقہ تعلیم میں

 منتقل ہو سکے۔ اساتذہ عام طور پر ایک روایتی، معیاری

 نصاب کی بنیاد پر کالس لیتے ہیں، طلباء کے سامنے نئے

 مواد پیش کرتے ہیں، اور مسلسل اور ہر تین مہینے میں یا

 سال کے آخر میں جانچ اور امتحانات کے ذریعہ طلباء کی

 پیش رفت باقاعدہ کی نگرانی کرتے ہیں اور تخمینہ لگاتے

 ہیں۔ اساتذہ ایک وقت میں بے شامر طلباء کو پڑھاتے ہیں

 اور انفرادی تعلیم کے لۓ ان کے پاس اکرث کم وقت رہتا ہے۔

 دورسی طرف ایک ٹیوشن استاذ طلباء کی رضوریات کے

 حساب سے ایک ٹیوشن سیشن چالتا ہے۔ مثال، اگر کسی

 طالب علم کو ریاضی کے کسی مخصوص موضوع میں مدد

 درکار ہو یا کسی ہوم ورک اسائنمنٹ میں تعاون درکار ہو تو

 ایک ٹیوشن استاذ خاص طور سے ان کی رضوریات میں مدد

 تاجیکستان میں ایک
 استاذ ایک ٹیوشن سیشن

 کے دوران طلباء کے
 ساتھ کام کرتی ہے۔

 وہ کسی نقطہ کی وضاحت کرنے 

 کے لۓ ایک گیند استعامل کرتی ہے

 اور  تعلیمی عمل کو مزید فعال اور

 مزیدار بناتی ہے۔
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 کرتا ہے۔  ٹیوشن اساتذہ عام طور پر ان کنسیپٹ )تعلیم(

 کا اعادہ کرتے ہیں جو کالس میں پڑھائے کئے ہوں، لیکن

 عام طور پر نئے کنسیپٹ رشوع نہیں کرتے۔ ٹیوشن اساتذہ

 انفرادی طور پر طلباء کی مخصوص تعلیمی رضوریات پر

 توجہ مرکوز کرتے ہیں، بغیر زیادہ جانچ کے طلباء کی پیش

 رفت کی نگرانی کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر طلباء کے

  ساتھ یا طلباء کے چھوٹے گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

 ٹیوشن اور اسکولی تعلیم کے درمیان فرق سمجھنا ہر اس فرد

 کے لۓ اہم ہے جو ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ، نظم و نسق

 اور انجام دہی میں شامل ہیں۔

 ٹیوشن اساتذہ کو ڈسپلن کے مسائل کو
 کیسے سمجھنا چاہئے اور ان سے کیسے

منٹنا چاہئے؟
 ایس ڈی پی پی کے ذریعہ انجام دیا گیا صورتحالی تجزیہ

 میں پایا گیا کہ تاجیکستان میں 29 فیصد ترک اسکول اور

 ٹیمور لیسٹے میں 17 فیصد ترک اسکول کی وجہ اسکول

 میں دشواری تھی۔1 دیگر تحقیقات بتاتی ہیں کہ وہ طلباء

 جو تعلیم میں ناقص کارکردگی کا مظاہر کررہے ہیں ان میں

 اکرث ڈسپلن کے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق اپنے کی ناقص

 تعلیمی کارکردگی سے ہو سکتا ہے۔2 پروگرام کے منصوبہ

 کاروں اور ٹیوشن اساتذہ کو اس بات سے واقف رہنے کی

 رضورت ہے کہ جن طلباء کے ساتھ “دشوارکن” کا لیبل لگ

 جاتا ہے وہ ایسے طلباء ہیں جن کو کچھ مخصوص سبجیکٹ

 میں تعلیمی دشواریوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ

 ان کا برتاؤ ان کے کالسیز کے ساتھ ان کی جدوجہد کی طرف

 توجہ دالنے کا طریقہ ہو۔ یہ کہنے کی رضورت نہیں ہے

 کہ ڈسپلن سے متعلق سبھی مسائل کی وجہ ناقص تعلیمی

 کارکردگی ہے۔ تاہم، یہ اہم ہے کہ اسکول اسٹاف اسکول میں

 ڈسپلن اور کامیابی کے درمیان تعلق کو سمجھیں۔

 ٹیوشن اساتذہ کو یہ امید نہیں کرنی چاہئے کہ ریگولر

 کالسوں میں موجود ڈسپلن کے مسائل اس وقت فورا ہی

 غائب ہو جائیں گے جب طلباء ٹیوشن پروگرام جوائن کریں

 گے۔ تاہم، ٹیوشن سیشن کے دوران طلباء کو جو انفرادی

 توجہ حاصل ہوتی ہے اور تعلیمی کارکردگی میں بتدریج

 درستگی آخرکار برتاؤ میں تبدیلیوں کے ذریعہ منایاں ہو

 سکتے ہیں۔  دنیا بھر میں اعلی کوالٹی کے ٹیوشن پروگرام

 سے حاصل ہونے والے ثبوت مثبت برتاؤ میں تبدیلی اور

 ڈسپلن کے مسائل میں کمی کا اظہار کرتے ہیں۔

 تعلیم کے مثبت طریقوں کے استعامل کے عالوہ، ٹیوشن

 اساتذہ کو چاہئے کہ وہ طلباء کی اپنے احساسات کا اظہار

 کرنے اور اپنے برتاؤ کو خودکے ضابطہ کے دائرے میں

 رکھنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب طلباء رسگرمیوں میں

 مرصوف ہوتے ہیں اور واضح طور پر انہیں رسگرمیوں کے

 ہدف اور قدر معلوم ہوتی ہے تو وہ عام طور پر زیادہ توجہ

 مرکوز کرتے ہیں اور انہیں اپنے برتاؤ کو خود کے ضابطہ کے

 دائرے میں رکھنے اور رسگرمیوں میں خلل پیدا نہ کرنے کا

 زیادہ امکان ہوتا ہے۔ خود ضابطہ کی ایک مثال ہے پروگرام

 کی رشوعات میں طلباء سے کہنا کہ وہ ٹیوشن پروگرام کے

 لۓ خود اپنے ضوابط وضع کریں اور انہیں دیوار پر شائع

 کریں تا کہ پروگرام کے دوران ان کا حوالہ دیا جا سکے۔

 پروگرام کے دوران ٹیوشن اساتذہ کو وقتا فوقتا طلباء سے

اسکولی تعلیم مبقابلے ٹیوشن

D3 ٹیبل 

اسکولی تعلیم

اسباق رسمی، معیاری نصاب پر مبنی ہوتے ہیں

نئے مواد اور کنسیپٹ پیش کئے جاتے ہیں

 مواد کو اس طریقے سے پیش کئے جاتے ہیں کہ

 وہ وسیع پیامنے پر طریقے تعلیم کے لۓ قابل

قبول ہوں

 مسلسل اور سہ ماہی/ساالنہ تخمینہ اور

 امتحانات کے ذریعہ پابندی کے ساتھ طلباء کی

 پیش رفت کی نگرانی کی جاتی ہے اور اندازہ

لگایا جاتا ہے

 ایک ہی وقت میں کالس کے اندر طلباء کو تعلیم

دی جاتی ہے

ٹیوشن

 اسباق ایریا طلباء کی رضوریات کے مطابق ہوتا ہے اور ہوم

ورک مدد فراہم کی جاتی ہے

 ریگولر کالس میں احاطہ کنسیپٹ )تعلیم( اور مواد کا

اعادہ کیا جاتا ہے

 انفرادی طور پر طلباء کی مخصوص تعلیمی رضوریات پر

 توجہ مرکوز کی جاتی ہے

 مخصوص صالحیت اور جانکاری سے متعلق طلباء کی

 پیش رفت کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے لیکن طلباء کو

 گریڈ نہیں دیا جاتا ہے اور ناہی کوئی بڑے امتحانات لۓ

جاتے ہیں

 انفرادی طور پر اور ان طلباء کے چھوٹے گروپوں کے ساتھ

 کام کیا جاتا ہے جو ٹیوشن پروگرام میں رہنے کا انتخاب

کرتے ہیں

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 یہ تخمینہ لگانے کے لۓ کہنا چاہئے کہ کیا ان کا برتاؤ ان

 کے ضوابط کے مطابق ہے۔  اس قسم کی خود انتظامی کی

 حوصلہ افزائی سے، طلباء کو خود ضابطگی اور اعتامدی پیدا

 کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔

 ٹیوشن اساتذہ کو ان طریقوں پر محتاط توجہ دینی چاہئے

 جس طرح سے وہ ٹیوشن سیشن کے دوران طلباء کے برتاؤ

 اور ڈسپلن کے مسائل کی تدبیر کرتے ہیں۔ جسامنی سزا،

   تنقید، مزاق اڑانے یا اہانت کا استعامل ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔

 اس کے بجائے، طلباء کے مثبت رویہ کی قدر افزائی کرنے

 اور مستحکم کرنے کے لۓ ٹیوشن اساتذہ کو مثبت برتاؤ

 کے استحکام اور ڈسپلن کے تکنک کی حوصلہ افزائی کرنی

 چاہئے۔ سب سے بہرت مینجمنٹ تکنک ہے منفی برتاؤ کی

  رسزنش کرنے کے بجائے مثبت برتاؤ کا صلہ دیا جائے۔

  معلمین کو بھی طلباء پر چالنے اور گرجنے سے بچنا چاہئے۔

 مختلف حاالت میں طلباء بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا احرتام

 ان کے دل سے نکل جاتا ہے جو ان پر گرجتے ہیں اور ان

 سبجیکٹ کی وابستگی ان کے دل سے نکل جاتی ہے جن کو

 وہ پڑھاتے ہیں۔

 چونکہ ٹیوشن پروگرام میں رشکت عام طور پر اختیاری ہوتی

 ہے، اس لۓ ٹیوشن اساتذہ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس

 کی وجہ سے طلباء ٹیوشن چھوڑ دیں یا پروگرام کے مخالف

 ہوجائیں۔ ٹیوشن پروگرام مینیجران کو اقدام کرکے اس بات

 کو یقینی بنانا چاہئے کہ ٹیوشن اساتذہ اور طلباء کے ذریعہ

 سبھی طرح کے جسامنی اور نفسیاتی تشدد کی روک تھام

 ہو۔ طلباء کو ٹیوشن سیشن کے دوران ہو سکنے والی کسی

 بھی قسم کی گالی، توہین یا تشدد کی اطالع گمنام طریقے

 سے دینی چاہئے۔ جب اطالع دی جائیں تو اسکول کے

 ڈائریکٹرس کو فورا کاروائی کرتے ہوئے ان مسائل کی تحقیق

 کرنی چاہئے اور اگر اطالع درست پائی گئی تو اس سے منٹنا

 چاہئے۔  اس بات کو یقینی بنانا بھی اہم ہے کہ ٹیوشن

 اساتذہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ مساوی اور احرتام کا برتاؤ

اور وہ طلباء آپس میں ایک دورسے کا احرتام کریں۔

 طلباء کے برتاؤ کا نظم و نسق کرنے سے متعلق مزید

 معلومات کے لۓ ڈیجٹل ضمینہ برائے یونٹ 3 میں ملحق

 قبل از وقت وارننگ سسٹم پروگرامنگ گائڈ مالحظہ

فرمائیں۔

 ٹیوشن اساتذہ ایک محفوظ، خوشگوار
 اور مثبت علمی ماحول کیسے قائم کر

 سکتے ہیں؟
 زیادہ تر اساتذہ اس بارے میں بہت ہی حساس ہوتے ہیں

 کہ اساتذہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں اور اساتذہ اور ٹیوشن

 اساتذہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ اساتذہ کی

 باتوں اور عمل کو دل پر لے لیتے ہیں۔  اس لۓ ٹیوشن

 اساتذہ کے لۓ یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنے عمل میں اور

  طلباء سے جو کچھ بھی کہیں اس میں احتیاط برتیں۔

 سختی سے بات کرنے، اپنی آواز اونچی کرنے، طلباء کی

 توہین کرنے، طنزیہ انداز میں بات کرنے اور جسامنی تشدد

 کی دھمکی دینے سے طلباء اور ٹیوشن اساتذہ کے درمیان

 موجود رشتوں کو دیرپا نقصان پہنچتا ہے اور نوعمر افراد کو

 جذباتی نقصان پہنچتا ہے۔

 اگر علمی ماحول جہاں ٹیوشن دیا رہا ہے مخالف ہو اور

 خوشگوار نہ ہو اور طلباء کے لۓ محفوظ جگہ نہیں ہو

 تو وہ ٹیوشن سیشن میں رشکت سے انکار کریں گے۔  اگر

 اسکول اور / یا والدین کی طرف سے رشکت کے لۓ مجبور

 کیا گیا، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ بہانہ بازی کریں

 گے یا ٹیوشن کی رسگرمیوں میں فعال طریقے سے رشکت

 نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں، یہ رضوری ہے کہ

 سبھی بالغان جو ٹیوشن پروگرام میں شامل ہیں وہ اس بات

 کو یقینی بنائیں کہ طلباء کو جذباتی اور جسامنی طور پر

 خوشگواریت اور تحفظ کا احساس ہو۔  وہ اساتذہ جو سختی

 اور بدسلوکی کے لۓ مشہور ہیں انہیں ٹیوشن اساتذہ کے

 طور پر بھرتی نہیں کرنا چاہئے۔ مندرجہ ذیل محفوظ علمی

:ماحول قائم کرنے کے لۓ کچھ اہم گائڈ الئنس ہیں

 وہ طلباء جو مثبت طرزعمل اور کارکردگی کو بہرت بنانے

 کاکام کرتے ہیں انہیں مثبت تاثرات پیش کریں۔ طلباء کی

 ان کے کام کے لۓ، ٹیوشن سیشن میں رہنے کے لۓ اور وہ

 جو کچھ بھی ہیں اس کے لۓ ان کی حوصلہ افزائی کرنی

 چاہئے۔ ٹیوشن اساتذہ کو چاہئے کہ ٹیوشن سنٹر میں ایک

 احرتام کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کو

 انڈیا، تاجیکستان اور ٹیمور لیسٹے میں ایس

 ڈی پی پی کے حاالت کے تجزیہ میں یہ پایا

 گیا کہ اساتذہ ترک اسکول کے جوکھم میں

 مبتال طلباء کو اور اسکول چھوڑ چکے طلباء کو

 بہت زیادہ لعن و طعن کرتے ہیں۔  مثال

 انڈیا میں 49 فیصد، تاجیکستان میں 59

 فیصد اور ٹیمور لیسٹے میں71 فیصد

 ترک اسکول طلباء کا انٹرویو لیا گیا جس

 میں انہوں نے کہا کہ ان کے اساتذہ ان

 طلباء کی لعن و طعن کرتے ہیں جو غلط

جواب دیتے ہیں۔

 انڈیا میں 53 فیصد، تاجیکستان میں 41

 فیصد اور ٹیمور لیسٹے میں 54 فیصد

 ترک اسکول طلباء کا انٹرویو لیا جس

 میں انہوں نے اطالع دی کہ ان اساتذہ

جسامنی سزا کا استعامل کرتے ہیں۔

منفی ڈسپلن کا پھیالؤ

•

•
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 یقینی بنانے کے لۓ، ٹیوشن اساتذہ کو وقت نکال کر طلباء

 کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کرنی چاہئے کہ احرتام کا یہ

 ماحول کیسے قائم ہو۔ طلباء کی تجویزات کو بڑے کاغذ پر

 لکھا جانا چاہئے اور اس کو کمرے میں چسپاں کرنا چاہئے۔

 معلمین کو طلباء سے یہ بھی پوچھنا چاہئے کہ ایکدورسے

 کے ساتھ ڈسپلن کے بہرتین طریقے کیا ہیں اور ناقص

 طرزعمل پر تبرصے حاصل کرنا چاہئے۔ ٹیوشن کے مقام پر

 سواالت پوچھنے کے لۓ، ان کے جواب کے لۓ، تعلیم کے

 لۓ جدوجہد کے لۓ، یا آسان غلطیاں کرنے کے لۓ کسی کا

 بھی مزاق نہیں اڑانا چاہئے، تنقید نہیں کرنا چاہئے یا حراساں

نہیں کرنا چاہئے۔

 غلطیاں ہونے دیں۔  طلباء کو غلطیاں کرنے سے ڈرنا نہیں

 چاہئے۔ غلطیوں کو جانکاری حاصل کرنے کے مواقع سمجھنا

 چاہئے اور نئے آئیڈیاز کے جائزے کے وسائل سمجھنا

 چاہئے۔ ایک محفوظ علمی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ

 ہمیشہ تعلیم کے حصول کے لۓ طلباء کی کوششوں کے

 بارے میں فیصلہ نہ سنائیں اور جب وہ کوشش کریں

 اور ناکام ہو جائیں تو انہیں زبانی، کم منربات کے ساتھ

 یا جسامنی سزا نہ دیں۔ ٹیوشن اساتذہ کو چاہئے کہ وہ

 کوشش کرنے کے لۓ طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔  کوشش

 کرنے کے نتیجے میں اکرث غلطیاں اور خطاء ہو جاتے ہیں۔

 طلباء کو یہ جاننا چاہئے کہ یہ تعلیم کا ایک قدرتی حصہ

 ہے اور یہ کہ دنیا کی کچھ عظیم دریافتیں اکرث غلطیوں کے

 بعد ہی وجود میں آتی ہیں۔ ٹیوشن کے اساتذہ کی اس بات

 کے لۓ حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے کہ غلطیوں کا اعرتاف

 کرکے اور اپنی غلطیوں کو حصول تعلیم کا ذریعہ بناکر اس

 طرزعمل کا منونہ بنیں۔

 انفرادی تعلیم کی رفتار اور طریقہ کا احرتام کریں۔ سبھی

 طلباء کے لۓ یہ رضوری نہیں ہونا چاہئے کہ وہ ایک ہی

 طریقے سے یا ایک ہی رفتار سے تعلیم حاصل کریں۔ ہر

 طالب علم کو حصول تعلیم کے مختلف طریقے پیش کئے

 جانے چاہئے جو پوری طرح سے ان کے تعلیمی اسٹائل

 کے مطابق ہوں۔ طلباء کو اپنی رفتار سے موضوعات اور

 سبجیکٹوں کا مطالعہ کرنے کا بھی وقت دینا چاہئے۔ ٹیوشن

 اساتذہ کو چاہئے کہ وہ طلباء کا موازنہ ایک دورسے سے

 نہ کریں کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے سبھی افراد منفرد

 ہوتے ہیں اور اس انفرادیت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے

 اور اس پر خوش ہونا چاہئے۔

 طلباء کو تعاون کے لۓ اپنے ساتھیوں اور بالغ افراد کے پاس

 جانے کے قابل بنائیں۔ طلباء کی اس بات کی حوصلہ افزائی

 کرنی چاہئے کہ وہ ٹیوشن اساتذہ اور اپنے ساتھیوں سے مدد

 طلب کریں اگر انہیں اس کی رضورت محسوس ہو۔ تعلیم

 کے ایک آزاد اور فعال ماحول کے قیام سے حصول تعلیم

 میں تیزی آئے گی۔

 طلباء کی قوت اجاگر کریں۔ ٹیوشن اساتذہ کو چاہئے کہ وہ

 طلباء کی صالحیتوں کا استعامل انہیں ان کام اور موضوعات

 کا سامنا کرنے کی حوصلہ افزائی میں کریں جن سے وہ

 جوجھ رہے ہیں۔ طلباء کو یہ محسوس نہیں کرانا چاہئے

 کہ رسگرمیاں ان چیزوں کے بارے میں ہیں جو انہیں معلوم

 نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو ان کی کامیابی کی بنیاد بنائیں

 جو انہیں معلوم ہو اور انہیں مزید مشکل موضوعات پر لے

 جائیں۔

 باہمی احرتام کا ایک ماحول قائم کریں۔ ٹیوشن اساتذہ کو

 احرتام کا ایک ماحول قائم کرنا چاہئے تا کہ طلباء کو تحفظ

 کا احساس ہو اور وہ مشکل موضوعات کو سیکھنے کی

 کوشش کریں۔  باہمی احرتام کا ماحول نوعمر افراد کو یہ

 برازیل میں کالس کے مشاہدات سے ظاہر ہوا کہ زنانہ اور مردانہ دونوں اساتذہ لڑکیوں کے مقابلے زیادہ بار لڑکوں کو

 سواالت کے جواب دینے کے لۓ طلب کرتے تھے۔  ڈیٹا میں یہ بھی پایا گیا کہ اساتذہ نے لڑکیوں کے مقابلے زیادہ

 بار لڑکوں سے گروپ رسگرمیوں کی قیادت کرنے کے لۓ کہا۔  ان کالسیز میں طلباء کے ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ

 لڑکوں نے لڑکیوں کے مقابلے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جب اساتذہ کو کالس کے مشاہدات کے ڈیٹا دکھائے گئے

 تو وہ حیران رہ گئے۔

 اس ڈیٹا کے ردعمل میں اور اس مسئلہ کے تئیں اساتذہ کی بیداری کے لۓ، اسکولوں نے طلباء کے ساتھ مساوی برتاؤ

  کرنے کی خاطر اساتذہ کی مدد کرنے کے لۓ ایک مساوی مشاہداتی پروگرام کا نفاذ کیا۔

 کئی مہینوں تک طلباء کے تخمینہ سے ظاہر ہوا کہ ان تبدیلیوں کی ردعمل میں، لڑکیوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا

 اور آخر کار ان کی کارکردگی لڑکوں کی کارکردگی کے برابر ہوگئی۔

مشاہدات میں یہ بھی پایا گیا کہ کالس میں لڑکیاں زیادہ فعال ہو گئیں۔

یوایس/برازیل پارٹرنشپ برائے تعلیم، 2001

صنفی تعصب سے مساوات تک
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 ایس ڈی پی پی نے ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال گریڈ 9 کے لڑکیوں کا اور ان لڑکیوں کا جو اسکول چھوڑ چکی

 تھیں اس بارے میں رسوے کیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اساتذہ کے برتاؤ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔  ترک اسکول کے

 جوکھم میں مبتال اور اسکول چھوڑ چکی ایک تہائی سے زیادہ لڑکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اساتذہ طلباء کی پڑھائی

 میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی مدد کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں سے تیز ہوتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے

 لڑکوں سے زیادہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ بہت ہی کم فیصد )35 فیصد متضاد35- فیصد ترک اسکول کے جوکھ میں مبتال

 ایک تہائی اور اسکول چھوڑ چکی 28 فیصد لڑکیوں سے زیادہ ہے( نے کہا کہ اساتذہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تنقید

کرتے ہیں۔

 تقریبا آدھا لڑکیوں نے کہا کہ لڑکے اسکول میں لڑکیوں کو حراساں کرتے ہیں اور ان کا مزاق اڑاتے ہیں، لڑکیوں کو

 اسکول میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ کہ خلقی طور پر لڑکے لڑکیوں سے تیز ہوتے ہیں۔  تقریبا لڑکیوں کے پانچواں

حصہ نے کہا کہ لڑکے لیٹرین میں لڑکیوں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے۔

تاجیکستان میں اساتذہ کے برتاؤ کے تئیں گریڈ 9 کے لڑکیوں کی رائے

50

40

30

20

10

0

صد
فی

کا 
ن 

دگا
دہن

ب 
جوا

 اساتذہ اپنے کالسوں
 میں لڑکیوں سے زیادہ
 لڑکیوں کی مدد کرتے

ہیں

جوکھم میں مبتال زنانہ طلبا اسکول چھوڑنے والی لڑکیاں

 اساتذہ مانتے ہیں
 کہ لڑکے لڑکیوں سے

زیادہ تیز ہے

 اساتذہ لڑکوں کے
 ساتھ لڑکیوں سے بہرت

برتاؤ کرتے ہیں

 اساتذہ لڑکوں سے
 زیاد لڑکیوں کی

غلطیاں نکالتے ہیں

 احساس کرانے میں مدد کرتا ہے کہ دورسے ان کو سمجھتے

 ہیں اور وہ جو بھی ہوں اسی حالت میں انہیں قبول کرتے

ہیں۔

 ٹیوشن اساتذہ صنفی مساوات کیسے
قائم کرتے ہیں؟

 یہ رضوری ہے کہ ٹیوشن پروگرام اور دیگر قسم کی افزودگی

 رسگرمیاں لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ مساوی برتاؤ کریں۔

 لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ مساوی برتاؤ کا ایک اہم پہلو

 ہے سبھی طلباء سے بہرتین کارکردگی کی امید کرنا اور اس

 بات کو یقینی بنانا کہ سبھی رسگرمیوں میں رشکت کے لۓ

 سبھی طلباء کی فعال طریقے سے حوصلہ افزائی کی جائے۔

 ایک دیگر اہم پہلو ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ ٹیوشن

 اساتذہ سبھی طلباء و طالبات کے ساتھ مساوی برتاؤ کریں۔

 ریرسچ دکھاتا ہے کہ اساتذہ اکرث لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں سے

 الگ برتاؤ کرتے ہیں اور بغیر تعصب کی واقفیت کے جنس

 کے مطابق مختلف سطح کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔

 پروگرام کے منصوبہ کار اور ٹیوشن اساتذہ مردانہ اور زنانہ

 کے دقیانوسی تصورات کو قوت نہیں بخشنا چاہئے۔ اس کے

 بجائے، سبھی طلباء کی اس بات کی حوصلہ افزائی کی جانی

 چاہئے کہ وہ مطالعہ کریں اور اپنی مہارت اور صالحیت پیدا

 کریں۔مندرجہ ذیل ٹیوشن پروگرام میں صنفی مساوات کو

:بڑھاوا دینے کے لۓ کچھ عملی طریقے ہیں

 لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی ٹیوشن سیشن کے دوران

 جواب دینے اور سواالت پوچھنے کے لۓ حوصلہ افزائی

 کریں۔ اس بات پر نظر رکھیں کہ سواالت کے جواب

 دینے کے لۓ کس کو بالیا جائے اور اس بات کو یقینی

 بنائیں کہ کوئی جنسی تعصب نہ ہو۔

 ٹیوشن کی سبھی رسگرمیوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو

 رشکت کے قابل بنانے کی اہمیت کے بارے میں گفتگو



صفحہ 62          سیکشن 2

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 اور مباحثے میں سبھی طلباء کو شامل کریں۔

 کیریرئ کے آپشن اور رسگرمیوں کے بارے میں بات

 چیت کرتے وقت یا طلباء کا تعاون کرنے کے لۓ

 خدمات تک رسائی کے طریقوں کے بارے میں بات

 چیت کرتے وقت لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لۓ

مساوی موقع فراہم کریں۔

 فنکارانہ، تخلیقی اور انعکاسی رسگرمیوں میں لڑکوں

 اور لڑکیوں کی شمولیت کی حوصلہ افزائی، ان

 ثقافتی پابندیوں کے باوجود جو سکتا ہے فن کو “غیر

 مردوں کی چیز” اور کھیل کو “غیر عورتوں کی چیز”

سمجھے۔

 اسکول میں اور اسکول کے باہر لڑکوں اور لڑکیوں

 سے کئے گئے مخصوص مطالبات پر غور کریں۔ مثال،

 لڑکیوں سے گھر کے کارکاج کرنے کا مطالبہ، لڑکوں سے

 کھیت کا کام کرنے کے مطالبات، یا حیض کے دوران

لڑکیوں کی رضوریات۔

 مقامات اور راستوں میں افزودگی رسگرمیاں انجام دیکر

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ سبھی طلباء کو تحفظ کا

 احساس ہو۔

 ایک ایسا ماحول قائم کریں جہاں لڑکے اور لڑکیوں

 کو ایک دورسے کے تعاون کے ساتھ کام کرنے کی

 رضورت پڑے اس کے بجائے کہ ایسے ماڈل قائم کیا

 جائے جو مسابقہ کو بڑھاوا دے اور مردانہ اور زنانہ

 کے دقیانوسی تصورات کو تقویت بخشے جو ناانصافی

اور غیر مساوات کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔

 ٹیوشن اساتذہ کیسے مختلف طریقے
تعلیم کو اپنا سکتے ہیں؟

 اساتذہ کو اکرث اپنی تعلیمی ترجیحات کے مطابق تعلیم دینا

 آسان لگتا ہے۔ اساتذہ میں بھی اکرث اسی عادت اور طریقہ

 تعلیم کی عکاسی نظر آتی ہے جن کا استعامل ان کے اپنے

 اساتذہ اس وقت کرتے تھے جب وہ طلباء تھے۔ ٹیوشن

 اساتذہ کے لۓ یہ اہم بات ہے کہ وہ تعلیم دینے اور تعلیم

 کو آسان بنانے کے لۓ مختلف طریقے آزمانے کی کوشش

 کریں۔ تین سب سے عام طریقے تعلیم ہیں حرکاتی، برصی

اور سمعی۔ اس کی تفصیالت نیچے مذکور ہیں۔

 حرکاتی متعلمین: زیادہ تر افراد مشقی رسگرمیوں کے ذریعہ

 اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ افراد کو دورسوں

 کے مقابلے عمل کے ذریعہ زیادہ تعلیم حاصل ہوتی ہے۔

 کچھ طلباء حقیقت میں اس وقت اپنے تعلیمی امکان میں

 اضافہ کرلیتے ہیں جب انہیں تعلیم حاصل کرتے وقت اپنے

 ہاتھوں اور جسموں کے ساتھ چیزیں کرنے کا موقع دیا

 جاتا ہے۔ ان طلباء کے پاس قوت المسہ بہت زیادہ ہوتی

 ہے اور ساکت بیٹھنا اکرث ان کے دشوار کن وقت ہوتا ہے یا

 جب اساتذہ لیکچرر دے رہے ہوں تو وہ اپنی انگلیوں سے

 ڈھولک بجانے جیسا کام کرتے ہیں۔

 برصی متعلمین: برصی متعلمین مختلف نظری تحرکات سے

 فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک مثال ہوگی رنگوں کا استعامل۔

•

•

•

•

•

•

 یہ طلباء تصاویر، گرافک اور تحریری معلومات کو پسند

 کرتے ہیں۔ وہ اکرث رصف ہدایات سننے کے بجائے اپنی

 سمجھ میں اضافہ کرنے کے لۓ ہدایات یا منت پڑھنا پسند

 کرتے ہیں۔  یہ طلباء انتشار نگاہ کے تئیں زیادہ حساس بھی

ہو سکتے ہیں۔

 سامعتی متعلمین: سامعتی متعلمین لیکچر، کالس مباحثہ،

 یا موضوعات کے مسائل کے بارے میں بات چیت کے ساتھ

 اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگرچہ لیکچر کم مؤثر

 طریقہ تعلیم مانا جاتا ہے لیکن کچھ طلباء کے لۓ سامعت

 بہرتین طریقہ تعلیم ہے۔ یہ طلباء باہر کے شور و غل کے

 تئیں بھی زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔

ٹیوشن اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
 اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ ٹیوشن اساتذہ متعدد اہم

 کردار ادا کریں کہ سبھی بچوں کو اپنی تعلیمی کارکردگی

 بہرت بنانے، اسکول میں کامیابی حاصل کرنے اور ترک اسکول

 سے بچنے کا مواقع ملیں۔

 مندرجہ ذیل کامیاب ٹیوشن پروگرام سے متعلق ٹیوشن

اساتذہ کی کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں۔

 اسٹوڈینٹ سنٹرڈ اور فعال تعلیمی طریقوں کے ساتھ

 ساتھ پروجیکٹ اور گیم استعامل کرنے کے لۓ ٹیوشن

سیشن سے پہلے ہی تحریری منصوبہ تیار کرلیں۔

 طلباء کو فعال طریقے سے ٹیوشن کی رسگرمیوں میں

مرصوف رکھیں۔

 ٹیوشن سیشن کو ایسا نہ بنائیں کہ گویا یہ کوئی

 ریگولر کالس روم ہو۔ مثال، ٹیوشن سیشن کے دوران

 طلباء کو رضوریات کے مطابق اندر آنے اور باہر جانے

 دیں۔ اپنے وقت کا سمجھداری سے استعامل کے

 متعلق طلباء پر بھروسہ کریں۔ چونکہ یہ طلباء کے لۓ

 یہ ایک بہت ہی نئی چیز ہو سکتی ہے، اس لۓ انہیں

 اس آزادی کے عادی ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا

 ہے۔ اس سلسلے میں طلباء سے بات کریں اور اس

آزادی کے نظم و نسق میں ان کی مدد کریں۔

 اسکول کے ٹیوشن پروگرام میں طلباء کی رشکت کی

 نگرانی کریں اور طلباء کی پیش رفت کے درست

 ریکارڈ رکھیں۔ ٹیوشن پروگرام کی رہنامئی کرنے کے

 لۓ ان معلومات کا استعامل کریں اور اس بات کو

 یقینی بنائیں کہ جن طلباء کو زیادہ مدد کی رضورت

ہو انہیں یہ حاصل ہو۔

 طلباء جو پیش رفت کررہے ہیں اس کے بارے میں

 انہیں ایامندارانہ تاثرات فراہم کریں۔ تین طرح کے

 تخمینے شامل کرنا اہم ہے: نجی، ساتھیوں کے ساتھ

 اور خارجی۔ طلباء سے حاصل تجویز کے ساتھ، ان کی

 پیش رفت کو ان کے والدین یا رسپرستوں کو دیں۔

 طلباء اور ان کے والدین یا رسپرستوں کے ساتھ فردا

فردا بات چیت کے لۓ وقت مرتب کریں۔

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیوشن کے لۓ وسائل اور

 میٹیریل دستیاب ہوں اور یہ کہ ان کے استعامل کے

بعد انہیں ٹھیک سے رکھ دیا جائے۔

•

•

•

•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

مختلف طرز تعلیم کے مطابق اسکولی تعلیم یا ٹیوشن کے طریقے

حرکاتی متعلمین  متعلمین کو وہاں “مشقی” رسگرمیوں میں شامل کریں جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے
 میٹیریل کے جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو حرکت دے سکتے ہیں۔

علمی ماحول میں جسامنی رسگرمیاں استعامل کریں۔

 متعلمین کو کمرہ کے سامنے قریب میں رکھیں تا کہ انہیں اپنی توجہ کو مرکوز رکھنے
میں مدد مل سکے۔

انہیں حصول تعلیم کے وقت ادھر ادھر حرکت کرنے دیں اور کسی چیز کو پکڑنے دیں۔

 مرحلہ وار طریقے سے انہیں تعلیم دیں اور ہر مرحلہ کے لۓ فلیش کارڈ کو اس طرح
رکھیں کہ اس کو وہ پکڑ سکیں اور ادھر ادھر حرکت کرسکیں۔

 طلباء کو کالس کی مختلف جگہوں میں تعلیمی رسگرمیوں کے ساتھ اور طلباء کے
مختلف گروپوں کے ساتھ مشغول رکھیں۔

 ان تعلیمی رسگرمیوں کے دوران جس میں ملبی دیر تک بیٹھے کی رضورت ہو، انہیں وقفہ
وقفہ سے بریک کا وقت دیں۔

برصی متعلمین نئی معلومات پیش کرتے وقت “رنگ کا کوڈ” استعامل کریں۔

ایسے جملے اور فقرے لکھ دیں جن میں اہم معلومات کا خالصہ ہو۔

 اس مواد اور مفہوم کے لۓ فلیشن کارڈ بنائیں جن کو یاد کرنے کی رضورت ہو۔ ہر کارڈ
 کے مطابق معلومات کی مقدار محدود رکھیں تا کہ متعلمین کے دماغ معلومات کی ایک

ذہنی “تصویر” حاصل کرسکیں۔

معلومات کو ڈائیگرام یا خاکہ میں پیش کریں؛ معلومات کی ترشیحات لکھ دیں۔

 ریاضی یا تکنیکی معلومات کی تعلیم دیتے وقت، میٹیریل کے جملے یا اہم فقرے دکھ
دیں۔

 اگر کسی مرحلہ میں کوئی مشکل چیز ہو تو تفصیل کے ساتھ لکھ دیں کہ ہر مرحلہ کو
کیسے کرنا ہے۔

ان معلومات کی برصی یادہانیاں کرائیں جن کا یاد کرنا رضوری ہو۔

طلباء سے بورڈ پر معلومات لکھوائیں اس طرح کہ سبھی طلباء اس کو دیکھ سکیں۔

سامعتی متعلمین  زبانی زبان کا استعامل کرتے ہوئے نئی معلومات پیش کریں جیسے کہ کہانی، نظم یا
موسیقی۔

 کبھی کبھی لیکچر دیں اور گروپ مباحثہ کروائیں جہاں رشکت کے لۓ سبھی طلباء کی
حوصلہ افزائی کی جائے۔

گروپوں اور جوڑوں میں تعلیمی رسگرمیاں ترکیب دیں۔

حصول تعلیم کے وقت طلباء کو باآواز بلند بحث کرنے دیں۔

 ریاضی یا تکنیکی معلومات کی تعلیم کے وقت، متعلمین کی حوصلہ ا فزائی کریں کہ وہ
معلومات کے متعلق اپنے طریقے سے بات چیت کریں۔

 متعلمین سے کہیں کہ باآواز بلند انفرادی طور پر یا کسی دیگر طالب علم کے ساتھ وہ
اپنے الفاظ میں مسائل کو دوبارہ بتائیں اور مسائل کا حل نکالیں۔

مرحلہ کی ترتیب کو جملے کی شکل میں لکھ دیں اور انہیں باآواز بلند پڑھیں۔

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
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•

•
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 ٹیوشن سیشن میں ایک مثبت ماحول قائم رکھیں۔

 کالس روم کا نظم و نسق اور ڈسپلن کے تکنک اجاگر

ہونے والے مسائل کے مطابق ہونے چاہئے۔

 لوگوں کو ٹیوشن اساتذہ کے لۓ تیار کرتے وقت، ان کے

 کردار اور ذمہ داریوں پر غور کریں اور انہیں اچھے طریقے

 استعامل کرنے کا موقع دیں۔ ٹیوشن اساتذہ کو اہم فرائض

 منصبی اور ذمہ داریوں کی ایک فہرست دیں تا کہ انہیں

 اپنے موجودہ ذمہ داریاں اور کامیابی کے طریقے یاد رہیں۔

 اہم فرائض منصبی اور ذمہ داریوں کی ایک آسان فہرست،

 جس میں پروگرام مینیجر ترمیم کر سکتا ہے، نیچے فراہم کی

گئی ہے۔

 ٹیوشن پروگرام میں کس کو رشکت کرنا
چاہئے؟

 مثال کے طور، اپنی تعلیمی کارکردگی کو بہرت بنانے کی

 خواہش رکھنے والے سبھی طلباء کی ٹیوشن پروگرام میں

 رشکت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے۔ کامیاب ٹیوشن

 پروگرام اکرث طلباء کے متنوع گروپ کو اپنی طرف کھینچ

 التے ہیں، رصف انہیں ہی نہیں جو ترک اسکول کے شدید

 جوکھم میں مبتال ہیں۔ مختلف اقسام کے طلباء کے ہونے

 سے ساتھیوں کو حصول تعلیم میں مدد ملتی ہے اور ان

 طلباء کو کامیابی کے ماڈل مل جاتے ہیں جن کو سب سے

زیادہ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔

 تاہم، ٹیوشن پروگرام کے ڈیزائن سے متعلق کچھ عملی

 حدود ہیں۔ پہال، وسائل کی ایسی حدود ہو سکتی ہیں جو

 پروگرام کی گنجائش کو محدود کر سکتی ہیں۔ انفرادی

 توجہ جو ٹیوشن اساتذہ کو طلباء پر دینی چاہئے اس کا

 مطلب ہے کہ ٹیوشن کالس چھوٹے ہونے چاہئے، جو عام طور

 پر ریگولر کالس روم کے بالکل مخالف ہے۔  ہو سکتا ہے کہ

 ٹیوشن اساتذہ کی کافی تعداد اور ان کی حامیت کرنے کے

 لۓ وسائل دستیاب نہ ہوں۔ دورسا، ہو سکتا ہے کہ کمزور،

 جوکھم میں مبتال طلباء کو وہ توجہ اور حامیت نہ ملے جس

 کی ان کو رضورت ہے۔ اسکول اور اساتذہ خاص طور سے

 مضبوط طلباء کی طرفداری کرتے ہیں اور کچھ ماملک میں

 یہ طرفداری باضابطہ اعالن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تعلیمی

 مسابقہ پر زور نے ایسے “ٹیوشن” پروگرام کو بڑھاوا دیا ہے

 جن کا ہدف سب سے مضبوط طلباء ہوتے ہیں اور کمزور

 طلباء کو خارج کردیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ٹیوشن پروگرام

 میں مختلف صالحیتوں والے طلباء شامل ہوتے ہیں تو اس

 بات کو یقینی بنانا رضوری ہوگا کہ سب سے کمزور طلباء کو

نظر انداز نہ کیا جائے۔

 ٹیوشن پروگرام میں رضوری طور پر ایسے طلباء ہونے چاہئے

 جو ناقص تعلیمی کامیابی کی وجہ سے ترک اسکول کے

 شدید جوکھم کی زد میں ہوں۔ تاہم، یہ رضوری ہے کہ آپ

 کے ٹیوشن پروگرام کو مسئلہ میں مبتال طلباء کا پروگرام نہ

 سمجھا جائے۔ اگر طلباء کو یقین ہو جائے کہ ٹیوشن پروگرام

•

•

•

 رصف ناقص ترین طلباء کے لۓ ہی ہے تو کوئی بھی اس میں

 رشکت نہیں کرے گا۔ اسکولوں کو ایسا احساس قائم کرنے

 کی کوشش کرنی چاہئے کہ ٹیوشن پروگرام میں رشکت ایک

 امتیازی حق ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں سبھی طلباء

 کا استقبال کیا جاتا ہے۔  تاجیکستان میں، ایس ڈی پی پی

 مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام میں تفریحی رسگرمیوں کے لۓ

 ایک گھنٹہ شامل کیا گیا۔ سخت رضوریات والے طلباء کی

 نشاندہی میں مدد کرنے کے واسطے، ترک اسکول کے شدید

 جوکھم میں مبتال ایسے طلباء کی نشاندہی میں مدد کرنے

 کے لۓ اسکول ایک قبل از وقت وارننگ سسٹم )ای ڈبلیو

 ایس( قائم کر سکتا ہے جو ٹیوشن پروگرام کے اچھے امیدوار

 ہو سکتے ہیں۔ قبل از وقت وارننگ سسٹم کے قیام سے

 متعلق معلومات ڈیجٹل ضمیمہ میں شامل اس پروگرامنگ

گائڈ کے اندر پائی جا سکتی ہے۔

 ٹیوشن میں رشکت کرنے والے طلباء کو ٹیوشن سیشن کا نظم

 و نسق کرنے کے لۓ ضوابط اور طریقے کار تیار کرنے مدد

 کرنی چاہئے اور اس پر اتفا ق کرنا چاہئے۔ مندرجہ ذیل طلباء

 کو ضوابط کی تیاری میں شامل کرنے کا ایک مثالی عمل

  ٹیوشن اساتذہ کو پہلے طلباء سے پروگرام کے ضوابط کے لۓ

 آئیڈیا لکھنے کو کہنا چاہئے۔

 جب طلباء کچھ آئیڈیا لکھ دیں تو ان سے کہیں کہ ایک  

ایک کرکے وہ اپنے آئیڈیاز کو بورڈ پر لکھیں۔

 جب طلباء ایک جیسے آئیڈیاز کی تجویز پیش کریں تو وہ 

 ایک ایسے آئیڈیا کے سامنے نشان لگا سکتے ہیں جو پہلے

ہی بورڈ پر لکھا جا چکا ہے۔

 پھر ٹیوشن اساتذہ کو چاہئے کہ وہ طلباء کے درمیان 

 مختلف آئیڈیاز کے بارے میں مباحثے کرائیں اور طلباء سے

 تجویزات میں ترمیم کرائیں۔ اس مباحثے کے دوران، ٹیوشن

 استاذ نئے آئیڈیاز کی تجازیز پیش کر سکتا ہے یا ٹیوشن

 پروگرام کے مقاصد کے لۓ تجاویز کو مزید مناسب بنانے کے

لۓ آئیڈیاز پیش کر سکتا ہے۔

 جب طلباء ضوابط اور طریقے کار کی نتائجی فہرست سے 

 مطمنئ ہوں تو ٹیوشن استاذ طلباء کے ایک چھوٹے گروپ

سے ضوابط کی فہرست کا ایک پوسٹر تیار کرا سکتا ہے۔

 پھر پوسٹر پر سبھی طلباء دستخط کر سکتے ہیں اور اس کو  

 ان ضوابط کی یادہانی کے طور پر کمرے میں چسپاں کیا جا

 سکتا ہے جن پر ہر فرد نے اتفاق کیا ہے۔

 ثبوت بتاتا ہے کہ رشاکتی رسگرمیاں اس سے کہی بہرت نتائج

 پیدا کرتی ہیں کہ ضوابط کی تجویز بالغ افراد کے ذریعہ دی

جائے اور طلباء کو شامل کئے بغیر اسے نافذ کردی جائیں۔

 طلباء سے ایک ایسے معاہدہ پر دستخط کروانا بھی معاون

 ہو سکتا ہے جس میں گروپ کے ذریعہ تیار کردہ ضوابط کی
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

ٹیوشن اساتذہ کی اہم فرائض منصبی اور ذمہ داریاں

ہر سیشن کے آغاز میں، ٹیوش اساتذہ کو سیشن کے شیڈول پر قائم رہنے کا عہد کرنا چاہئے۔

ٹیوشن اساتذہ مختلف سبجیکٹوں میں طلباء کی تعلیمی کامیابی کی حامیت کریں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ ٹیوشن پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کی خاطر اچھے طریقے کار اور فعال تعلیمی

 الئحہ عمل کی جانکاری حاصل کرنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لۓ ٹریننگ پروگرام میں فعال

طریقے سے رشکت کریں گے۔

ٹیوشن اساتذہ ہر ٹیوشن سیشن سے پہلے تیاری کریں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ تعلیمی امداد، اسٹوڈینٹ سنٹرڈ اور تعاملی طریقے تعلیم استعامل کریں گے اور طلباء

 کو فعال طریقے سے تعلیمی رسگرمیوں میں شامل کریں گے۔ ٹیوشن اساتذہ کو ایسی رسگرمیاں تیار

 کرنی چاہئے وہ مخصوص رضوریات کو پورا کریں اور طلباء کی تعلیمی دشواریوں کا ازالہ کریں۔

ٹیوشن اساتذہ کو یونہی کالس روم سیشن نہیں دہرانا چاہئے۔

 ٹیوشن اساتذہ ٹیوشن پروگرام کو بہرت بنانے میں مدد کرنے کے لۓ ہر ایک سیشن میں طلباء کی

 حارضی پر نظر رکھیں گے، طلباء کے طرزعمل اور کامیابی کی نگرانی کریں گے، اور سیشن کے دوران

 دیگر ڈیٹا جمع کریں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ ٹیچروں کو اور پروگرام کے اسٹاف کو طلباء کی پیش رفت یا مسائل کے بارے میں

جانکاری دیں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ وقفے وقفے سے والدین یا رسپرستوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور انہیں ان کے

بچوں کے طرزعمل اور تعلیمی کامیابیوں کے بارے میں جانکاری دیں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ پروگرام اسٹاف کے ذریعہ فراہم کردہ وسائل کے تحفظ اور ٹیوشن روم کی حالت اور

صفائی کے قیام کے ذمہ دار ہونگے۔

 ٹیوشن اساتذہ پابندی کے ساتھ پروگرام کے نگراں اور اسکول کے اہلکار سے مواصالت اور مالقات کر

کے ٹیوشن پروگرام سے متعلق پیش رفت اور مسائل پر بات چیت کریں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ سے امید کی جاتی ہے کہ وہ حقیقت میں ان طلباء کی نگہداشت کریں جو ٹیوشن

 پروگرام میں رشکت کرتے ہیں اور ایک پرجوش اور خوشگوار علمی ماحول قائم کریں، اور اس بات کو

یقینی بنائیں کہ طلباء کو اپنے تحفظ کا احساس ہو۔

 ٹیوشن اساتذہ سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ٹیوشن پروگرام کو ویسے ہی نافذ کریں جیسا کہ ڈیزائن

 کیا گیا ہے، پروگرام کے طریقے کار اور پروٹوکول کی پیروی کریں، اور کسی بھی طرح کے دشواریوں

 اور مسائل کے بارے میں فورا پروگرام اسٹاف کو مطلع کریں جو پروگرام کی کامیابی کو متاثر کر

سکتے ہیں۔

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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صفحہ 66          سیکشن 2

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 تفصیالت ہوں اور ہر طالب علم کے انفرادی تعلیمی ہدف

 شامل ہوں۔ اس بات کو یقینی بنانا اہم ہے کہ وہ طلباء جو

 آپ کے ٹیوشن پروگرام کا حصہ ہیں وہ اپنے ہدف اور مقاصد

 سمیت ان طریقوں کے بارے میں بتائیں جن سے ان کی

 کامیابی کے تئیں پیش رفت کی پیامئش کی جا سکے اور ان

 پر نظر رکھی جاسکے۔ ایسے معاہدے طلباء کو اپنے عمل

کے تئیں جواب دہ رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔

 ایک منونہ معاہدہ فارم جس میں آپ کی رضوریات کے

 مطابق ترمیم کی جا سکتی ہے نیچے پیش کیا گیا ہے۔

والدین اور رسپرست کے کردار کیا ہیں؟
 والدین اور رسپرست طلباء کو کامیابی اور اسکول سے

 وابستگی کے الئق بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 والدین ایسے رسپرست ہیں جو اکرث اس وجہ سے مایوسی

 محسوس کرتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اسکول

 میں بہرت کارکردگی کے لۓ اور ترک اسکول کو روکنے کے لۓ

 اپنے بچوں کی کیسے مدد کریں۔ یہ رضوری ہے کہ پروگرام

 کی تیاری میں اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی میں جنہیں

 رشکت کے لۓ مدد کی رضورت ہے والدین اور رسپرستوں کو

ٹیوشن پروگرام میں فعال طریقے سے شامل کیا جائے۔

 والدین اور رسپرستوں کو ٹیوشن پروگرام کی تیاری میں

 شامل کرنے سے بہرت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، استاذ-والدین

 کے رشتے بہرت ہو سکتے ہیں، گھر اور اسکول کے درمیان

 مواصالت بہرت ہو سکتی ہیں اور والدین کو اپنے بچے کے ان

 مسائل کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے جن کا انہیں

 اسکول میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین اور رسپرستوں کو

 فعال طریقے سے ٹیوشن پروگرام کے مختلف عنارص میں

 شامل کرنے سے ایسے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں جن کے

 ذریعہ وہ گھر پر اپنے بچوں کے ہوم ورک میں مدد کر

 سکتے ہیں اور ایسے سامجی اور جذباتی مسائل سے منٹنے

 میں ان کی مدد کر سکتے ہیں جو اکرث اس وقت درپیش

 ہوتے ہیں جب طلباء اسکول میں کامیابی کے لۓ جدوجہد

 کر رہے ہوں۔ مخترص یہ کہ، اپنے ٹیوشن پروگرام کو کامیاب

بنانے میں والدین اور رسپرست کو حلیف سمجھنا چاہئے۔

 جب آپ اپنے ٹیوشن پروگرام کی منصوبہ بندی رشوع کریں

 تو اسکول کے ڈائریکٹرس کو چاہئے کہ وہ ایک ٹیوشن

 پروگرام کے لۓ آئیڈیاز پیش کرنے کی خاطر سبھی والدین

 کے لۓ ایک تعارفی اجالس کا انعقاد کریں، سواالت کے

 جواب دیں اور والدین کی شمولیت کی حوصلہ افزائی

 کریں۔  اگر اسکول کے پاس کوئی فعال والدین اور اساتذہ

 اسوسی ایشن )پی ٹی اے( ہے تو اسکول کو چاہئے کہ

 تعارفی میٹنگ میں رشکت کے لۓ والدین کی حوصلہ افزائی

 کی خاطر پی ٹی اے کو منصوبہ بندی میں شامل کرے۔

 چونکہ یہ اجالس سبھی والدین کے لۓ ہونا چاہئے، اس لۓ

 اس بات کو یقینی بنانے کی خاطر خاص کوشش کرنی چاہئے

 کہ جو طلباء ترک اسکول کے جوکھم کی زد میں ہیں ان کے

 والدین اس اجالس میں رضور رشکت کریں۔ تاہم، اسکول

 کو اس سلسلے میں احتیاط برتنا چاہئے کہ ان والدین کو

رشمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

 پروگرام کے بارے میں سمجھانے اور ایک مؤثر ٹیوشن پروگرام

 تیار کرنے کے لۓ والدین کی تجاویز طلب کرنے کے عالوہ،

 تعارفی اجالس میں والدین کو اس بارے میں مخصوص تجاویز

 فراہم کی جانی چاہئے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیمی نشومناں

 اور اسکول کے ساتھ ان کی وابستگی میں کیسے تعاون کر

 سکتے ہیں۔ اس میں ان طریقوں سے متعلق تجاویز شامل

 ہونی چاہئے کہ کیسے والدین گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ

 ان مسائل کے بارے میں نتائجی گفتگو کر سکتے ہیں جن

 کا انہیں اسکول میں سامنا ہے۔ اس اجالس میں اس بات کو

 یقینی بنانے کے لۓ بھی تجاویز شامل ہونی چاہئے کہ ان

 کے بچوں کے پاس ہوم ورک کے لۓ ایک مناسب جگہ اور

 وقت ہو، چھوٹے بچوں کی مدد کرنے کے لۓ بڑے بچوں کی

 حوصلہ افزائی کی جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ

 ان کے بچے وقت پر اسکول پہنچیں اور بچوں کے گھر سے

 نکلنے سے پہلے انہیں صحت بخش ناشتہ کی فراہمی کی

 اہمیت پر زور دیا جائے۔ تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی ٹیم

 نے والدین کے لۓ ایک آٹھ صفحات کا کتابچہ تیار کیا، جس

 کی تصویر دائیں جانب ہے، تاکہ انہیں گھر پر ٹیوشن پروگرام

 کی حامیت کرنے میں مدد کی جائے۔

 اس بات کا امکان ہے کہ والدین کو یہ سمجھنے کے لۓ

 رہنامئی کی رضورت پڑے گی کہ ٹیوشن پروگرام ریگولر

 کالسیز سے الگ ہوتے ہیں۔ اسکول ٹیم والدین اور رسپرستوں

 کی اس بارے میں مناسب امیدیں قائم کرنے میں بھی مدد

 کرنا چاہیں گے کہ ایک ٹیوشن پروگرام کن چیزوں کے حصول

 میں ان کے بچوں کی مدد کر سکتا ہے۔  والدین کو اپنے

 بچے کی حارضی پر بھی کاربند رہنا چاہئے۔ اگر غیر نصابی

 یا تفریحی رسگرمیوں کو ٹیوشن پروگرام کے حصہ کے طور

 پر شامل کیا جائے تو والدین سے ان کو ترکیب دینے اور ان

 کا نظم و نسق کرنے میں مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ غیر

 نصابی رسگرمیوں کی ترکیب میں مدد کرنے کے لۓ والدین

 کو شامل کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے ایک فوکس گروپنگ

 مباحثہ )ایف جی ڈی( میں رشکت کے لۓ 10 سے 15 والدین

 کو مدعو کرنا۔ والدین کے ساتھ دو ایف جی ڈی کرنا اہم ہو

 سکتا ہے، ایک ماں کے لۓ اور ایک باپ کے لۓ۔ کچھ ثقافتوں

 میں، مائیں اس وقت کھل کر بات نہیں کر سکتی ہیں جب ان

 کے شوہر یا دیگر مردانہ موجود ہوں۔ مندرجہ ذیل باکس میں

 کچھ ممکنہ سواالت کی فہرست ہے جن کا استعامل والدین

 کے ساتھ مباحثات رشوع کرنے کے لۓ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ

.6
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

طلباء کا اصالحی پروگرام
رشکت کا معاہدہ

:میں نیچے فہرست شدہ اپنے ذاتی تعلیمی مقاصد کے حصول کی خاطر کام کرنے کے لۓ بھی متفق ہوں

میں اسکول میں اپنی کارکردگی اور وابستگی کو بہرت بنانے کے لۓ کاربند ہوں۔

:اس پروگرام میں رشکت کرکے میں متفق ہوں کہ

 میں مندرجہ ذیل ضوابط اور طریقے کار کی پابندی کرونگا/کرونگی جن کو طلباء اور ٹیوشن اساتذہ دونوں نے ساتھ

ملکر تیار ہے؛

میرے ٹیوشن اساتذہ اور ان کے معاون کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرونگا/کرونگی؛

 دورسوں سے احرتام کے ساتھ اور ٹھیک اسی طرح برتاؤ کرونگا/کرونگی جس میں اپنے ساتھ برتاؤ چاہتا/چاہتی ہوں؛

اور

 پابندی کے ساتھ ٹیوشن پروگرام میں رشکت کرونگا/کرونگی، وقت پر پہنچونگا/پہنچونگی اور کام کرنے کے لۓ اور

تفریح کرنے کے لۓ تیار ہوکر آؤنگا/آؤنگی۔

طالب علم کا نام اور دستخط

والدین یا رسپرست کا نام اور دستخط

ٹیوشن استاذ کا نام اور دستخط

تعلیم کے نائب ڈائریکٹر کا نام اور دستخط

بہرت کل کے لۓ آج اسکول سے وابستہ رہیں

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

3G پیکر



صفحہ 68          سیکشن 2

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 صورتوں میں، والدین سے بھی طلباء کے چھوٹے گروپوں کے

 ساتھ ٹیوشن اساتذہ کے کام کرنے میں اور پروگرام کے مواد

 اور رسگرمیوں کے نظم و نسق میں مدد کرنے کے لۓ کہا جا

سکتا ہے۔

 اپنے ٹیوشن پروگرام کے نفاذ کے وقت
کونسے چیلینج واقع ہو سکتے ہیں؟

 اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ منصوبہ تیار

 کرتے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے ٹیوشن پروگرام

 کو چیلینج کا سامنا کرنا ہوگا۔ سب سے عام چیلینجوں میں

 سے ایک چیلینج جس کا سامنا پروگرام مینیجران کو ہوتا ہے

 وہ ہے مناسب ٹیوشن اساتذہ کی پہچان کرنا اور بھرتی کرنا۔

 پروگرام کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لۓ جن مہارت

 اور طرزعمل کی رضورت پڑے گی انہیں حاصل کرنے کی

 خاطر آپ کے ٹیوشن اساتذہ کو تیار کرنا بھی چیلینجنگ

 ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کالس روم

 اساتذہ کو ٹیوشن اساتذہ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم،

 تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اساتذہ کو مؤثر ٹیوشن

 اساتذہ بننے کے لۓ، تعلیم کی بری عادتوں پر قابو پانے کے

 لۓ اور ٹیوشن کے طریقے کار کی جانکاری حاصل کرنے کے

 لۓ محتاط ٹریننگ کی رضورت ہوگی۔ اچھے ٹیوشن اساتذہ

 وہ ہونگے جو ایک کالس روم اساتذہ کی حیثیت سے اپنے

 کردار سے باہر آنے کے الئق ہوں اور کامیاب ٹیوشن پروگرام

 کی رضوریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے۔

 بہت سے ماملک میں اس بارے میں پالیسیاں ہیں کہ اساتذہ

 ایک دن میں کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ وہ پالیسیاں

 اساتذہ کو اسکول کے بعد آپ کے ٹیوشن پروگرام میں کام

 کرنے سے روک سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیوشن پروگرام

 چالنے کے لۓ اساتذہ کو اضافی وظیفہ کی ادائیگی کرنے

 کی اجازت نہ ہو یا سکت نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں، آپ

 کو ٹیوشن اساتذہ کے لۓ دیگر بالغان کو بھرتی کرنے اور

 ٹریننگ دینے کی رضورت پڑے گی۔ بدقسمتی سے، اس میں

 زیادہ وقت لگ سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے اور زیادہ الگت

 تاجیکستان کمیونٹی ٹریننگ گائڈ کا کور جس میں کمیونٹی اور والدین کو اسکول کا

حلیف دکھایا گیا ہے۔

بختیرئ کاکھراؤ، تاجیکستان کے ذریعہ پیش کردہ تصویر

  H3 فیگر 
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 لگ سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ماملک میں، غیر

 اسکولی اہلکار کو اس مقام پر جانے کی اجازت نہ ہو۔  اپنا

 ٹیوشن پروگرام ڈیزائن کرتے وقت ضوابط اور پابندیوں کی

جانکاری حاصل کرنا رضوری ہے۔

 ٹیوشن پروگرام میں رشکت کرنے والے ہر اسکول کو ایک

 ٹیوشن ٹائم ٹیبل بنانے کی رضورت ہوگی۔ )ڈیجٹل ضمیمہ

 یونٹ 3 میں موجود ٹائم ٹیبل کا منونہ مالحظہ فرمائیں(۔

 ٹیوشن ٹائم ٹیبل کا انحصار ٹیوشن کے لۓ منتخب کئے جانے

 والے سبجیکٹوں پر، ٹیوشن اساتذہ کی دستیابی پر، اسکول

 میں خالی جگہ پر، ریگولر اسکول کے شیڈول پر ہوگا اور

 اس بات پر ہوگا کہ آیا اسکول کا استعامل مختلف اسکولی

 سیشن کی میزبانی کے لۓ ہوتا ہے۔ مثال، اگر کیمسٹری

 اور بایولوجی کے لۓ رصف ایک ٹیوشن استاذ ہے تو ان دو

 سبجیکٹوں کا وقت ایک ہی دن پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔

 اسکول میں ٹیوشن اساتذہ کے ساتھ ٹائم ٹیبل بنانے سے

 پروگرام میں موجود سبھی سبجیکٹوں کا احاطہ ہو جائے

 گا اور ہر مقررہ وقت کے لۓ ٹیوشن اساتذہ دستیاب رہیں

 گے۔ ہر اسکول کو چاہئے کہ وہ ہر روز ٹیوشن پروگرام کے

 لۓ درکار مختلف اساتذہ کی تعداد کو کم سے کم کرنے کی

کوشش کریں۔

 یہ والدین کے لۓ اس گائیڈ کا کور ہے جس کا

 استعامل تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی کے

ذریعہ کیا گیا۔

  I3 فیگر

آپ کے بچے دیگر بچوں کے ساتھ کس طرح کے باہری گیم یا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں؟

کیا کچھ گیم ہیں جن کو لڑکوں سے زیادہ رصف لڑکیاں کھیلنا پسند کرتی ہیں؟

اگر موسم خراب ہو، تو آپ کے بچے گھر میں دیگر بچوں کے ساتھ کس قسم کے گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں؟

 گھیم اور کھیل کے عالوہ، کس قسم کی دیگر رسگرمیاں، فن، دست کاریاں، سالئی، ڈرائنگ، گانا، رقص، ڈراما،

 مطالعہ، بلڈنگ ماڈل، مباحثہ وغیرہ آپ کا بچہ اکیلے یا دیگر بچوں کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے؟

 اگر ہم اپنے مابعد اسکول غیر نصابی پروگرام میں رصف 3 ہی رسگرمیاں شامل کر سکیں تو آپ کے بچوں کو ان

تینوں میں سے کونسا زیادہ پسند ہوگا؟  کیوں؟

کیا یہ  رسگرمیاں، گیم یا کھیل ہیں جن میں رشکت کرنا آپ کے بچے پسند نہیں کرتے؟ کیوں؟

والدین کے لۓ ممکنہ ایف جی ڈی سواالت

•

•

•

•

•

•

J3 فیگر
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

اختتامی نوٹ

 کریئٹیو اسوسی ایٹس، “صورتحالی تجزیہ کی دریافتیں: ترک اسکول پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور حاالت۔ “یو ایس اے آئی

ڈی ترک اسکول کی روک تھام  سے متعلق پائلٹ پروگرام، نومرب 2014۔

 لیسیلی، جے کے، روبرٹ پوٹمین، میریس ہینڈلر اور ایڈم فینربگ۔ “پورے اسکول کا مثبت طرزعمل: طالب علم کے ڈسپلن کے

مسائل اور تعلیمی کارکردگی پر اثرات۔ “ایجوکیشن سائیکلوجی، ویلیوم۔ 25، منرب 3-2، اپریل-جون، 2015، پی پی 198-183۔

1

1
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 اپنے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور
 نفاذ میں آپ کو کن اقدامات پر عمل

کرنا چاہئے؟
 ایک کامیاب ٹیوشن پروگرام طلباء کی تعلیمی رضوریات کو

 پورا کرے گا، خاص طور سے جوکھم میں مبتال طلباء کی، اور

 انہیں اپنی سامجی اور جذباتی صالحیت اور اپنی تعلیمی

 کارکردگی کو بہرت بنانے کے اہل بنائے گا۔ آخرکار، ایک

 بہرتین ٹیوشن پروگرام ترک اسکول سے جڑے تعلیمی اور

 برتاوی مسائل کے خامتہ میں مدد کر سکتا ہے، اور ٹیوشن

 پروگرام میں استعامل ہونے والی نئی مہارتوں اور طریقوں

 کے استعامل کے توسط سے ریگولر کالسوں میں طریقہ

تعلیم اور حصول تعلیم کو بہرت بناسکتا ہے۔

 ٹیوشن پروگرام ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کو

 لرنر-سنٹر طریقہ تعلیم کے ذریعہ اپنے کورسوں میں اپنی

 کارکردگی کو بہرت بنانے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ ٹیوشن

 اساتذہ کو غالبا ایسی بنیادی صالحیت مستحکم کرنے کی

 رضورت پڑے گی جو مزید پیچیدہ موضوعات میں مہارت

 حاصل کرنے کے لۓ جوکھم میں مبتال طلباء کو درکار ہے۔

 ٹیوشن طلباء کو اپنے ساتھیوں کی انفرادی توجہ اور سپورٹ

حاصل کرنے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔

 ایک کامیاب ٹیوشن پروگرام تیار کرنے میں چھہ اصل

 اقدامات شامل ہیں، جس کی تفصیالت نیچے موجود ہیں۔ یہ

 اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ تاجیکستان میں

 گریڈ 9 کے طلباء کے لۓ ایک ٹیوشن پروگرام کے قیام میں

 ایس ڈی پی پی کے تجربہ کے توسط سے اور دنیا کے دیگر

 ٹیوشن پروگرام کے تجربہ کے توسط سے اچھے طریقے کار

 حاصل ہوئے۔ ان اقدامات کو اپنے پروگرام کی منصوبہ بندی

 اور نفاذ کے لۓ ضوابط کے بجائے گائڈ الئنس کے طور پر

دیکھنا چاہئے۔

 بہرتین ٹیوشن پروگرام احتیاط کے ساتھ اور منظم طریقے سے ڈیزائن کئے جاتے ہیں اور نافذ کئے جاتے ہیں۔

 اس یونٹ میں آپ کو ایک ایسے طریقے کار سے روشناس کرایا جائے گا جو دیگر ماملک میں کامیاب رہا۔

 اس کی رشوعات ان طریقوں سے ہوتی ہے جن کے ذریعہ آپ اساتذہ، طلباء اور والدین سے اس بارے میں

 معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے ٹیوشن پروگرام میں کیا شامل کیا جانا چاہئے، رسوے اور فوکس

 گروپ مباحثہ کا استعامل کرتے ہوئے۔ پھر اس میں آپ کو اپنے ٹیوشن پروگرام کے لۓ مواد کی وسعت اور

 ترتیب تیار کرنے کے طریقہ کار سے روشناس کرایا جائے گا اور کامیاب پروگرام کی مثالیں فراہم کی جائیں

 گی۔ اس کے بعد ٹیوشن سیشن کے لۓ سبق پالن تیار کرنے سے متعلق رہنامئی فراہم کی گئی ہے اور یہ بتایا

 گيا ہے کہ ان ٹیوشن پروگراموں کے لۓ سبق پالن تیار کرنے کی خاطر ٹیموں کو کیسے مرتب کیا جائے اور

 تربیت دی جائے جن کا نفاذ آپ کے پورے اسکولی نظام میں ہوگا۔  اس یونٹ میں اس بارے میں بھی بات

 چیت کی گئی ہے کہ آپ اپنے ٹیوشن اساتذہ کے لۓ اور ان لوگوں کے لۓ جو آپ کے پروگرام میں شامل ہیں

 کیسے ٹیوشن گائڈ تیار کریں اور ٹیوشن اساتذہ کی کیسے بھرتی کریں، مالزمت پر رکھیں اور ٹریننگ دیں۔ اس

 کے آخر میں ڈیمونسٹریشن کالسوں اور منظم مشاہدات اور ٹیوشن سیشن کی تخمینوں کے ذریعہ ٹیوشن کی

کوالٹی بہرت بنانے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ
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صفحہ 72          سیکشن 2

 مرجونا تاجیکستان کے کھتلون خطہ میں موجود الہوتی گاؤں کے سکنڈری اسکول کے گریڈ 9 کے 1,700 طلباء میں سے ایک

 ہے۔ مرجونا کے مطابق، “اساتذہ طلباء سے امید کرتے ہیں کہ وہ مجثموں کی طرح بیٹھے رہیں”، بغیر بات کئے یا بغیر حرکت

 کئے، اور وہ “طلباء کو رصف غیر رضوری چیزوں میں مرصوف رکھتے ہیں”۔ ایسا لگا کہ مرجونا کی اسکولی تعلیم کے تئیں اس

 کے والدین کے بھی مختلف جذبات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے کام یا کھیت کے موسمی کام میں مدد کرنے کے لۓ اکرث

گھر پر رہتی ہے۔

 تاجیکستان میں طلباء متعدد وجوہات کی بنا پر اسکول چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اکرث یہ چھوٹا قطع تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان

 کی غیر حارضی پر اساتذہ اور والدین دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی نے مرجونا جیسے طلباء کو راستے

 سے بھٹکنے سے روکنے کے لۓ اسکولوں کے ساتھ ملکر کام کیا۔ اسکول کے رشوعاتی سال میں، ایس ڈی پی پی نے پروگرام کے

 ای ڈبلیو ایس کا استعامل کرتے ہوئے ان طلباء کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کیا جو ترک اسکول کے جوکھم کی زد میں تھے۔

 پھر ایس ڈی پی پی نے طلباء کی حارضی اور گریڈ کی نگرانی میں اسکولوں کی مدد کی اور ان کے گھر والوں کے ساتھ قریبی

 مواصالت کی حوصلہ افزائی کی۔ طلباء کو بھی ایک مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام سے اضافی تعاون حاصل ہوا، جہاں تربیت یافتہ

 ٹیوشن اساتذہ نے شمولیت، مشقی طریقہ تعلیم کا استعامل کرکے تعلیم کو قابل لطف بنایا۔

 اس بات کا احساس ہونے کے بعد کہ اسکول چھوڑنا مرجونا کا فیصلہ تھا، اس کے ہوم روم استاذ اور ایس ڈی پی پی اسٹاف

 نے اس کو منایا اور مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام کو ایک موقع دینے کو کہا۔  پہلے تو اسے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، پھر اس

 نے ٹیوشن کالس میں رشکت کی اور جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ طریقہ تعلیم ریگولر کالسوں سے الگ ہے۔ “یہاں ایک

 خوشگوار ماحول ہے جو بغیر دانٹ کے ہمیں اپنی سوچ کا اظہار کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے”، یہ کہنا ہے مرجونا کا۔

 “ٹیوشن اساتذہ طلباء کے آئیڈیاز اور باتوں کا احرتام کرتے ہیں”۔ جب وہ اور اس کے کالس ساتھی واپس میں ملنے جولنے، ادھر

 ادھر گھومنے، آزادی سے بات کرنے اور اسباق میں فعال طریقے سے رشکت کرنے کے قابل ہوگئے، تو اسکول کے لۓ اس کا

  حوصلہ دوبارہ بحال ہو گیا۔

 مرجونا جلد ہی اپنے ریگولر اور اسکول کے بعد کے کالسوں میں ایک فعال ترین طلبہ بن گئی۔ ایس ڈی پی پی نے مرجونا

 کے اساتذہ اور والدین کو اس کی حارضی میں کمی پر قریب سے توجہ دینے کے قابل بنایا، پھر ایک ٹیوشن پروگرام میں قابل

 تحریک علمی ماحول کے ذریعہ اس کی دلچسپی کو قابو میں کیا۔ اس کی صالحیت اور رجحان تیزی سے پروان چڑھا اور وہ

 سکنڈری اسکول مکمل کرنے کے لۓ صحیح راستے پر گامزن ہے۔ مرجونا نے ایک کمیونٹی نرس بننے کا نجی ہدف بھی مقرر کیا

ہے، ایک ایسا پیشہ جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ اس کے گاؤں میں اس کا فقدان ہے۔

متاثر کن کہانی

         اسکول میں دلچسپی پیدا کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے

 اپنے ٹیوشن پروگرام میں ایک سب سے بے باک طالب علم بننے کے بعد مرجونا کالس کے باقی طلباء کے سامنے موضوعات پیش

کرنا پسند کرتی ہے۔



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 قدم 1:  ٹیوشن سیشن کے لۓ مواد تیار
کرنا

 ایک ٹیوشن پروگرام میں موجود مواد غالبا اسکول کے نصاب

 پر مبنی ہوگا۔ ان سبجیکٹوں کے اندر اہم سبجیکٹ اور

 موضوعات جو طلباء کو دشوار لگے ان کی پہچان کرنے کی

 رضورت ہے۔ متعدد ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعہ مواد

کی رضوریات کی پہچان کی جا سکتی ہے۔

 مواد کی رضوریات کی پہچان کرنا: آپ کے ٹیوشن پروگرام

 کے مواد کی رضوریات کی پہچان طلباء، اساتذہ اور والدین

 کا ایک آسان رسوے تیار کرکے اور اس کو انجام کر کی جا

 سکتی ہے۔ یہ رسوے کچھ ہی دنوں میں کم سے کم پانچ

 اسکولوں کے ساتھ )اگر آپ کسی اسکول ڈسٹرکٹ کے لۓ

 کوئی پروگرام تیار کررہے ہیں( اور کم سے کم پانچ مختلف

 سبجیکٹ کے اساتذہ، ہر اسکول کے 10 طلباء اور پی ٹی اے

 کے ممربان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ رسوے میں نصاب کے

 ممکنہ سبجیکٹ کی ایک فہرست شامل ہونی چاہئے اور ہر

 سبجیکٹ کے اندر ٹیوشن گریڈ )گریڈس( کے لۓ موضوعات

 ہونے چاہئے۔ رسوے میں شامل کرنے کے لۓ اہم سبجیکٹ

 کو ترجیح دیں۔ طلباء اور اساتذہ ہر موضوع کی دشواری کا

 کا نشان لگا سکتے X اشارہ کرنے کے لۓ ہر اس باکس میں

 ہیں جو اس موضوع کے بارے میں ان کی سوچ کی بہرتین

 عکاسی کرتا ہو۔ الجربا کے لۓ ایک رسوے فارم کا منونہ

نیچے دکھایا گیا ہے۔

 سبجیکٹ کے ذریعہ رسوے کے نتائج کا خالصہ بیان کرنے 

 سے آپ کو سب سے دشوار سبجیکٹ اور ان سبجیکٹوں کے

 اندر سب سے دشوار موضوعات سے متعلق طلباء اور اساتذہ

 کے نقطہ نظر کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔  پھر

 ٹیوشن پروگرام تیار کرنے کے لۓ ذمہ دار ٹیم پروگرام میں

 شامل کرنے کے لۓ ان سبجیکٹ اور موضوعات کو ترجیح

 دے سکتے ہیں۔ وہ موضوعات جن کو طلباء کے لۓ سب

 سے دشوار مانا جائے انہیں آپ کے ٹیوشن پروگرام میں خاص

توجہ حاصل ہونی چاہئے۔

 اگر جن اسکولوں میں آپ کام کررہے انہوں نے ایک ای

 ڈبلیو ایس قائم کیا ہے جس نے جوکھم میں مبتال طلباء

 کی نشاندہی کی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اہم

 سبجیکٹوں میں طلباء کی کارکردگی کے بارے میں معلومات

 کا موازنہ کریں گے۔  ای ڈبلیو ایس معلومات کا ایک جائزہ

 بھی آپ کے پروگرام میں سبجیکٹوں کے انتخاب کے بارے

میں جانکاری فراہم کرسکتا ہے۔

 فوکس گروپ مباحثات )ایف جی ڈی(: اساتذہ، طلباء اور

 والدین کے ساتھ ایف جی ڈی بھی آپ کے ٹیوشن پروگرام

 کے لۓ ترجیحی سبجیکٹ اور موضوعات کی نشاندہی کرنے

 کا ایک دورسا طریقہ ہے۔ ایف جی ڈی یاتو ایک رسوے کا

 متبادل ہو سکتے ہیں یا کسی رسوے کے ساتھ استعامل ہو

 سکتے ہیں۔ ایف جی ڈی کے دوران، طلباء اور اساتذہ کے

 مختلف گروپ سے طلباء کے لۓ سب سے دشوار سبجیکٹ

 اور موضوعات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر ایف

 جی ڈی نوٹ سے ترجیحی سبجیکٹ اور موضوعات کی ایک

 فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ 5-4 اسکولوں میں ایف جی ڈی

 انجام دیکر آپ سب سے اہم سبجیکٹ اور موضوعات کے

 بارے میں اچھی سمجھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے

ٹیوشن پروگرام کا حصہ ہونا چاہئے۔

 ساالنہ امتحان کے نتائج: یہ نتائج اس بات کا تعین کرنے میں

 بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ کونسے سبجیکٹ اور

 موضوعات ایک ٹیوشن پروگرام کا حصہ ہونا چاہئے۔ اسکول

 وقفہ وقفہ سے ہونے والے امتحانات کے نتائج کا جائزہ لیکر

 اس بات کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ کس سبجیکٹ

 کے سواالت طلباء کے لۓ سب سے زیادہ دشوار ہیں۔  اپنے

 ٹیوشن پروگرام کے لۓ موضوعات کے انتخاب میں مدد کے

 لۓ امتحانات کا استعامل کرتے وقت، یہ رضوری ہے کہ

 امتحان کا رصف انہیں سواالت کا استعامل کریں جن کو

 سمجھنا آسان ہو تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ سبجیکٹ ہی

 طلباء کے لۓ دشواری کا سبب ہے نہ کہ سوال کی ترکیب۔

 یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسکاری اسکولوں میں نافذ کردہ

 ٹیوشن پروگرام کے لۓ وزارت تعلیم کے اہلکار کی منظوری

 درکار ہوگی۔ سبجیکٹ کے انتخاب کے لۓ آپ کی سفارشات

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 73

سبجیکٹ

  A4 الجربا کے لۓ ایک رسوے فارم کا منونہ نیچے دکھایا گیا ہے۔

الجربا الئنرئ اکویشن کا حل

ریشیو اور پروپورشن

الئنرئ ان اکوالیٹیز

موضوع
 سمجھنے میں

آسان
 مدد کے ساتھ حل

کر سکتا ہے
بہت دشوار

X

X

X
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 وزارت کے ذریعہ مسرتد کی جا سکتی ہیں، جو دیگر یا

 اضافی سبجیکٹوں کو ترجیح دینے کی خواہش کر سکتی

 ہے، جیسا کہ تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی کے ساتھ ہوا

.)ٹیکسٹ باکس مالحظہ فرمائیں(۔

  دائرہ کار اور ترتیب اور ٹیوشن پروگرام کے مواد کی تیاری:

 جب سبجیکٹ اور موضوعات منتخب کر لۓ جائیں تو

 کورس مرتب کرنے والی ٹیم کو اساتذہ اور ٹیوشن اساتذہ

 کے تعاون سے ان کو شیڈول میں مرتب کرنا چاہئے اور

 ترتیب کی وضاحت کرنی چاہئے اور اس بات کی وضاحت

 کرنی چاہئے کہ ہر سبجیکٹ میں کتنا وقت لگے گا۔ مواد

 کا انتخاب کرتے وقت، کسی مخصوص سبجیکٹ کے لۓ ہر

 موضوع کی گہرائی اور ٹیوشن کی ترتیب کو دائرہ کار اور

 ترتیب کہا جاتا ہے۔ دائرہ کار اور ترتیب تعلیم کی ایک

 معقول ترتیب کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے جس سے

 طلباء کو اپنی سابقہ جانکاری اور تجربے کی بنیاد پر نئی

 جانکاری اور صالحیت کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ تعلیم

 کے امکان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کے لۓ، ٹیم کو

 کسی ٹیوشن پروگرام کے سفارش کردہ دائرہ عمل اور ترتیب

 پر محتاط طریقے سے غور کرنے کی رضورت ہے۔ دائرہ

 عمل اور ترتیب کا ہدف ہے ٹیوشن کے اسباق کو اس طرح

 مرتب کرنا کہ زیادہ پیچیدہ موضوعات کے رشوع ہونے سے

 پہلے بنیادی اور دیگر الزمی صالحیتیں حاصل ہو چکی ہوں۔

 تاجیکستان میں بایولوجی ٹیوشن کے لۓ ایس ڈی پی پی کے

 ذریعہ تیار کردہ دائرہ عمل اور ترتیب کا ایک منونہ نیچے

 فراہم کیا گیا ہے۔ دائرہ عمل اور ترتیب کی دیگر مثالیں

 اکائی 4 ڈیجٹل ضمینہ میں پائی جا سکتی ہیں۔ ہر موضوع

 کے لۓ وقت کی مقدار کے تخمینے کو گائڈ الئن مانا جانا

 چاہئے۔ ٹیوشن اساتذہ کو یہ یقینی بنانا چاہئے کہ مواد کو

 سمجھنے اور یاد کرنے کے لۓ طلباء کو کافی وقت دیا جائے

 اور شیڈول کے اندر طلباء کو درکار وقت میں کمی نہیں کی

جانی چاہئے۔

 قدم 2:  سبق کے پالن تیار کرنے والوں
کی بھرتی کرنا

 آپ کے ٹیوشن پروگرام کے لۓ پہچان کردہ مختلف سبجیکٹ

 اور موضوعات کے لۓ اسباق کو ترتیب دینے اور تیار کرنے

 میں مدد کے لۓ ایک سبق پالن تیار کرنے والوں کی ٹیم

 کی رضورت پڑ سکتی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے

 پروگرام کو انجام دینے کے لۓ بھرتی شدہ ٹیوشن اساتذہ ان

 سبجیکٹ اور موضوعات میں ماہر نہ ہوں جن کو آپ اپنے

 پروگرام کے لۓ منتخب کررہے ہیں۔ اس لۓ، یہ اہم ہے کہ

 آپ اپنے ٹیوشن اساتذہ کو اسباق اور اضافی تعلیمی مواد

 فراہم کریں تا کہ طلباء جن موضوعات سے جوجھ رہے ہیں

 ان میں طلباء کو اپنی جانکاری، مہارت اور سمجھ کو بہرت

 بنانے کے قابل بنانے کے لۓ ٹیوشن اساتذہ اپنی کوششوں کو

 جاری رکھ سکیں۔  سبق پالن تیار کرنے والوں کی ٹیم ایسے

 تجربہ کار اساتذہ اور دیگر معلمین پر مشتمل ہونی چاہئے

 جو تخلیق کار ہوں، اچھے قلم کار ہوں اور تعلیم دینے اور

 تعلیم حاصل کرنے کے نئے طریقے اپنانے کے لۓ تیار ہوں۔

 ٹیوشن کے اسباق تیار کرنے کے لۓ سبق پالن تیار کرنے

 والوں کو اچھی طرح سے ٹریننگ دینی کی رضورت ہوگی۔

 ان سبق پالن تیار کاروں میں ایسے لوگوں کو شامل کرنے

 کی رضورت ہوگی جن کو ٹریننگ کتابچہ اور ٹیوشن کے

 گائڈ تیار کرنے میں مہارت حاصل ہو۔ اس ٹیم کے ممربان کا

 استعامل بھی ٹیوشن اساتذہ کو ٹریننگ دینے کے لۓ کیا جا

سکتا ہے۔

 قدم 3:  ایک سبق پالن فارمیٹ قائم
کریں۔

 چونکہ ٹیوشن میں طلباء کو تعلیمی مدد کی فراہمی پر

 توجہ دی جاتی ہے، اس لۓ یہ اہم ہے کہ سبق کے پالن میں

 افزودگی پروگرام کے اہم عنارص شامل ہوں جیسا کہ اکائی

 2 میں بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے طلباء

 تاجیکستان میں، ایف جی ڈی اور ایک رسوے کا استعامل اصل سبجیکٹ اور موضوعات کی نشاندہی کرنے

 کے لۓ کیا گیا جن کو ٹیوشن پروگرام میں شامل کیا جانا تھا۔  وزارت کے اہلکار نے درخواست کی کہ اضافی

 سبجیکٹ شامل کئے جائیں۔ اس کے نتیجے میں گریڈ 9 کے ٹیوشن پروگرام کے لۓ مندرجہ ذیل سبجیکٹ کا

:انتخاب کیا گیا

مادری زبان - تاجیک زبان اور لیٹریچر

ریاضیات - الجربا اور جیومیٹری

سائنس - بایولوجی، کیمسٹری اور فیزیکس

سوشل سائنس - جغرافیہ، تاریخ اور قانون

غیر ملکی زبان - روسی اور انگریزی

 سبجیکٹ کا انتخاب

تاجیکستان میں مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام

•
•
•
•
•



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 75

SUBJECT

تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی کے ذریعہ استعامل ہونے والے بایولوجی ٹیوشن کے لۓ دائرہ عمل اور ترتیب پالن کا منونہ

 طلباء انسانی دماغ کے مختلف اجزاء کے نام بتانے اور ان کے عمل 1
 بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

TOPICبایولوجی ٹیوشن کے اسباق کے لۓ تعلیمی سال کا پالن

شیڈول  تعلیم کے نتائج                                   عنوان      #

ستمرب

2

 طلباء انسانی ڈھانچے کے مختلف ہڈیوں کو پہچاننے اور نام بتانے
 کے قابل ہو جائیں گے۔ طلباء انسانی ڈھانچہ اور اس کے مختلف
 اجزاء کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
 طلباء مختلف قسم کے جوڑوں کی پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں

گے۔

اکتوبر

3
 طلباء ابتدائی مدد مہارت حاصل کریں گے۔ طلباء ٹوٹی ہوئی ہڈیوں

میں بینڈیج لگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اکتوبر

4
 طلباء دل اور گردشی نظام میں خون کی گردش کے بارے میں

 جانکاری حاصل کریں گے۔ طلباء ان موضوعات پر بات کرنے اور ان
کے نتائج کا دورسوں کے ساتھ موازنہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

نرمرب

5
 طلباء انسانی اعضاء کے عمل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں

گے۔ نومرب

6
 طلباء انسانی اعضاء کے بار ے میں اپنی جانکاری کو بہرت بنائیں گے
 اور اپنی تحقیق، مباحثہ اور بات چیت کی مہارت کو مستحکم کریں

گے۔
دسمرب

7

 طلباء نجی صفائی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ طلباء
 نجی صفائی کے گائڈ الئن کے بارے میں بات چیت کرنے اور ایک

 دورسے کو صحت اور صفائی قائم رکھنے کے طریقے بتانے کے قابل
ہو جائیں گے۔

دسمرب

8

 طلباء اپنی صحت کے لۓ سگریٹ نوشی کے خطرات کے بارے میں
 اپنی سمجھ کو مستحکم کریں گے۔ طلباء صحت سے چھوٹے چھوٹے
 عوامل کا تعین کرنے اور ازالہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے )صحت

کے عوامل مبقابلہ صحت کے لۓ نقصان دہ عوامل(۔

فروری

9
 طلباء صحت مند طرز زندگی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔

 طلباء اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایک صحت مند طرز زندگی کی
خصوصیات بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

فروری

10
 طلباء اپنی تخلیقی مہارت اور وٹامن کے بارے میں اپنی جانکاری کو

بہرت بنائیں گے۔
مارچ

11  طلباء غذا میں پائے جانے والے وٹامن کے بارے میں اور اپنی صحت
کے لۓ وٹامن کی اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔

مارچ

12  طلباء انسانی صحت پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کے اظہار
کے قابل ہو جائیں گے۔ اپریل

13
 طلباء ماحولیاتی اور حیاتیاتی نظام کے بارے میں جانکاری حاصل

 کریں گے۔ طلباء ماحولیاتی مسائل کو سامجی، اقتصادی، تکنیکی اور
انتظامی نظام سے جوڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔

اپریل

14  طلباء مختلف قسم کی ماحولیاتی آلودگی، ان کے اسباب اور ان کے
اثرات کی نشاندہی کے قابل ہو جائیں گے۔

مئی

مکمل پالن یونٹ 4 ڈیجٹل ضمیمہ میں موجود ہے*

 انسانی دماغ کے اجزاء اور
ان کے عمل

 ایک ٹوکری میں انسانی
ڈھانچہ

 نرس کے پہچنے سے پہلے
ابتدائی مدد

 نبض اور بلڈ پریرش کی
جانچ

 اندرونی اعضاء اور ان کے
عمل

کورٹ کیس

:پریوں کی کہانی

“جرثوموں کے جوکھم”

 نظام تنفس میں بیامریوں

کی روک تھام

صحت کی تصاویر

تفریحی بایولوجی کوئز

 وہ چیزیں جنہیں میں سب”

 سے زیادہ پسند کرتا ہوں”

وٹامن گیم

 پیا خوش مزاجی سے،

!ادائیگی کی بد مزاجی سے

 ایک ماحولیاتی شہر کی

تعمیر

 ہامرے ماحولیات کو کس

چیز سے نقصان پہنچتا ہے؟



کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

صفحہ 76          سیکشن 2

مالحظہ فرمائیں۔

 قدم 4:  سبق پالن کی تیاری اور ٹیوشن
استاذ کے گائڈ کی تیاری۔

 سبق کے پالن تیار کاروں کا رجحان: اس بات کو یقینی بنانے

 کے لۓ کہ ٹیوشن کے اسباق کی تیاری میں وہ ایک یکساں

 طریقہ کار کا استعامل کریں، مختلف سبجیکٹ ایریا اور

 موضوعات کی خاطر سبق کے پالن تیار کرنے والوں کے لۓ

 ایک ورک شاپ قائم کریں۔ ورک شاپ کے لۓ کتنا وقت

 درکار ہے اس کا انحصار ان سبجیکٹ اور موضوعات کی

 تعداد پر ہوگا جن کو احاطہ کرنا ہے اور اس بات پر ہوگا کہ

 رشکت کنندگان کے پاس کسی ٹیوشن پروگرام کے لۓ اسباق

 تیار کرنے کے بارے میں کتنی سمجھ ہے۔  چونکہ سبھی

 رشکت کنندگان کو ٹیوشن اور اسکولی تعلیم کے درمیان فرق

 سمجھ میں نہیں آئے گا اس لۓ اس موضوع پر وقت لگانا

 رضوری ہے۔ ورک شاپ سے پہلے تیار کردہ سبق پالن کے

 فارمیٹ کے بارے میں گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اور اس

میں ترمیم کی جا سکتی ہے اگر رضورت ہو۔

 اورینٹیشن ورک شاپ میں ان طلباء کی قسموں کا ایک جائزہ

 شامل ہونا چاہئے جو ٹیوشن پروگرام میں رشکت کریں گے۔

 ماہرین کے لۓ واضح طور پر یہ سمجھنا رضوری ہے کہ وہ

 ان طلباء کے لۓ اسباق تیار کررہے ہیں جو کالس روم کی

 تعلیم سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ رجحان سبق کے پالن تیار

 کرنے والوں کو پروگرام کے سیاق اور مستفیدین کے بارے

 میں ایک سمجھ عطا فرمائے گا۔ اس کے عالوہ، سبق کے

 پالن تیار کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ اسکولی تعلیم اور

 ٹیوشن کے درمیان فرق سمجھیں، دلچسپ اور مزیدار اسباق

 کی تیاری کا طریقہ سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ سبق پالن

کے فارمیٹ کا استعامل کیسے کرنا ہے۔

 سبق پالن تیار کرنا: ٹیوشن کے سبق پالن کو آخری شکل

 دینے سے پہلے ان کا جائزہ سبھی رشکت کنندگان کو لینا

 چاہئے۔ اس جائزہ کو آسان بنانے کے لۓ ایک گیلری واک

 رسگرمی کا استعامل کیا جا سکتا ہے۔1 رشکت کنندگان کی

 حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے کہ وہ اسباق کو بہرت بنانے

 کی تجویز پیش کریں تا کہ وہ ایک یکساں طریقہ کار

 اور عام طریقہ کار اور تعلیمی الئحہ عمل کا استعامل کر

 سکیں۔

 اگر ممکن ہو تو ورک شاپ فارمیٹ کا استعامل سبق پالن کی

 تیاری میں کیا جانا چاہئے۔ تیاری میں تیزی النے اور اچھے

 آئیڈیاز کو عام کرنے کے لۓ ورک شاپ میں ساتھیوں کے

 جائزہ کا ایک نظام اور تاثرات شامل ہونے چاہئے۔ ایک عمدہ

 سبق پالن کا وقفہ وقفہ سے اجتامعی جائزہ بھی ورشاپ

 میں شامل ہونا چاہئے۔ رشکت کنندگان کی حوصلہ افزائی

 کی جانی چاہئے کہ وہ دلچسپ رسگرمیوں، اچھی طرح

 سے ڈیزائن کردہ اسباق اور موضوعات پیش کرنے کا منفرد

 اور علمی طریقے کی نشاندہی کریں۔  اگر رضورت پڑے

 تو سبق پالن تیار کرنے والوں کی سمجھ میں اضافہ کرنے

 کے لۓ پروگرام اسٹاف اور جائزہ بورڈ کے ممربان ورشاپ

 تاجیکستان میں سبق پالن تیار کاروں کو ٹیچر

 ٹریننگ کے اداروں اور وزارت تعلیم سے

 منتخب کیا گیا۔ سبق پالن تیار کار ٹیوشن

اساتذہ کے تربیت کار بھی بن گئے۔

تاجیکستان

سبق منصوبہ کار

 کو ٹیوشن میں حصہ لیں گے انہوں نے ریگولر کالسوں کے

 ساتھ جدوجہد کی ہے۔ اس لۓ، ٹیوشن سیشن میں ریگولر

 کالس روم کی تعلیم کی نقل نہیں کی جانی چاہئے۔ سبق

 کے پالن کو تفریحی اور دلچسپ طریقوں سے طلباء کے

 سامنے اس طرح پیش کی جانی چاہئے کہ نصاب کے دشوار

 موضوعات طلباء کے دسرتس میں ہوں۔ اسباق میں خاص

 طور سے ٹیوشن کے اہم عنارص شامل ہونے چاہئے جیسے کہ

 فعال طریقہ تعلیم، طلباء کی مکمل رشکت، مثبت تاثرات کی

 فراہمی اور طلباء کی ان معلومات میں اضافہ جن کے ساتھ

 وہ ٹیوشن سیشن میں آرہے ہیں۔

 ٹیوشن سیشن پالن خاص طور سے اس طرح ترکیب دیا جاتا

:ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل معلومات شامل ہوں

سبجیکٹ - نصاب سے سبجیکٹ کا نام؛

 موضوع - مخصوص موضوع کا نام اور مخترص

تفصیالت؛

 گریڈ لیول - گریڈ لیول اگر یہ موضوع نصاب میں نظر

آئے؛

 رسگرمی کی تفصیالت - ٹیوشن/تعلیمی رسگرمیوں کی

مخترص تفصیالت؛

تعلیمی مناسبت - یہ موضوع کیوں اہم ہے؛

 میٹیریل - ایسی چیزوں جو رسگرمیاں انجام دینے کے

 لۓ درکار ہوں، اور یہ چیزیں کہاں پائی جا سکتی ہیں

 )باہر کے ماحول میں، گھر سے الئی گئی، اسکول اسٹور

روم سے، خریدی ہوئی وغیرہ(؛

 ہدایات - ٹیوشن اساتذہ کو اس بارے میں مرحلہ وار

 ہدایات کہ مخصوص رسگرمیوں کو کیسے انجام دینا ہے

بشمول تصویری مثالیں اگر درکار ہوں؛ اور

 ٹپس یا یادہانیاں - سبق کے لۓ یاد کرنے کی چیزیں

مثال، طلباء کو مثبت تاثرات فراہم کرنا یاد رکھیں۔

 نیچے سبق پالن فارمیٹ کا ایک منونہ ہے جس کے ساتھ

 تاجیکستان کا ایک پرچہ ہے۔ سبق پالن کی تیاری سے

 متعلق مزید آئیڈیاز کے لۓ ڈیجٹل ضمیمہ برائے اکائی 4

•
•

•

•

•
•

•

•



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

SUBJECT

ٹیوشن سبق پالن
عنوان:  مربعات کا پتہ لگانا

سبجیکٹ

رسگرمیوں کی تفصیالت

تعلیمی مناسب

درکار میٹیریل

ہدایات

ٹپس اور یادہانیاں

موضوع

گریڈ لیول

جیومیٹری

 جوڑوں میں کام کرتے ہوئے، طلباء کو پتہ لگانا چاہئے کہ فراہم

کردہ ڈائیگرام میں کل کتنے مربعات بنائے جا سکتے ہیں۔

طلباء کے اندر مسئلہ کے حل اور تصویری سوچ پیدا کرتا ہے

حساب کا کتاب کی مہارت پیدا کرتا ہے

 طلباء کے جوڑوں یا گروپوں کو دینے کے لۓ پرچوں کے مربعات

؛ چیلنجنگ: مختلفx4میڈیم x3، 4کے سیٹ کے خاکے۔ آسان: 3

 طلباء یہ پتہ لگائیں کہ فراہم کردہ ہر خاکہ سے کل کتنے

 مربعات بنائے جا سکتے ہیں۔ طلباء سے جوڑوں میں کام

کروائیں۔

مربعات

8

 سبق سے پہلے ٹیوشن اساتذہ کی رہنامئی کے مطابق مربع

پرچہ تیار کریں۔

 طلباء سے جوڑوں میں کام کروائیں، ان کو اس میں زیادہ

مزہ آئے گا۔

 آسان مربع سے رشوع کریں اور مزید پیچیدہ مربعات پر

جائیں۔

 طلباء کو چیلینج کرنے کے لۓ، انہیں سادہ کاغذ دیں اور

 دیکھیں کہ کیا وہ کسی دیگر قریبی جوڑے کو “مات” کر

سکتے ہیں۔

 مختلف شکلوں والے ایک ہی جیسے گیم تیار کرنے کے لۓ

طلباء کو چیلینج کریں۔

 مثالیں، پوسٹر اور ڈائیگرام ٹیوشن سیشن الئیں اور کرکے

دکھائیں۔

•

•

•

•

•

•
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  فیگر C4  ریاضی کے سبق کا ایک منونہ جس کا استعامل تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی ٹیوشن پروگرام میں کیا گیا۔  



کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

صفحہ 78          سیکشن 2

 کے دوران تکنیکی سیشن بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تکنیکی

سیشن میں اس بات کو توجہ دی جائے گی کہ اسٹوڈینٹ-

 سنٹرڈ اور تعاملی رسگرمیاں کیسے ڈیزائن کی جائیں، گیم،

 ڈرامہ اور تعلیم کے دیگر مزیدار طریقے کیسے اسباق میں

 شامل کئے جائیں۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کا ٹیوشن مزیدار

اور تعلیمی ہونا چاہئے۔

 کچھ ماملک میں، ٹیوشن کے اسباق کو وزارت تعلیم کے

 اہلکار سے منظور کرانے کی رضورت پڑ سکتی ہے۔ متعلقہ

 اداراہ جاتی سطحوں پر مناسب تعلیمی اہلکاروں کے ساتھ

 اس سلسلے میں بات کریں اور سبق پالن کو منظوری کی

 کاروائی سے گزارنے کے لۓ اور وزارت کی تاثرات کی بنیاد پر

 اس میں نظرثانی کرنے کا پالن تیار کریں۔

 ٹیوشن اساتذہ کی گائڈ کی تیاری: ٹیوشن کے سبق پالن

 خاص طور سے ٹیوشن اساتذہ کے ایک گائڈ میں سبجیکٹ

 کے حساب سے مرتب کئے جاتے ہیں یا ٹیوشن اساتذہ اور

 پرنسپل کے لۓ ایک اسکول کے دستورالعمل میں مرتب کئے

 جاتے ہیں۔ وہ کتابچہ جس کا استعامل تاجیکستان میں ہوا

 اس کی تصویر دائیں جانب ہے۔  اس کتابچہ کی ایک ڈیجٹل

 کاپی اکائی 4 ڈیجٹل ضمیمہ میں پائی جا سکتی ہے۔ اس

 طرح کے کسی کتابچہ کی تیاری کے لۓ گرافک ڈیزائرنس اور

 آرٹسٹ کی خدمات کی رضورت پڑ سکتی ہے لیکن اگر اس

 کے لۓ معقول رقم دستیاب نہیں ہے تو سادہ سبق پالن کا

 استعامل کافی ہو سکتا ہے۔ ہر سبجیکٹ کے لۓ سبق پالن

 کے عالوہ، ٹیوشن اساتذہ کی گائڈ میں مندرجہ ذیل چیزیں

بھی شامل ہو سکتی ہیں

 اس بارے میں پس منظر کہ کیوں طلباء کو ٹیوشن کی

رضورت ہے؛

 ٹیوشن ترک اسکول کی روک تھام میں کیسے مدد کر

سکتا ہے؛

اہم عنارص میں بدالؤ اور ٹیوشن کے مؤثر اصول؛

اسکولی تعلیم اور ٹیوشن کے درمیان فرق؛

 ٹیوشن پروگرام میں اساتذہ اور اسکول کے انتظامیہ کے

کردار اور ذمہ داریاں؛

اسکولی سطح پر ٹیوشن کا شیڈول تیار کرنا؛

متثیلی لرنر-سنٹرڈ رسگرمیاں؛

 طلباء کو مختلف سبجیکٹ میں شامل کرنے کے

طریقے؛

طلباء کی پیش رفت کا تخمینہ؛ اور

درکار وسائل کی ایک فہرست۔

 طلباء کو تفریح اور ادراکی رسگرمیوں کی فراہمی میں

 ٹیوشن اساتذہ کی مدد کرنے کے لۓ ہر سبجیکٹ ایریا میں

 لرنر-سنٹرڈ رسگرمیوں کے لۓ ایک گائڈ فراہم کریں۔ اس

 قسم کے مواد کا ایک منونہ جس کا استعامل ایس ڈی پی

 پی کے تاجیکستان کے پروگرام میں کیا گیا نیچے فیگر 6

 میں فراہم کیا گیا ہے۔ رسگرمیوں کے لۓ تجاویز کے عالوہ،

 اسکول انہیں کٹ اور گیم، وسائل اور میٹیریل بھی فراہم کر

 سکتے ہیں جس کی فہرست دائیں جانب باکس میں موجود

 ہے۔ آپ کے پروگرام کے لۓ وسائل کی فراہمی کا انحصار آپ

 کے بجٹ پر ہوگا۔ اگر بجٹ چھوٹا ہے، تو آپ اپنے اسکول

 کے طلباء کے گھر والوں کو درکار میٹیریل کی ایک فہرست

 بھیجنے پر غور کر سکتے ہیں اور چندہ مانگ سکتے ہیں۔

 اس طریقہ کا استعامل میسیڈونیا میں اسکولوں کے ذریعہ

 کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہر وہ چیز عطیہ میں مل گئی

•

•

•

•
•
•

•
•

جیومیٹری کے لۓ پرچہ - مربعات کا پتہ لگانا

آسان مثال

آپ کو کتنے مربعات دکھائی دے رہے ہیں؟

 ہدایات:   کیا آپ سبھی 14 مربعات کا پتہ

لگا سکتے ہیں؟

  فیگر D4  وہ پرچہ جو سبق پالن کا حصہ تھا وہ اوپر دکھایا گیا ہے۔ :  



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 یہ ٹیوشن اور افزودگی پروگرام

 کتابچہ کا کور ہے جس کو

 تاجیکستان کے اسکولوں میں

 استعامل کے لۓ ایس ڈی پی پی کے

ذریعہ تیار کیا گیا۔

  E4 فیگر
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قابل الک اسٹوریج کیبنیٹ

سادہ کاغذ

مارکنگ قلم

ٹیپ، رولر، کینچی وغیرہ

رول دار کاغذ

مشقی کتاب

متنی کتاب

چاک بورڈ/سفید بورڈ

سبجیکٹ سے متعلق پوسٹر

سائنس، جغرافیہ اور دیگر تعلیمی سازوسامان

تاجیکستان کے ٹیوشن پروگرام کے لۓ میٹیریل اور وسائل

آرٹ سپالئز

روبک کیوب

بورڈ اور کارڈ گیم

پہیلیاں

ڈومینوز

)کھیل کے سازوسامان )بال وغیرہ

برین ٹیزر

شطرنج/چیکرس گیم

لیبیرینتھ گیم

میگزین/اخبار

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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صفحہ 80          سیکشن 2

 جائے جو پروگرام کی تیاری میں شامل ہوں۔ ٹیوشن اساتذہ

 کو بھرتی کرنے اور مالزمت پر رکھنے کے رسمی طریقہ عمل

 کا استعامل یہ سمجھنے میں ہر فرد کی مدد کرے گا کہ آپ

 اپنے ٹیوشن پروگرام کے قیام کے بارے میں بہت پروفیشنل

اور سنجیدہ ہیں۔

 جب ٹیوشن اساتذہ کو مالزمت پر رکھ لیا جائے، تو

 اسٹوڈینٹ-سنٹرڈ طریقہ تعلیم کو نافذ کرنے کے لۓ، اور

 ٹیوشن پروگرام کے ان عنارص کو نافذ کرنے کے لۓ ان کو

 ٹریننگ دینے کی رضورت ہوگی جو ریگولر کالس روم کی

 تعلیم سے مختلف ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ٹیبل میں ٹیوشن

 اساتذہ کی اصل ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ ٹیوشن اساتذہ

 کو یہ بھی جاننے کی رضورت ہوگی کہ طلباء کی پیش رفت،

 حارضی اور طرزعمل پر کیسے نظر رکھنا ہے، اور ایک ٹیوشن

شیڈول کیسے تیار کرنا ہے۔

 ٹیوشن استاذ کی ٹریننگ: ہر اسکولی سال کے رشوع میں،

 اسکول کے نظام کو ان لوگوں کے لۓ ٹریننگ ورک شاپ

 منعقد کرنے کی رضورت ہوگی جو ٹیوشن پروگرام چالنے

 کے لۓ بھرتی کئے گئے ہیں۔ ہر اسکول میں اسکول کے

 ڈائریکٹرس یا دیگر تدریسی لیڈران بھی ٹریننگ میں رشکت

 کر سکتے ہیں تا کہ وہ ٹیوشن اساتذہ کی نگرانی اور دیکھ

 ریکھ کرنے کے قابل بن سکیں۔ ٹیوشن اساتذہ کے لۓ

 ٹریننگ ورک شاپ بہت ہی مشقی اور تعاملی ہونے چاہئے،

 اس قسم کے طریقہ تعلیم کا منونہ پیش کیا جانا چاہئے

 جن کا استعامل ٹیوشن سیشن کے دوران ہوگا۔ اس ٹریننگ

 پروگرام میں حقیقی طلباء کو شامل کرنا اہم ہے۔ ٹیوشن

 اساتذہ حقیقی طلباء کے ساتھ ایک گھنٹے کے ٹیوشن سیشن

 کریں جبکہ دیگر ٹیوشن اساتذہ اور ٹریرن مشاہدہ کررہے

 ہوں۔ ٹیوشن اساتذہ کو ٹریننگ والے سبق پالن تیار کرنے

 والوں میں سے ہو سکتے ہیں اور پروگرام ٹیم کے ممربان ہو

 سکتے ہیں۔

 نیچے موجود فیگر 13 تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی

 پروگرام کے لۓ ٹیوشن اساتذہ کو تیار کرنے کی خاطر ایک

 دن کے ٹیوشن ٹریننگ پروگرام کا پیش نامہ ہے۔  ٹریننگ

 آخری تین دن اور شامل کردہ طلباء کے ساتھ جزوی تجربہ۔

 اضافی ٹیوٹر ٹریننگ وسائل، بشمول ایک ٹریننگ کتابچہ اور

 پرچہ اور اسکول دستورالعمل ڈیجٹل ضمیمہ برائے اکائی 4

میں شامل ہے۔

Iٹیوشن اساتذہ کو ٹیوشن کے اچھے طریقے استعامل کرنے 

 کی یادہانی کرانے کے لۓ مندرجہ ذیل پوسٹر جیسے میٹیریل

 بھی شامل کرنا رضوری ہے۔ مندرجہ ذیل منونہ پوسٹر ان

 کمروں کی دیوار پر لگایا گیا جہاں ٹیوشن کی رسگرمیاں

 انجام دی جاتی تھیں تا کہ ٹیوشن اساتذہ کو ان چیزوں کے

 استعامل کی یادہانی کرائی جا سکے جو انہوں نے ٹریننگ

پروگرام سے سیکھا تھا۔

 ٹریننگ میں ایک عملی کورس شامل کریں: ٹیوٹر ٹریننگ

 پروگرام کے حصہ کے طور پر طلباء کے ساتھ ایک عملی

 تجربہ شامل کرنا رضوری ہے۔ اس کے لۓ، ٹریننگ دینے

جو اسکول کو افزودگی پروگرام چالنے میں درکار تھی۔

 ایک تربیت کار کا کتابچہ پیش کرنا: ٹیوشن سبق تیار کرنے

 والے ٹیم کے کچھ ممربان کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو مؤثر

 ٹیوشن اساتذہ بننے اور سبق پالن کے استعامل کرنے کی

 تیاری کرانے کے لۓ تربیت کار کا ایک کتابچہ تیار کرنے کی

 بھی ذمہ داری لیں۔  اس کتابچہ میں اسکول انتظامیہ اور

 ٹیوشن اساتذہ بننے والے اساتذہ کی سمت بندی اور ٹریننگ

 سے متعلق رہنامئی ہونی چاہئے۔ تاجیکستان میں ایس ڈی

 پی پی کے ذریعہ استعامل ہونے والی ٹیوٹر ٹریننگ گائڈ میں

:مندرجہ ذیل مواد شامل کی گئیں

ایجنڈا

 اسکول پروگرام قبل از وقت وارننگ سسٹم سے

وابستگی کا جائزہ

بچہ موافق اسکول )سی ایف ایس( کی خصوصیات

اچھا ٹیوشن استاذ کون ہے؟

طریقہ تعلیم

طلباء پر اثر کی پیامئش

پی اے بی میں تبدیلیوں کے اشارہ کاروں کا ٹیبل

 پروجیکٹ اور گروپ عمل کا ٹیبل؛ گرافک آرگنائزر؛

گیم/ڈرامہ/نقل

متثیلی ٹیوشن اور افزودگی رسگرمیاں

نیا رسگرمی فارم

سامجی گھنٹے کے وسائل

رشکت کا معاہدہ

کردار اور ذمہ داریاں

مابعد اسکول پروگرام کی نگرانی۔

 آپ جو کچھ بھی اپنے ٹیوٹر ٹریننگ گائڈ میں شامل کروانا

 چاہتے ہیں ان سے متعلق آئیڈیاز فراہم کرنے کے لۓ آپ اس

 فہرست کا استعامل کرسکتے ہیں۔ مکمل ٹیوٹر ٹریننگ گائڈ

 جس کا استعامل تاجیکستان میں کیا گیا اس اکائی کے ڈیجٹل

ضمیمہ میں شامل ہے۔

 قدم 5:  ٹیوشن اساتذہ کو مالزمت پر
رکھنا اور تیار کرانا

 اگرچہ اپنے اسکول کے اساتذہ کو ٹیوشن کے اساتذہ کے

 طور پر استعامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ آپ اس

 کام کے لۓ بہرتین اساتذہ کی نشاندہی کرنے اور مالزمت پر

 رکھنے کے لۓ ایک رسمی عمل کا استعامل کریں۔ بہرتین

 اساتذہ کی بھرتی کے لۓ اس طریقہ عمل کا ایک اہم حصہ

 ہے ٹیوشن اساتذہ کی ذمہ داریوں اور درکار مہارتوں کی

 تفصیالت تیار کرنا اور تقسیم کرنا۔ ان تفصیالت کو اکرث ایک

 اسکوپ آف ورک )ایس او ڈبلیو(کہا جاتا ہے۔ نیچے موجود

 فیگر 11 ایک ٹیوٹر ایس او ڈبلیو کا ایک منونہ ہے جس کا

 استعامل ایس ڈی پی پی کے تاجیکستان پروگرام میں ٹیوشن

 اساتذہ کو بھرتی کرنے اور مالزمت پر رکھنے کے لۓ کیا

 جاتا ہے۔ اہل امیدوار کی نشاندہی کے لۓ ایس او ڈبلیو کے

 استعامل کے عالوہ، یہ بھی اہم ہے کہ امیدواروں کو ایسے

 دو سے تین لوگوں کے ساتھ رسمی انٹرویو میں شامل کیا
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 81

جاری

ایک اسٹوڈینٹ
عنوان: آب پاشی الئن کے لۓ پالن

سبجیکٹ

تعلیمی نتائج

میٹیریل

تفصیل

ہدایات

دشواری کی سطح

رسگرمی آئی ڈی

ریاضیات - جیومیٹری

 طلباء چوضلعی شکل کی خصوصیات کا خاکہ بنانے اور بیان

کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

 طلباء مربعات اور مستطیل کو مساوی حصہ میں بانٹنے کے

قابل ہو جائیں گے۔

فلپ چارٹ؛ مارکر؛ رنگین چاک۔

 طلباء مربعات اور مستطیل کی خصوصیات کے بارے میں

 جانکاری حاصل کرنے کے لۓ آب پاشی پائپ کی حقیقی مثال کا

 استعامل کرتے ہیں، اور پھر ان جیومیٹری فیگرس کے ساتھ کام

کرنا سیکھتے ہیں۔

تیاری

 طلباء سے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ایک مربع اور ایک مستطیل

 گھینچنے کو کہیں اور ان سے دونوں کی شکلوں کی خصوصیات

 بیان کرنے کو کہیں۔ انہیں سواالت کے ذریعہ ترغیب دیں،

 جیسے کہ “اس شے میں کتنے سائڈ ہیں؟ کتنے زاویہ ہیں؟ زاویہ

 کی پیامئشیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا سبھی زاویہ ایک ہی جیسے ہوتے

 ہیں؟ سائڈ کی پیامئشیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا سبھی سائڈ ایک ہی

 جیسے ہوتے ہیں؟”  طلباء سے دونوں شکلوں کی خصوصیات کا

موازنہ اور مقابلہ کروائیں۔

آسان

MAT-6

  فیگر F4  ایک اسٹوڈینٹ-سنٹرڈ فعال تعلیم ریاضی سبق کے لۓ سبق پالن کا منونہ۔ 



کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

صفحہ 82          سیکشن 2

SUBJECT

جاری

تصویر 1

A

ایک اسٹوڈینٹ
عنوان: آب پاشی الئن کے لۓ پالن

رسگرمی کے اصل اقداماتہدایات

 مندرجہ ذیل مسئلہ کو طلباء کے سامنے پیش کریں اور ان سے

انفرادی طور پر اسے حل کرنے کو کہیں۔

 آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔  اس کی شکل
 مربع ہے جس کی پیامئش ہے 40 میٹر × 40 میٹر۔ اس
 بڑے مربع کو 16 چھوٹے مربعات میں تقسیم کیا جاتا

 ہے۔ طلباء سے پوچھیں: ہر چھوٹے مربع کی پیامئش
 کیا ہیں؟ جب طلباء مربعات کے سائز کا حساب لگا
 لیں تو ان سے مندرجہ ذیل مسئلہ کو حل کرنے کو

 کہیں: آپ کو اپنی زمین پر ایک آب پاشی پائپ لگانے
 سے “A” کی رضورت ہے جس کی رشوعات نقطہ

 ہو۔ یہ پائپ 100 میٹر ملبی ہے۔ آپ پائپ کو کیسے
 انسٹال کر سکتے ہیں تا کہ یہ آپ کی زمین کے ایریا
 کو دو برابر حصوں میں تقسیم کردے، اور اس طرح

پانی مربع زمین کی دونوں طرف برابر تقسیم ہو؟

 طلباء کو نیچے موجود تصویر 1 فراہم کریں۔ آپ کو بورڈ پر یہ

 تصویر بنانی چاہئے اور طلباء سے کہنا چاہئے کہ وہ اپنے نوٹ

بک میں تصویر کی نقل کرلیں۔

 طلباء سے اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لۓ کہیں جس کو آپ نے

 تصویر 1 کا استعامل کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔  ان کو چاہئے کہ

 جب انہیں اس کا حل مل جائے تو ان پر آپس میں مباحثہ کریں۔

 یاد رکھیں کہ اس مسئلہ کے دو ممکنہ حل ہیں )نیچے تصویر 2

 اور 3 دیکھیں(۔ اگر رضورت پڑے تو طلباء کو مندرجہ ذیل اشارہ

 دیں: پائپ کو ایک بے ترتیب شکل میں رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ

پائپ کے ٹکڑوں کو رصف زاویہ قامئہ پر ہی جوڑا جا سکتا ہے۔

  فیگر F4 جاری 



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 83

SUBJECT

 جب سبھی طلباء مسئلہ کو حل کر چکے تو ان سے اپنے اپنے

 نتائج دکھانے کو کہیں۔ پھر ان سواالت پر جائیں جو نیچے

“تخمینہ اور تیاری” سیکشن میں فہرست شدہ ہیں۔

 پھر طلباء کو باہر اسکول کے آنگن میں لے جائیں۔ اب وہ اس

 زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا بنائیں اور کاغذ کے ٹکڑوں کا استعامل

 کرتے ہوئے آب پاشی پائپ کی نقل تیار کریں۔ طلباء سے زمین

 ایک ٹکڑے پر نشان لگانے کو کہیں اور ان سے اس ٹکڑے کو

 برابر مربع میں تقسیم کرنے کو کہیں )انہیں ایسا لگ سکتا ہے

 کہ اس مرحلہ کے لۓ ایک میٹر کی چھڑی مفید ہو سکتی ہے(۔

 طلباء کو کچھ استعامل شدہ فلپ چارٹ کاغذ دیں اور ان سے

 “پائپ” کے طور پر استعامل کرنے کے لۓ ملبے ٹکڑے کاٹنے کے

 لۓ کہیں۔ طلباء سے اپنے “پائپ” کو اس طرح رکھنے کو کہیں

کہ سبھی مربعات پانی سے بھر جائیں۔

رسگرمی کے اصل اقدامات

جب طلباء یہ کام کریں تو ان کی مدد کریں۔

 طلباء سے کالس کو بتانے کے لۓ کہیں کہ وہ کہاں اس سبق

  کی اپنی نئی معلومات اور صالحیت کا استعامل کر سکتے ہیں۔

تخمینہ اور تیاری

 کیا وہ کالس ساتھیوں یا دیگر افراد کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ

 ایک آب پاشی پائپ کیسے سیٹ کریں کہ تھوڑی سی پائپ کا

استعامل کرکے زیادہ سے زیادہ زمین کی آب پاشی کی جا سکے؟

ایک اسٹوڈینٹ
عنوان: آب پاشی الئن کے لۓ پالن

A A

تصویر 2 تصویر 2

ہدایات

  فیگر F4 جاری 



کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

صفحہ 84          سیکشن 2

واضح توقعات مقرر کریں؛ جانیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا نہیں چاہتے ہیں۔

اپنے طلباء کو سمجھائیں اور دکھائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔

جب آپ مثبت نتائج دیکھیں تو ان کی داد دیں۔

جب آپ کچھ اور دیکھیں تو فوری طور پر اور مناسب طور پر ردعمل ظاہر کریں۔

یاد رکھیں کہ انصاف اور شفقت کے ساتھ تاثرات پیش کریں۔

 اپنے ایک گھنٹے کے ٹیوشن سیشن کا مؤثر طریقے سے نظم و نسق کرنا

ٹیوشن اساتذہ کے لۓ اسکوپ آف ورک ; اہم فرائض منصبی اور ذمہ داریاں

 ہر سمسٹر کے رشوع میں، ٹیوشن اساتذہ اسکول کے انتظامیہ کے ساتھ ایک ایسے شیڈول پر رضامندی دیں گے جس کا

استعامل پورے سمسٹر کے دوران ہوگا اور اسے منظوری کے لۓ ایس ڈی پی پی کے پاس جمع کیا جائے گا۔

 ہفتہ میں ایک بار، ہر ٹیوشن استاذ ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کو تعلیمی تعاون فراہم کرے گا۔  ٹیوشن

 استاذ ہر مابعد اسکول سیشن کے پہلے نصف حصہ کے دوران سبجیکٹ کی افزودگی سے متعلق مرکزی رسگرمیاں انجام

 دے گا )تقریبا ایک گھنٹہ( اور سیشن کے دورسے نصف حصہ کے دوران طلباء کی نگرانی کرے گا، جو کہ افزودگی

رسگرمیوں کے لۓ موقوف ہے )تقریبا ایک گھنٹہ(۔

 مابعد اسکول ٹیوشن اور افزودگی رسگرمیوں کے پروگرام کے طریقے کار اور رسگرمیوں میں مہارت حاصل کرنے کے لۓ

 ٹیوشن اساتذہ ایس ڈی پی پی کے ذریعہ فراہم کردہ ٹریننگ میں فعال طریقے سے رشکت کریں گے۔

 ہر ٹیوشن سبق کے لۓ ٹیوشن اساتذہ کسی بھی طرح کی رضوری تیاریاں کریں گے )رسگرمی کا جائزہ لیں گے، تعلیم کے

امدادی سازوسامان جمع کریں گے(؛

ٹیوشن اساتذہ ایس ڈی پی پی کے ذریعہ فراہم کردہ تعلیم کے امدادی سازوسامان استعامل کریں گے، اور اسٹوڈینٹ-

 سنٹرڈ اور تعاملی طریقہ تعلیم استعامل کریں گے۔  ٹیوشن اساتذہ کے پاس خود اپنی رسگرمیاں تیار کرنے کا بھی اختیار

 ہے، اگر وہ طلباء کے لۓ پرکشش اور مزیدار ہوں اور کالس روم کے اسباق کا بدل نہ ہو یا اس میں کالس روم کے اسباق

کو نہ دہرایا جائے۔

 ٹیوشن اساتذہ تعلیمی عمل کے دوران، ایس ڈی پی پی پروٹوکول اور کاروائیوں پر عمل کرتے ہوئے ہر سبق میں طلباء

 کی حارضی پر نظر رکھیں گے، طلباء کے طرزعمل اور کامیابی کی نگرانی کریں گے، اور دیگر مخصوص ڈیٹا/معلومات

جمع کریں گے۔

  ٹیوشن کے اساتذہ اسکولی اساتذہ اور ایس ڈی پی پی اسٹاف کو طلباء کی پیش رفت اور چیلینج سے مطلع کریں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ جوکھم میں مبتال طلباء کے والدین کے ساتھ اکرث و بیشرت مواصالت کریں گے اور انہیں ان کے بچوں کے

 طرزعمل اور تعلیمی کامیابی کے بارے میں خرب دیں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ ایس ڈی پی پی کے ذریعہ فراہم کردہ وسائل کے تحفظ اور مابعد اسکول پروگرام کے لۓ استعامل ہونے

والے کمرے )کمروں( کی حالت اور صفائی کی دیکھ ریکھ کے ذمہ دار ہونگے۔

 ٹیوشن اساتذہ پابندی کے ساتھ ایس ڈی پی پی پروگرام کے نگراں اور اہلکار سے ملکر مابعد اسکول ٹیوشن اور افزودگی

رسگرمیاں پروگرام سے جڑی پیش رفت اور مسائل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔

 ٹیوشن اساتذہ سے امید کی جاتی ہے کہ طلباء کے ساتھ حقیقی طور پر مشفقانہ برتاؤ کریں، ایک خوشگوار اور گرم

 جوشی کا ماحول قائم کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلباء کو مابعد اسکول پروگرام میں اپنے تحفظ اور بہرتی

 کا احساس ہو۔

 ٹیوشن اساتذہ ایس ڈی پی پی پروگرام کا ایک اہم عنرص ہیں۔  ان سے امید کی جاتی ہے کہ پروگرام کا نفاذ ویسے

 ہی کریں جیسے کہ ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ایس ڈی پی پی طریقے کار اور پروٹوکول پر عمل کریں، ایس ڈی پی پی

اسٹاف کو فورا ہی کسی بھی طرح کی دشواریوں یا مسائل سے آگاہ کریں جو پروگرام کے نفاذ پر اثر انداز ہوں۔

  فیگر G4 ایس ڈی پی پی تاحیکستان کے لۓ ٹیوشن اساتذہ کو بھرتی کرنے اور مالزمت پر رکھنے کے لۓ ایس او ڈبلیو 

  فیگر H4 ایس ڈی پی پی تاحیکستان کے لۓ ٹیوشن اساتذہ کو بھرتی کرنے اور مالزمت پر رکھنے کے لۓ ایس او ڈبلیو 
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

SUBJECT TOPICٹیوشن اساتذہ کے لۓ ایک ٹریننگ پیش نامہ کے تجویز کردہ مواد
ایک مفصلہ ٹریننگ پیش نامہ کے لۓ ڈیجٹل ضمیمہ میں تاجیکستان کا ٹیوٹر ٹریننگ کتابچہ مالحظہ فرمائیں

تخمینی وقت

منٹ 30 رشکت کنندگان کی آمد اور رجسٹریشن

منٹ 45 رسگرمی 1: تعارفات

 ایم او ای یا صوبائی / ضلعی اہلکاروں کا تعاوف؛ غیر نصابی پروگرام کا اسٹاف؛ مقامی
تعلیمی اہلکار کی تقریر

اسکول کے ذریعہ رشکت کنندگان کا تعارف، ٹریننگ دینے والوں کا تعارف

ورک شاپ کے مقصد سے متعلق مخترص تعارف اور ترک اسکول کا پس منظر

)بنیادی قواعد )خاص طور سے رشکت، آواز/ٹیلیفون، توجہ، قبولیت سے متعلق

جاری

رسگرمیاں

.1

.2

.3

.4

منٹ 45 رسگرمی 2: ایک بچہ موافق اسکول کی خصوصیات کیا ہیں؟

پیشی PowerPoint سی ایف ایس پر

 رشکت کنندگان کو دو گروپوں میں تقسیم کریں - ایک گروپ ایسے باہمی عمل کا
 مظاہر کرے گا جو سی ایف ایس کے لۓ مؤثر ہوں اور دورسا گروپ ایسے باہمی

عمل کا مظاہر کرے گا جو سی ایف ایس کے لۓ مؤثر نہیں ہوں

 گروپ ٹیوشن اساتذہ اور طلباء کے درمیان مثبت رشتے قائم کرنے کے طریقوں کی
 تفصیالت اور فہرست بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جوکھم میں مبتال

طلباء کو یہ کیسے فائدہ پہنچائے گا

.1

.2

.3

منٹ 45 رسگرمی 3: ٹیوشن مبقابلہ اسکولی تعلیم

 ٹیوشن اور اسکولی تعلیم کے درمیان اختالفات کی مکمل بحث: کردار، ٹاسک،
ٹیوشن کے طریقے، اور طلباء کے ساتھ بات چیت کے طریقے

بڑے اختالفات کا خالصہ

اپنا ٹیوشن سیشن کا نظم و نسق کرنا

.1

.2

.3

منٹ 60 رسگرمی 4: جوکھم میں مبتال طلباء اور تعلیم کے مختلف الئحہ عمل

PowerPoint بنیادی طریقے تعلیم پر 3

 تین گروپوں میں تقسیم کریں، ہر طرز علم کے لۓ ایک۔ مخصوص موضوعات کی
فہرست بنائیں اور اس طرز علم کے لۓ ٹیوشن کی تفصیالت بیان کریں

 گیلری واک - ہر طرز علم کے نتائج دیکھنے کے لۓ باہر دیواروں پر رپورٹ لگانا اور
  اس کے ارد گرد طلباء کے گروپ کا چکر لگانا

نتائج، مباحثہ، سواالت اور جوابات کا اجالس

.1

.2

.3

.4

منٹ 60  رسگرمی 5: تعاملی اور عملی تعلیمی رسگرمیوں

اسٹوڈینٹ-سنٹرڈ فعال الئحہ تعلیم کی پیشی

مختلف قسم کے تعلیمی گیم وغیرہ کا ڈیمونسٹریشن

.1

.2

منٹ 90 رسگرمی 6: طلباء کی پیش رفت کی نگرانی

 طلباء کی حارضی، طرزعمل اور تعلیمی پیش رفت پر نظر رکھنے کے طریقوں کا
 تعارف پیش کریں )اس سے متعلق مزید معلومات کے لۓ ای ڈبلیو ایس پروگرامنگ

)گائڈ مالحظہ فرمائیں

اجالس: کارکردگی، طرز فکر اور طرزعمل میں تبدیلی کے اشارہ کار

.1

.2

  فیگر I4 تاجیکستان میں ٹیوٹر ٹریننگ پروگرام کے لۓ ایک دن کا پیش نامہ۔ 
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صفحہ 86          سیکشن 2

 والوں کو طلباء کے ان گروپوں کی نشاندہی کرنی چاہئے

 جو مقصود گروپ کے منائندہ ہیں۔ ان طلباء کو اس بات

 سے باخرب رہنا چاہئے کہ ان سے کیا امید کی جائے گی۔ یہ

 رضوری ہے کہ ہر ٹیوشن استاذ کو کم سے کم 30 منٹ کا

 ایک ٹیوشن سبق کی مشق کرنے کا موقع ملے جس میں کم

 سے کم چار طلباء اور دو مشاہدہ کرنے والے ہوں۔ مشاہدہ

 کار ساتھی ہو سکتے ہیں، ٹریرن ہو سکتے ہیں اور پروگرام ٹیم

 کے ممربان ہو سکتے ہیں۔ انہیں سبق دیکھنا چاہئے اور نوٹ

 تیار کرنا چاہئے۔ سبق کے بعد ٹریرن یا دیگر مشاہدہ کار اور

 طلباء کو چاہئے کہ وہ ٹیوشن استاذ کو اس بارے میں اپنا

 تاثرات پیش کریں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا اور انہیں کیا

 بہرت کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

 ٹیوشن کے لۓ شیڈول تیار کرنا اور ٹائم ٹیبل بنانا اساتذہ کی

 دستیابی اور اسکول سے متعلق دیگر مالحظات کی بنیاد پر

 ہر اسکول کو ایک ٹیوشن شیڈول تیار کرنا چاہئے۔  ٹیوشن

 پروگرام خاص طور سے روزانہ اسکول کے بعد ایک گھنٹہ

 چلتا ہے۔ تاہم، وہ اسکول سے پہلے اور اسکول کے دوران

 بھی چالئے جا سکتے ہیں اور طلباء کی دستیابی کی بنیاد

 پر یہاں تک کہ ہفتہ کی چھٹیوں پر بھی چالئے جا سکتے

 ہیں۔ یاد رکھیں کہ جوکھم میں مبتال طلباء، خاص طور سے

 جن پر اکرث گھر کے کام کا ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے اور ٹیوشن

 کے شیڈول کا ان کی دستیابی کے مطابق ہونا رضوری ہے۔

 ٹیوشن پورے تعلیمی سال بھی چل سکتا ہے۔ تاجیکستان

 میں، ٹیوشن پروگرام ہر روز ایک گھنٹے کا ہوتا تھا اور غیر

 نصابی سامجی رسگرمیاں ٹیوشن پروگرام ختم ہونے کے بعد

  ایک گھنٹہ چلتی تھیں۔

 شیڈول مرتب کرنے میں، ہر اسکول کو مندرجہ ذیل عوامل

:دھیان میں رکھنا چاہئے

 پتہ لگائیں کہ ہفتہ میں کتنے دن ٹیوشن چل سکتا

 ہے۔ گھر پر طلباء کے کام، ٹیوشن استاذ کی دستیابی،

 اور دیگر سامجی واقعات پر غور کریں جو ہر ہفتہ

واقع ہو سکتے ہیں۔

 ہر سبجیکٹ میں کچھ ایسے فرد کی رضورت ہوتی ہے

 جن کے پاس طلباء کی سمجھ کو بہرت بنانے کے لۓ ان

کی مدد کرنے کی صالحیت ہو۔

 ایک ٹیوشن استاذ ہر ٹیوشن سیشن کے دوران کم سے

کم ایک سبق پالن کی ادائیگی کرتا ہے

Iاگر ایک ٹیوشن استاذ ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں 

 تعلیم دیتا ہے تو ہر ہفتہ سبجیکٹوں کو باری باری سے

 جغرافیہ، تاریخ اور قانون x رکھیں۔ مثال، ٹیوشن استاذ

 کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ٹیوشن کا وقت ہر پیر کو

 اسکول کے بعد ہے۔ پہال پیر کو وہ جغرافیہ پڑھائے،

 اگلے ہفتہ پیر کو تاریخ پڑھائے، اور تیرسے ہفتہ

 پیر کو وہ قانون پڑھائے۔ پھر، اگلے پیر کو وہ دوبارہ

جغرافیہ پڑھانا رشوع کرے۔

 نیچے موجود ٹیبل 4 تاجیکستان کا ہفتہ وار دوپہر بعد

ٹیوشن شیڈول کی ایک مثال ہے۔

•

•

•

•

SUBJECT TOPICٹیوشن اساتذہ کے لۓ ایک ٹریننگ پیش نامہ کے تجویز کردہ مواد
ایک مفصلہ ٹریننگ پیش نامہ کے لۓ ڈیجٹل ضمیمہ میں تاجیکستان کا ٹیوٹر ٹریننگ کتابچہ مالحظہ فرمائیں

منٹ 60 رسگرمی 7: عملی کورس

ٹیوشن اساتذہ 30 منٹ کا ایک سبق پالن کا ٹیوشن دینے کی تیاری کرتے ہیں

 ٹیوشن اساتذہ طلباء کے ایک چھوٹے گروپ کو ٹیوشن دیتے ہیں جبکہ دیگر اس کا
مشاہدہ کرتے ہیں

)تربیت کار طلباء سے تاثرات جمع کرتا ہے )ٹیوشن استاذ کی غیر موجودگی میں

مشاہدہ کار ٹیوشن استاذ کو مفید تاثرات فراہم کرتے ہیں

منٹ 30 اختتام اور آپ کا شکریہ

رشکت معاہدہ فارم سے متعلق بات چیت کریں

رشکت کنندگان کو ٹیوشن اساتذہ کے کردار / ذمہ داریوں سے متعارف کروائیں

نگرانی، جاری کوچنگ اور تعاون کے دوروں کے بارے میں سمجھائیں

 ایک دن کے کام اور اتنی زیادہ پیش رفت کے لۓ رشکت کنندگان کا شکریہ ادا کریں؛
 اپنے اسکول کے اندر اگلے اقدامات پر بات چیت کریں

تخمینی وقت رسگرمیاں

  فیگر I4 جاری 
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 ٹیوشن کے مؤثر طریقوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے اور ان کا استعامل کرنے میں ٹیوشن اساتذہ کی مدد

کے لۓ ایس ڈی پی پی اسٹاف کے ذریعہ تیار کردہ پوسٹر

 ستمرب 6:  دوران مالزمت کوچنگ اور
سپورٹ

 ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد، ٹیوشن کے تکنک میں مہارت

 حاصل کرنے اور مسائل اجاگر ہونے پر ان کا ازالہ کرنے میں

 ٹیوشن اساتذہ کی مدد کے لۓ جاری تعاون اور کوچنگ

 فراہم کرنا رضوری ہے۔ کوچ ماہر اساتذہ ہو سکتے ہیں اور

 وہ اسٹاف ہو سکتے ہیں جنہوں نے ٹیوشن اساتذہ کو ٹریننگ

 دی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بہرتین ٹیوشن اساتذہ کا انتخاب

 کیا جائے اور ایک ہم پلہ کوچنک رسگرمی کے ذریعہ ان سے

 ان کو ٹریننگ دلوائی جائے جن کے پاس کم تجربہ ہو۔ یہ

 خاص طور پر اس وقت اہم ہے جب ٹیوشن اساتذہ جوکھم

 میں مبتال ان طلباء کے ساتھ پہلی بار کام کررہے ہیں جنہوں

 نے تعلیمی سبجیکٹوں میں بہت جد وجہد کی ہے۔ ہو

 سکتا ہے کہ وہ ٹیوشن کے طریقہ کار سے واقف نہ ہوں اور

 انہیں تعاون کی رضورت پڑے گی، خاص طور سے اس وقت

 جب وہ پہلی بار ٹیوشن رشوع کریں۔ ایس ڈی پی پی نے

 ایک کوچنگ ماڈل سے فائدہ حاصل کیا جس میں سبق کے

 مشاہدات اور کوچوں کے مفید تاثرات شامل تھے۔ ٹیوشن

 اساتذہ اور کوچ بھی ان مسائل کو حل کرنے میں مدد کرنے

 کے لۓ بات چیت میں شامل ہوئے جو ٹیوشن سیشن کے

دوران واقع ہوئے۔

 مندرجہ ذیل سیکشن کے اندر دوران مالزمت کوچنگ فراہم

 کرنے کے دو طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ

 ٹیوشن اساتذہ اپنے کوچوں کے مثبت اور مجلسی تعاون سے

اپنے پیشے کی مہارت میں اضافہ کریں۔

 سبق کا مشاہدہ اور کوچنگ۔  ہر ہفتہ، پروگرام ٹیم کا کوئی

 ممرب ٹیوشن اساتذہ کا دورہ کر سکتا ہے )یہ تربیت کار

 ہو سکتا ہے( جو خاموشی سے ٹیوشن کے سبق کا مشاہدہ

 کرے گا اور پھر اس کو بہرت بنانے کے طریقے سے متعلق

 ٹیوشن استاذ کو مثبت مشورہ اور تجاویز پیش کرے گا۔  یہ

 سمجھنا رضوری ہے کہ کوچنگ تفتیش نہیں ہے۔ کوچنگ

 کا مقصد غلطی تالش کرنا نہیں ہے۔ کھیل کے سیاق میں

 کوچنگ کے بارے میں سوچیں - کوچ کھیالڑیوں کی اپنی

 حرکات یا گیم کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں مدد کرتا ہے تا

 کہ کھیالڑی اپنے کھیل میں بہرت سے بہرت کارکردگی کا مظاہر

 کرسکے۔ یہی بات ایک ٹیوشن استاذ کی کوچنگ کے بارے

 میں بھی کہی جا سکتی ہے - ٹیوشن اساتذہ کو ٹیوشن کے

 اچھے معیار کے مطابق کارکردگی کے الئق بنانے کے لۓ

 مشرتکہ طریقے سے مخصوص مشورہ فراہم کرنے کا آئیڈیا۔

 کبھی کبھی اس کو فرائض منصبی کی بجا آوری کہا جاتا ہے۔

 اس بات کا تعین کرنے کے لۓ کہ کیا ٹیوشن اساتذہ ٹیوشن

 کے اصولوں کا احرتام کررہے ہیں اور اصالح سے متعلق

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 87

  فیگر I4 پوسٹر 
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صفحہ 88          سیکشن 2

:ان میں شامل ہں

 سبق کے ڈیمونسٹریشن کالس میں آپ کو کیا پسند

آیا؟ کیوں؟

آپ کے مطابق طلباء کو سبق کیسا لگا؟ کیوں؟

آپ کے مطابق میں نے کیا اچھا کیا؟ سمجھائیں۔

 اگر آپ اس سبق کو پڑھا رہے ہوتے تو کیا الگ کرتے؟

کیوں؟

 ڈیمونسٹریشن اسباق اسکول میں ریگولر ٹیوشن گھنٹے کے

 دوران انجام دیا جا سکتا ہے لیکن اس کی منصوبہ بندی

 پیشگی طور پر کی جانی چاہئے۔  ڈیمونسٹریشن سیشن

 ٹریننگ سیشن کے دوران بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ جب

 سبق ختم ہو جائے تو ٹیوشن استاذ اور تربیت کار کو سبق

 کے بارے میں گفتگو کرنی چاہئے۔  ڈیمونسٹریشن کالسوں

 کی وجہ سے ہو سکنے والے اثر کی ایک مثال مندرجہ ذیل

کہانی میں بیان کی گئی ہے۔

 سفارشات فراہم کرنے کے لۓ ایک معیاری ٹیوشن مشاہدہ

 فارم ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی

 کے ذریعہ استعامل کے لۓ تیار کردہ دو مشاہدہ فارم کا ایک

 منونہ نیچے فیگر 9 اور 10 میں دکھایا گیا ہے۔ ان فارم کی

ایک کاپی اکائی 4 ڈیجٹل ضمیمہ میں بھی شامل ہے۔

 ڈیمونسٹریشن کالسیں۔  ٹیوشن میں ٹیوشن اساتذہ کی

 جانکاری اور مہارت کو بہرت بنانے کا ایک اور طریقہ ہے

 ڈیمونسٹریشن کالسوں میں رشکت کے لۓ ٹیوشن اساتذ کو

 مدعو کرنا۔ ڈیمونسٹریشن کالس میں ایک تربیت کار یا

 کوئی دیگر ماہر ٹیوشن استاذ طلباء کو ایک سبق منونہ کے

 طور پر سمجھاتا ہے۔ ٹیوشن اساتذہ سبق کا مشاہدہ کریں

 گے اور سبق کے بعد اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ

 انہوں نے کیا مشاہدہ کیا۔ ڈیمونسٹریشن کالس کے بعد

 مباحثہ میں رغبت پیدا کرنے کے لۓ تربیت کار سواالت کا

 استعامل کر سکتا ہے۔  جو سواالت تربیت کار پوچھ سکتا ہے

•

•
•
•

استاذ

سبجیکٹ

X ٹیوشن استاذ

پیر

جغرافیہ
تاریخ
قانون

Y  ٹیوشن استاذ

منگل

 تاجک لیٹریچر اور

زبان

Z  ٹیوشن استاذ

بدھ

بایولوجی
کیمسٹری

A  ٹیوشن استاذ

جمعرات

الجربا

جیومیٹری

فیزیکس

B  ٹیوشن استاذ

جمعہ

انگریزی

روسی

  ٹیبل K4 گریڈ 9 کے طلباء کے لۓ پانچ دن کا ٹیوشن شیڈول 
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  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 89

 شمیگل ازاتولویا، جو کہ تاجیکستان کے جنوب میں واقع دیہی اسکول میں ایک تاجک زبان اور ادب کی استاذ ہیں، وہ ایس ڈی

 پی پی کی رسگرمیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ پروگرام سے پہلے، وہ اس بات سے مایوس تھیں کہ ان کے گریڈ 9 کے بچے تاجک

ادب میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔

 ایس ڈی پی پی کے حصہ کے طور پر، انہوں نے ایک ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیا جس میں ڈیمونسٹریشن کے کالسیں شامل

 تھے جہاں تعاملی طریقہ تعلیم کا استعامل کیا گیا۔ انہوں نے ایک جاری کوچنگ بھی حاصل کی اس لۓ انہوں نے ان نئی تکنک

 کو اپنے اسباق اور ٹیوشن پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی۔

 اپنے کالس روم میں لیکچرز اور رٹ تعلیم کو کم سے کم کرکے اور زیادہ جاذب طریقہ تعلیم کا استعامل کرتے ہوئے، شمیگل نے

 اپنے مابعد اسکول ٹیوشن پروگرام کے اندر تاجک زبان اور ادب میں جان پیدا کیا۔ وہ بتاتی ہیں، “طلباء کو تعاملی طریقہ تعلیم

 پسند آیا، اور گروپوں میں کام کرکے، ڈرامہ کرکے، اداکاری کرکے اور برصی امدادی سازوسامان کے ساتھ کام کر کے اپنی صالحیت

 کو بہرت بنایا”۔ طلباء نے نہ رصف اپنی تعلیمی صالحیت اور مواد کی معلومات کو بہرت بنایا، بلکہ انہوں نے “اپنی فطری صالحیت

کی دریافت کی اور مطالعہ میں اپنی دلچسپی کو بڑھایا”۔

 س میں بھی چھا گیا۔ ٹیوشن پروگرام میں اس کا تعاملی، مشقی طریقے تعلیم کا استعامل اس کے ریگولر کالسوں اور دیگر گریڈ

 اس کی وجہ سے شمیگل نے اپنے اسکول کے “سال کے سب سے بہرتین استاذ” مقابلے میں جیت حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے،

 “ہم ]اساتذہ کی حیثیت سے[ طلباء کو اسکولوں سے وابستہ رکھنے میں اور اسباق سے متعلق ان کی سمجھ کو بہرت بنانے میں

“کامیاب رہیں۔

اثر کی کہانی

کوچنگ اور ڈیمونسٹریشن کالسوں سے تعلیم بہرت ہوتی ہے
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سبق مشاہدہ فارم منرب 1
کالس میں تعلیمی مواقع کی تقسیم

 اس فارم کے دو مقاصد ہیں۔ پہال، یہ تحریر کرنا کہ کالس روم کو کیسے ترتیب دی جاتی ہے، اور کالس روم میں

 لڑکیوں اور لڑکوں کی جگہ اور تعداد کو تحریر کرنا۔ دورسا، لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کا سبق سے وابستگی کی

 سطح ریکارڈ کرنا اور سبھی طلباء کے لۓ تعلیمی مواقع کی پیامئش کرنا۔ اس فارم کے استعامل سے متعلق مکمل

ہدایات کے لۓ، دورسے صفحہ پر موجود نوٹ مالحظہ فرمائیں۔

 ڈیسک یا ٹیبل کا اشارہ کرنے کے لۓ مربعات کا استعامل کریں اور لڑکیوں اور لڑکیوں کا اشارہ کرنے کے لۓ جنسی

عالمات کا استعامل کریں۔

سبق مشاہدہ فارم منرب 1 کے استعامل کی ہدایات

 سبق سے پہلے، استاذ کو مشاہدہ فارم اور مشاہدہ کے مقصد کے بارے میں بتائیں۔ )یہ ہیں: سبق سے طلباء کی

 وابستگی کو نوٹ کرنے کے لۓ، تعلیمی مواقع کی پیامئش کرنے کے لۓ، اور استاذ کو اس بارے میں تاثرات فراہم

 کرنے کے لۓ کہ وہ کیسے تعلیمی رسگرمیوں میں طلباء کی شمولیت کو بہرت سے بہرت بنا سکتا/سکتی ہے۔

 جب سبق رشوع ہو جائے تو روم کے پیچھے بیٹھ جائیں یا وہاں بیٹھ جائیں جہاں آپ کی وجہ سے طلباء کی

توجہ منترش نہ ہو۔

 سبق کے دوران، مداخلت نہ کریں یا اپنی طرف توجہ مرکوز نہ کرائیں۔ چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج کو

 معتدل رکھنے کی کوشش کریں۔ شور نہ مچائیں یا اپنے آپ سے بات نہ کریں۔ بس خاموشی کے ساتھ مشاہدہ

کریں اور نوٹ تیار کریں یہاں تک کہ سبق ختم ہو جائے۔

 فارم کا استعامل کرنے کے لۓ، تصور کریں کہ کالس روم کی چار دیواریں باکس کے چاروں اطراف ہیں جیسا کہ

 اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ کالس روم کا رقبہ اور باکس کا رقبہ ایک نہیں ہو سکتے؛ تاہم، باکس کا اوپری

حصہ کالس روم کے اگلے حصہ کی منائندگی کرنا چاہئے۔

کالس روم کنفگریشن نقشہ
کالس روم نقشہ کے لۓ یہ باکس یہاں اس باکس سے چھوٹا بنایا گیا ہے جو حقیقی فارم میں ہوگا

جاری

مشاہدہ کار کا نام

ٹیبل لڑکے لڑکیاں

مثال

ٹیوشن استاذ کا نام 

ضلع / اسکول منرب  کالس کا سبجیکٹ  تاریخ 

.1

.2

.3

.4

  فیگر L4 یہ پہال فارم ہے جس کا استعامل تاجیکستان میں ٹیوشن سیشن کے مشاہدات کی رہنامئی کے لۓ کیا گیا۔ -  



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

بق مشاہدہ فارم منرب 1 کے استعامل کی ہدایات

      اوپر مذکور باکس کا استعامل کرتے ہوئے خاکہ بنائیں کہ ڈیسک، اساتذہ، سبھی لڑکیاں اور لڑکے کن جگہوں

پر ہیں۔

جاری

استاذ

 جب جب کوئی طالب علم سواالت پوچھیں یا جواب فراہم کرے؛ اس طالب علم کی عالمت کے 

:سامنے نشان لگادیں۔ مثال

 سبق کے بعد، اپنی دریافت کو ڈائیگرام میں تلخیص کریں اور سوالنامے کا جواب دیں۔

 اپنی دریافت کی بنیاد پر، برائے مہربانی “اختتام” کے سیکشن میں کچھ پوائنٹ نوٹ کریں۔ مثال، “سبق

 کے دوران استاذ خاص طور سے لڑکوں سے مخاطب رہا”، یا، “رصف ان طلباء نے سواالت کے جواب دیئے

 جو سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے تھے”۔” اپنے اختتامیہ کی بنیاد پر، استاذ سے چند سفارشات کریں۔ یاد

 رکھیں کہ ایسا ٹھوس الئحہ عمل فراہم کریں جن کا استعامل استاذ اگلے کالس میں تعلیمی مواقع کی

 تقسیم کو بہرت بنانے میں کر سکے۔ اچھی چیزیں جو استاذ نے کیا اور وہ عمل جس میں اصالح کی

رضورت ہے دونوں کو شامل کریں۔

 اختتامیہ نوٹ کرنے کے بعد، استاذ سے مالقات کریں اور اپنا مشاہدہ، اختتامیہ اور سفارشات پیش کریں۔

 بہرتین طریقہ یہ ہے کہ کالس کے بارے میں ایسی تین چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے استاذ کے ساتھ گفتگو

 رشوع کریں جن کو آپ نے رساہا ہے۔ کالس روم کی ہیئت اور اپنا نوٹ دکھائیں اور اپنی دریافتوں پر

 گفتگو کریں۔ مثال، “میں نے دیکھا کہ لڑکے اپنے سبق میں زیادہ فعال تھے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں

 کہ لڑکیاں کیوں کم فعال تھیں؟”یا “آپ نے زیادہ تر سواالت اگلی صف میں بیٹھے طلباء سے پوچھا۔ کیا

 آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟” مثال، “پچھلی صف میں بیٹھے طلباء پر توجہ

 دینے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھتے رہے کہ آیا وہ سبق سے وابستہ ہیں یا نہیں۔ ان سے سواالت بھی

“پوچھنے کی کوشش کریں۔

// // / //

.5

.6

.7

.8

.9

سبق مشاہدہ فارم منرب 1
کالس میں تعلیمی مواقع کی تقسیم

مثال

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 91

  فیگر L4 جاری 
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)کالس روم کی ہیئت کے نقشہ کے سوالنامہ )سبق پالن مشاہدہ منرب 1
کالس میں تعلیمی مواقع کی تقسیم کے تجزیہ کے لۓ

 سبق کے دوران کم سے کم سے ایک بار میں کتنے طلباء نے رشکت کی؟

لڑکے                                   

لڑکیاں

 سبق کے دوران کتنے طلباء نے دو یا زیادہ سواالت یا جوابات پیش کئے؟

لڑکیاں   

لڑکے   

 کمرے کے سامنے بیٹھے طلباء کے ساتھ ٹیوشن استاذ نے کتنی کرثت سے کام کیا؟

متام وقت   

زیادہ تر وقت   

کبھی کبھی   

کمرے کے پیچھے بیٹھے طلباء کے ساتھ ٹیوشن استاذ نے کتنی کرثت سے کام کیا؟

متام وقت   

زیادہ تر وقت   

کبھی کبھی   

سبق کے دوران ٹیوشن استاذ نے کتنے طلباء کو سبق سے وابستہ کر پایا تھا؟

سبھی طلباء کو   

زیادہ تر طلباء کو   

کچھ طلباء کو   

کتنے طلباء فعال طریقے سے رشیک تھے؟

سبھی   

زیادہ تر   

کچھ   

اختتامیہ

سفارشات

سبق مشاہدہ فارم منرب 1
کالس میں تعلیمی مواقع کی تقسیم

.1

.2

.3

.4

.5

.6

  فیگر L4 جاری 
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  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 93

 اس فارم کا مقصد ہے یہ تخمینہ کرنا کہ استاذ کتنا زیادہ ٹیوشن کے اصولوں پر قائم ہے جو پروگرام کے ذریعہ بیان

 کیا گیا ہے )بشمول بچے کے موافق اسکول کے طریقے کار(۔ سبق کے مشاہدہ کے دوران، برائے مہربانی متعلقہ

 سیل میں ) ✓ (کا نشان لگاکر سواالت کے جواب دیں۔ اس فارم کے استعامل کرنے کے طریقے سے متعلق مکمل

ہدایات کے لۓ، صفحہ 2 پر موجود نوٹ مالحظہ فرمائیں۔

استاذ طلباء کو سبق کا موضوع اور مقصد سمجھاتا/

 سمجھاتی ہے۔                         ہاں     نہیں

 استاذ ٹھیک طریقے سے ٹاسک طلباء کو سمجھاتا/سمجھاتی

ہے۔                     ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 استاذ سواالت پوچھ کر طلباء کے تعلیمی

                                              چیلینج کی نشاندہی کرتا/کرتی ہے۔

     ہاں     نہیں

 استاذ سبق کے ضوابط بیان کرتا/کرتی ہے اور واضح

                    طور پر طلباء کے تئیں اپنی امید بتا دیتا/دیتی ہے۔

  ہاں     نہیں

 جب کوئی طالب علم درخواست کرتا/کرتی ہے تو استاذ

                      اس کے پاس جاتا/جاتی ہے اور اس کی مدد کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں     نہیں

 استاذ کسی رسگرمی میں شامل ہونے کے لۓ طلباء

 کی حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے )اس سے قطع نظر

 کہ آیا طلباء اس میں صحیح طریقے سے یا غلط

                                         طریقے سے کارکردگی کا مظاہر کرے گا/کرے گی(۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ طلباء سے اس کے کام کی تعریف کرتا/کرتی ہے اور 

 پھر اس کو مزید بہرت بنانے کی سفارشات فراہم کرتا/کرتی

ہے۔                     ہاں      نہیں      کبھی کبھی

                                              استاذ طلباء کی باتوں کو دھیان سے سنتا/سنتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ طلباء کو سبق سے وابستہ رکھنے کے لۓ

                              مختلف طریقوں کا استعامل کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 اگر کوئی طالب علم غلط جواب دیتا ہے تو استاذ

                   پورے کالس کو اس کی مدد کرنے کے لۓ کہتا ہے۔

   ہاں      نہیں      کبھی کبھی

جاری

 جب طلباء غلطیاں کرتے ہیں تو استاذ منفی

                                           طریقے سے ردعمل ظاہر کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 کوئی مشق کرنے یا کسی سوال کے جواب دینے کے فورا

                  بعد استاذ کسی طالب علم سے اظہار تشکر کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

اظہار تشکر کرتے وقت، استاذ وجہ بھی نوٹ کرتا/

 کرتی ہے )ایک طالب علم نے اچھی کارکردگی کا

                                     مظاہر کیا، اور کس طریقے سے یہ اچھا کام تھا(۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 کسی طالب علم کے کام کی داد دیتے وقت استاذ

 غیر زبان مواصالت کا استعامل کرتا/کرتی ہے

                                            )مسکراہٹ، حرکات و سکنات، باڈی لینگویج(۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ ایک طالب علم کا موازنہ دورسے طالب علم سے کرتا

ہے۔     ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ کسی طالب علم کا موازنہ رصف اس

 کے سابقہ کام کے ساتھ ہی کرتا/کرتی ہے )اس

                                                         کا موازنہ دورسوں سے نہیں کرتا/کرتی ہے(۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ طلباء کی خود اپنے ہی کام کا تخمینہ

                                           لگانے کی حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ طلباء کی ایک دورسے کے کام کا تخمینہ

                                              لگانے کی حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

 استاذ طلباء کی زندگیوں میں تعلیم

                                                         کی اہمیت پر گفتگو کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

                استاذ طلباء کے کام کا تخمینہ لگاتا/لگاتی ہے۔

  ہاں      نہیں      کبھی کبھی

1

سبق مشاہدہ فارم منرب 2
کالس میں تعلیمی مواقع کی تقسیم

مشاہدہ کار کا نام ٹیوشن استاذ کا نام 

ضلع / اسکول منرب  کالس کا سبجیکٹ  تاریخ 

  فیگر M4 یہ دورسا فارم پر جس کا استعامل تاجیکستان میں ٹیوشن سیشن کی رہنامئی کرنے کے لۓ کیا گیا - 
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جاری

 استاذ طلباء کو سبق کے موضوع
                                 اور مقاصد سمجھاتا/سمجھاتی ہے۔

  ہاں      نہیں

 استاذ وثوق کے ساتھ طلباء کو ٹاسک کے بارے
   میں سمجھاتے ہیں۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 استاذ سواالت پوچھ کر طلباء کے تعلیمی
                           چیلینج کی نشاندہی کرتا/کرتی ہے۔

      ہاں      نہیں

 استاذ سبق کے ٹاسک کی وضاحت کرتا/کرتی
ہے اور طلباء کے تئیں اپنی توقعات بیان کرتا/

  کرتی ہے۔

ہاں      نہیں  

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: بہرتین طریقہ یہ ہے کہ سبق کی رشوعات ہی میں طلباء کو
 سبق کے موضوع اور مقاصد سمجھا دیئے جائیں۔ اسے طلباء کو یہ جاننے میں مدد

 ملتی ہے کہ وہ کیا امید کریں اور آمادگی اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: ٹاسک کے بارے میں ایک مستحکم ترشیح کے بغیر، طلباء
 رشکت سے اپنی دلچسپی کھودیں گے۔ اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے

 اور سبق کے دوران ٹاسک کی وضاحت کرنے میں وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے۔
 ترشیح کرنے میں وقت کا استعامل مؤثر طریقے سے ہوتا ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: اگر آپ طلباء کی تعلیمی چیلینج کی نشاندہی نہیں کرتے
 ہیں تو آپ کیسے حصول تعلیم میں طلباء کی مدد کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے کا ایک
 طریقہ ہے کہ کسی طالب علم کے پاس جائیں اور نرقی کے ساتھ اس سے پوچھیں،

 “مسئلہ کا کون سا حصہ آپ کے لۓ واضح نہیں ہے؟ کونسا ٹاسک دشوار ہے؟ کیا
  “میں مدد کر سکتا ہو؟

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: اگر آپ طلباء کو سبق رشوع کرنے سے پہلے گائڈ الئن دے
 دیتے ہیں تو طلباء آپ کی توقعات کو سمجھ جائیں گے اور ان کے اندر ذمہ داری

کا شدید احساس ہوگا۔

سبق مشاہدہ فارم منرب 2 کے استعامل کے لۓ ہدایات
ٹیوشن کے اصولوں کے تئیں استاذ کی رسگرمی کی تعمیل

 سبق مشاہدہ کی انجام دہی سے پہلے، مشاہدہ فارم سے متعلق سواالت کو اور ہر ایک کے لۓ فراہم کردہ

   سفارشات کو غور سے پڑھیں اور ان سے واقف ہو جائیں۔

 سبق سے پہلے، استاذ کو مشاہدہ فارم اور مقصد کے بارے میں بتادیں۔ )اس بات کا اندازہ لگانے کے لۓ کہ

 کس سطح تک استاذ ٹیوشن کے ان اصولوں کی پابندی کرتا/کرتی ہے جو پروگرام کے ذریعہ بیان کئے گئے ہیں

 )اور ان طریقوں کے استعامل کو بہرت بنانے سے متعلق استاذ کو سفارشات فراہم کرنے کے لۓ۔

 جب سبق رشوع ہو جائے تو روم کے پیچھے بیٹھ جائیں یا وہاں بیٹھ جائیں جہاں آپ کی وجہ سے طلباء کی

توجہ منترش نہ ہو۔

 سبق کے دوران، مداخلت نہ کریں یا اپنی طرف توجہ مرکوز نہ کرائیں۔ چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج

 کو معتدل رکھنے کی کوشش کریں۔ بس خاموشی کے ساتھ مشاہدہ کریں اور نوٹ تیار کریں یہاں تک کہ سبق

ختم ہو جائے۔

 مشاہدہ کارڈ پر موجود جوابات اور مندرجہ ذیل ٹیبل میں موجود “استاذ کے لۓ سفارشات” کا فوری جائزہ لیں۔

ان سفارشات کو استاذ کے ساتھ اپنی گفتگو میں شامل کرنے پر غور کریں۔

 مشاہدہ اور اپنی شفارشات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لۓ استاذ سے مالقات کریں۔ بہرتین طریقہ یہ ہے

 کہ کالس کے بارے میں ایسی تین چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے استاذ کے ساتھ گفتگو رشوع کریں جن کو آپ نے

 رساہا ہے۔ مشاہدہ فارم استاذ کو دکھائیں اور پھر اپنی سفارشات فراہم کریں۔

 آخر میں، استاذ کو “مابعد اسکول ٹیوشن اور افزودگی رسگرمیوں کے تعارف کا جائزہ لینے کی یادہانی کرائیں:

 اسکول کا دستورالعمل، “جس میں بچہ موافق اسکول کے طریقے کار، ایک ٹیوشن استاذ کی اچھی کوالٹی،

 تعریف کا مناسب استعامل اور طرزعمل کے نظم و نسق کی تکنک، اور مزید چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

سوال استاذ کے لۓ سفارش
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جاری

جب کوئی طالب علم درخواست کرتا/
کرتی ہے تو استاذ اس کے پاس جاتا/

                                             جاتی ہے اور اس کی مدد کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں

 استاذ طلباء کی کسی رسگرمی میں رشکت کی
 حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے )چاہے طلباء صحیح یا

               غلط مظاہر کریں(۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

استاذ طلباء کی ان کے کام کے لۓ تعریف کرتا/
 کرتی ہے اور پھر اس کو مزید بہرت بنانے کے لۓ

   سفارشات کرت/کرتی ہے۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 استاذ توجہ کے ساتھ طلباء کے
                                              آئیڈیاز اور جوابات سنتا/سنتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 استاذ طلباء کو سبق سے وابستہ رکھنے کے لۓ
                مختلف طریقوں کا استعامل کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 اگر کوئی طالب علم غلط جواب دیتا ہے تو استاذ
 پورے کالس کو اس کی مدد کرنے کے لۓ کہتا

                 ہے۔
ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 جب طلباء غلطیاں کرتے ہیں تو استاذ منفی
                                          طریقے سے ردعمل ظاہر کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 کوئی مشق کرنے یا کسی سوال کے جواب دینے
 کے فورا بعد استاذ کسی طالب علم سے اظہار

تشکر کرتا/کرتی ہے۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: اگر آپ طلباء کی مدد کریں گے تو کالس کے تئیں
 اور آپ کے تئیں اس کے طرز فکر میں بہرتی آئے گی۔ کالس میں طلباء کی

 مزید حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ آرام محسوس کریں گے، یہ جان کرکے
انہیں ان کو درکار مدد مل جائے گی۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: اگر کالس کی رسگرمیوں )ٹاسک کو صحیح طریقے یا
 غلط طریقے سے انجام دہی کے قطع نظر( کو سیکھنے اور ان سے وابستہ

 ہونے کی ہر کوشش کا اعرتاف کیا جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے، تو
طلباء کو رشکت کے لۓ مزید آمادگی کا احساس ہوگا۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: اگر کسی طالب علم کے کام کے مثبت عنارص پر توجہ
 دی جائے اور ان کی تعریف کی جائے تو وہ اس کے اندر مزید اعتامد پیدا
 ہوگا۔ اگر کسی طالب علم کو اپنے کام میں بہرتی پیدا کرنے کی مستحکم

 سفارشات موصول ہوتی ہیں تو اس کے اندر تعلیمی چیلینج پر قابو پانے کے
لۓ کام کرنے کی مزید آمادگی کا احساس پیدا ہوگا۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: اگر توجہ کے ساتھ طلباء کی باتیں سنیں گے تو کالس
 اور آپ کے تئیں ان کے طرز فکر میں بہرتی آئے گی۔ انہیں ایسا محسوس
 ہوگا کہ ان کے آئیڈیاز معنی رکھتے ہیں اور ان کے اندر تعلیم سے متعلق

مزید دلچپسی پیدا ہو جائے گی۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: تعلیم کے مختلف طریقے اور وسائل کا استعامل
 سبق کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے۔ تعلیم کے مختلف طریقے کا استعامل

 مختلف طرز تعلیم والے طلباء کی مواد کو سمجھنے میں بھی مدد کرتا
 ہے۔ مختلف قسم کی تعلیمی رسگرمیوں سے متعلق آئیڈیاز کے لۓ برائے

 مہربانی “مابعد اسکول ٹیوشن اور افزودگی رسگرمیاں: اسکول کا دستوالعمل
 مالحظہ فرمائیں۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: طالب علم کو صحیح جواب بتانے کے بجائے )جس
 صورت میں طلباء سوچنے کے اس طریقہ کار کی جانکاری حاصل نہیں

 کرتے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ جواب حاصل ہوا( آپ پورے کالس سے
 مدد کے لۓ کہہ سکتے ہیں۔ طلباء کو ایسا لگے گا کہ ان کی کوششوں کا
 صلہ مل گیا اگر انہیں لگے کہ وہ غلطیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ
 طلباء جو تعلیمی دشواریوں پر قابو پانے میں دورسوں کی مدد کرتے ہیں

 انہیں بھی کالس میں اپنی قدر و قیمت کا احساس ہو سکتا ہے۔

 اگر “ہاں”، تو بتائیں: یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تعلیمی عمل کے دوران اپنے
 ردعمل میں معتدل یا مثبت رہیں۔ طلباء کو کسی غلط جواب کے لۓ ہرگز

 نہیں ڈانٹنا چاہئے۔ کوئی نئی چیز سیکھتے وقت طلباء کو ہمیشہ دشواریوں
 کا سامنا ہوگا، اور وہ ہمیشہ غلطیاں کرتے رہیں گے۔ ہم سب غلطیوں سے
 سبق سیکھتے ہیں۔ اس لۓ، یہ بہرت ہے کہ تعلیمی عمل کے دوران مطمنئ

 رہیں اور ممکنہ طور پر طلباء کی مدد کریں۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: طلباء کے ساتھ ایک اچھا رشتہ کامیابی اور ایک
 خوشگوار علمی ماحول کو یقینی بناتا ہے۔ ہمیشہ ان کی کوششوں اور
 کامیابیوں کے تئیں قدر کا اظہار کریں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کا

احرتام کریں گے اور آپ کی قدر کریں گے۔
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اظہار تشکر کرتے وقت، استاذ وجہ بھی نوٹ کرتا/
 کرتی ہے )مثال، ایک طالب علم نے اچھی کارکردگی

 کا مظاہر کیا، اور کیوں/ کس طریقے سے یہ اچھا
                   کام تھا(۔

    ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 استاذ طلباء کے کام کے لۓ اپنی قدر
 کا اظہار کرنے کے لۓ غیر زبانی

                                                   مواصالت کا استعامل کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 استاذ ایک طالب علم کا موازنہ دورسے طالب
   علم سے کرتا/کرتی ہے۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 استاذ کامیابی کا تخمینہ رصف سابقہ کام کے ساتھ
 موازنہ کرکے کرتا/کرتی ہے )ایک طالب علم کا

               موازنہ دورسوں سے نہیں کرتا/کرتی ہے(۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

 استاذ طلباء کی اپنے کام کا تخمینہ
                                        لگانے کی حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 استاذ طلباء کی ایک دورسے کے کام کا تخمینہ
                                             لگانے کی حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 استاذ طلباء کی زندگیوں میں تعلیم کی اہمیت پر
                        گفتگو کرتا/کرتی ہے۔

ہاں      نہیں      جزوی طور پر  

                استاذ طلباء کے کام کا تخمینہ لگاتا/لگاتی ہے۔

  ہاں      نہیں      جزوی طور پر

 اگر “نہیں، تو بتائیں: اگر طلباء آپ کی عالمات قدر کی ٹھوس وجوہات سن
 لیں تو انہیں آپ کے ذریعہ ذکر کردہ طاقتوں کو اپنی کامیابی کی بنیاد

 بنانے کا حوصلہ ملے گا۔ وہ کالس میں سخت دلچسپی اور ہدف کے ساتھ
کام کریں گے۔

 اگر “نہیں، تو بتائیں: غیر زبانی مواصالت کا استعامل )مثال، مسکراہٹیں،
 رضامندی کی حرکات، باڈی لینگویج وغیرہ( آپ کی تعریف اور قدر کو قوت
 عطا کرتا ہے۔ یہ کالس روم کے ماحول کو بہرت بناتا ہے اور طلباء کی حوصلہ

افزائی کرتا ہے۔

 اگر “ہاں”، تو بتائیں: طلباء کا موازنہ دورسوں کے ساتھ کرنے یا مثال کے
 طور پر رصف ایک یا چند ہی طلباء کو ترقی دینے کا کمزور طلباء کے لۓ

 طریقہ علم پر الٹا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ طلباء کے درمیان تلخی کو فروغ دے
سکتا ہے اور کالس روم کے ماحول کو بدتر بنا سکتا ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: سبھی طلباء کے پاس اچھی کوالٹی ہوتی ہیں، اور
 سبھی طلباء ایک دورسے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تاہم، بہرتین طریقہ یہ
 ہے کہ ہر طالب علم حصولیابیاں علیحدہ علیحدہ تسلیم کی جائیں، چاہے

 کامیابیاں یا کامیابیاں چھوٹی ہی کیوں ہوں۔ اس سے طلباء کو اپنی طاقتوں
اور حصولیابیوں کو مستحکم کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: ہر ایک کو اپنے ہی کام کے بارے میں سوچنے اور
 اپنا ہی محاسبہ کرنا سیکھنا چاہئے۔ خود محاسبہ کی مہارت کے حصول

 سے طلباء کو اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے اور اصالح کے لۓ خود اپنا
 راستہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سیکھنے کے لۓ یہ زندگی کی قابل قدر

 مہارت ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: لوگ ہمیشہ اپنا تخمینہ ٹھیک طرح سے نہیں کر
 سکتے ہیں۔ ساتھیوں کا محاسبہ، اگر شفقت اور مثبت انداز میں کیا جائے

 تو یہ طلباء کو تنقید سننے اور ان کے بارے میں سوچنے کے قابل بناتا
 ہے۔ یہ کالس روم میں ایک دورسے کے ساتھ تعاون کا ایک ماحول بھی

 قائم کرسکتا ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: ذمہ داری کے احساس میں اضافہ کرنے کے لۓ، آپ
 پابندی کے ساتھ طلباء کو ان کے مستقبل میں اور مستحکم کمیونٹی کی

 تعمیر میں تعلیم کی قیمت کی یادہانی کرائیں۔  اس سے طلباء کے احساس
ذمہ داری اور اسکولی تعلیم میں ترغیب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

 اگر “نہیں”، تو بتائیں: طلباء کے کام کا تخمینہ لگانے سے کالس کے دوران
 طلباء کی دشواریوں کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ پھر آپ اگلے کالس کے

 لۓ اپنا تعلیمی پالن ترتیب دے سکتے ہیں، ان دشواریوں سے منٹ سکتے
 ہیں اور ان کی قوت کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے
جس کے ذریعہ آپ طلباء کے تعلیمی حصول میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

4
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سوال استاذ کے لۓ سفارش
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 ٹیوشن پروگراموں سے متعلق اختتامی
غور و فکر

 عام طور پر ایسا سوچا جاتا ہے کہ مواد اور مرتب کردہ

 ٹیوشن اسباق ٹیوشن پروگراموں کے سب سے اہم عنارص

 ہوتے ہیں۔ لیکن تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ایسا

 نہیں ہے۔ کوالٹی مواد اور اچھی طرح سے تیار کردہ اسباق

 اہم ہوتے ہیں۔ تاہم، ٹیوشن پروگرام کی سب سے اہم چیز

 ہے تعلیم کا مثبت ماحول جو ٹیوشن اساتذہ اور پروگرام میں

 شامل دیگر افراد قائم کرتے ہیں۔ ٹیوشن اساتذہ، رضاکار اور

 طلباء کے درمیان پیدا ہونے والے مثبت اور مشفقانہ رشتوں

 کا طلباء کی کارکردگی اور طرزعمل پر سب سے زیادہ اثر

 ہوگا، اور اس کی وجہ سے انہیں اسکول سے وابستہ رہنے

میں مدد ملے گی۔

  یونٹ 2  آپ کے ٹیوشن پروگرام کی ڈیزائننگ اور نفاذ          صفحہ 97

اختتامی نوٹ

 ایک گیلری واک میں، ایک گروپ کے ممربان کے ذریعہ پیش کردہ آئٹمز کو ایک کمرے کی دیواروں میں لگایا جاتا ہے تا کہ ہر

 کوئی انہیں آسانی سے دیکھ سکے۔ پھر رشکت کنندگان کمرے میں گھوم گھوم کر آئٹمز کا جائزہ لیتے ہیں، سواالت پوچھتے ہیں

اور ایک تبادلہ خیال کے لۓ تیار ہوتے ہیں۔

1
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 راجہ کبھی اسکول نہیں آتا تھا۔ اساتذہ کے فون کالز اور اس

 کے گھر کے دوروں کے ذریعہ مسلسل کوششوں کے بعد،

 اس نے رشکت کرنا رشوع کیا۔ اب وہ باقاعدگی سے اسکول آتا

 ہے۔ اسکول کے بارے میں اس کی پسندیدہ چیزوں میں سے

ایک اسکول کے بعد منعقد ہونے واال غیر نصابی پروگرام ہے۔

3
 مندرجہ ذیل دو اکائیاں غیر نصابی پروگراموں کو

 ڈیزائن کرنے اور انھیں الگو کرنے میں آپ کی مدد

 کریں گی۔ قبل اس کے کہ آپ اپنے غیر نصابی

 پروگراموں کو ڈیزائن کریں، آپ کو اکائی 2 میں

 افزودگی کے پروگراموں کے اہم اصولوں کا جائزہ

 لینا چاہیے۔ یہ اصول متام اقسام کے افزودگی کے

 پروگرام کو متعلم-مرکوز، شمولیتی، اور پر لطف

 بنانے کی رضورت پر زور دیتے ہیں۔ کامیاب غیر

 نصابی پروگراموں کو ڈیزائن کرنے اور الگو کرنے

 کے لیے یہ اصول خاص طور پر اہمیت کے حامل

 ہیں۔ پروگرامنگ گائیڈ کے اس حصے سے آپ کو

 یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ رشکاء کون ہو

 سکتے ہیں اور اپنے غیر نصابی پروگرام کو الگو

 کرنے اور منظم کرنے کے لیے آپ کو کن لوگوں

 کو بھرتی کرنے کی رضورت ہوگی۔ یہ آپ کے غیر

 نصابی پروگرام کو ڈیزائن، الگو اور حامیت کرنے

 کے لیے ایک -6مرحلہ کے عمل کی بھی وضاحت

کرتا ہے۔

SECTION 3          

سیکشن 3

غیر نصابی پروگرام
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اپنے غیر نصابی پروگرام کا آغاز کرنا

 اگر طلباء باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں نہیں آتے ہیں تو انہیں اکرث تعلیمی کامیابی حاصل کرنے میں دشواری

 ہوتی ہے اور جب وہ اسکول میں مسلسل ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی حارضی اکرث بدتر ہو

 جاتی ہے اور اس کی وجہ سے طلباء اسکول چھوڑ سکتے ہیں۔ ریگولر حارضی میں اضافہ تعلیمی کامیابی کو

 ممکن بنانے اور ترک اسکول کو کم کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ طلباء کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں النے

 کا ایک مجرب طریقہ ہے غیر نصابی پروگرام قائم کرنا جس میں متعدد قسم کی رسگرمیاں ہوں جو طلباء کے

 لۓ دلچسپ اور قابل تفریح ہوں۔ اس یونٹ میں آپ کو اپنے غیر نصابی پروگرام ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے

 میں مدد ملے گی۔ اس کی رشوعات غیر نصابی پروگراموں کی بنیادی خصوصیات اور اساتذہ، طلباء اور والدین

 کے کردار کے بارے میں بات سے ہوتی ہے۔ پھر اس میں ان لوگوں کی امتیازی خصوصیات اور فرائض منصبی

 پیش کئے گئے ہیں جو آپ کے پروگرام کو بہرت بنانے والی متعدد رسگرمیوں کو قابل نفاذ بنائيں گے۔ آپ کے

 پروگرام کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک آپ کے معاونین کی کوالٹی اور صالحیت پر ہوگا اور اس یونٹ میں

اچھے معاونین کی سب سے اہم خصوصیات بیان کئے گئے ہیں۔

غیر نصابی پروگرام کیا ہیں؟
 اسکول کو زیادہ پر لطف اور پر کشش بنانے میں مدد کے

 لیے غیر نصابی پروگرام طلباء کو جسامنی، سامجی، جذباتی

 اور ادراکی طور پر کالس روم سے باہر کی رسگرمیوں میں

 مشغول رکھنے کے طریقے ہیں۔ غیر نصابی رسگرمیاں عام

 طور پر اسکول کے دن کے آخر میں ہوتی ہیں، لیکن انھیں

 صبح میں کالس رشوع کرنے سے پہلے، دوپہر کے کھانے کے

 وقت اور خالی وقفوں کے دوران بھی منعقد کیا جا سکتا

 ہے۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کو اسکول کے دن کا حصہ بنانے کی

 کئی وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ ایک مثبت علمی ماحول

 تیار کرنے میں مدد کرنا ہے تاکہ بچے باقاعدگی سے اسکول

 آنا چاہیں، اسکول اور ساتھیوں کے ساتھ زیادہ مرصوف ہوں،

 اور آموزشی مہارت کو فروغ دیں۔ مجموعی طور پر، یہ تین

 مثبت طرز عمل اسکول میں رہنے میں بچوں کی مدد کر

سکتے ہیں۔

 غیر نصابی رسگرمیاں ان میدانوں میں بھی سیکھنے کا موقع

 فراہم کر سکتی ہیں جو عام طور پر باضابطہ نصاب کا حصہ

 نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آرٹ، موسیقی اور کھیل۔ وہ

 سائنس، مباحثہ، ڈرامہ، شطرنج، ریاضی، روبوٹکس، کمپیوٹر

 سائنس اور صحافت کے کلبوں کے ذریعہ بنیادی نصاب کی

 آموزش میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ثانوی اسکولوں میں، غیر

 نصابی رسگرمیاں جونیرئ اچیومنٹ جیسے پروگراموں کے

 ذریعہ مالزمت کی تیاری کی رسگرمیوں کے ذریعہ طلباء کو

 مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔1.

 غیر نصابی رسگرمیاں اسکول کا اخبار چالنے، اسکول کے باغ

 کی حفاظت کرنے، اور اپنی کمیونٹی میں رضاکارانہ خدمت

 انجام دینے میں بھی طلباء کو مشغول کر سکتی ہیں۔ ایک

 مستحکم نصاب تعلیم اور تدریسی پروگرام کے مجموعے

 کے ساتھ، غیر نصابی رسگرمیاں متام طلباء کو تیار کرنے میں

  اسکول کی مدد کر سکتی ہیں۔

 غیر نصابی رسگرمیوں میں عام طور پر نصاب تعلیم کے

 موضوعات کے بارے میں تدریس اور آموزش شامل نہیں

 ہوتی۔  اسے تدریسی پروگراموں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ غیر

 نصابی پروگرام وہ رسگرمیاں ہیں جو نصاب تعلیم سے باہر

 ہوتی ہیں یا نصاب تعلیم سے اضافی ہوتی ہیں اور جو طلباء

 کی آموزشی صالحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ غیر نصابی
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 رسگرمیوں کو منتخب اور ڈیزائن کرتے وقت آپ انھیں ان

 مضامین سے منسلک کرنے پر غور کرنا پسند کر سکتے ہیں

 جن کے ساتھ طلباء دشواری محسوس کر رہے ہوں۔  مثال کے

 طور پر، اگر کچھ طلباء کو سائنس میں دشواری پیش آ رہی

 ہے، تو آپ ایک سائنس کلب یا اپنے اسکول میں ایک سائنس

 اگر طلباء کو آپI میلہ رشوع کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔

 کے لسانی پروگرام میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ ایک ڈرامہ

 کلب، نوجوان مصنفین کلب یا ایک اسکول کے اخبار کے

 بارے میں غور کرنا پسند کر سکتے ہیں۔ ان کے غیر نصابی

 پروگرام میں شامل کی جانے والی رسگرمیوں کے بارے میں

  فیصلہ کرنے کے عمل میں طلباء کو شامل کیا جانا اہم ہے۔

 میں، ایس ڈی پی پی غیر )Timor Leste( تیمور لیسٹے

 نصابی رسگرمیوں کے پروگرام نے طالب علم کی دلچسپی کو

 برقرار رکھنے، مختلف مہارت کے شعبوں کو تیار کرنے، اور

 طلباء کو ان کی انفرادی قابلیت کو ظاہر کرنے کی اجازت

 دینے کے لیے رسگرمیوں کی اقسام میں قدرے تبدیلی کی۔

 مندرجہ باال ٹکسٹ باکس شامل کی گئی متعدد رسگرمیوں

 کی وضاحت کرتا ہے۔

 ایس ڈی پی پی کے بھارت کے افزودگی کے پروگرام نے درجہ

 5 پر توجہ مرکوز کی، جہاں ترک تحصیل سب سے زیادہ

 تھی۔ ایک ابتدائی نظام انتباہ )ای ڈبلیو ایس( قائم کرنے کے

 عالوہ، اسکولوں نے تین عالقوں—لسانی نشوومنا، فنون اور

 دستکاری، اور کھیلوں اور گیمز میں غیر نصابی رسگرمیوں

 کو فروغ دیا۔  جیسا نیچے دیے ہوئے خاکے میں دکھایا گیا

 ہے، ہر ہفتے طلباء ایک گھنٹے کی چار نشستوں میں رشکت

 کر سکتے تھے، دو کھیلوں اور گیمز کے لیے، اور ایک ایک

 لسانی ترقی اور فنون اور دستکاری کے لیے۔ متام غیر نصابی

 نشستوں کو موضوعات کے ایک مجموعہ کے ساتھ مربوط

 کر دیا گیا تھا۔ اساتذہ اور کمیونٹی چیمپیئنز نے اسکولی دن

 کے آخری وقفے کے دوران ان رسگرمیوں میں تعاون کیا۔

 تاجکستان میں، ایس ڈی پی پی نے تدریس میں رشکت

 کے لیے طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے تدریسی پروگرام

 کے ساتھ ایک سامجی اور غیر نصابی گھنٹے کو مشرتک کیا

 )دیکھیں اکائی 3(۔  سامجی گھنٹے کے دوران، جسے اساتذہ

 کے ذریعہ فروغ دیا گیا تھا، طلباء نے ایک مینو میں سے

 رسگرمیوں کو منتخب کیا جو ڈومینوز، چیکرس، پہیلیوں،

 فنون اور دستکاری، رسائل اور نوجوانوں کا ادب پڑھنے، اور

 کھیلوں جیسے کہ بیڈمنٹن، والی بال اور رسی کودنے پر

 مشتمل تھا۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کا مقصد مواصالت کی مہارتوں، خود

 اعتامدی، دورسوں کے ساتھ کام کرنے اور کھیلنے اور مسئلہ

 کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہوئے طلباء کی بہبود

 کو بہرت بنانا ہے۔ غیر نصابی رسگرمیاں جیسے کہ کھیل،

 گیمز، ڈرامہ، موسیقی، فنون اور دستکاری، اور کلب طلباء

 کو نصاب تعلیم سے باہر کی مہارت میں ترقی کرنے نیز

 تعلیمی مضامین اور اسکول کے بعد کی زندگی میں کامیابی

 کے لیے رضوری سامجی و جذباتی اہلیتوں کو تیار کرنے میں

 مدد کرتی ہیں۔  ان کی دلچسپی کی چیز میں سبقت لے

متعدد رسگرمیوں سے طلباء کی دلچسپی بنتی اور برقرار رہتی ہے۔
 لسانی ترقی کی رسگرمیاں

کہانی کہنا 

گیمز 

ڈرامہ 

جسامنی حرکت 

فنون اور دستکاری

مختلف میٹیریل کا جائزہ

مختلف تکنک کے ساتھ کام کرنا

کھیل

ٹیم گیمز

جسامنی نشومناں

•
•
•
•

•
•

•
•

  فیگر A5 ایس ڈی پی پی-بھارت کا غیر نصابی پروگرام - 



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 جانے کی اجازت دے کر غیر نصابی رسگرمیاں طلباء کے اندر

 خود اعتامدی و خود توقیری کی تعمیر بھی کرتی ہیں۔ یہ

 رسگرمیاں انھیں ان کے استدالل اور تنقیدی فکر کو بہرت بنانے

 اور دورسوں کے لیے احرتام کو فروغ دینے کے قابل بھی

 بناتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی اسکول میں ترک تحصیل

 کا مسئلہ نہ بھی ہو، تو نوجوان لوگوں کو جسامنی، تعلیمی،

 جذباتی، سامجی اور روحانی طور پر تیار کرنے کے لیے غیر

 نصابی رسگرمیوں کو مجموعی طور پر پروگرام کا حصہ ہونا

چاہیے۔

 غیر نصابی پروگراموں میں کسے حصہ
لینا چاہیے؟

 طلباء۔  غیر نصابی پروگراموں سے متام طلباء فائدہ اٹھا

 سکتے ہیں۔ چونکہ غیر نصابی رسگرمیاں اسکول کو زیادہ پر

 لطف اور پر کشش بنا سکتی ہیں، وہ بہرت حارضی، طرزعمل

 اور—بالواسطہ طور پر—تعلیمی کارکردگی، طلباء کے اسکول

 میں بنے رہنے اور اسکول ترک کرنے کی طاقتور پیشین

 گوئی کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حاالنکہ ایسا

 محسوس ہو رہا ہوگا کہ غیر نصابی پروگرام کو رصف خطرے

 کی زد میں آنے والے طلباء پر ہی توجہ مرکوز کرنا چاہیے،

    لیکن اس کا برعکس بھی درست ہے۔

 عملی، سیاسی اور اخالقی نقطہ نظر سے، یہ بحث کرنا

 مشکل ہے کہ جو طلباء ترک تحصیل کے خطرے میں نہیں

 ہیں انھیں تفریحی رسگرمیوں سے خارج کر دیا جانا چاہیے

 جن سے انھیں فائدہ ہوگا۔  غیر نصابی پروگراموں کے

 مقاصد میں سے ایک خطرے کی زد میں آنے والے طلباء

 کی مرصوفیت کو اسکول کے ساتھ اور ان کے ہم جامعتوں

 کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، جس سے کہ اکرث خطرے کی زد

 میں آنے والے طلباء کے احساس تنہائی اور—بعض صورتوں

 میں—ذات پات، غریبی، قومیت، معذوری اور دورسی

 خصوصیات کی بنا پر انھیں درپیش تعصب پر قابو پایا جا

 سکے جو انھیں دورسوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ غیر نصابی

 رسگرمیاں تعلیمی طور پر جدوجہد یا دیگر مشکالت کا سامنا

 کرنے والے طلباء کو اعلٰی تعلیمی کارکردگی والے طلباء کے

 ساتھ تفریح میں وقت گزارنے کا موقع حاصل کرنے کے قابل

 بنانے کا ایک بہرت راستہ ہو سکتی ہیں۔ متنوع طلباء کے

 اختالط کے یہ مواقع اسکول میں تارکین کی روک تھام کی

دیگر کوششوں کی حامیت کر سکتے ہیں۔

 اساتذہ۔ اساتذہ کو بھی غیر نصابی رسگرمیوں سے فائدہ

 ہو سکتا ہے۔ غیر نصابی پروگراموں میں سہولت کار ہونا

 اساتذہ کو کالس روم کے باہر اپنے طلباء کو جاننے کا موقع

 فراہم کرتا ہے۔ اپنی کالس میں کی جانے والی سہولت فراہم

 کرنے کی رسگرمیوں سے وہ نئے تدریسی اصول اور تراکیب

 بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بالواسطہ طور پر، اچھے غیر نصابی

 پروگراموں والے اسکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ ایسے

 طلباء سے فائدہ اٹھائیں گے جو اپنے اسکول سے خوش ہوں

 گے۔ رسگرمیوں میں حصہ لینے سے طلباء کو حاصل ہونے

 والی مہارتیں کالس میں ان کی کارکردگی پر مثبت اثر مرتب

 کر سکتی ہیں۔  مزید برآں، بہت سے اساتذہ غیر نصابی

ایس ڈی پی پی-بھارت کا غیر نصابی پروگرام

لسانی ترقی کی رسگرمیاں

مختلف منظرناموں اور کرداروں کا تصور کریں اور اداکاری کریں

خود کا اظہار کرنے کے لیے جسم کا استعامل کریں

کہانی سنانے، لفظی کھیلوں اور گروپ میں بات چیت کے ساتھ زبان کی مہارت کی مشق کریں

فنون اور دستکاری

مختلف تکنیکوں اور سامانوں کے ساتھ تجربہ کریں

سامانوں کے ساتھ کام کرنے کے مختلف طریقے دریافت کریں

بات چیت کرنے اور تخلیق کرنے کے لیے خاکہ بنائیں، رنگ آمیزی اور مجسمہ سازی کریں

جذبات کا اظہار کریں اور تخلیقی صالحیتیں دریافت کریں

کھیل اور گیمز

اندرونی اور بیرونی ٹیم کھیلوں میں حصہ لیں

جوڑوں یا بڑے گروپ کے لیے بورڈ کے کھیلوں اور دورسے اندرونی کھیلوں کا انتظام کریں

طلباء سے ان کے خود کے کھیل تخلیق کرنے کے لیے کہیں

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

  یونٹ 5 اپنے غیر نصابی پروگرام کا آغاز کرنا          صفحہ 103

  فیگر B5 ایس ڈی پی پی-بھارت کا غیر نصابی پروگرام-  



صفحہ 104           سیکشن 5 

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

رسگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

 متام اساتذہ غیر نصابی رسگرمیوں کے کامیاب سہولت کار

 نہیں ہوں گے۔ کالس روم میں اساتذہ کے طور پر جو کردار

 وہ ادا کرتے ہیں وہ سہولت کار کے طور پر ادا کیے جانے

 والے ان کے کردار سے یکرس مختلف ہوتا ہے۔ تیمور لیستے

)Timor Leste( میں، ایس ڈی پی پی نے پایا کہ بڑی عمر 

 کے اساتذہ اپنے ابتدائی اسکول کے طلباء کے لیے بعض

 غیر نصابی رسگرمی کے کھیلوں کو انجام دینے میں دشواری

 محسوس کر رہے تھے، ان کا ماننا تھا کہ رضوری حرکت

 پذیری ان کے طلباء کی نظر میں ان کی اتھارٹی کو کمزور

 کر سکتی ہے۔  بعض کا خیال تھا کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے

ہیں۔

 تربیت اور واقفیت بعض اساتذہ کو اچھے سہولت کار بننے

 کے لیے رضوری مہارتیں اور رویے حاصل کرنے کے قابل

 بنا سکتے ہیں۔ تاہم، بہت سے اساتذہ اچھے سہولت کاروں

 کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوں گے جیسے کہ حارضی

 چیک کرنا، غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے

 طلباء کی حامیت اور حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی مہارتوں

 کو بہرت بنانے کے لیے کام کرنا۔ وہ اساتذہ جو اچھے سہولت

 کار بھی ہوتے ہیں ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں کہ وہ ان

 خصوصیات کو مستحکم بنائیں جو متام طلباء میں ہونا

چاہیے۔

 والدین اور کمیونٹی کے اراکین۔ والدین اور کمیونٹی کے

 دیگر اراکین غیر نصابی پروگراموں کے اہم فریق ہوتے ہیں۔

 والدین کو ان چیزوں سے واقفیت ہوگی جو ان کے بچے

 اسکول کے باہر کرنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں نیز وہ آپ

 کے پروگرام کے لیے ثقافتی طور پر موزوں رسگرمیوں کی

 شناخت میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سے والدین میں

 خصوصی مہارتیں اور دلچسپیاں بھی ہوں گی جنھیں وہ

 رسگرمی سہولت کار کے طور پر اشرتاک کرنے کے لیے تیار ہو

 سکتے ہیں۔ بعض والدین اور دورسے کمیونٹی کے اراکین

 کو، خاص طور پر وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کسی اسکول

 کے غیر نصابی پروگرام کے پہلوؤں کو رضاکارانہ طور پر

  چالنے میں مدد کے لیے دلچسپی بھی ہو سکتی ہے۔

 اپنے افزودگی کے پروگرام کے مختلف پہلوؤں میں خاندانوں

 اور کمیونٹی کے دورسے لوگوں کو فعال طور پر شامل کرنا

 اہم ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اسکول کے باہر کے اکرث

 لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح تعاون کر

 سکتے اور حصہ لے سکتے ہیں۔  پوسٹرز، جیسا کہ ایک

 ذیل میں دکھایا گیا ہے، آپ کی پوری کمیونٹی میں آپ کی

 تدریسی اور/یا غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لینے کے

 لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

 رشکت کو بڑھانے میں مدد کے لیے، والدین دورسے والدین

 کے مابین آپ کے پروگرام کے بارے میں بیداری پیدا کرنے

 میں مدد کر سکتے ہیں۔ والدین غیر نصابی رسگرمیوں میں

 اپنے بچوں کی رشکت کی حامیت کر سکتے ہیں، اپنے بچہ

 کی رسگرمیوں میں دلچسپی لے سکتے ہیں اور اس بات سے

 باخرب رہ سکتے ہیں کہ ان کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور

 کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں۔ اپنے غیر نصابی پروگرام میں

 والدین کو شامل کرنے کا ایک بے حد مؤثر طریقہ اسکول

 میں والدین کے لیے ایک اوپن ہاؤس وقوعہ منظم کرنا ہے۔

 ان وقوعوں میں، جیسا کہ مندرجہ باال ٹکسٹ باکس میں

 بیان کیا گیا ہے، طلباء اپنے والدین کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ

   غیر نصابی پروگرام میں کیا کرتے رہے ہیں۔

 غیر نصابی پروگراموں کو منظم کرنے
کے لیے کون ذمہ دار ہے؟

 غیر نصابی پروگراموں کو منظم کرنے کے لیے کون ذمہ دار

 ہے اس بابت سوال کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔  اس کا

     جواب مختلف کیفیات اور صورتحال پر منحرص ہے۔

 غیر نصابی پروگراموں کا انتظام مختلف سطحوں پر ہو

 سکتا ہے جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کے ملک

 ایک مقدونی انجینیرئ کو اعلٰی ابتدائی درجوں میں طلباء کو روبوٹکس متعارف کرانے کا خیال آیا۔  امریکہ سے

 مقدونیا کو بھیجی جانے والی پانچ لیگو روبوٹک کٹس کا بندوبست کرنے کے بعد، اس نے اپنے کلب کے لیے

 اسکولوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کے لیے یو ایس اے آئی ڈی کی مالی امداد یافتہ تعلیمی پروگرام نافذ

 میں پانچ اسکولوں کے ڈائریکٹرز کے )Skopje( کرنے والی ٹیم سے رابطہ کیا۔  پروجیکٹ ٹیم نے اسکوپجے

 سامنے انجینیرئ کے خیال کو متعارف کرانے کے لیے میٹنگ منظم کیا۔  ان اسکولوں نے حال ہی میں غیر نصابی

 پروگراموں کا آغاز کیا تھا اور اشتیاق کے ساتھ روبوٹکس کلب والے پہلے اسکول بننے پر اتفاق کیا تھا۔ سال کے

 اختتام تک، مقدونیا کے متام اسکولوں میں روبوٹکس کلب موجود تھے اور ابتدائی طلباء کے لیے ایک ساالنہ

 روبوٹکس کیمپ کو منظم کیا گیا تھا۔ یہ غیر نصابی رسگرمیوں کے ذریعہ ایک کمیونٹی رکن کے ذریعہ الئی جا

 سکنے والی تبدیلی کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔

مقامی انجینیرئ اسکول روبوٹکس کلب تیار کرتا ہے



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 کا تعلیمی نظام کتنا منظم ہے اور پروگرام کا نفاذ کون کر

 رہا ہے۔ بعض ماملک میں تعلیمی نظام وزارت تعلیم میں

 مرتکز ہوتا ہے۔  دورسے ماملک میں، یہ بلدیات یا ریاستوں

 میں غیر مرکوز ہوتا ہے۔  غیر نصابی پروگراموں کو رشوع

 کیے جانے کے بارے میں فیصلے قومی، ریاستی، ضلع یا

 مقامی سطح پر کیے جا سکتے ہیں۔ غیر نصابی پروگراموں

 کو تعلیمی حکام کے اشرتاک سے بین االقوامی اور مقامی

 تنظیموں کے زیر اہتامم منعقد کیے گئے منصوبوں کے حصے

 کے طور پر بھی منظم کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزارت میں اس

 قسم کے پروگراموں کو انجام دینے کی صالحیت کا فقدان

 ہے تو اس قسم کے کاموں میں مہارت رکھنے والی تنظیموں

 کے ساتھ انتظامی ذمہ داریاں سونپنے کا معاہدہ کیا جا سکتا

  ہے۔

 متام کامیاب غیر نصابی پروگراموں کے لیے مختلف سطحوں

 پر مؤثر انتظام کی رضورت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے غیر نصابی

 پروگرام کے مختلف پہلوؤں کی ڈیزائن، منصوبہ بندی اور

 انجام دہی کے لیے رضوری اہلکاروں کی قسم کا تعین کرنے

 کی رضورت ہوگی۔  ایک وزارت تعلیم )ایم او ای( کے ساتھ

 رشاکت میں ایک مقامی این جی او کی قیادت میں ایک غیر

 نصابی پروگرام کے لیے ایک ممکنہ ٹیم کی ذیل میں توضیح

 کی گئی ہے۔ آپ کو ممکنہ طور پر اپنی مخصوص رضوریات

 کو پورا کرنے کے لیے اس مثال میں تبدیلی کرنے کی رضورت

 ہوگی۔

 پروگرام سطح کی ٹیم: ۔)قومی، ریاستی، ضلعی، بلدیاتی

)سطحیں یا منصوبہ اسکولوں کا ایک کلسٹر

 پروگرام مینیجر - مجموعی پروگرام کی قیادت کرتا ہے،

 عملے کا انتظام کرتا ہے، ایم او ای اور دیگر رشاکت

 داروں کے ساتھ معاونت کرتا ہے اور ڈیزائن اور تعمیل

 کے عمل میں اہم اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔

 مالیاتی افرس - عملے، مشیروں کی ادائیگی کا انتظام

 کرتا ہے، تربیت کاروں اور دورسوں کی فی دن ادائیگی

کرتا ہے، فراہمیوں کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔

 تحصیل اور انتظامی افرس - تربیتی انتظام، مواد کی

 چھپائی اور سپردگی، تحصیل، عملے کی حامیت، نقل

 و حمل اور مشیروں کی خدمات حاصل کرنے کا انتظام

کرتا ہے۔

 تعلیم اور تربیت کا ماہر - پروگرام کو ڈیزائن کرنے میں

 اہم کردار ادا کرتا ہے، مواد کی تیاری اور تربیتی عمل

 کی قیادت کرتا ہے، تکنیکی مشیروں کے انتخاب میں

 مدد کرتا ہے، معیاری مواد کی تیاری کو یقینی بناتا

 ہے، نگرانی کے آالت تیار کرنے اور نگرانی کو انجام

 دینے کے لیے کوالٹی ایشورینس آفیرس کے ساتھ کام

 کرتا ہے۔

 کوالٹی ایشورینس آفیرس - ٹیم کے ساتھ مل کر نگرانی

 کے نظام کو ڈیزائن کرتا ہے؛ نگرانی کے اوزاروں اور

 آالت کو تیار کرتا، ان کی جانچ پڑتال اور صفائی کرتا

 ہے؛ نگرانی کی رسگرمیاں انجام دیتا ہے؛ پروگرام کو

•

•

•

•

•
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صفحہ 106           سیکشن 5 

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 ایس ڈی پی پی بھارت نے ہر سہ ماہی اسکول کے اوپن ہاؤس وقوعوں میں والدین کو مدعو کرنے کے ذریعہ

 مثبت اسکول-کمیونٹی تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ان وقوعوں نے افزودگی کے پروگرام میں طلباء کے کام اور

 کامیابیوں کے ایک جشن اور والدین کے لیے اسکول میں ان کے بچوں کی آموزش اور کام کو دیکھنے کے لیے

 ایک موقع فراہم کرنے کے طور پر خدمت انجام دی۔ اوپن ہاؤس نے اساتذہ کے لیے والدین کے ساتھ بات چیت

 کرنے اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کی پیش رفت کے بارے میں گفتگو کرنے کی ایک فضا بھی ہموار کی۔

 بچوں نے اپنے والدین کو مدعو کیا، اسکولوں کو سجایا، اپنے کام کی منائشیں تیار کیں، اور ڈراموں کا مظاہرہ

کیا۔ ان وقوعوں نے والدین کی حامیت اور شمولیت کی اہمیت کا مظاہرہ بھی کیا۔

والدین اور طلباء کے لیے ایک خاص وقت

 بہرت بنانے کے لیے رپورٹ لکھتا ہے اور سفارشات پیش

 کرتا ہے۔

 مواد ڈیولپر اور تربیت کار - مختلف غیر نصابی

 رسگرمیوں کے لیے منصوبے اور سہولت کاروں کے لیے

 ہدایات تیار کرتا ہے نیز سہولت کاروں اور رضاکاروں

 کی تربیت کا انتظام اور اہتامم کرتا ہے۔

اسکول اور کمیونٹی سطح کی ٹیم

 اسکول ڈائریکٹر - اسکولی سطح پر پروگرام کا انتظام

 کرتا ہے، قومی یا ضلع کی سطح پر پروگرام افرسوں

 کے ساتھ تعاون کرتا ہے، سہولت کاروں کی بھرتی،

 نگرانی اور حامیت کرتا ہے، غیر نصابی پروگرام کو

 متعارف کرانے کے لیے والدین، طلباء اور اساتذہ کے

 ساتھ واقفیت کی نشست کی قیادت کرتا ہے، پروگرام

 کے لیے مجوزہ رسگرمیوں کی درخواست کرنے کی

 کوششوں کی قیادت کرتا ہے، حارضی کے ریکارڈ برقرار

 رکھنے کو یقینی بناتا ہے، دیگر ڈاٹا کو جمع کیے جانے

  اور رپورٹوں کی تیاری اور پیشکش کو یقینی بناتا ہے۔

•

•

 سہولت کار - ممکنہ طور پر اساتذہ، اور/یا ادائیگی

 شدہ کمیونٹی اراکین یا رضاکار، یا ان تینوں کا ایک

 مجموعہ—مثال کے طور پر، سہولت کار ایک استاد

 ہو سکتا ہے جو غیر نصابی پروگرام میں پیش کی

 جانے والی رسگرمیوں میں سے ایک کے لیے، جیسے

 کہ فن اور دستکاری، کھیل، مباحثہ، ڈرامہ، یا گیمز

 میں مہارت رکھتا ہو۔ وہ بڑی عمر کے نوجوان بھی

 ہو سکتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرنا

 چاہتے ہوں۔ تربیت اور نگرانی کے ساتھ، بڑی عمر کے

 نوجوان کسی غیر نصابی پروگرام میں رسگرمیوں کی

 قیادت اور حامیت کرنے کے لیے لوگوں کا ایک بہت

 اچھا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔  ریٹائرڈ اساتذہ یا حال

 میں کالج سے فارغ التحصیل طلباء بھی غیر نصابی

رسگرمیوں کے لیے اچھے سہولت کار بن سکتے ہیں۔

•



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 اچھے سہولت کاروں کی کیا خصوصیات
ہیں؟

 غیر نصابی پروگراموں کے سہولت کار اساتذہ یا کمیونٹی کے

 وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن میں مختلف غیر نصابی رسگرمیوں

 کے لیے مطلوب مہارتیں موجود ہوں۔  سہولت کار بڑی عمر

 کے وہ نوجوان بھی ہو سکتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ

 کام کرنا چاہتے ہوں، کالج کے طلباء، حالیہ فارغ التحصیل

 یا ریٹائر لوگ۔ ان کی عمر یا پیشے سے قطع نظر، سہولت

 کاروں کو نوجوان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے لطف اندوز

 ہونا چاہیے، نوجوانوں کے ساتھ احرتام اور دوستانہ برتاؤ کرنا

 چاہیے، متحمل اور معاون ہونا چاہیے۔ سہولت کار ہر فن

 موال ہو سکتے ہیں یا مخصوص رسگرمیوں کی سہولت اور

 قیادت بہم پہنچانے کی مہارتوں کے حامل ہو سکتے ہیں۔

 کسی سہولت کار کی ایک منفرد مہارت کی شناخت کے

 بعد بعض پروگراموں میں نئی رسگرمیاں شامل کی جا سکتی

 ہیں۔ مالی میں ایک اسکول نے، مثال کے طور پر، اپنے غیر

 نصابی پروگرام میں کمپیوٹر پروگرامنگ کو ایک رسگرمی کے

 طور پر شامل کرنے کا فیصلہ کیا جب ایک کمیونٹی رضاکار

 نے اس رسگرمی کے لیے اپنی مہارتوں کی پیشکش کی۔  اگر

 سہولت کار کے طور پر بھرتی کیے گئے لوگوں میں بچوں

 اور نوجوانوں کے ساتھ انریچمنٹ رسگرمیوں کی قیادت

 اور انتظام کا تجربہ ہو تو یہ فائدے مند ہے۔ اگر نہیں، تو

 پروگرام ٹیم کو مؤثر طریقے سے نوجوان لوگوں کے ساتھ

 کام کرنے کے طریقوں میں تربیت فراہم کرنے کی رضورت

 ہوگی۔  سہولت کاروں کو اچھے رول ماڈل اور کامیاب پیشہ

 ور ماہرین کی مثال ہونا چاہیے اور اس بات کی منائندگی

 کرنا چاہیے جو طلباء بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر وہ

  اسکول میں رہتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔

 سہولت کاروں کو پیشہ ورانہ برتاؤ کرنے، اپنی رسگرمی کی

 جگہ پر وقت سے پہنچنے اور تیار رہنے کی رضورت ہے۔

 رسگرمی اور جن نوجوان لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہے

 ہیں ان میں ان کی گہری دلچسپی ہونا رضوری ہے۔ انھیں

 ایامندار ہونا چاہیے اور طالب علم کی کارکردگی کے لیے

 اعلٰی توقعات قائم کرنا چاہیے اور ان توقعات سے تجاوز

 کرنے میں طلباء کی مدد کرنا چاہیے۔ انھیں ہر طالب علم

 کی قابلیتوں کی شناخت اور تعریف کرنا چاہیے جن کا وہ

 مظاہرہ کرتا ہے، اور طلباء کے ساتھ ہمدردی جتانا چاہیے

 جب وہ کھیلوں میں ہار جائیں یا کسی رسگرمی کو مکمل

  کرنے سے قارص ہوں۔

 چونکہ غیر نصابی رسگرمیوں کی توجہ کا مرکز انھیں پرلطف

 اور فائدہ مند بنانا ہے تاکہ طلباء اسکول میں بنے رہیں،

 سہولت کاروں کو ایسے رویوں پر زور دینا چاہیے جس سے

 طلباء میں غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لینے اور اسکول

 آنے کی خواہش پیدا ہو۔  مندرجہ ذیل جدول بعض نہایت

 اہم طرزعمل اور رویوں کی وضاحت کرتا ہے جن کا سہولت

 کاروں کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔  آپ اپنے مقامی رسوم و رواج

 اور ثقافت کی عکاسی کرنے کے لیے دورسے طرز عمل اور

 رویے شامل کر سکتے ہیں۔  سہولت کاروں کو ان مطلوبہ

 طرزعمل کی مشق اور مظاہرہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے

 سہولت کاروں کی تربیت میں عملی مشقیں شامل ہونا

  چاہیے۔

سہولت کاروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
 سہولت کار غیر نصابی پروگرام کو منعقد کرنے اور رسگرمیوں

 کو انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہیں اس طور سے جو طلباء

 کو حصہ لینے اور پروگرام کو تفریح بنانے میں ان کی

 حوصلہ افزائی کرے گا۔ زیادہ تر لوگوں کو مؤثر سہولت کار

 بننے کے لیے سیکھنے کی رضورت ہے۔ لہذا مینیجروں کے

 لیے اہم ہے کہ وہ ایسی جگہوں اور کمروں میں واقفیت اور

 تربیتی رسگرمیوں کا اہتامم کریں جہاں سہولت کار ممکنہ

 طور پر خود کو رضوری صالحیتیں بہم پہنچانے کے قابل

 بنانے اور مشق کرنے کے لیے کام کر سکیں۔  یہاں تک کہ

 تجربہ کار سہولت کار اور اساتذہ بھی تربیتی پروگراموں

 میں حصہ لینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔  مندرجہ ذیل

 جدول میں سہولت کاروں کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں

 کی فہرست ہے۔ اس فہرست کو سہولت کاروں کی بھرتی

 کرنے اور ایک تربیتی پروگرام تیار کرنے کی بنیاد کے طور پر

 استعامل کیا جا سکتا ہے۔
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صفحہ 108           سیکشن 5 

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

  D5 فیگر 

معاون کے پسندیدہ/غیر پسندیدہ برتاؤ اور طرزفکر

 سب کے لیے ایک مثبت دیکھ بھال کا ماحول
بنائیں

 پرسکون رہیں اور طلباء کے ساتھ ہونے میں خوشی کا

اظہار کریں۔

پرسکون آواز میں بولیں۔

طلباء کو ان کے نام سے پکاریں۔

طلباء کو دیکھ کر مسکرائیں اور مزاح کا استعامل کریں۔

طلباء سے ان کا حال دریافت کریں۔

 بطور فرد اور ایک گروپ کے طور پر ان کے بارے میں

 جو باتیں آپ کو پسند ہیں ان کی نشاندہی کریں۔

 کامیابی کا جشن منائیں۔

 اظہار جذبات اور کھیل کود کے لیے ایک محفوظ ماحول

 بنائیں۔

!!تفریح کریں

 متام طلباء کے ساتھ منصفانہ اور مساوی برتاؤ کریں۔

 متام طلباء کو اسی طرح قبول کریں جیسے وہ ہیں اور ان

 کے اندر کی خوبی کو دیکھیں۔

 سب کے لیے ایک منفی ماحول پیدا کرنے کے
طریقے

جارحانہ طرزعمل اور زبان کا استعامل کرنا

چالنا یا طیش میں آنا

خفگی اور غصے میں نظر آنا

طلباء کی توہین کرنا

طلباء کو بھدے ناموں سے بالنا یا ان کا مذاق اڑانا

طلباء سے طنزیہ انداز میں بات کرنا

 طلباء کو دورسے طالب علموں کو دھمکانے کی اجازت

دینا

 طلباء کو جذباتی یا جسامنی نقصان کے خطرے میں

ڈالنا

 طلباء کے رونے یا مایوسی اور غصے کا اظہار کرنے پر

انھیں چڑھانا

طلباء کو ”غلطیوں“ یا ”کوتاہیوں“ کے لیے سزا دینا

 اپنی کامیابی کو اپنانے کے لیے طلباء کو با
 اختیار بنائیں۔

 لڑکیوں اور لڑکوں کی یکساں حوصلہ افزائی کریں۔

 صدق دل سے ان میں یقین رکھیں۔

 ان کے مشکل دن میں ان کے ساتھ سمجھ بوجھ سے

 کام لیں۔

 طلباء کو اس بارے میں واضح ہدایات دیں کہ انھیں کیا

 اور کب تک کرنا ہے۔

 طلباء کو ان کے خیاالت دریافت کرنے کی اجازت دیں -

 حتٰی کہ اس وقت بھی جب وہ کامیاب  نہ ہوں یا جب

 آپ ان سے متفق نہ ہوں۔

 انھیں فوری رائے دیں۔

 طلباء کے مختلف گروہوں کو کمرے کے مختلف حصوں

 میں مختلف چیزوں پر کام کرنے کے مواقع فراہم کریں۔

 طلباء کو آپس میں بات چیت اور فیصلے کرنے کے قابل

 بنائیں۔

 طلباء کو اپنے طور پر کام کرنے کے قابل بنائیں۔

 طلباء کو چھوٹے گروہوں میں کام کرنے کے قابل بنائیں۔

 طلباء کی حوصلہ شکنی اور کامیابی کو روکنے
کے طریقے

 طلباء کو ان کی صالحیت، جنس، عمر، نسل، وغیرہ کی

بنیاد پر کسی گروپ سے علیحدہ کرنا یا خارج کرنا

 طلباء کے ساتھ خالف قاعدہ برتاؤ کرنا، ایک دن آپ اچھا

برتاؤ کرتے ہیں اور اگلے دن برا سلوک کرتے ہیں

طالب علم کی کمزوریوں یا مسائل کی نشاندہی کرنا

اپنی غلطیوں کے لیے ذمہ داری قبول نہ کرنا

 افراد یا طلباء کے گروپ کے درمیان امتیازی سلوک کرنا

طلباء کو ان کے کام یا کارکردگی پر کوئی ردعمل نہ دینا

۔”منظور نظر“ رکھنا

 طلباء کے کام، مشوروں یا کارکردگی پر رضورت سے

زیادہ تنقید کرنا

 کسی ایک کو ”درست“ حل - جب کہ اس کے عالوہ ہر

چیز کو ”غلط“ سمجھنا

طلباء کو لیکچر دینا اور سواالت کا استعامل نہ کرنا

 ہر وقت بولتے رہنا - طلباء کو بولنے اور کام کرنے کی

آزادی نہ دینا

مطلوبہ سہولت کار طرزعمل اور رویے غیر مطلوبہ سہولت کار طرزعمل اور رویے
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

  یونٹ 5 اپنے غیر نصابی پروگرام کا آغاز کرنا          صفحہ 109

معاون کے پسندیدہ/غیر پسندیدہ برتاؤ اور طرزفکر

 مثبت طرزعمل اور کارکردگی کی حوصلہ
 افزائی کریں۔

 مثبت طرزعمل کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں،

  لیکن رضورت سے زیادہ تعریف کا استعامل نہ کریں۔

 طلباء کے ساتھ اپنے برتاؤ میں یکساں رہیں۔

 طلباء کو ان کی غلطیوں سے سیکھنے میں مدد کے لیے

 تعمیری تنقید کا استعامل کریں۔

 مختلف نقطہ نظر یا حل کو قبول کریں۔

 طالب علم کے کام کے بارے میں قابل احرتام طریقوں

 سے بات کریں۔

 طلباء کے ساتھ سواالت پر بحث کریں اور ان کے خیاالت

 کو قبول کریں۔

 سبھی طلباء کے حصہ لینے کو یقینی بناتے ہوئے، متام

 طلباء کو رسگرمیوں میں شامل کریں۔

 اس طرزعمل کا منونہ بنائیں جسے آپ طلباء کے ذریعہ

 استعامل کرانا چاہتے ہیں۔

اعلٰی توقعات مرتب کریں

 انفرادی طلباء میں حقیقی دلچسپی دکھائیں۔

 طالب علم کے کام کی منائش کریں۔

 منظم رہیں - رسگرمیوں کی پیشگی منصوبہ بندی اور

 انتظام کریں۔

 غلطیوں سے سیکھنے کی طاقت کا مظاہرہ کریں۔

 تجربے کے ذریعہ سیکھنے کے تئیں مخلص رہیں۔

 ایسی رسگرمیاں تیار کریں جو طلباء پر مرکوز ہوں، نہ

 کہ آپ پر۔

 جب آپ غلطیاں کریں تو انھیں تسلیم کریں۔

مطلوبہ سہولت کار طرزعمل اور رویے غیر مطلوبہ سہولت کار طرزعمل اور رویے
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صفحہ 110           سیکشن 5 

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

سہولت کاروں کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں
:پروگرام تیار کرنا

اسکول کے منتظمین کے ساتھ پروگرام کے لیے ایک شیڈول تیار کرنے میں مدد کرنا

غیر نصابی رسگرمیوں کے انتظام، قیادت اور حامیت میں مدد کرنا

 سہولت کار رسگرمیوں کے لیے جو کہ غیر نصابی پروگرام کا حصہ ہیں بہرت نقطہ نظر اور حکمت عملیوں کے حصول اور مشق

کے لیے پروگرام کے ذریعہ فراہم کردہ تربیت اور واقفیت کی نشستوں میں فعال طور پر حصہ لینا

:پروگرام رسگرمیوں کو الگو کرنا

 جن رسگرمیوں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، انھیں پیشگی تیار کرنا، بشمول رسگرمی کے لیے اقدامات کی منصوبہ بندی، تدریس یا

رسگرمی کے لیے امداد کو منظم کرنا، اور وقت سے پہلے کمرے یا کھیل کے میدان کو تیار کرنا

طلباء کو پرلطف، غیر نصابی رسگرمیوں میں مشغول کرنے کے لیے مناسب اور دستیاب وسائل کا استعامل کرنا

 طلباء کے لیے حقیقی دیکھ بھال کا اظہار کرنا، رسگرم اور خوش آئند ماحول تیار کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ طلباء غیر

نصابی پروگرام میں محفوظ محسوس کریں

 پروگرام کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا الگو کرنا، پروگرام کے طریقہ کار اور پروٹوکول کی پیروی کرنا، اور پروگرام کو متاثر

کرنے والی کسی دشواریوں یا مسائل کی فوری طور پر پروگرام کے عملے کو اطالع دینا

بہرتین سہولت کاروں کے لیے مطلوبہ طرزعمل اور رویوں کی مشق کرنا

 خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے والدین سے اکرث بات چیت کرنا، اور ان کے بچوں کے طرزعمل اور حصولیابی کے بارے

میں انھیں مطلع کرنا

:پروگرام رسگرمیوں کی نگرانی کرنا

طلباء کی پیش رفت اور/یا چیلنجوں کے بارے میں اساتذہ اور اسکول کے منتظمین کو مطلع کرنا

 ہر رسگرمی کے لیے طالب علم کی حارضی سے باخرب رہیں، طالب علم کے طرزعمل اور حصولیابی کی نگرانی کریں، اور غیر

نصابی پروگرام کا جائزہ لینے اور بہرت بنانے کے لیے رضوری دورسے ڈاٹا جمع کرنا

 طلباء کی مدد سے، غیر نصابی پروگرام کے لیے استعامل کیے جانے والے وسائل، سازوسامان، مواد، کمروں اور کھیل کے

میدانوں کو منظم اور برقرار رکھنا

 غیر نصابی پروگرام سے متعلق پیش رفت اور مسائل پر بات چیت کے لیے پروگرام کے نگرانوں اور اہلکاروں کے ساتھ باقاعدگی

سے رابطہ اور مالقات کرنا

اختتامی نوٹ

 میں طلباء کو  تجرباتی، مشقی پروگراموں کے ذریعہ مہم جوئی، کام کی تیاری اور مالی خواندگی کے بارے k-12 جونیرئ حصولیابی کو گریڈ

)www.juniorachievement.org( میں تعلیم دینے کے لۓ نذر کیا جاتا ہے

کمیونٹی چمپئنز کے بارے میں تفصیل سے “معاونین کون ہیں؟” سیکشن میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

اپنے غیر نصابی پروگرام کو ڈیزائن اور الگو کرنا

 ٹیوشن پروگرام ہی کی طرح، بہرتین غیر نصابی پروگرام احتیاط کے ساتھ اور منظم طریقے سے ڈیزائن کئے

 جاتے ہیں اور نافذ کئے جاتے ہیں۔ طلباء کو ایک گیند یا شطرنج بورڈ دینے کے عالوہ اور بہت کچھ اس میں

 شامل ہے۔ یونٹ 6 میں آپ کو اپنے کامیاب پروگرام کو ڈیزائن کرنے اور نافذ کرنے کے چھہ-مراحل والے ایک

 مجرب طریقے کار سے روشناس کرایا جائے گا۔ مرحلہ ایک میں اپنے طلباء، والدین اور اساتذہ سے اس بارے

 میں جانکاری حاصل کرنے کے طریقے پیش کئے گئے ہیں کہ وہ کس قسم کی رسگرمیاں چاہتے ہیں۔ پھر اس

 یونٹ میں آپ کو ہر رسگرمی کے لۓ منظم پالن تیار کرنے کے طریقے سے روشناس کرایا جائے گا تا کہ آپ کے

 معاونین کو انہیں کامیابی کے ساتھ نافذ کرنے میں مدد مل سکے۔ اس یونٹ میں غور کرنے کی خاطر مختلف

 زمروں کی رسگرمیوں کے لۓ آئیڈیاز اور انہیں کامیاب بنانے کے لۓ اہم اصول بھی فراہم کئے گئے ہیں۔ مرحلہ

 3 میں ایک تنظیمی فارمیٹ اور شیڈولنگ رسگرمیاں تیار کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گيا ہے۔ مرحلہ

 4 میں آپ کو معاونین کے گائڈ تیار کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ مرحلہ 5 میں آپ کو اپنے پروگرام کے لۓ

 معاونین بھرتی کرنے، مالزمت پر رکھنے اور ٹریننگ دینے کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آخری

 مرحلہ میں کوچنگ، ڈیمونسٹریشن اور مشاہداتی سیشن کے ذریعہ اپنے معاونین کی صالحیت کو بہرت بنانے

 کے آئيڈیاز پیش کئے گئے ہیں۔ اس یونٹ کے آخر میں ان ممکنہ چیلینج کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گيا

 ہے جن کا آپ کو اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرنے اور نافذ کرنے میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بتایا گيا ہے کہ

کیسے آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔

 غیر نصابی رسگرمیاں اسکول کو ایک زیادہ دلچسپ، خوش

 آئند اور مزیدار جگہ بنانے کے ذریعہ حارضی کو مستحکم

 بناتی ہیں۔ غیر نصابی پروگرام طلباء کو کالس روم کے باہر

 کے میدانوں میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے قابل بناتی

 ہیں اور اس طرح انھیں کامیابی کا تجربہ کرنے، جشن منانے

 اور تسلیم کیے جانے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ پروگرام طلباء

 کی ان کے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ بنانے، ایک دورسے کو

 نئے طریقوں سے دیکھنے، اور آموزش کو بہرت بنانے والے

 نیٹ ورک تیار کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ان متام فوائد

 کے حصول کے لیے رضوری ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم آپ

 کے پروگرام کے لیے ایک بہرت ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کام

 کریں اور پھر اسے مؤثر طریقے سے الگو کریں۔ مندرجہ

 ذیل سے ایک چھہ مرحلہ عمل کے ذریعہ آپ کو ایک

 کامیاب پروگرام ڈیزائن کرنے میں گائیڈ ملے گی۔

 ایک کامیاب غیر نصابی پروگرام کو
 ڈیزائن اور الگو کرنے کے لیے چھہ

 مراحل کیا ہیں؟
 یہ حصہ ایک غیر نصابی پروگرام کو ڈیزائن اور الگو کرنے

 کے لیے چھہ مراحل کی وضاحت کرتا ہے۔  یہ مراحل

 بھارت، تاجکستان اور تیمور لیستے میں ایس ڈی پی پی کے

 تجربات پر مبنی ہیں۔  ان مراحل کو رضوریات کے طور پر

 نہیں دیکھا جانا چاہیے۔  انھیں آپ اور آپ کی ٹیم کو ایک

 کامیاب غیر نصابی پروگرام ڈیزائن اور منعقد کرنے میں مدد

 کے لیے ایک مفید ہدایات کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔

 آپ کو اپنے اسکول اور طلباء کے تناظر اور رضوریات کے

 مطابق ان مراحل میں ترمیم کرنے اور بہرت بنانے میں آزادی

 محسوس کرنا چاہیے۔ جب آپ ان چھہ مراحل پر عمل کریں



صفحہ 112           سیکشن 3 

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 اپنے اسکول میں ایک )Soud Achehabou( یوسفیا، مراکش کے ایک مڈل اسکول کی طالب علم، سعاد اشہابو

 غیر نصابی پروگرام میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے، اس کے والد اس کے خالف تھے۔ ان کے خیال

 میں وہ اسکول سے بہت دور رہتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے ان کی بیٹی اندھیرا ہونے کے بعد گھر واپس

 آئے۔ بعض اساتذہ نے اسے گاڑی سے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی اور اس کی دوستوں نے اس کے والد کو قائل

 کرنے کی کوشش کی کہ سعاد محفوظ رہے گی۔ اس کے باوجود انھوں نے انکار کر دیا۔ ان کے پاس ہمیشہ

 انکار کرنے کی ایک نئی وجہ ہوتی تھی، خواہ اساتذہ اور سعاد کے دوست مدد کرنے کی کتنی بھی پیشکش

کیوں نہ کریں۔

 ایک دن وزارت تعلیم کی طرف سے ایک شخص نے اسکول کے ڈائریکٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے اسکول کا

 دورہ کیا۔  میٹنگ کے بعد بعض اساتذہ اور ڈائریکٹر نے ان سے گزارش کی کہ کیا وہ سعاد کے گھر جا کر اس

 کے والد کو اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ غیر نصابی پروگرام میں حصہ لینا کتنا اہم ہے۔ مالقاتی نے

 اس بات سے اتفاق کیا اور وہ سعاد کے گھر گئے۔  چائے پر اس سال کی فصل اور بارش کی آمد سے متعلق

 چھوٹی سی گفتگو کے بعد، مالقاتی نے اس بات کی وضاحت رشوع کی کہ کیوں والد کو اپنی بیٹی کو پروگرام

 میں حصہ لینے کی اجازت دینا چاہیے۔ انھوں نے اس بارے میں بات کی کس طرح ان کی اپنی بیٹی، جو سعاد

 سے چند سال چھوٹی تھی، اپنے اسکول میں ایک آرٹ پروگرام میں شامل تھی۔والد نے کچھ سواالت کیے اور

 دھیان سے ان کے جواب سنے۔  چائے کا آخری کپ انڈیلنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ باہر نکاال۔

 ہاتھ مالتے ہوئے والد نے کہا کہ وہ قائل ہو گئے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو حصہ لینے کی اجازت دیں گے۔ سب

 مسکرا اٹھے اور انھیں گلے لگایا۔ جب مالقاتی جانے لگے تو انھوں نے دیکھا کہ سعاد ایک کونے میں کھڑی،

 شدت سے مسکرا رہی تھی۔

وزارت کی طرف سے ایک مالقاتی نے ایک والد کا ذہن تبدیل کر دیا

 مرحلہ 1۔  اپنے غیر نصابی پروگرام کے لیے
 مواد کے بارے میں طلباء، والدین اور اساتذہ

کا محاسبہ کریں۔
 رفیق کار ابتدائی نظام انتباہ رہنامئی سسٹم )دیکھیں ڈجیٹل

 ضمیمہ( ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے والے

 طلباء کی شناخت میں مدد کے لیے اسکول میں ایک ای

 ڈبلیو ایس کے قیام کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔

 یہ جاننا کہ کون سے طلباء ترک تحصیل کے خطرے میں

 سب سے زیادہ ہیں آپ کو یہ سیکھنے کے قابل بنائے گا کہ

 کون سا درجہ یا درجے آپ کے غیر نصابی پروگرام کی توجہ

 کا مرکز ہونا چاہیے۔ ای ڈبلیو ایس کے ذریعہ جمع کی گئی

 معلومات ممکنہ موضوعات اور رسگرمیوں پر بصیرت بھی

 فراہم کر سکتی ہے جو آپ کے غیر نصابی پروگرام میں شامل

 کیے جا سکتے ہیں۔ طلباء کی سب سے زیادہ دلچسپی والی

 مخصوص رسگرمیوں کی شناخت کے لیے طالب علموں اور

  ان کے والدین کے ساتھ بات کرنا بھی رضوری ہے۔

 طلباء اور والدین کی جانب سے معلومات کئی طریقوں

 سے جمع کی جا سکتی ہیں۔ ہم آپ کو دو طریقوں پر غور

 کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پہال اپنے اسکول میں مختلف

 درجوں کے طلباء کے ایک منائندہ گروپ کے ساتھ ایک آسان

 رسوے انجام دینا ہے۔ اسے ایک کاغذی رسوے تیار کرنے

 تو آپ کو اکائی 2 میں زیر بحث الئے گئے مؤثر افزودگی کے

  پروگرام کے لیے رہنام اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔

 :وہ چھہ مراحل یہ ہیں

 مرحلہ 1۔  اپنے غیر نصابی پروگرام کے لیے مواد کے

بارے میں طلباء، والدین اور اساتذہ کا محاسبہ کریں۔

 مرحلہ 2۔ رسگرمی کی منصوبہ بندی اور مواد تیار

کرنے کے لیے لوگوں کو بھرتی کریں۔

 مرحلہ 3۔ اپنی غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے منصوبہ

 بندی اور مواد کو منظم کرنے کے لیے ایک فارمیٹ

مقرر کریں۔

 مرحلہ 4۔ نشست کی رسگرمی کی منصوبہ بندی اور

سہولت کاروں کے لیے گائیڈ تیار کرنا

 مرحلہ 5۔ سہولت کاروں کی بھرتی کریں، خدمات

 حاصل کریں اور تیار کریں، نیز کمیونٹی چیمپیئنز کو

 منظم کریں۔

مرحلہ 6۔ دوران مالزمت کوچنگ اور حامیت۔

 ان مراحل میں سے ہر ایک کی وضاحت ذیل میں پیش کی

 گئی ہے۔

•

•

•

•

•

•
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 کامیاب افزودگی پروگرام کے سب سے اہم اصولوں میں سے ایک ہے لڑکیوں اور لڑکوں

 کو مساوی طور پر رشکت کے اہل بنانا۔ ٹیمور لیسٹے میں یہ لڑکیاں والی بال کھیلنے

میں اتنا ہی مزہ لیتی ہیں جتنا کہ لڑکے۔

!یہ لڑکوں کے لۓ رصف ایک گیم ہی نہیں ہے



صفحہ 114           سیکشن 3 

کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

طلباء اور والدین کے لیے ممکنہ ایف جی ڈی سواالت کی ایک فہرست۔

طلباء کے لیے سواالت

 کیا آپ نے ماضی میں انریچمنٹ رسگرمیوں میں حصہ لیا ہے؟ اگر ہاں، کن رسگرمیوں سے آپ سب سے زیادہ لطف

 اندوز ہوئے؟

ان رسگرمیوں سے آپ کیوں لطف اندوز ہوئے؟

 اپنے افزودگی کے پروگرام میں آپ کون سی دیگر رسگرمیاں رکھنا چاہیں گے؟

ایک ہفتے میں کتنی بار آپ انریچمنٹ رسگرمیوں میں حصہ لینا چاہیں گے؟

کیا انریچمنٹ رسگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کو اسکول میں مدد ملتی ہے؟ کیسے؟

 اگر آپ اسکول آتے ہیں تو کیا افزودگی کا پروگرام متاثر کرتا ہے یا نہیں؟

 کیا آپ کے والدین نے کبھی آپ سے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسکول کے دوران انریچمنٹ رسگرمیوں میں حصہ

 لیں۔

اگر افزودگی کا پروگرام منسوخ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟

والدین کے لیے سواالت

آپ کا بچہ سب سے زیادہ کن رسگرمیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے؟

جب آپ کے بچوں کے پاس گھر پر کرنے کے لیے کچھ کام نہیں ہوتا، تو وہ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں؟

کیا آپ کا بچہ ڈرائنگ سے لطف اندوز ہوتا ہے؟

آپ کے بچوں کے پسندیدہ کھیل کون سے ہیں؟

 کیا آپ کے بچے اسکول کے بعد غیر تعلیمی رسگرمیوں میں حصہ لینے سے لطف اندوز ہوں گے؟

 کیا آپ جانتے ہیں کہ اسکول میں انریچمنٹ رسگرمیاں ہوتی ہیں؟

اگر ہاں، کیا آپ کے بچہ نے انریچمنٹ رسگرمیوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا؟

 اگر ہاں، ان رسگرمیوں کے بارے میں آپ کے بچہ نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کی کوئی مثال فراہم کریں یا کسی

کہانی کا اشرتاک کریں۔

 کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ انریچمنٹ رسگرمیوں کو پسند کرتا ہے؟

 اور تقسیم کرنے اور پھر نتائج کو مرتب کرنے کے ذریعہ کیا

 جا سکتا ہے۔ کچھ کالس رومز میں زبانی سواالت پوچھنا بھی

 ممکن ہے جب کہ طلباء اپنے جوابات کاغذ کے پرچوں پر

 درج کریں۔ پھر انھیں جمع اور مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اسی

 طرح کا ایک رسوے والدین کے ذریعہ مکمل کیے جانے کے

  لیے طلباء کے ساتھ ان کے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔

 دورسا طریقہ طلباء اور والدین کے مختلف گروپ کے ساتھ

 غیر رسمی فوکس گروپ بات چیت )ایف ڈی جی( کا انعقاد

 کرنا ہے۔  ذیل میں آپ کی ایف ڈی جی کو منظم اور منعقد

کرنے کے لیے تجاویز کی ایک فہرست دی گئی ہے۔

 رشکاء کی تعداد زیادہ سے زیادہ 16 اور کم سے کم 8

 تک محدود رکھیں۔

 اچھی معلومات حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے،

 طلباء کو مندرجہ ذیل گروپ میں منظم کریں: متام

 لڑکیاں ایک ہدف درجے میں؛ متام لڑکے ایک ہدف

 درجے میں؛ لڑکیاں مختلف درجوں میں؛ لڑکے مختلف

 درجوں میں؛ اور مختلف درجوں سے لڑکوں اور لڑکیوں

   کا ایک مخلوط گروپ۔

 والدین کے ساتھ ایک ایف جی ڈی بہرتین طور پر

•

•

•

 منظم کی جاتی ہے تاکہ ایک رصف والد کے لیے ہو اور

 دورسی رصف والدہ کے لیے ہو۔

 ایف جی ڈی سے قبل کچھ سواالت تیار کریں )ایف

 xx جی ڈی کے لیے چند منونہ سواالت نیچے جدول

میں دیے گئے ہیں(۔

 رشکاء کے درمیان ایک کھلی بحث کی حوصلہ افزائی

 کریں اور سہولت کار اور رشکاء کے درمیان سوال

 جواب نشست سے احرتاز کریں۔ رشکاء بحث کو جس

 سمت لے جانا چاہتے ہوں اس کی پیروی کے لیے فراخ

دل رہیں۔

 اپنے سواالت رشوع کرنے سے پہلے رشکاء کو آپس

 میں بات چیت کرنے کے لیے چند ملحات کی اجازت

 دیں تاکہ وہ ایک دورسے کے ساتھ پرسکون محسوس

 کریں۔

 خود کو، بحث کی ریکارڈنگ کرنے والے شخص کو اور

 ایف جی ڈی کے مقصد کو متعارف کرائیں۔ رشکاء کو

 یقین دالئیں کہ اگرچہ بات چیت کی رسخیاں تحریر

 میں الئی جائیں گی، ان کے ناموں کا استعامل نہیں

 کیا جائے گا اور ان کی رشاکت کو گمنام رکھا جائے

 گا۔ پھر ایف جی ڈی کے لیے بنیادی قوانین کا جائزہ

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

 A6 جدول 
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خیاالت تخلیق کرنے کے لیے ایک فوکس گروپ بحث )ایف جی ڈی( رسگرمی۔

 مختلف غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے لوگوں کا مشورہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وقت آپ کو جن چیلنجوں کا سامنا

 کرنا پڑ سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رصف ان رسگرمیوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جن میں انھوں نے حصہ

 لیا ہو یا جن سے وہ بہت واقفیت رکھتے ہوں۔  اس کے نتیجے میں عام رسگرمیوں کی قدرے چھوٹی فہرست بن سکتی

 ہے۔ ایف جی ڈی رشکاء کو اپنے پروگرام میں شامل کیے جا سکنے والی مختلف غیر نصابی رسگرمیوں کی ایک فہرست

 فراہم کرنا طلباء، والدین اور دورسوں کو تحلیقی طور پر سوچنے میں مدد کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے۔ ممکنہ رسگرمیوں

 کی ایک متنوع فہرست کے بغیر، اکرث لوگ چند رسگرمیوں پر ہی توجہ مرکوز کریں گے، جس سے وہ واقفیت رکھتے ہیں،

 جیسے فٹ بال اور بیڈ منٹن۔

مندرجہ ذیل رسگرمی ایک ایف جی ڈی کے حصے کے طور پر اس چیلنج سے منٹنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

 مرحلہ 1: کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کا ایک سیٹ تیار کریں جن پر ایک رسگرمی کا نام لکھا ہوا ہو۔  اس میں مخلوط

 رسگرمیوں کی 10 یا زیادہ کاغذ کی پرچیاں شامل ہو سکتی ہیں جن سے لڑکوں اور لڑکیوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔

 کافی سیٹ تیار کریں تاکہ ایف جی ڈی میں حصہ لینے والے ہر ایک شخص کو ایک مکمل سیٹ حاصل ہو۔ ایک چھ یا

آٹھ ڈبوں کا سیٹ بھی تیار کریں جو منرب 1 کے ساتھ رشوع ہوتے ہوں۔

 مرحلہ 2: وضاحت کریں کہ کاغذ کی پرچیاں تجویز کردہ رسگرمیاں ہیں اور یہ کہ رشکاء رسگرمیوں کے اپنے پہلے،

 دورسے، تیرسے اور چوتھے اختیارات منتخب کریں گے اور پھر کاغذ کی پرچی کو اسی منرب سے مشابہ ڈبے میں ڈال

دیں گے۔

 مرحلہ 3: متام رشکاء کو کاغذ کی پرچیاں دیں اور فوری طور پر درج رسگرمیوں کا جائزہ لیں ایسی صورت میں جبکہ ہو

 سکتا ہے بعض لوگ ان سے واقفیت نہ رکھتے ہوں۔

 مرحلہ 4: دو یا تین کاغذ کی خالی پرچیاں دیں تاکہ لوگ رسگرمیوں کو شامل کر سکیں جن سے ان کے خیال میں طلباء

 لطف اندوز ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی تجاویز لکھیں، ان کے خیاالت کے بارے میں پوچھیں اور پھر ان سے

 وضاحت کرنے کے لیے کہیں کہ ان کے خیال میں یہ ایک اچھی رسگرمی کیوں ہے۔ ایک پوسٹر یا بورڈ پر ہر تجویز کی

 فہرست بنائیں۔ ان سے مختلف خیاالت کی درجہ بندی کرنے کے لیے کہیں اور پھر رشکاء سے کاغذ کے خالی صفحات

  پر اوپر کے تین نئے خیاالت لکھنے کو کہیں۔

 مرحلہ 5: اب ہر شخص سے متام رسگرمیوں پر دھیان سے غور کرنے اور اپنی اعلٰی فوقیت والی رسگرمی کو منتخب کرنے

 کے لیے کہیں۔ پھر ہر شخص سے اپنی پہلی پسند کو منرب 1 نشان لگے ہوئے ایک ڈبے میں ڈالنے کو کہیں۔ انھیں اس

 رسگرمی کا نام نہیں بتانا چاہیے یا اس بات کی وضاحت نہیں کرنا چاہیے کہ انھوں نے اسے کیوں منتخب کیا۔ بس انھیں

 اسے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے۔ ان سے ان کے دورسے، تیرسے اور چوتھے اختیارات کو منتخب کرنے اور انھیں منرب

 شدہ ڈبوں میں ڈالنے کے لیے کہنے کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ کسی بھی مقام پر اس عمل کو روک سکتے

 ہیں، لیکن پانچویں یا چھٹے اختیار کے بعد، اختیارات کم فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ جب آپ رک جائیں، ان سے ان کی

  باقی بچی ہوئی کاغذ کی پرچیوں کو آخری ڈبے میں ڈالنے کے لیے کہیں۔

 مرحلہ 6: جبکہ سہولت کار ایف جی ڈی کو جاری رکھے ہوئے ہو، ایک اور شخص کو ہر ڈبے میں شامل رسگرمیوں کی

  ایک فہرست مرتب کرنا چاہیے۔

 مرحلہ 7: ایف جی ڈی کے اختتام پر، بحث کے لیے اس لسٹ کو گروپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا

 امکان ہے کہ گروپ پہلے، دورسے، تیرسے اور چوتھے اختیارات میں کچھ تبدیلیاں کر سکتا ہے، لیکن اس رسگرمی کو

 آپ کو ان رسگرمیوں کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کرنا چاہیے جن میں ایف جی ڈی رشکاء کے خیال میں نوجوان

  لوگ حصہ لے کر لطف اندوز ہوں گے۔

•

•

•

•

•

•

•

 ایک رسگرمی جسے ایک ایف جی ڈی کے دوران مختلف قسم کے گیمز اور رسگرمیوں کے انتخاب کی حوصلہ افزائی کے لیے :
 جدول B6 انجام دیا جا سکتا ہے۔
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 اندازہ فراہم کرنے کے لیے ، مندرجہ ذیل جدول میں ایس

 ڈی پی پی میں تین ماملک تیار اور الگو کیے گئے غیر نصابی

 پروگراموں کے اقسام اور مواد کی وضاحت کی گئی ہے۔

 متام غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے خصوصی سازوسامان اور

 مواد تیار کیے جانے کی رضورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور

 پر، اگر آپ کے پروگرام میں باسکٹ بال یا فٹ بال شامل ہوں

 گے، تو آپ کو سازوسامان، ایک میدان یا کورٹ کی رضورت

 ہوگی، لیکن آپ کو کوئی نئے مواد تیار کرنے کی رضورت

 نہیں ہوگی۔ دورسی رسگرمیوں، جیسے کہ منظم گیمز یا

 فنون اور دستکاری میں، سہولت کاروں اور رشکاء کو انھیں

 انجام دینے میں مدد کے لیے مواد اور شیڈول کی رضورت

  ہوگی۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے مواد تیار کرنے کے لیے

 تدریسی پروگراموں کے لیے مواد تیار کیے جانے کے مامثل

 عمل کی پیروی کی جا سکتی ہے جیسا کہ اکائی 4 میں زیر

 بحث الیا گیا ہے۔ رسگرمیوں اور مواد نیز سہولت کاروں کے

 لیے ہدایات تیار کرنے کے بارے میں علم رکھنے والے لوگوں

 کی ٹیم کو بھرتی کرنے کی رضورت ہوگی۔  نشست کی

 منصوبہ بندی )دائیں طرف خاکہ 18 دیکھیں(، سہولت کار

 گائیڈ، اور تربیتی کتابچے تدریس کے لیے استعامل کیے گئے

 فارمیٹس کا استعامل کر سکتے ہیں۔ کچھ رسگرمیوں کے لیے،

 جیسے کہ شطرنج کلب، آپ کو رصف شطرنج کے قوانین لکھ

 کر رکھنے، سہولت کاروں کو رشکاء کو کافی شطرنج بورڈ اور

 مہرے فراہم کرنے کے قابل بنانے کے خیاالت تیار کرنے، اور

 شطرنج کے لیے نئے طلباء کو کھیلنا سیکھنے میں مدد کے

 لیے بعض تجاویز کی رضورت ہوگی۔ تاجکستان میں، درجہ

 9 کے طلباء کو تدریسی پروگرام کے دوران بورڈ کے کھیلوں،

 پہیلیوں، آرٹ کی اشیا اور کھیلوں کے سامان کا ایک انتخاب

 فراہم کیا گیا جسے وہ سامجی گھنٹے کے بعد کے دورانیہ

 میں انفرادی طور پر یا ایک گروپ میں جاری رکھ سکتے

 تھے۔ ایک مکمل غیر نصابی پروگرام کے لیے جس میں

 متعدد رسگرمیاں شامل ہوں، نشست کے منصوبے تیار کیا

 جانا چاہیے جو رسگرمیوں کی وضاحت کرتے ہوں اور ان کے

 ذریعہ غیر نصابی رسگرمی کے سہولت کار کو گائیڈ کرتے

 ہوں۔ بھارت میں ایس ڈی پی پی سے ایک منونہ نشست کی

 منصوبہ بندی کے ٹیمپلیٹ کی ذیل میں توضیح کی گئی ہے

 )خاکہ 19(، ساتھ ہی فنون اور دستکاری کے لیے ایک مکمل

 ۔)X شدہ نشست منصوبہ بندی دکھائی گئی ہے )خاکہ

 )ایس ڈی پی پی بھارت سے نشست کی منصوبہ بندیوں کے

 مکمل سیٹ کو اکائی 5 ڈجیٹل ضمیمہ میں شامل کیا گیا ہے

 ایک ٹیمپلیٹ تیار کرنا اور استعامل کرنا اس بات کو یقینی

 بنائے گا کہ متام نشست کے منصوبے جو آپ تیار کریں گے

 ان میں اساتذہ اور سہولت کاروں کے لیے کامیابی کے ساتھ

 رسگرمیوں کا انعقاد کرنے کے لیے رضوری مواد موجود ہوگا۔

 رسگرمیوں اور حامیتی مواد کا انتخاب کرنا۔ غیر نصابی

 رسگرمیاں طلباء کو لطف اندوز ہونے کے قابل بنانے کے لیے

 ڈیزائن کی جاتی ہیں جبکہ وہ سامجی، جذباتی، تخلیقی،

 مسئلہ کو حل کرنے اور جسامنی مہارتوں کی تعمیر کر

 لیں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہر کسی کی رشاکت

 کا احرتام کیا جانا چاہیے۔ نیز اس بات کی بھی تاکید

 کریں کہ جو سواالت آپ پوچھیں گے ان کے کوئی

 صحیح یا غلط جوابات نہیں ہیں۔

 ایف جی ڈی عام طور پر ایک گھنٹے سے زیادہ تک

 نہیں چلتی۔ وہ مخترص ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی

 کبھار، رشکاء بات کرنا جاری رکھنا چاہیں گے۔

 یقینی بنائیں کہ گروپ میں ہر شخص کو تعاون کرنے

 کا موقع ملے۔ ایک یا چند رشکاء کی بحث پر غالب

 آنے سے روک تھام کرنا اہم ہے۔

 رشکاء کو آپ کے سواالت کے تفصیلی جوابات فراہم

 کرنے میں مدد کے لیے فالو-اپ سواالت کا استعامل

 کریں۔ عمومی معلومات بہت زیادہ فائدے مند نہیں

 ہے۔

 ایف جی ڈی ایسی رسگرمیوں کی منصوبہ بندی میں آپ

 کی مدد کے لیے تفصیلی معلومات حاصل کرنے کا ایک

 اچھا فوری طریقہ ہیں جن میں حصہ لینے سے طلباء

 لطف اندوز ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ، یہ عمل

 نوجوان لوگوں کو ڈیزائن اور فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ

 محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے ذریعہ، امکانی

 طور پر نوجوان لوگ غیر نصابی پروگرام کو اپنا محسوس کرنا

 رشوع کریں گے نہ رصف ایسی کوئی چیز جسے بالغین کے

 ایک گروپ نے منظم کیا ہو۔ اس کے نتیجے میں یہ زیادہ

 سے زیادہ رشکت کی حوصلہ افزائی کرے گا اور آپ کے غیر

 نصابی پروگرام کی کامیابی کے موقع میں اضافہ کرے گا۔

 اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرنے سے پہلے، اسکول کے ڈائریکٹر،

 اساتذہ، منتظمین اور کمیونٹی فریقین کو اپنے غیر نصابی

 پروگرام کو الگو کرنے کے لیے دستیاب مالی، اشیاء، عملے

 اور رضاکارانہ وسائل کی شناخت کر لینا چاہیے۔ آسانی

 سے دستیاب وسائل کی نشاندہی کے عالوہ، ڈیزائن ٹیم کو

 کمیونٹی میں دیگر وسائل کی تالش کرنا چاہیے۔ جب ٹیم

 کی طرف سے طلباء اور والدین کے لیے ایک غیر نصابی

 پروگرام کا خیال پیش کرنے کے لیے سب سے پہلی عوامی

 میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو رشکاء سے اس بارے میں

:خیاالت طلب کیے جانے چاہیے کہ کون

 رسگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے رضاکارانہ کام کر

سکتا ہے؛

 مواد وسائل جیسے کہ گیمز، کھیلوں کے سامان، آرٹ

 کے سازوسامان، ملبوسات، وغیرہ کا تعاون کر سکتا

ہے؛ اور

 غیر نصابی پروگرام کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی تقریبات

 کا اہتامم کر سکتا ہے۔

 اپنے پروگرام کے نفاذ میں مدد کے لیے خیاالت تخلیق

 کرنے کے عالوہ، طلباء اور والدین سے اپنے پروگرام کے لیے

 خیاالت فراہم کے لیے کہنا پروگرام کے تئیں ان کی وابستگی

 کو مستحکم کرے گا، مزاحمت میں کمی یا روک تھام کرے

 گا، اور لوگوں کو یہ محسوس کرنے میں مدد کرے گا کہ وہ

  ڈیزائن اور ترقی کے عمل کا حصہ ہیں۔

 آپ کس قسم کے پروگرام تیار کر سکتے ہیں اس کا کچھ

•

•

•

•

•
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 رہے ہوں۔ منتخب رسگرمیوں اور سہولت کاروں کی حامیت

 کے لیے تیار کیے جانے والے مواد کو ان مقاصد کو حاصل

 کرنے میں سہولت کاروں کی مدد کرنا چاہیے۔ پروگرام میں

 حصہ لینے اور اسکول میں بنے رہنے کے لیے، طلباء کی

 حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی رسگرمیوں کا انتخاب کیا

 جانا چاہیے، خاص طور سے ان کی جو اسکول چھوڑنے کے

 خطرے میں ہوں۔ مختلف رسگرمیوں میں طلباء کو مرصوف

 کرنے کے لیے استعامل کیے جانے والے نقطہ نظر کو یہ

 یقینی بنانا چاہیے کہ لطف اندوز ہونا اصل مقصد ہے اور

 یہ کہ رسگرمیاں متام طلباء کی صالحیتوں کی حد میں ہیں۔

 مندرجہ ذیل جدول وسیع پیامنے پر ان غیر نصابی رسگرمیوں

 کی وضاحت کرتی ہے جنھیں آپ کے پروگرام میں شامل کیا

 جا سکتا ہے اور وہ مواد جن کی ان رسگرمیوں کو انجام دینے

 میں رضورت پڑ سکتی ہے۔

 آپ کا پروگرام غیر نصابی رسگرمیوں کے اصولوں کے ارد گرد

 ڈیزائن کیا جانا چاہیے جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول میں

 پیش کیا گیا ہے۔ مزید تفصیالت کے لیے، ڈجیٹل ضمیمہ

 میں غیر نصابی رسگرمیوں کے سہولت کاروں کے لیے تیمور

 لیستے دستورالعمل سے رجوع کریں۔  ایک غیر نصابی

 پروگرام میں متام رسگرمیوں کو بچہ اور نوجوان-پرور تجربات

 فراہم کرنا چاہیے جو اسکول کو طلباء کے لیے ایک پرکشش

اور خوش آئند جگہ بناتے ہوں۔

ایس ڈی پی پی پروگرام میں منصوبہ بند کیے گئے غیر نصابی پروگراموں کا خالصہ

 ملک اور پروگرام کی

قسم

 بھارت - آنند شالہ

))ہیپی اسکول

 – تاجکستان

 سامجی گھنٹہ

 )تدریسی گھنٹے کے

)بعد

 تیمور لیستے -

 تفریحی اور سامجی

رسگرمیاں

غیر نصابی پروگرام مواد طلباء کے درجے سہولت کار کتنی بار اور کب

 زبان، فنون اور

دستکار، اور کھیل

 اسکول کے سامجی

 گھنٹے کے بعد

 طالب علم کا -

 رسالہ، ناول اور

 کتابیں پڑھنا، گیمز

اور کھیل

گیمز اور کھیل

 درجے 5 اور 6

درجہ 9

درجے 4، 5 اور 6

 اساتذہ اور کمیونٹی 

چیمپیئنز

 اسکول کے مضامین

کے اساتذہ

 ادائیگی شدہ سہولت

کار

 اسکولی دن کے

 آخری وقفے کے

 دوران ہفتے میں

4 بار

 تدریسی نشست کے

 بعد ایک گھنٹہ کے

 لیے ہفتے میں 5 سے

6 بار

 ہفتے میں ایک بار،

 رشکت کرنے والے

 طلباء کے اسکولی

اوقات کی بنیاد پر

C6 جدول 
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D6 جدول 

نشست کی منصوبہ بندی کی ساخت 

موضوع

یہ حصہ سہ ماہی کے موضوع کا ذکر کرے گا۔ پہلی سہ ماہی کے لیے منتخب کیا گیا موضوع ہے ”گاؤں“۔

 نشست کی منصوبہ بندیوں میں سہولت کاری کو آسان بنانے کے لیے لچک کی اجازت دینے کے ساتھ ممکنہ حد

 تک زیادہ سے زیادہ تفصیل شامل ہے۔ نشست کی منصوبہ بندیوں کی ایک متعین ساخت ہوتی ہے جو مندرجہ

:ذیل ہے

 رسگرمی

یہ حصہ رسگرمی کے نام کا ذکر کرتا ہے۔

دورانیہ

 یہ حصہ رسگرمی کے لیے کل وقت کا ذکر کرتا ہے۔ یہ یا تو ایک 40 منٹ یا ایک 85 منٹ کا منصوبہ ہوگا۔

خالصہ

یہ حصہ ہمیں مخترص طور پر رسگرمی اور اس میں شامل عمل کے بارے میں بتاتا ہے۔

مقصد

 جبکہ تخلیقی افزودگی، اظہار ذات اور واقفیت وہ وسیع مقاصد ہیں جن کے لیے رسگرمیوں کو ڈیزائن کیا جاتا

 ہے، کچھ مخصوص مقاصد بھی ہیں جو ہر ایک مقصد کی وضاحت کرتے ہیں۔ طلباء کو مؤثر طور پر گائیڈ کرنے

کے لیے رسگرمیوں کا انعقاد کرتے ہوئے ان مقاصد سے باخرب ہونا بے حد اہم ہے۔

مہارتیں

 ہر رسگرمی کو طلباء میں کچھ مہارتیں دلنشین کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حصے میں ان مہارتوں کی

 فہرست ہے جو ہم امید کرتے ہیں کہ رسگرمی سے طلباء کو حاصل ہوں گی۔

طریقہ کار

 ہر رسگرمی کے لیے 4 اہم عنارص ہیں۔ ہر عنرص میں اس بات کی یقین دہانی کا ایک منطقی بہاؤ ہے کہ طلباء

رسگرمی میں آسانی محسوس کریں گے۔

جوش دالنے واال

 یہ ایک تفریحی رسگرمی ہے جس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں - ایک آسان کھیل، ایکشن گیت، وغیرہ وغیرہ۔

 ایسا کرنے کا مرکزی خیال طلباء کو شور مچانے دینا اور باقی کی رسگرمی کے لیے ماحول سازگار کرنا ہے۔ سہولت

 کار کے طور پر، یہ بے حد اہم ہے کہ آپ اعلٰی سطح کی توانائی کا مظاہرہ کریں اور طلباء کے ساتھ برابر کے

 رشیک بنیں۔ ہر کوئی آپ کی قیادت کی پیروی کرے گا؛ لٰہذا ایک اچھی مثال قائم کرنا اہم ہے۔ یہ باقی کی

 رسگرمی کے لیے طلباء کو توانائی دے گا، وہ یہ جاننے کے لیے بے تاب ہوں گے کہ ان کے لیے اس میں کیا ہے۔

جاری
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نشست کی منصوبہ بندی کی ساخت 

رسگرمی کا تعارف

 یہ حصہ اس بات کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح طلباء کو رسگرمی سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ طلباء

 کے خیاالت اور دیے گئے موضوع کے بارے میں ان کے گزشتہ تجربات کے بارے میں ان کے ساتھ ایک گفتگو

 کا آغاز کرنے کے بارے میں ہے۔ یہاں ہم طلباء کو دی گئی رسگرمی سے متعلق ان کے تجربے کو منتخب کرنے

 کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی پر کچھ  عکاسی کرنے اور پہلے کے تجربے کے نہ سوچے ہوئے پہلوؤں کے

 بارے میں بات کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں جس چیز پر عمل کرنا ہے اس کے بارے میں طلباء کے درمیان

 ایک دلچسپی پیدا کرنا اہم ہے۔ جس طریقے سے اسے منعقد کیا جاتا ہے وہ رسگرمی میں طلباء کی رشکت کی

سطحوں کو تعین کرنے میں بہت اہم ہے۔

 نشست کی منصوبہ بندیوں میں سہولت کاری کو آسان بنانے کے لیے لچک کی اجازت دینے کے ساتھ ممکنہ حد

 تک زیادہ سے زیادہ تفصیل شامل ہے۔  نشست کی منصوبہ بندیوں کی ایک متعین ساخت ہوتی ہے جو مندرجہ

:ذیل ہے

 بھارت میں استعامل کے لیے ایس

 ڈی پی پی کے ذریعہ تیار کردہ

 غیر نصابی رسگرمیوں کی نشست

 کی منصوبہ بندی کی کتاب کا

رسورق۔

 جدول D6 جاری -    

     E6 جدول 
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  مندرجہ ذیل چار صفحات نشست کی منصوبہ بندی کی کتاب سے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح نشست –   

 جدول F6    منصوبہ بندی کے ٹیمپلیٹ کو ایک مرصوف رسگرمی تیار کرنے کے لیے استعامل کیا جا سکتا ہے۔
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      F6 خاکہ 
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      F6 خاکہ 
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      F6 خاکہ 
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رسگرمیوں کی قسمیں ممکنہ مواد

فنون اور دستکاری

 تخلیقی فنون - پینٹنگ، ڈرائنگ، کاغذ کی لگدی، عامرت کے منونے، دیواری نقاشی، مجسمہ سازی، دستکاری،

سالئی،بنائی، لکڑی کے کام، مٹی کے برتن، وغیرہ۔

کھیل

فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، مقامی روایتی کھیل، تیراکی، ٹریک اور فیلڈ، ٹینس، وغیرہ۔

گیمز

 بورڈ گیمز، شطرنج، چیکرس، رسی کودنا، تاش کے کھیل، روایتی مقامی گیمز، کمپیوٹر گیمز، وغیرہ۔

لسانی ترقی

 مباحثہ، تقریر، بحث گروپ، پڑھنا اور کالم سنانا، شاعری، مخترص کہانی لکھنا، اسکول کے اخبار، ریڈیو، وغیرہ۔

کلب

 نوجوان کسان کلب، ماحولیات/ماحولیاتی کلب، سائنس کلب، فلکیات کلب، بزنس کلب، روبوٹکس/کمپیوٹر کلب،

 وغیرہ۔

ڈرامہ اور ڈانس

 رقص اور ڈرامہ پروڈکشن، ناٹک، طنز و مزاح، کمیونٹی تھیٹر، وغیرہ۔

موسیقی

 موسیقی کے آالت بجانا، راک اینڈ رول، کورس، مارچنگ بینڈ، اسکول بینڈ، وغیرہ۔

      G6 ٹیبل 
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غیر نصابی رسگرمیوں کے اصول

طالب علم مرکوز اور فعال آموزش

 طلباء اس وقت سب سے بہرت طور پر سیکھتے ہیں جب وہ دورسوں کو دیکھنے یا سننے کے بجائے فعال طور پر

 رسگرمی میں مرصوف ہوتے ہیں۔

 جب طلباء اپنی دلچسپی کی چیزوں میں اپنی سمجھ تیار کر رہے ہوں تو انھیں سواالت پوچھنے کے لیے چیلنج کریں

 اور پھر فعال طور پر جوابات تالش اور دریافت کریں۔

فعال طور پر رسگرمیوں میں مرصوف رہنا طالب علم کی ترغیب اور دلچسپی میں اضافہ کرتا ہے۔

 طلباء کو جوابات دینے کے بجائے ایک سازگار ماحول میں ”چیزوں کے حل“ نکالنے دیں۔

 طلباء کے لیے انفرادی طور پر اور گروپ میں خیاالت اور تصورات دریافت کرنے کے لیے تعمیری، معاون طریقے فراہم

 کریں۔

تنقیدی سوچ، پوچھ تاچھ اور ترشیحی مہارتوں میں مرصوف رہنے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔

 ان موضوعات اور رسگرمیوں پر توجہ مرکوز کریں جو نوجوان لوگوں کی زندگیوں سے متعلق ہوں۔

 تفریح اور حوصلہ افزائی

مزاح کو متام رسگرمیوں میں شامل کریں۔

نوجوان لوگوں کو اپنی رسگرمیوں کی ہدایت کرنے اور فیصلے لینے کے قابل بنائیں۔

 ایسے ماحول تیار کریں جو نوجوان لوگوں کو لطف اندوز ہونے،  فعال ہونے اور باہر وقت رصف کرنے کے قابل بناتے

ہوں۔

طلباء کے لیے ایسی آموزش میں مرصوف رہنے کے مواقع تیار کریں جو مزیدار ہوں۔

مثبت آموزش

یقین کریں کہ طلباء چیزوں کو کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ وہ نہیں کر سکتے ۔

 طلباء کی حصولیابیوں کا جشن منائیں، اور پھر ان کامیابیوں پر طلباء کے علم اور سیکھنے کے مواقع کی توسیع اور

 اضافہ کی بنیاد رکھیں۔

 فرض کریں کہ طلباء سیکھنا اور رسگرمیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور پھر متام طلباء کو فعال طور پر حصہ لینے کے

 قابل بنانے کے طریقے تالش کریں۔

طلباء کو ان کی آموزش اور رسگرمیوں کو منظم کرنے اور خود کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے قابل بنائیں۔

اچھے طرزعمل کی حوصلہ افزائی کریں، انھیں مضبوط بنائیں اور تعریف کریں۔

مثبت طرزعمل کو شناخت کریں، تسلیم کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔

فعال طور پر منفی رویوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔

با مقصد مرصوفیت کے قابل بنائیں۔

شمولیتی نقطہ نظر

باہمی اعتامد کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آہنگ گروپ تیار ہو سکے۔

طلباء کی مختلف آموزشی رضوریات کو تسلیم کریں۔

تسلیم کریں کہ متام طلباء کو یکساں چیلنج یا مشکالت کا سامنا نہیں ہوتا۔

فعال طور پر مختلف آموزشی انداز اپنائیں۔

 شمولیتی رسگرمیاں تیار کریں تاکہ عمر، جنس، زبان، قومیت، معذوری، معاشی حیثیت، یا ثقافتی پس منظر سے قطع

 نظر، متام طلباء حصہ لے سکیں۔

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

      H6 ٹیبل 
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 رشوع سے ہی والدین کے ساتھ وابستگی رکھیں، انہیں غیر نصابی پروگرام کے ڈیزائن،

 تیاری اور نفاذ میں شامل ہونے کے قابل بنائیں۔ تاجیکستان میں ان والدوں نے سامجی

گھنٹے کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔

والدین کامیابی کی کنجی ہیں
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 مرحلہ 3۔ اپنی غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے
 منصوبہ بندی اور مواد کو منظم کرنے کے

لیے ایک فارمیٹ مقرر کریں۔
 غیر نصابی رسگرمیوں کو پرلطف، دلکش ہونا چاہیے اور

 ان میں خودمختاری کے بعض عنارص ہونا چاہیے۔ تاہم،

 رسگرمیوں کے اندر ساخت بھی اہم ہے۔ ایک مقررہ معمول

 طلباء میں مخصوص رشکت کے طرز عمل پیدا کرنے میں

 مدد کر سکتا ہے، جیسے کہ حارضی لینا، ہدایات کو سننا، با

 ادب ہونا، سواالت اور مظاہر کے لیے تیاری کرنا اور جو کچھ

 وہ سیکھتے ہیں اس کا اشرتاک کرنا، اور محفوظ اور شائستہ

 طرزعمل کی مشق کرنا۔

موضوع

رسگرمیاں  ہدف شدہ
مہارت

 خاکہ 7 – اس بات کی وضاحت کہ موضوعات، رسگرمیاں اور

مہارتیں کیسے متعلق ہیں۔

 رسگرمی کی منصوبہ بندی کو ہر رسگرمی کے لیے ایک دلیل،

 رسگرمی کے مقاصد کی ایک وضاحت، مطلوبہ مواد کی ایک

 فہرست اور سہولت کاروں کے لیے واضح، مرحلہ وار ہدایات

 شامل کرنا چاہیے۔ سہولت کاروں کے گائیڈ میں غیر نصابی

 رسگرمیوں کے لیے رضوری وقت کا طول شامل ہونا چاہیے

 )ایک سمسٹر، ایک سال، وغیرہ۔(۔

 رسگرمیاں ایک بڑے موضوع یا اکائی کا حصہ ہو سکتی ہیں۔

 موضوعات کسی خاص عنوان کے اردگرد رسگرمیوں کے ایک

 سیٹ کو منظم کرنے اور اس بات کی یقین دہانی میں مدد

 کے لیے کہ طلباء اہم مہارتیں حاصل کرتے ہیں معاون ہوتے

ہیں۔ مندرجہ باال خاکہ 21 اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔

 بھارت میں ایس ڈی پی پی کے غیر نصابی پروگرام کے لیے

 موضوع تھا ”گاؤں“۔ یہ موضوعاتی نقطہ نظر مندرجہ

 ذیل خاکہ 22 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک موضوع کا استعامل

 سہولت کاروں کو رسگرمیوں کو ایک ساتھ رکھنے کے قابل

 بنائے گا اور طلباء کو نئی معلومات کے شعور میں مدد ملے

 گی۔ موضوعات تعلیمی نصاب کے عنوانات سے بھی منسلک

ہو سکتے ہیں۔

 ایک غیر نصابی رسگرمی کی منصوبہ بندی کے مخصوص اجزا

میں شامل ہو سکتے ہی

•
•

 مرحلہ 2۔ رسگرمی کی منصوبہ بندی اور مواد
تیار کرنے کے لیے لوگوں کو بھرتی کریں۔

 آپ کے پروگرام میں ہونے والی رسگرمیوں کے لیے مواد تیار

 کرنے کے لیے آپ کے پروگرام کی رسگرمیوں کے بارے میں

 معلومات رکھنے والے لوگوں کے ایک گروپ کو بھرتی کرنے

 کی رضورت ہوگی۔ لوگ رسگرمیوں کو انجام دینے کے لیے

 سہولت کاروں کی گائیڈ بھی تیار کریں گے اور تربیت کاروں

 کی تربیت کریں گے یا براہ راست غیر نصابی رسگرمی کے

سہولت کاروں کی تربیت کریں گے۔

 ڈیولپرز کی مہارتیں اور صالحیتیں غیر نصابی رسگرمیوں کی

 اقسام کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ کے پروگرام کا حصہ

 ہوں گی۔ یہ ٹیم اساتذہ، دیگر معلمین، والدین اور کمیونٹی

 کے دورسے اراکین پر مشتمل ہو سکتی ہے جو تخلیقی،

 باخرب، اچھے مصنفین ہوں اور دورسوں کو سیکھنے میں مدد

  کے لیے معلومات منظم کرنے کا کچھ تجربہ رکھتے ہوں۔

 متبادل طور پر، وزارت اپنے بعض عملے کو ان مواد کو تیار

 کرنے میں مدد کے لیے مقرر کر سکتی ہے جو اکرث اسکولوں

کے پروگرام میں استعامل کیے جا سکتے ہیں۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کی منصوبہ بندی اور مواد تیار کرنے

 کے لیے ماہر لوگوں کی تالش کا ایک دورسا طریقہ ایک ایسی

 تنظیم کے ساتھ رشاکت کرنا ہوگا جسے کھیل، فنون، ڈرامہ

 اور دورسی رسگرمیوں میں مہارت حاصل ہو۔ ان تنظیموں

 میں اکرث ہرنمند سہولت کار اور رسگرمی کے منصوبے موجود

 ہوتے ہیں جنھیں آپ کی رضورت کے مطابق ڈھاال جا سکتا

 ہے۔ آپ کو اپنی رسگرمیوں کے لیے معلومات، منصوبوں اور

 مواد کے لیے انٹرنیٹ پر بھی تالش کرنا چاہیے۔ ۔)ٹیکسٹ

 باکس دیکھیں( آپ مقامی طور پر اسکولوں کے لیے غیر

 نصابی رسگرمیوں میں شامل تنظیموں کے تالش کے لیے

  مقامی تعلیمی افرسان کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔

www.magicbus.org :میجک بس

www.righttoplay.com :کھیلنے کا حق

 :عوامی سطح کی فٹبال

www.grassrootssoccer.org 

www.peace-sport.org :امن اور کھیل

www.playforpeace.org :امن کے لیے کھیلیں

 غیر نصابی رسگرمیوں کے مواد
کے لیے وسائل
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 کیے جاتے ہیں اس کا انحصار آپ کے مخصوص پروگرام پر

 ہے—بھارت اور تاجکستان میں ایک ہفتے میں چار یا پانچ

 نشستیں شیڈول کی گئی تھیں، تیمور لیستے میں ایک

نشست شیڈول کی گئی تھی۔

 اسکول پر انحصار کرتے ہوئے، غیر نصابی رسگرمیاں اسکولی

  دن کے دوران، پہلے، یا بعد میں شیڈول کی جا سکتی ہیں۔

 تاجکستان میں، نشستیں مابعد اسکول تدریسی پروگرام

 کے بعد شیڈول کی گئی تھیں۔ تیمور لیستے میں، بعض

 اسکولوں نے اسکول سے پہلے نشستوں کا انعقاد کیا اور

 بعض نے اسکول کے بعد میں۔ بھارت میں، اسکولی دن کے

 آخری مقرر کالس کے وقفے کو غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے

 استعامل کیا گیا تھا۔

 موسمی مالحظات اس بات کا تعین کر سکتی ہیں کہ

 مخصوص رسگرمیاں کب منعقد کی جا سکتی ہیں، کیونکہ

 بچوں کو سال کے بعض اوقات کے دوران اسکول کے پہلے یا

 بعد میں وقت نہیں مل سکتا۔  دورسے وقوعوں پر بھی غور

 کیا جانا چاہیے۔ تیمور لیستے میں، اساتذہ کو قومی تربیتی

 کورس میں رشکت کرنے کے لیے ایک ہفتہ کے لیے اسکول

 سے باہر بالیا گیا تھا جس نے غیر نصابی رسگرمیوں کے

 پروگرام کو متاثر کیا۔ ایک سے زیادہ شفٹ والے اسکولوں

 کو غیر نصابی رسگرمیاں شفٹوں کے ارد گرد منظم کرنا پڑے

 گا۔ متعدد شفٹ والے بعض اسکولوں نے کالسوں کی نشست

 میں خلل ڈالنے یا اسکول کے دورسے طلباء کو پریشان

 کرنے سے گریز کرنے کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر، چرچ،

 معبد یا مسجد میں رسگرمیوں کو منظم کیا۔ غیر نصابی

 پیشہ: طلبا مختلف لوگوں کا
 ان کے پیشہ کے بارے میں

 انٹرویو لے سکتے ہیں اور ان
 کی کمیونٹی اور گاؤں میں

 ان کے کام کی اہمیت کو
سمجھ سکتے ہیں۔

:گاؤں مشاہدہ کردہ اشیاء
 طلبا یہ سائنس سمجھ سکتے
 ہیں کہ مختلف اشیاء کیسے

 کام کرتی ہیں، مثال، ایک
کنواں، ہل یا کچن کی اشیاء۔

:گاؤں میں قدرتی زندگی
 طلبا گاؤں میں موجود دیسی

 پودوں اور جانوروں کے نام
کا جائزہ لے سکتے ہیں۔

:موضوع

گاؤں

خاکہ 8: – ایس ڈی پی پی نے بھارت میں ”گاؤں“ کو غیر نصابی پروگرام کے لیے موضوع کے طور پر استعامل کیا تھا۔

موضوع؛

دالئل؛

اہداف اور مقاصد؛

مہارتیں جن کی طلباء مشق کریں گے؛

رسگرمی کو انجام دینے کے لیے رضوری مواد؛

رسگرمی کے لیے قدم بہ قدم ہدایات؛

اہم نوٹس یا یاد دہانیاں؛ اور

 کس طرح سہولت کار رسگرمی کی کامیابی کا اندازہ کر

سکتے ہیں۔

 ذیل میں بھارت میں آنند شالہ )ہیپی اسکول( کے غیر نصابی

 پروگرام سے ایک مثال دی گئی ہے جو آپ کو کچھ تاثر فراہم

 کر سکتی ہے کہ کسی رسگرمی کی منصوبہ بندی کو کیسے

 ڈیزائن کیا جائے۔ رسگرمی کی منصوبہ بندیوں کی زیادہ

  مثالوں کے لیے اکائی 6 کے لیے ڈجیٹل ضمیمہ دیکھیں۔

 متام غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے ایک مکمل گنجائش اور

 تسلسل تیار کرنا بھی اہم ہے۔ ذیل میں خاکہ 23 تیمور

 لیستے میں ایس ڈی پی پی کے غیر نصابی پروگرام کے لیے

ایک دائرہ کار اور تسلسل ہے۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کا شیڈول بنانا۔ غیر نصابی رسگرمیوں

 کے لیے وقت اور جگہ کا شیڈول اسکول انتظامیہ، اساتذہ

 اور پروگرام کے سہولت کاروں کے ساتھ تعاون میں ترتیب

 دیا جانا چاہیے۔ وقت اور جگہ ہدف اسکولوں کے حاالت کے

 مطابق ہونا چاہیے۔ مختلف حاالت کے لیے مختلف اختیارات

 تیار کیا جا سکتے ہیں۔ عام طور پر، غیر نصابی رسگرمیوں کو

 ایک گھنٹے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔ وہ کتنی بار منعقد

•
•
•
•
•
•
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 رسگرمیوں کو کالس کے وقت میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے یا

   بچوں اور اساتذہ کو کالس روم سے نہیں لینا چاہیے۔

 اسکول کی سطح پر، منتظمین اور سہولت کاروں کو

 رسگرمیوں کے لیے بہرتین اوقات تالش کرنے کے لیے متعدد

 عنارص پر غور کرنا چاہیے۔ بعض عنارص جن پر غور کیا جانا

:چاہیے ان میں شامل ہیں

 اسکول اور اکرث گھرانوں کے درمیان کی دوری اور سفر

کا وقت؛

 خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، حفاظت کے بارے میں

والدین کی تشویش؛

 گھریلو کام کاج جن کے لیے طلباء ذمہ دار ہو سکتے

 ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔

 موسموں کی وجہ سے سورج غروب ہونے کے وقت

میں تبدیلیاں؛ اور

موسم وار آب و ہوا میں تبدیلیاں۔

 مرحلہ 4۔  نشست کی رسگرمی کی منصوبہ
 بندی اور سہولت کاروں کے لیے گائیڈ تیار

کرنا
 جب رسگرمی کی منصوبہ بندی کا ڈھانچہ تیار ہو جائے

 تو ہر رسگرمی کے لیے مواد تیار کیا جا سکتا ہے اور ایک

 منطقی ترتیب میں رکھا جا سکتا ہے۔  بعض رسگرمیوں میں

 یہ رضورت ہو سکتی ہے کہ طلباء اپنے گزشتہ علم کو بروئے

 کار الئیں۔ مثال کے طور پر، ایک شطرنج کلب رشوع کرتے

•

•

•

•

•

 وقت، پہلی نشستوں میں سے ایک میں مہروں کے نام شامل

 ہو سکتے ہیں اور یہ کہ انھیں کس طرح شطرنج کے بورڈ پر

 رکھا جاتا ہے۔

 رسگرمی کی منصوبہ بندی تیار کرنے کے ساتھ اسی وقت

 میں سہولت کاروں کے لیے گائیڈ تیار کیے جانے چاہیے

 کیونکہ ان میں گہرا تعلق ہے۔ سہولت کاروں کے لیے گائیڈ

 میں ایک اچھا سہولت کار بننے کے بارے میں نکات، اور

 ساتھ ہی رسگرمیوں کو کس طرح شیڈول کریں، کس طرح

 حارضی سے باخرب رہیں، رسگرمیوں کو منظم کریں، اور طلباء

 کے طرزعمل اور نظم و ضبط سے کس طرح منٹنا شامل ہونا

 چاہیے۔

 مندرجہ باال خاکہ 23 اور دائیں طرف خاکہ 24 میں دکھائی

 گئی سہولت کاروں کی گائیڈ میں مندرجہ ذیل حصے شامل

:تھے

پروگرام کا جائزہ

مداخلت

کتابچہ کا مقصد

ہم کیسے سیکھتے ہیں؟

 لڑکیاں اور لڑکے - کالس روم میں صنفی مساوات کی

مشق کرتے ہوئے

 اساتذہ اور سہولت کار کے طور پر، ہم اپنے طرزعمل

میں تبدیلی کرنے کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں

ایک غیر نصابی رسگرمی کے لیے تیاری کیسے کریں

اپنے طلباء کے ساتھ مزے کریں

!جوش دالنے واال

!گیمز

!گیت

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

 غیر نصابی رسگرمیوں کو شیڈول کرنے کے بارے میں مندرجہ ذیل جدول تیمور لیستے میں سہولت کاروں اور اسکول کے         

 ٹیبل K6 پرنسپلوں کو فراہم کی گئی تھی۔

غیر نصابی رسگرمیوں کا شیڈول کیسے بنائیں

اختیارات غیر نصابی رسگرمی کا وقت

اے  صبح کا وقت—درجہ 4، 5 اور 6

دوپہر کا وقت—درجہ 4، 5 اور 6

 ایک یا زیادہ ہدف درجوں کی کالسیں صبح
10 سے 11 بجے تک رشوع ہوتی ہیں

ایک یا دو درجوں کے لیے صبح کا وقت

ایک یا دو درجوں کے لیے دوپہر کا وقت

 دوپہر - کھانے کے بعد

 صبح - دوپہر کے کھانے سے پہلے )صبح 10
)سے 11

 رسگرمیاں ایک دن میں دو بار منعقد کی
جاتی ہیں۔

 صبح کے وقت میں لگنے والے درجوں کی
غیر نصابی رسگرمی دوپہر میں ہوتی ہے

 دوپہر کے وقت میں لگنے والے درجوں کی
غیر نصابی رسگرمی صبح میں ہوتی ہے

 ان درجوں کے لیے رسگرمیوں کا انعقاد یا تو
 اسکولی دن کے بعد یا کالسوں کے رشوع

ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔

ڈی

بی

سی

اسکول کے اوقات

•

•

•

•

•

•
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 رسگرمیوں کے لیے دائرہ کار اور تسلسل کا منونہ جس نے تیمور لیستے میں ایس ڈی پی پی غیر نصابی پروگرام تشکیل –         

 خاکہ L6 دیا۔

موضوع منصوبہ مواد

رسگرمی منصوبہ 1  خود کو متعارف

کرانا

ذاتی پروفائل

کالس پروفائل

 ماریا کی مرصوف

صبح

گیمز اور کھیل

چینٹیاں اور ٹڈے

صفحے کا کتابچہ 8 

 لین دین کا حساب

کرنا

تناسب اور ڈیزائن

قدرتی تصادم

خود کی اور دورسے لوگوں کی وضاحت کرنا
معلومات کو ریکارڈ کرنا

دورسوں کے بارے میں معلومات سننا اور یاد رکھنا
دورسوں کے بارے میں معلومات کی تفصیل بیان کرنا

دورسوں کے ذریعہ دیے گئے ثبوت کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کرنا
ان کی اپنی کامیابیوں میں فخر اور خود اعتامدی

زبانی اظہار
وضاحت

تفصیل یاد رکھنا
معلومات کی تفصیل بیان کرنا

معلومات کا تجزیہ
نتائج اخذ کرنا

تخلیقی صالحیت
اظہار ذات

خود اعتامدی
مقامی مواد کا استعامل

مواصالت - فعال طور پر سننا
منطقی اتحاد
آسان حساب

پڑھنا
معلومات کی تفصیل بیان کرنا

لکھنا
ترتیب، تواتر اور تعمیر

نتائج اخذ کرنا
پیشین گوئی کرنا

فعال طور پر سننا
تعاون

منطقی استدالل
زبانی اظہار

پڑھنا
معلومات کی تفصیل بیان کرنا

)منطقی استدالل )ترتیب، تواتر، نتائج اخذ کرنا، پیشین گوئی کرنا
)زبانی اظہار )فیصلوں کی وضاحت کرنا

زبانی اور برصی اظہار ذات / تحریر
خود اعتامدی

بنیادی ذہنی قیاس
منطقی استدالل

زبانی اظہار

عمدہ موٹر مہارتیں
تخلیقی صالحیت
منطقی استدالل

رسگرمی منصوبہ 4

رسگرمی منصوبہ 5

رسگرمی منصوبہ 6

رسگرمی منصوبہ 7

رسگرمی منصوبہ 8

رسگرمی منصوبہ 9

رسگرمی منصوبہ 10

رسگرمی منصوبہ 2

رسگرمی منصوبہ 3

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
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 ایک بار جب ڈیولپرز کو رسگرمی کے منصوبوں کے مقاصد،

 اصول اور عنارص کی ایک عمومی سمجھ ہو جاتی ہے، تو وہ

 رسگرمیوں کا گروپ تیار کرنے کے لیے ٹیموں کی تشکیل کر

 سکتے ہیں۔ ساتھیوں کے جائزے اور رائے کے لیے ایک عمل

 کو منظم کریں تاکہ ڈیولپرز دورسی ٹیموں کے ذریعہ تیار

 کیے گئے منصوبوں کو بہرت بنانے کے لیے توانائی فراہم کر

 سکیں۔ رائے حاصل کرنے کے بعد، منصوبوں پر نظرثانی کی

 جانی چاہیے اور یہ یقینی بنانے کے لیے ایک جائزہ ٹیم کو

 دیا جانا چاہیے کہ متام منصوبے ساخت اور مواد میں قابل

 موازنہ ہیں۔  حتمی منصوبوں اور سہولت کار گائیڈ کی پھر

نقل بنا کے بائنڈرز میں جمع کر دینا چاہیے۔

 ورکشاپ میں شاندار منصوبوں کے میعادی گروپ جائزے

 شامل کیے جا سکتے ہیں۔ دلچسپ رسگرمیوں، اچھی طرح

 ڈیزائن کی گئی نشستوں، اور ایک موضوع کو پیش کرنے

 کے منفرد اور تعلیمی طور پر تفریحی طریقوں کی نشاندہی

 کرتے ہوئے روشنی ڈالی جا سکتی ہے تاکہ دورسے ڈیولپرز

 اچھی مثالوں کے بعد اپنے منصوبوں کے لیے منونہ بنا

 سکیں۔  پروگرام کا عملہ اور جائزہ بورڈ کے اراکین منصوبہ

 ڈیولپرز کے ذریعہ افہام و تفہیم کی خال کو پُر کرنے کے

 لیے ورکشاپ کے دوران تکنیکی نشستوں کا انعقاد بھی

 کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا عملہ وقفے وقفے سے تکنیکی

 نشستوں کا انعقاد بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح طالب

 علم مرکوز اور تفاعلی رسگرمیوں کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے،

 ایس ڈی پی پی کے تیمور لیستے پروگرام میں

سہولت کاروں کے لیے رسگرمی گائیڈ کا رسورق۔

 رسگرمی کے منصوبے تیار کرنا۔  رسگرمی کے منصوبے تیار

 کرنے کے سب سے بہرتین طریقوں میں سے ایک ہے اپنی

 ٹیم کو ایک ورکشاپ میں ایک ساتھ النا تاکہ وہ آپ کے

 پروگرام کے لیے مطلوبہ منصوبے تیار کرنے کے لیے ایک

 ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ انھیں ایک ساتھ کام کرنے دینے

 سے متام منصوبوں کی ساخت کا ایک عام فریم ورک ہونے

 کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ چونکہ ہر منصوبے کے

 حصے یکساں ہوں گے، ایک ساتھ کام کرنے سے وقت کی

 بچت بھی ہوگی۔ ٹیم کے اراکین اجتامعی طور پر تخلیقی

 غوروفکر کر سکتے ہیں اور منصوبوں کو مؤثر بنانے کے

 لیے تخلیقی خیاالت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر ڈیولپر گروپ

 کے ساتھ اپنے منصوبوں کا اشرتاک کر سکتا ہے اور انھیں

 بہرت بنانے کے لیے فوری رائے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے

 ورکشاپ کے لیے مطلوبہ وقت کے طول کا انحصار آپ کے

 پروگرام میں ہونے والی رسگرمیوں کی تعداد اور رسگرمیوں

 کی اقسام پر ہوگا۔ آپ کے پروگرام کا دورانیہ ورکشاپ کے

 لیے رضوری وقت کی میعاد کو بھی متاثر کرے گا۔ اپنے غیر

 نصابی پروگرام کے رول آؤٹ کی بنیاد پر، آپ ایک سلسلے

 وار ورکشاپ شیڈول کر سکتے ہیں۔

 رسگرمی کی منصوبہ بندی کے ڈیولپرز کو یہ سمجھنے کی

 رضورت ہوگی کہ کس طرح غیر نصابی رسگرمیوں کو فروغ

 دینا تدریس سے مختلف ہوتا ہے۔ ورکشاپ میں پروگرام

 میں حصہ لینے والے طلباء کے بارے میں ایک واقفیت، ان

 کا اسکول ترک کرنے کے خطرے کی زد میں ہو سکنے کی

  وجوہات اور درجے کی سطح شامل ہونا چاہیے۔

 رسگرمی کے منصوبے عام طور پر سہولت کار کے گائیڈ میں

 یا سہولت کاروں اور اسکول منتظمین کے لیے اسکول کے

 دستورالعمل میں مرتب ہوتے ہیں۔ رسگرمی کے منصوبوں

:کے عالوہ، سہولت کاروں کے گائیڈ میں شامل ہونا چاہیے

 پس منظر معلومات کہ طلباء کو غیر نصابی رسگرمیوں

کی رضورت کیوں ہو سکتی ہے؛

 اس بابت معلومات کہ کس طرح غیر نصابی پروگرام

ترک تحصیل کی روک تھام میں مدد کر سکتے ہیں؛

 غیر نصابی پروگراموں اور رسگرمیوں کے اہم عنارص سے

واقفیت؛

 اسکول کی سطح پر غیر نصابی رسگرمیاں شیڈول کرنے

کے لیے تجاویز؛

 رسگرمیوں کو تیار کرنے اور فروغ دینے کے لیے

رسگرمیاں اور نکات؛ اور

 طالب علم کی حارضی اور پیش رفت سے باخرب رہنے

کے لیے تجاویز۔

•
•
•

•

•
•

        M6 خاکہ 
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 کیسے رسگرمیوں کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے اور یہ جاننے کے

 لیے کہ نشستوں سے طلباء نے کیا سیکھا کس طرح مذاکرات

   کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔

 منصوبوں کے مکمل اور درست ہونے کو یقینی بنانے کے

 لیے، یہ اہم ہے کہ سہولت کار طلباء کے ساتھ رسگرمیوں

 کی مشق بالکل ان جیسے حاالت میں کریں جس طرح کہ

 ان رسگرمیوں کو انجام دیا جائے گا۔  یہ عملی  نشستیں ہر

 ایک رسگرمی کی وضاحت، تاثیر اور لطف اندوزی پر سہولت

 کاروں اور طلباء کی طرف سے ڈیولپرز کو تنقیدی رائے فراہم

 کریں گی۔  اگر نشست کے تسلسل میں کمیاں ہیں، یا اگر

 رسگرمیوں میں اہم عنارص کا فقدان ہے، تو یہ عملی مظاہرے

 ان عالقوں کو ظاہر کریں گے جہاں ہدایات واضح نہیں ہیں۔

 ڈیزائن کی نشستوں کے آغاز سے آخر تک عملی مظاہرے

 جاری رہنے چاہیے۔

 جب رسگرمی کے منصوبوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہو تو

 انھیں سہولت کاروں کے گائیڈ یا کتابچہ میں مرتب کیا جانا

 چاہیے )مندرجہ باال خاکہ 23 دیکھیں(  اگر فنڈز دستیاب

 ہیں، گرافک ڈیزائرن یا فنکار منصوبوں کو زیادہ دلچسپ

 اور قابل فہم بنا سکتے ہیں۔ مقامی ایم او ای حکام سے یہ

 جاننے کے لیے جانچ پڑتال کریں کہ آیا آپ کے منصوبوں کو

 چھاپنے سے پہلے انھیں ان کی منظوری کی رضورت ہوگی۔

 اگر منظوری کی رضورت ہے، تو آپ کے پروگرام کے منصوبے

میں اس عمل کے لیے وقت نکالنا اہم ہے۔

 مرحلہ 5۔  سہولت کاروں کی بھرتی کریں،
 خدمات حاصل کریں اور تیار کریں، نیز

 کمیونٹی چیمپیئنز کو منظم کریں۔
 اسکول کو غیر نصابی رسگرمیوں میں سہولت کے لیے لوگوں

 کو بھرتی کرنے کی رضورت ہوگی۔ اگر فنڈز دستیاب ہیں، تو

 ادائیگی شدہ سہولت کاروں کی بھرتی اور خدمات حاصل

 کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس اسکول کے یا آس

 پاس کے اسکولوں کے اساتذہ ہو سکتے ہیں جہاں رسگرمیاں

 انجام دی جائیں گی، یا مہارتوں، علم اور ایک مؤثر سہولت

 کار بن سکنے کے تجربوں کے ساتھ دورسے بالغین۔ اگر

 ادائیگی شدہ سہولت کاروں کی خدمات حاصل کرنے کے

 لیے فنڈز دستیاب نہیں ہیں، تو آپ کو رضاکاروں کی بھرتی

 کرنے کی رضورت ہوگی۔ یہ اساتذہ، ریٹائرڈ پیشہ ور ماہرین،

 والدین، بڑی عمر کے نوجوان و کالج کے طلباء، این جی او

 اور مقامی بزنس کا عملہ ہو سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں

 ایس ڈی پی پی کی طرف سے تیمور لیستے کے لیے غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے سہولت کاروں کے گائیڈ کے دو صفحات۔ –       

N6 خاکہ 
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 O6 غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے سہولت کاروں کی بھرتی اور خدمات حاصل کرنے کے لیے کام کے دائرہ کار کا منونہ۔      
 جدول

ایک ما بعد اسکول رسگرمی سہولت کار کے لیے کام کے دائرہ کار کا منونہ۔

اہم فرائض اور ذمہ داریاں

 ہر سمسٹر کے آغاز میں، سہولت کار اسکول انتظامیہ کے ساتھ پورے سمسٹر کے دوران استعامل کیے جانے

 والے ایک شیڈول سے اتفاق کریں گے اور اسے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔

 ہفتے میں ایک بار، ہر سہولت کار ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کرے گا۔

سہولت کار ہر مابعد اسکول نشست کے دوران انریچمنٹ رسگرمیوں کا انعقاد کرے گا )تقریباً ایک گھنٹہ(۔

 سہولت کار انریچمنٹ رسگرمیوں کے لیے نقطہ نظر اور رسگرمیوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پروگرام کی

طرف سے فراہم کردہ تربیت میں فعال طور پر حصہ لیں گے۔

 سہولت کار ہر رسگرمی کے لیے حسب رضورت پیشگی تیاری کریں گے )رسگرمی کا جائزہ، سازوسامان اور امداد

جمع کرنا(؛

 سہولت کار رسگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے طلباء مرکوز اور متعامل طریقہ کار کا استعامل کریں گے۔ سہولت

 کار اپنی خود کی رسگرمیاں بھی تیار کر سکتے ہیں، تاوقتیکہ وہ طلباء کے لیے پرکشش اور پرلطف ہوں۔

 سہولت کار ہر سبق میں طالب علم کی حارضی سے باخرب رہیں گے، طالب علم کے طرزعمل اور حصولیابی

 کی نگرانی کریں گے، اور پروگرام کے پروٹوکال اور طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے رسگرمی کے دوران دیگر

مخصوص ڈاٹا/معلومات جمع کریں گے۔

  سہولت کار اساتذہ اور انتظامی عملے کو طلباء کی پیش رفت یا چیلنجوں کے بارے میں مطلع کرے گا۔

 سہولت کار خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے والدین ساتھ اکرث بات چیت کریں گے، اور انھیں ان کے

  بچوں کے طرزعمل اور حصولیابی کے بارے میں مطلع کریں گے۔

 سہولت کار پروگرام کی طرف سے فراہم کردہ وسائل کی حفاظت کرنے اور اسے اچھی حالت میں برقرار رکھنے

 کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔

 مابعد اسکول انریچمنٹ رسگرمیوں سے متعلق پیش رفت اور مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے سہولت کار پروگرام

 کے نگراں اور اہلکار کے ساتھ باقاعدگی سے بات چیت اور مالقات کریں گے۔

 ایک رسگرم اور خوش آئند ماحول تیار کرنے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مابعد اسکول پروگرام کے دوران

 طلباء محفوظ محسوس کرتے ہیں، سہولت کاروں سے حقیقی طور پر طلباء کی دیکھ بھال کرنے کی توقع کی

 جاتی ہے۔

 سہولت کار افزودگی کے پروگرام کے ایک ناگزیر عنرص ہیں۔ ان سے ڈیزائن کے مطابق پروگرام کو الگو کرنے،

 پروگرام کے طریقہ کار اور پروٹوکال کی پیروی کرنے، اور پروگرام کے نفاذ کو متاثر کرنے والے کسی مسائل اور

 دشواریوں سے فوری طور پر انتظامی عملے کو باخرب کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 ایس ڈی پی پی بھارت میں استعامل کیے گئے غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے ایک دو روزہ سہولت کار تربیتی ایجنڈا کی –     

 جدول P6 ایک مثال۔

دن 1

دن 2

رسگرمی

رسگرمی

)منٹ 60(

)منٹ 30(

)منٹ 90(

)منٹ 120(

)منٹ 45(

)منٹ 120(

)منٹ 45(

)منٹ 60(

)منٹ 30(

 رشکاء ایک دورسے کو جاننے کی

کوشش کریں

آنند شالہ منونہ کے جائزہ

بچہ کو سمجھنے کے پیرامیٹر

عمل کو سمجھنا

دن 1 کو دہرانا

 شکوک اور سواالت کی وضاحت

کرنا اگر کوئی ہوں

 باخرب رہنے اور ردعمل کے نظام

کو سمجھنا

 اسکول میں بچہ کے بنے رہنے

میں اس کی اہمیت

آنند شالہ منونے کو مضبوط کرنا

 مختلف فریقین کے کردار اور

ذمہ داریوں کا خاکہ بنائیں

 اسکول کے سطح کی واقفیت کے

لیے منصوبہ بندی

تربیت پر عکاسی کرنا

رائے

تعارف

 بچہ کو اسکول

میں روکے رکھنا

بچہ کو سمجھنا

 مرکوز بچہ

 شناخت )ایف سی

)آئی

خالصہ

 طالب علم سے

 باخرب رہنا اور

ردعمل

 کردار اور ذمہ

داریاں

 آگے بڑھنے کا

راستہ

انجام

تربیت کے لیے توقع قائم کرنا

 رشکاء کو ایک دورسے کے ساتھ اور

ترتیب کے ساتھ پرسکون بنانا

 پی ،)Muhim( آنند شالہ منونے کو مہم

 )CCE( اور سی سی ای )PTA( ٹی اے

 کے موجودہ اسکولی عمل کے ساتھ ضم

کرنے کے لیے پوزیشن کرنا

مختلف فریقین کے کردار اور ذمہ داریاں

 اساتذہ اسکول کی سطح پر طالب علم کے

 ڈاٹا کے باقاعدہ مشاہدے اور استحکام کی

اہمیت کو محسوس کرتے ہیں

ایف سی آئی ٹول کی مشق کرنا

 سمجھنا: ’خطرے کی زد میں‘ آنے والے

طلباء کون ہیں

جائزہ لینا

 باخرب رہنے اور ردعمل کے آالت سے

 واقف ہونا اور ان کے شکوک کو رفع

کرنا، موجودہ نظام کے ساتھ انضامم کرنا

 وہ مختلف عنارص میں ایک جگہ پر اپنے

 کردار اور ذمہ داریوں کا پتہ لگا سکتے

 ہیں اور اس کے مطابق اپنے وقت کو

منظم کر سکتے ہیں۔

 قبولیت اور پائیداری جگہ فراہم کرے

گی برائے

بہرتی، اور مواد اور تکنیک کا تعین

دورانیہ

دورانیہ

مقصد

مقصد

نتیجہ

نتیجہ

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•



  یونٹ 6 اپنے غیر نصابی پروگرام کو ڈیزائن اور الگو کرنا          صفحہ 135
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 سہولت کاروں کے لیے ایک واضح اور جامع کام کا دائرہ کار

 )ایس او ڈبلیو( تیار کرنا اہم ہے جو ان مہارتوں، علم، تجربات

 کو بیان کرتا ہو جو آپ سہولت کاروں کے تناظر میں تالش

 کر رہے ہیں۔  مندرجہ ذیل ایک ایس او ڈبلیو )جدول 3( کی

 وضاحت کرتا ہے جو غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے سہولت

  کاروں کی بھرتی اور خدمات حاصل کر سکتا ہے۔

 سہولت کاروں کی گائیڈ کا استعامل کرنے اور مؤثر سہولت

 کار بننا سیکھنے کے لیے سہولت کاروں کو تربیت کی

 رضورت ہوگی۔ اس تیاری میں ایک بنیادی تربیت، حامیت

 اور فالو اپ کی رضورت ہوگی۔ ایک معیاری سہولت کار

 گائیڈ فراہم کرنے سے سہولت کاروں کو مؤثر سہولت کار بننا

  سیکھنے میں مدد ملے گی۔

 سہولت کاروں کی تربیت میں کیا شامل ہونا چاہیے؟  غیر

 نصابی رسگرمیوں کے سہولت کار اساتذہ، ریٹائرڈ اساتذہ،

 والدین، دیگر کمیونٹی کے اراکین، بڑی عمر کے نوجوان،

 پیشہ ور ماہرین، اور این جی او کا عملہ ہو سکتے ہیں۔ ایک

 غیر نصابی پروگرام میں رضاکار معاونین کی بھی رضورت ہو

 سکتی ہے جو رسگرمیوں کی تیاری، انتظام اور سہولت فراہم

 کرنے میں سہولت کاروں کی مدد کریں گے۔ سہولت کاروں

 کی ایک متنوع جامعت آپ کے غیر نصابی پروگرام میں

 مہارتوں اور علم کی ایک رینج فراہم کرے گا۔

 تربیتی نشست کے آغاز میں مختلف رسگرمیوں کے ساتھ

 جو آپ کے غیر نصابی پروگرام کا حصہ ہوں گی سہولت

 کاروں اور ان کے علم اور تجربے کے بارے میں جاننے کے

 لیے ایک فوری زبانی رسوے انجام دینا فائدہ مند ہوگا۔ یہ

 سہولت کاروں کو کامیابی کے حصول کے لیے ایک دورسے

 کے ساتھ کام کرنے کے قابل بنائے گا۔

 سہولت کاروں کی مہارتوں کا تعین کرنے کے لیے ایک عملی

 نشست کا اہتامم کریں۔ ان سے ان عادتوں کی شناخت میں

 مدد ملے گی جنھیں تبدیل کرنے کی رضورت ہوگی اور بعض

 سہولت کاروں کی مہارتوں کی شناخت میں مدد ملے گی

 جنھیں تربیتی پروگرام میں تیزی النے کے لیے استعامل کیا

  جا سکتا ہے۔

 تربیتی پروگرام کو بحث کے بجائے مشق پر توجہ مرکوز کرنا

 چاہیے۔ جب سہولت کار ایک گروپ کے طور پر پرسکون

 ہو جائیں اور اچھی سہولت فراہمی کے اصول اور مختلف

 رسگرمیوں کے منصوبوں سے واقف ہو جائیں، تو انھیں ایسے

 طلباء کے ساتھ ان کی رسگرمیوں میں سہولت فراہم کرنے

 کی مشق کرنی چاہیے جو ان کے مامثل ہوں جو پروگرام

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

 میں حصہ لیں گے۔ جبکہ سہولت کار مشق کر رہے ہوں،

 دورسے سہولت کاروں کو مشاہدہ کرنا چاہیے اور پھر ان کے

  کام کو بہرت بنانے کے طریقوں پر رائے فراہم کرنی چاہیے۔

 ذیل میں اہم موضوعات کی ایک فہرست دی گئی ہے جسے

:سہولت کاروں کے تربیتی ورکشاپ کا ایک حصہ ہونا چاہیے

خیر مقدم اور تعارف

 سہولت کاروں کے علم اور رویوں کی ایک غیر رسمی

تشخیص

ترک اسکول کا پس منظر اور روک تھام

حارضی، طرزعمل اور کارکردگی

غیر نصابی پروگرام کے اہداف اور مقاصد

غیر نصابی پروگرام میں رشکا کی وضاحت

سہولت کاروں کی ذمہ داریاں اور کام

سہولت کاروں کی گائیڈ کا تعارف

 ہمجولی مشق نشست تاکہ سہولت کار ایک دورسے

 کو جان سکیں اور پرسکون ہو سکیں۔

رسد، ہدایات، مشاہدے اور آراء کا تعارف

غیر نصابی رسگرمیوں کی تیاری اور منصوبہ بندی

پروگرام میں وسائل کا استعامل اور دیکھ بھال

غیر نصابی رسگرمیوں کی فراہمی

خود احتسابی

طلباء کے ساتھ مشق کی نشستیں

 تربیت کاروں، اسکول منتظمین اور ساتھیوں کے ذریعہ

مشاہدہ

رسگرمیوں پر تعمیری رائے

غیر نصابی پروگراموں کا شیڈول

حارضی اور رشکت سے باخرب رہنا

غیر نصابی پروگرام میں کمیونٹی کو شامل کرنا

نگرانی اور حامیت

 سہولت کاروں کے علم اور رویوں کی مابعد تشخیص

 سہولت کاروں کی تربیت کی تیاری کرنے کے لیے مزید

 تاثرات اکائی 6 کے لیے ڈجیٹل ضمیمہ میں پائے جا سکتے

ہیں۔

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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 تربیت کی ساخت کس طرح کی ہونی چاہیے اور کسے اس

 کو انجام دینا چاہیے؟ آپ سہولت کاروں کے لیے تربیت

 کی ساخت کس طرح کی بنائیں گے اس کا انحصار آپ

 کے پروگرام میں حصہ لینے والے سہولت کاروں کی تعداد

 پر ہوگا۔ عام طور پر، سہولت کاروں کے لیے ایک تربیتی

 پروگرام اسکولی سال کے آغاز سے پہلے کیا جاتا ہے تاکہ

 اسکول کھلنے کے بعد پروگرام جلد ہی رشوع کیا جا سکے۔

 مندرجہ باال جدول 4 سہولت کاروں کے لیے ایک دو روزہ

 تربیتی ورکشاپ کے لیے ایک ایجنڈا کی وضاحت کرتا ہے۔

 بائیں طرف خاکہ 12 تیمور لیستے میں ایس ڈی پی پی

 کی طرف سے تربیتی دستورالعمل کا رسورق ہے جسے غیر

 نصابی رسگرمیوں کے انعقاد کے لیے سہولت کاروں کو تیار

 کرنے کے لیے استعامل کیا گیا تھا۔ مکمل دستورالعمل اکائی

5 ڈجیٹل ضمیمہ میں دستیاب ہے۔

 اگر وقت اور وسائل اجازت دیتے ہیں، تو ماسٹر تربیت کاروں

 کا ایک بنیادی گروپ ہر اسکول سے سہولت کاروں کی ایک

 ٹیم کو تربیت دینے کے لیے اسکول سے اسکول گھوم سکتے

 ہیں یا اسکولوں کے گروپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔

 پھر یہ سہولت کار دورسے سہولت کاروں کے لیے ان کے

 اسکولوں میں ایک نشست کا اہتامم کر سکتے ہیں۔

 تیمور لیستے میں استعامل کیے گئے غیر نصابی

رسگرمی کے تربیتی گائیڈ کا رسورق۔

     Q6 خاکہ 

     R6 ٹیبل 

کمیونٹی چیمپیئنز )سی سی( کی اہم خصوصیات اور کام

 سی سی کے پاس اسکول کے غیر نصابی پروگرام کو فروغ دینے اور حامیت کرنے کے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے

وقت ہونا رضوری ہے۔

سی سی کو بچوں اور نوجوان لوگوں کی نشوومنا اور ترقی کی حامیت میں بہت دلچسپی ہونا رضوری ہے۔

 سی سی سے رسگرمیوں کے دوران اساتذہ کی حامیت کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

 سی سی سے سہولت کاروں کے ساتھ ہفتہ وار منصوبہ بندی کا جائزہ لینے اور انھیں الگو کرنے میں مدد کرنے کے

 لیے کہا جا سکتا ہے۔

 سی سی سے مختلف رسگرمیوں کے لیے مطلوب مواد اور سازوسامان کو منظم کرنے اور رسگرمیوں کے اختتام کے بعد

 انھیں درست طریقے سے اسٹور کیے جانے کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

سی سی سے رسگرمیوں کی نگرانی کرنے میں مدد کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

سی سی سے ایک ایک کر کے طلباء کو حامیت فراہم کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے سی سی سے چیلنجوں کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

 سی سی کو غیر نصابی پروگرام میں بچوں کے حصہ لینے کے لیے ان کے والدین کی اجازت لینے کے لیے انھیں قائل

کرنے ان کے گھر جا کر مالقات کرنے کی رضورت پڑ سکتی ہے۔

سی سی کو کھیل کی رسگرمیوں کے لیے ”کوچ اور معاون کوچ“ کا کردار ادا کرنے کی رضورت ہو سکتی ہے۔

سی سی سے حارضی کی نگرانی کرنے میں مدد کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

•

•
•
•

•

•
•
•
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•
•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 جب پرینکا کو یو ایم ایس دھرم پور داخلی، بہار بھارت میں

 ایس ڈی پی پی کے ساتھ کمیونٹی چیمپینئ بننے کے لیے

 انٹرویو کے لیے بالیا گیا، تو وہ گھربائی ہوئی تھی۔  اس نے

 پہلے کسی بھی تنظیم میں کام نہیں کیا تھا۔ مقامی روایات

 خواتین کے کام کرنے کے خالف تھے۔ انٹرویو بہت اچھا ہوا

 اور جلد ہی پرینکا نے خود کو اسکول کے غیر نصابی پروگرام

 کے نفاذ میں مدد کرنے میں مرصوف پایا۔

 اسے دورسے کمیونٹی چیمپیئنز کے ساتھ میٹنگ دلچسپ

 اور مفید معلوم ہوئی۔ متام چیمپیئنز نے عام مقاصد اور

 یکساں حاالت کا اشرتاک کیا۔  کام کی منصوبہ بندیوں اور

 ماہانہ رسگرمیوں پر گفتگو ہوئی، اور شیڈول اور اہداف مقرر

 کیے گئے۔ اس نے اسے اپنے کام کی منصوبہ بندی میں مدد

 کی تاکہ وہ اسے کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکے ۔ ایک

 کمیونٹی چیمپینئ کے طور پر، پرینکا نے بچوں کی پیش رفت

 کے بارے میں والدین کو واقف کرانے کے لیے طلباء کے

 گھروں کا دورہ کیا۔  اس نے ٹریکنگ پوسٹرز بھی فراہم کیے

  تاکہ والدین اپنے بچہ کی حارضی سے باخرب ہو سکیں۔

 پرینکا نے وضاحت کی، ”والدین کے ساتھ میرے مسلسل

 تعامل نے ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے میں میری مدد

 کی۔ ان تعامل کے دوران، میں نے سیکھا کہ انھیں کس

 طرح قائل کریں کہ پی ٹی اے میٹنگ اور اوپن ہاؤس ان

 کو درپیش مسائل کو پیش کرنے کے لیے اچھے مواقع ہیں۔

 اکرث کو یہ منظقی لگا اور وہ اوپن ہاؤس کے لیے آئے، جہاں

 انھوں نے مختلف چیزیں دیکھیں جنھیں ان کے بچوں نے

 مابعد اسکول کے دوران بنایا تھا۔  انھوں نے اپنے بچوں کو

 فعال ہوتے ہوئے دیکھا اور انھیں احساس ہوا کہ پروگرام

”کامیاب تھا۔

 اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایس ڈی پی پی تربیت نے اسے

 مضبوط بننے میں مدد کی ہے۔اس نے اسے اپنے کیریرئ پر

 نظر ثانی کرنے اور خود کو اپنی کمیونٹی کے سامنے ثابت

 کرنے کا موقع دیا ہے۔  ۔”میں نے پروگرام میں بہت سی

 نئی چیزیں سیکھیں اور اب میں خود کو بہرت طور پر سمجھ

 سکتی ہوں۔  اب میں بچوں، اساتذہ اور والدین کے طرزعمل

 کو سمجھتی ہوں۔ علم کا تبادلہ بھی میری سوچ کو وسعت

 دے رہا ہے۔“ ایک کمیونٹی چیمپینئ کے طور پر کام کرنے

 سے اس کے اس عقیدے کو تقویت بھی ملی کہ لڑکیوں

 کو تعلیم یافتہ ہونے کا حق ہے۔ اب وہ لڑکیوں کو اسکول

 بھیجنے کے لیے ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کرنے میں

 پہلے سے کہیں زیادہ عہد بستہ ہے۔  وہ کہتی ہے، ”ایس

 ڈی پی پی نے میری خود اعتامدی کو مضبوط کرنے میں

 میری مدد کی اور اب میرے والدین اور کالج کے اساتذہ

 مجھ میں اور میرے خوابوں میں یقین رکھتے ہیں۔ ۔”میں

 نے زیادہ صاف گو بننا اور مختلف لوگوں کے ساتھ بات

”چیت کرنا سیکھا۔

 اس نے بتایا کہ وہ بچوں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھنا اور ہر

 بچہ کی تعلیم کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ پروگرام کے دوران

 پرینکا شادی شدہ اور ایک بچہ کی ماں تھی، لیکن اس نے

 ایک کمیونٹی چیمپینئ کے طور پر کام کرنا جاری رکھا اور

 وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہے تاکہ وہ ایک دن ایک استاد

بننے کا اپنا خواب حاصل کر سکے۔

 ایک کمیونٹی چیمپینئ ہونا ایک خواب کو زندہ رکھتا ہے۔

 کویسٹ کے ذریعہ ”الئف اینڈ ٹامئز آف آنند شالہ“ میں چھپی رنجن کامر سنہا کے ذریعہ لکھی

  گئی کہانی سے ماخوذ، جس نے بھارت میں ایس ڈی پی پی کو الگو کیا۔
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 ہے۔  ٹھیک یہی بات ایک سہولت کار کی کوچنگ کے لیے

 کہی جا سکتی ہے– تاثر ایک کالجی طریقے میں مخصوص

 مشورہ فراہم کرنا ہے تاکہ سہولت کار سہولت کار گائیڈ میں

 مقرر معیار کے مطابق تعمیل کر سکیں۔ مقصد یہ یقینی

 بنانا ہے کہ رسگرمیوں کو منصوبہ بند طور پر الگو کیا گیا

 ہے۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ایک مشاہدہ فارم ڈیزائن

 کیا جانا چاہیے کہ آیا سہولت کار انریچمنٹ رسگرمیوں کو

 انجام دینے کے اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں اور بہرتی

 کے لیے تجاویز فراہم کر رہے ہیں۔ ۔)سہولت کار مشاہدہ

 )فارم کے لیے اکائی 6 کا ڈجیٹل ضمیمہ دیکھیں

 مظاہرے کی نشستیں:  ماسٹر تربیت کار، تربیت کار، اسکول

 منتظمین اور دیگر جو تجربہ کار سہولت کار ہیں نشستوں

 کو ایک طریقے کے طور پر مظاہرہ کر سکتے ہیں جو

 سہولت کاروں کو یہ دیکھنے اور سمجھنے میں مدد کرے

 گا کہ رسگرمیوں کو کس طرح انجام دیا جائے۔ ایک مظاہرہ

 نشست میں ایک تربیت کار طلباء کے ساتھ مظاہرہ کرے

 گا۔ سہولت کار رسگرمی کا مشاہدہ کریں گے اور یادداشت

 درج کریں گے۔ رسگرمی کے اختتام پر ایک مابعد مظاہرہ

 بحث کو تحریک دینے کے لیے تربیت کار سواالت پوچھتا

 ہے۔ مندرجہ ذیل میں سواالت کی کچھ مثالیں ہیں جنھیں

 :تربیت کار پوچھ سکتا ہے

نشست کے بارے میں آپ کو کیا پسند آیا؟ کیوں؟

 آپ کے خیال میں طلباء نے رسگرمی میں کیسا ردعمل

کیا؟ کیوں؟

 آپ کے خیال سے میں نے کیا اچھا کیا؟ وضاحت

کریں۔

 اگر آپ اس رسگرمی میں سہولت فراہم کر رہے ہوتے تو

آپ کیا مختلف کرتے؟ کیوں؟

 مظاہرہ نشستیں باقاعدہ غیر نصابی رسگرمیوں کے دوران

 منعقد کی جا سکتی ہیں لیکن انھیں پیشگی منصوبہ بند

 کیا جانا چاہیے۔ مظاہرہ کی نشستوں کو ان رسگرمیوں کا

 استعامل کرنا چاہیے جن سے سہولت کار واقف ہوں تاکہ وہ

 مظاہرہ کیے جا رہے طریقوں پر توجہ مرکوز کریں اور نہ کی

    رسگرمی پر۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کو کس طرح عام اسکول کی مشق میں

ضم کیا جا سکتا ہے؟

 غیر نصابی رسگرمیاں خارجی تنظیم کے ذریعہ انجام دیے

 جانے والے جداگانہ وقوعے نہیں ہیں۔  انھیں عام اسکولی

 معمول شامل کیا جانا چاہیے۔ جب اساتذہ سہولت کار ہوں،

 تو امکانی طور پر یہ ایک رواں عمل ہوگا۔ ایک استاد غیر

 کمیونٹی چیمپیئنز کو منظم اور تیار کریں:  اپنے غیر نصابی

 پروگرام کو کامیاب کرنے کے قابل بنانے کی ایک حکمت

 عملی اپنے پروگرام میں رشکت کو فروغ دینے کے لیے

 کمیونٹی، اکرث والدین، سے لوگوں کو منظم کرنا ہے۔ کمیونٹی

 چیمپیئنز اس بات کی یقین دہانی میں اہم ہو سکتے ہیں

 کہ کمیونٹی میں والدین، طلباء اور دورسے آپ کے پروگرام

 کو فروغ دیں اور حامیت کریں۔ مندرجہ ذیل جدول میں

 کمیونٹی چیمپیئنز کی بعض سب سے اہم خصوصیات درج

ہیں۔

 عام طور پر، اکرث کمیونٹی چیمپیئنز اسکول میں طلباء کے

 والدین یا ریٹائرڈ کمیونٹی اراکین ہوتے ہیں جن کے پاس

 مؤثر کمیونٹی چیمپیئنز بننے کے لیے وقت اور تجربہ ہوتا

 ہے۔ اسکول کو ایک آسان کام کا دائرہ کار تقسیم کرنے کی

 رضورت ہوگی جو کمیونٹی چیمپیئنز کی ذمہ داریوں اور اس

 کردار کو ادا کرنے کے فوائد کی وضاحت کرے گا۔  مندرجہ

 ذیل کہانی یہ وضاحت کرتی ہے کہ ایک غیر نصابی پروگرام

 اور اسکولوں اور کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کو مضبوط

  بنانے کے لیے کمیونٹی چیمپیئنز کتنے اہم ہو سکتے ہیں۔

 مرحلہ 6۔  دوران مالزمت کوچنگ اور
حامیت۔

 ایک بار جب سہولت کاروں کی بنیادی تربیت مکمل ہو

 جاتی ہے اور پروگرام رشوع ہو جاتا ہے، تب اسکول کے

 منتظمین، اساتذہ اور سہولت کاروں کو مسلسل حامیت

 کی رضورت ہوگی۔  اس مسلسل حامیت کو سہولت کاروں

 کی مشق اور کارکردگی کو بہرت بنانا چاہیے، یہ یقینی بنانا

 چاہیے کہ رسگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں اور افزودگی

 کے پروگراموں کے اہم عنارص اور غیر نصابی رسگرمیوں کے

 اصولوں کی پیروی کر رہی ہیں، اور یہ کہ سہولت کار اور

 دیگر اسکول کے اہلکاروں کے پاس اچھے طرزعمل کا اشرتاک

 کرنے، مسائل کو حل کرنے اور کامیابیوں کا جشن منانے کے

 مواقع ہیں۔  غیر نصابی رسگرمیوں کی حامیت کرنے کے دو

  اہم نقطہ نظر مندرجہ ذیل ہیں۔

 مشاہدہ اور کوچنگ: اگر ممکن ہو، پروگرام کے رشوع میں

 ہفتے میں ایک بار اور پھر پروگرام کے آخر میں ہر مہینے

 ایک یا دو بار ایک پروگرام ٹیم کے رکن کے ذریعہ سہولت

 کاروں کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے۔ رسگرمی کے اختتام پر،

 سہولت کار کو بہرت بنانے میں مدد کے لیے مشاہدہ کرنے

 والے کو تعمیری رائے کا اشرتاک کرنا چاہیے۔  یہ سمجھنا اہم

 ہے کہ مشاہدہ اور کوچنگ معائنہ نہیں ہے۔ مشاہدہ کرنے

 اور کوچنگ کا مقصد غلطیوں کی تالش کرنا نہیں ہے۔ بلکہ،

 آپ کھیل کے مفہوم میں کوچنگ کو سمجھ سکتے ہیں -

 کوچ کھالڑی کے کھیل میں ان سے بہرتین کارکردگی حاصل

 کرنے کے لیے ان کی نقل و حرکت یا کھیل میں تبدیلیاں کرتا

•
•

•

•
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ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 مس صالحہ پروین، سمستی پور، بھارت کے دال سنگھ رسائے

 میں پیدا اور پروان چڑھی، وشسوپور بندے اسکول میں ایک

 استاد ہیں، جہاں ایس ڈی پی پی فعال تھا۔ اپنی فیملی میں

 سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے، وہ پڑھانے کے لیے اسکول

 جانے سے پہلے متام گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کی مدد

 کرتی ہیں۔

 جب ایس ڈی پی پی کا آغاز ہوا، صالحہ ایک فعال رشیک

 بن گئی۔  اپنے اسکول میں ایس ڈی پی پی پروگرام کے ایک

 حصے کے طور پر، انھوں نے کمیونٹی چیمپیئنز کے ساتھ کام

 کیا، تربیتی ورکشاپ میں حصہ لیا اور سیکھا کہ کس طرح

 اسکول تارکین میں کمی الئی جا سکتی ہے۔

 وہ خاص طور پر اپنے اسکول کے غیر نصابی پروگرام میں

 فعال تھیں۔ انھوں نے بتایا کہ اس نے انھیں ان کے بچپن

 کی یاد دال دی اور وہ آسانی سے مختلف رسگرمیوں کی

 قدر کو دیکھ سکتی تھیں۔ پروگرام کا حصہ ہونے سے انھیں

 طلباء کے ساتھ تعلقات کو بہرت بنانے میں بھی مدد ملی،

 جس نے تدریس کو آسان بنا دیا۔  انھوں نے وضاحت کی

 کہ رسگرمی پر مبنی آموزش کے نقطہ نظر نے جس کے

 بارے میں انھوں نے ایس ڈی پی پی کی تربیت کے ذریعہ

 سیکھا ہے انھیں اپنی کالسوں کو بچہ کے لیے زیادہ دوستانہ

 بنانے میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔  فنون اور دستکاری

 نشست کے منصوبے ان کے لیے آموزش اور الہام کا ایک اور

 ذریعہ تھے۔ انھوں نے کہا، ”اس نے مجھے سیکھنے کے ایک

 طریقے کے طور پر دریافت پر توجہ مرکوز کرنے اور تخلیقی

 مہارتوں کی تعمیر کرنا سکھایا۔ اس نے میرے طلباء کے

 ”ساتھ میرے تعلقات کو بھی بہرت بنایا۔

 ایس ڈی پی پی تربیت میں رشکت نے انھیں خود احتسابی

 کے لیے موقع فراہم کیا اور گروپ میں کام کرنے کی ان کی

 صالحیت میں اضافہ کیا۔  انھوں نے یہ بھی سیکھا کہ کس

 طرح فون کالز اور گھر کا دورہ کرنے کے ذریعہ والدین کے

 ساتھ مشغول رہا جا سکتا ہے۔ انھوں نے ان کا استعامل

 والدین کو تعلیم کی اہمیت سمجھانے میں مدد کے طور پر

  اور یہ یقینی بنانے کے لیے کیا کہ ان کے بچے اسکول آئیں۔

 اب وہ خاندانوں کے درمیان بہت مقبول ہیں اور انھوں نے

 اسکول کے اوپن ہاؤس کو منظم کرنے میں برتری حاصل کر

 لی ہے۔  والدین نے واقعی ان کی کوششوں کی تعریف کی

 اور ان کے اچھے کام کے لیے ان کو رساہا۔

 تدریس کے عالوہ، صالحہ یونیورسٹی میں فاصالتی کورس لے

 رہی ہیں۔ ان کی فیملی اسکول میں ان کی کوششوں اور ان

 کا کیریرئ تیار کرنے کے لیے مکمل طور پر حامیت کرتی ہے۔

 صالحہ کہتی ہیں، ”اچھی طرح تدریس کو انجام دینے، اچھی

 طرح سیکھنے اور والدین کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے

 لیے ایس ڈی پی پی نے میرے لیے ایک معاون نظام پیدا کیا

 ہے۔  اب میں محسوس کرتی ہوں کہ اسکول میں مسلسل

 حامیت اور طلباء اور خاندانوں کے ساتھ اساتذہ کی مثبت

 مرصوفیت کالس روم کے اندر اور باہر دونوں میں ایک مؤثر

” آموزشی کلچر تیار کرتا ہے۔

تبدیلی کا آغاز میرے ساتھ ہونا چاہیے

 بھارت میں ایس ڈی پی پی کے پارٹرن، کویسٹ کے ذریعہ ”الئف اینڈ ٹامئز آف آنند شالہ“ میں پہلی

بار چھپنے والی اصل میں ستیم آنند کے ذریعہ لکھی ہوئی ایک کہانی سے ماخوذ۔
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

 نصابی رسگرمیوں کے ذریعہ بچوں کو مرصوف رکھنے کے

 نئے اور دلچسپ طریقے سیکھتا ہے، اور اسکول میں ایک

 معاون ماحول کے ساتھ، نئے طریقے امکانی طور پر ان کی

 تدریس کا حصہ بن جائیں گے۔ کالس روم کی تدریس پر غیر

 نصابی رسگرمیاں جو اثر ڈال سکتی ہیں اس کی ایک مثال

 مندرجہ ذیل کہانی میں پیش کی گئی ہے۔

 جہاں سہولت کار کمیونٹی کے اراکین یا مقامی تنظیموں

 سے ہوتے ہیں، وہاں اساتذہ کو غیر نصابی رسگرمیوں میں

 شامل کرنے میں مدد کے لیے ایک منظم عمل ہونا چاہیے۔

 اسے سہولت کاروں کے ذریعہ رسگرمیوں میں اساتذہ کی

 تربیت، اپنے اسکولوں میں کام کرتے ہوئے سہولت کاروں

 کے مشاہدے، اور سہولت کاروں کے ساتھ اساتذہ کے کبھی

 کبھار رسگرمیوں میں حصہ لینے کے ذریعہ حاصل کیا جا

 سکتا ہے۔ جب بھی ممکن ہو، سہولت کاروں کو استاد کو

 اس بات کی وضاحت کرنے کے مواقع کا استعامل کرنا چاہیے

 کہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں۔  اس کا مقصد اساتذہ کو

 طلباء کو مرصوف رکھنے اور ان کی مہارتوں کو تیار کرنے

 کے لیے استعامل کی جا رہی حکمت عملیوں کو سمجھنے

 میں مدد کرنا ہے۔

 غیر نصابی رسگرمیوں کے ذریعہ تیار کی گئی مہارتوں کا

 کالس روم میں طلباء کی کارکردگی پر ایک مثبت اثر ڈالنے

 کا امکان ہے۔ اساتذہ کالس روم میں ان مہارتوں کو مزید

 تیار کرنے کے لیے غیر نصابی رسگرمیوں سے حکمت عملیوں

 کا استعامل کر سکتے ہیں۔ گیمز، مسئلہ کو حل کرنے کے

 حاالت، تخلیقی کام، خود انتظام اور گروپ کے کام اساتذہ کو

 طلباء کے ساتھ تعامل کرنے کے نئے طریقے تالش کرنے اور

 طالب علم کے طرز عمل، کارکردگی اور حارضی کے مسائل

 سے منٹنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

 اپنے غیر نصابی پروگرام کے ساتھ آپ کو کن چیلنجوں کا

 سامنا ہو سکتا ہے؟  جب آپ اور آپ کی ٹیم آپ کا غیر

 نصابی پروگرام ڈیزائن کریں تو یہ سوال پوچھنا اہم ہے:

 جب اسکول اپنے پروگرام الگو کرنا رشوع کریں تو ہمیں

 کن چیلنجوں کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنا پروگرام

 ڈیزائن کر رہے ہوں تو اس سوال کو پوچھنے سے ان ممکنہ

 چیلنجوں کو اصل میں ان کے واقع ہونے سے پہلے آپ کو

 شناخت کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ آپ کو یا تو مسائل

 کے واقع ہونے سے پہلے ان کی روک تھام کے لیے ڈیزائن

 میں تبدیلی کرنے یا اگر چیلنجز واقع ہو جاتے ہیں تو ان

 سے منٹنے کے لیے حکمت عملی اور نقطہ نظر تیار کرنے

 کے قابل بھی بنائے گا۔ بعض چیلنج آپ کے اسکول کے

 مخصوص سیاق و سباق سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ دورسے

 چیلنج ہرن مند سہولت کاروں کی بھرتی اور انھیں تیار کرنے

 سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ مزید دورسے چیلنج مقامی

 روایات اور کلچر کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں۔ چیلنجوں

 کے ذرائع سے قطع نظر، اگر اپنا پروگرام رشوع ہونے سے

 پہلے آپ ان کا اندازہ کر سکتے ہیں تو ان سے منٹنا بہت

 آسان ہے۔

 غیر نصابی پروگرام کے منتظمین کو درپیش سب سے عام

 چیلنجوں میں سے ایک ہے ان کے نفاذ میں مدد کے لیے

 اساتذہ اور کمیونٹی کے اراکین کی حوصلہ افزائی کرنا۔

 بیشرت اساتذہ کی کل وقتی تعلیم کی ذمہ داریاں ہوں گی

 اور ان میں سے کئی اضافی ذمہ داریاں لینے کی درخواستوں

 کے ساتھ مزاحمت کر سکتے ہیں۔  کچھ اساتذہ کے دورسے

 روزگار بھی ہو سکتے ہیں جو غیر نصابی پروگرام میں کام

 کرنے سے ان کی روک تھام کریں گے۔ بعض اسکولی نظام

 ایسی پالیسیوں کے قیام کے ذریعہ ان چیلنجوں سے منٹتے

 ہیں جن میں متام کل وقتی اساتذہ کو کم از کم ایک غیر

 نصابی رسگرمی میں حصہ لینے کی رضورت ہوتی ہے جس

 میں ایک اسکولی سال کے دوران ہر ہفتے کم از کم دو سے

 تین گھنٹوں کی رضورت ہوتی ہے۔ دورسے اسکولی نظاموں

 میں اسکولی دن کے دوران ایک وقفہ ہو سکتا ہے جسے غیر

 نصابی رسگرمیوں کے لیے استعامل کیا جا سکتا ہے، جیسا

 بھارت کی صورتحال میں تھا جہاں ایس ڈی پی پی کو اس

 کے افزودگی کے پروگرام کے لیے اسکولی دن کے اختتام

 پر اقوام متحدہ کے پروگرام ”زندگی کے ہرن“ کالس استعامل

 کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

 جہاں ایسی پالیسیاں اور مواقع موجود نہیں ہوتے اور ممکن

 نہیں ہیں، اسکولی نظام کو رسگرمیوں کو آسان بنانے کے

 لیے اساتذہ اور دورسوں کو ادائیگی کی پیشکش کرنے کی

 رضورت ہو سکتی ہے۔ متبادل طور پر، دنیا بھر میں کئی غیر

 نصابی پروگرام پروگراموں کو چالنے اور مختلف رسگرمیوں

 کو آسان بنانے کے لیے اسکول اور کمیونٹی سے رضاکاروں

 کو شامل کرتے ہیں۔ کچھ اساتذہ، والدین اور کمیونٹی کے

 اراکین میں غیر نصابی پروگراموں کو منظم کرنے اور الگو

 کرنے میں مدد کرنے کے لیے وقت، دلچسپی اور خواہش ہونا

 عام بات ہے۔ بہرتین ترغیبات اندرونی ترغیبات ہیں جو ان

 لوگوں کے اندر سے آتی ہیں جو اسکول اور کمیونٹی میں

   ایک مثبت فرق النا چاہتے ہیں۔

 مندرجہ ذیل جدول میں آپ کے غیر نصابی پروگرام کو تیار

 کرنے اور الگو کرنے کے لیے احتاملی چیلنجوں اور ان کے

 ممکنہ حل کی فہرست درج ہے جو امید ہے کہ آپ کے

 پروگرام میں آپ کی مدد کرے گی۔
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 اس میں آپ کے غیر نصابی پروگرام کی تیاری اور نفاذ کو درپیش ممکنہ چیلینج اور ان ممکنہ حل کی فہرست ہے جو امید -     

 ٹیبل S6 ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ کی مدد کریں گے۔

احتاملی چیلنجز, ممکنہ حل

احتاملی چیلنجز ممکنہ حل

 معاونین فراہم کریں )رضاکارانہ طور پر یا ادائیگی شدہ( جو اساتذہ کو

قیادت کرنے اور رسگرمیوں کو آسان بنانے میں مدد کریں

 رسگرمیوں کو آسان بنانے یا پروگرام کو منظم کرنے کے لیے اساتذہ کو

ادائیگی کریں

 اسکول، والدین اور کمیونٹی سے رسگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے

 رضاکاروں کو بھرتی کریں۔ کمیونٹی کے ریٹائرڈ اراکین، بڑی عمر کے

 نوجوان، کالج کے طلباء اور گریجویٹس، مقامی کاروباری رہنامؤں اور

 مقامی این جی او کے عملے کے بارے میں غور کرنا نہ بھولیں۔

 مقامی کاروبار سے حامیت حاصل کریں؛ کمپنیوں سے اپنے غیر نصابی

 پروگراموں کے حصوں کو اپنانے اور اپنے عملے کے اراکین کو کچھ وقت

 کی چھٹی دینے کے لیے کہیں جو آپ کے پروگرام میں سہولت کار کے

طور پر رضاکارانہ طور پر خدمت انجام دیتے ہیں۔

 سہولت کاروں کو ایک چھوٹا سا وظیفہ ادا کرنے کے لیے پروگرام فنڈ کا

استعامل کریں

 سہولت کاروں کو تربیت، رسٹیفکٹ، شناخت اور دیگر غیر مالی انعامات

 فراہم کریں۔ مقامی کاروبار سے حامیت حاصل کریں؛ کمپنیوں سے اپنے

 غیر نصابی پروگراموں کے حصوں کو اپنانے اور اپنے عملے کے اراکین

 کو کچھ وقت کی چھٹی دینے کے لیے کہیں جو آپ کے پروگرام میں

سہولت کار کے طور پر رضاکارانہ طور پر خدمت انجام دیتے ہیں۔

 گھر کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے والدین کے ساتھ کام کریں اور

 ان کے بچوں کو رشکت کے قابل بنانے کے لیے ان مسائل سے منٹنے میں

مدد کرنے کے طریقے تالش کریں

 ان طلباء سے مسئلہ کی وضاحت کریں جو غیر نصابی پروگرام کا حصہ

ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے خیاالت پوچھیں

 حکمت عملی تیار کرنے کے لیے والدین اور کمیونٹی کے اراکین کے

 ساتھ باقاعدہ میٹنگ کریں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلباء گھر

 کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے پورے سال غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ

 لینا جاری رکھ سکیں۔

 ان وقفوں کا اندازہ لگائیں جب اکرث طلباء حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں

گے اور ان ملحات کو پروگرام کیلنڈر میں درج کریں۔

 اساتذہ آپ کے غیر نصابی پروگرام میں

 حصہ لینا یا رسگرمیوں کو آسان بنانے

 کی خواہش نہیں رکھ سکتے ہیں۔

 کمیونٹی کی طرف سے سہولت کاروں

کو مراعات کی رضورت ہو سکتی ہے

 گھر کی صورتحال کچھ طلباء کو حصہ

لینے سے روکتی ہے

 دورسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو

 متوقع نہیں تھے یا جو حل کرنے میں

مشکل ثابت ہو رہے ہوں

 موسمی اور دورسے عنارص، جیسے کہ

 گھر پر کام کرنا، والدین اور کمیونٹی

 کی طرف سے آپ کے پروگرام کے لیے

 بے قاعدہ حامیت کا سبب بن سکتا

 ہے۔

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 انڈیا کے اندر بچے اپنے اسکولوں میں بڑے شوق سے غیر نصابی رسگرمیوں کے رشوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔

توقع کی مسکراہٹیں



  یونٹ 6 اپنے غیر نصابی پروگرام کو ڈیزائن اور الگو کرنا          صفحہ 143

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ





          حصہ  1454 صفحہ

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

4
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 طالب علم کی رشکت کی حوصلہ افزائی
 اور اپنے افزودگی کے پروگرام کی نگرانی

کرنا

 حصہ چار آپ کے افزودگی کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی اور اپنے پروگرام میں مختلف رسگرمیوں

 کی نگرانی پر رہنامئی فراہم کرتا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حصہ تدریس

 اور غیر نصابی رسگرمیوں دونوں پر الگو ہوتا ہے اکائی 7 آپ کو اپنے افزودگی کے پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء کی تعداد

 میں اضافہ کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد کے لیے خیاالت فراہم کرتا ہے۔ اکائی 8 آپ کے پروگرام اور آموزش کی نگرانی کرنے

 کے لیے حکمت عملیوں پر رہنامئی فراہم کرتا ہے اگر آپ اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔
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 اپنے افزودگی کے پروگراموں
 میں حصہ لینے کے لیے طلباء

کی حوصلہ افزائی کرنا

اکائی 7 سیکشن 4

اسکول تارکین کی روک تھام

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ
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 اصولی طور پر، طلباء کے لیے آپ کے تدریسی یا غیر نصابی

 پروگراموں میں حصہ لینا الزمی نہیں کیا جانا چاہیے۔ طلباء

 کے لیے حصہ لینے کو الزمی قرار دینا امکانی طور پر رشکت

 کے لیے ان کی مخالفت کا سبب بنے گا اور اگر وہ آتے ہیں،

 تو شاید وہ رسگرمیوں میں فعال طور پر مشغول نہیں ہوں

 گے۔ رشکت کی رسگرمیوں کو الزمی بنانے کے نتیجے میں

 طلباء بد سلوکی اور رسگرمیوں میں خلل بھی ڈال سکتے

 ہیں۔ اسکول میں ترغیبات اور ایک ماحول پیدا کرنا کہیں

 زیادہ بہرت ہے جہاں طلباء پروگراموں میں حصہ لینا چاہیں

 گے۔  مندرجہ ذیل میں وہ خیاالت دیے گئے ہیں جو طلباء

 کو فعال طور پر آپ کے تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں

 میں حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے اس ماحول کو بنانے

  میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

 تخلیقی اور لچکدار شیڈولنگ کا استعامل
 کریں۔

 آپ کے تدریسی اور غیر نصابی پروگرام کے اہم اہداف میں

 سے ایک ہے طلباء میں اسکول کے لیے آنے اور برقرار رہنے

 کی خواہش پیدا کرنا۔  اگر آپ کے پروگرام کا شیڈول طلباء

 کو رشکت کے لیے محدود کرتا یا روکتا ہے تو اس ہدف کو

 حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب شیڈول طلباء کی زندگیوں

 کے حقائق کے موافق ہوتا ہے اور طلباء کے لیے دن، ہفتے،

 مہینے اور سال کے دوران حصہ لینے کے لیے ایک سے زیادہ

 اختیارات موجود ہیں تو، اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا

 پروگرام زیادہ سے زیادہ طلباء کی توجہ مرکوز کرے گا اور

انھیں برقرار رکھے گا۔

 متام طلباء کو، خاص طور پر جو اسکول ترک کرنے کے

 خطرے میں ہیں، تدریس اور غیر نصابی رسگرمیوں میں

 حصہ لینے کے لیے دستیاب وقت کی کمیاں ہیں۔  کچھ

 طلباء، خاص طور پر اگر وہ بڑی عمر کے ہیں، انھیں اسکول

 کے بعد گھر پر کام کرنا پڑ سکتا ہے یا ان کے پاس روزگار

 بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے تدریس یا غیر نصابی

 اپنے افزودگی پروگرام میں رشکت کے لۓ طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا آپ کے افزودگی پروگرام میں رشکت

 کرنے والے جوکھم میں مبتال طلباء جتنا زیادہ ہونگے ترک اسکول میں تخفیف پر اس کا اثر اتنا ہی زیادہ پڑ

 سکتا ہے۔ اس لۓ یہ رضوری ہے کہ آپ پورے اسکول سال کے دوران اپنے پروگرام میں رشکت کے لۓ اور فعال

 رہنے کے لۓ طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ یونٹ 7 میں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر طلباء کی دلچسپی

 پیدا کرنے اور ان کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے متعدد طریقوں سے روشناس کرایا گیا ہے۔ کسی بھی طرح

 کی واحد کوشش رشکت کے زیادہ سے زیادہ تسلسل کو یقینی نہیں بنا سکتی ہے۔ تاہم، مختلف طریقوں

  کا استعامل کرتے ہوئے عظیم کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس یونٹ کے اہم عنارص میں شامل ہے:

 رسگرمیوں کے شیڈول تیار کرنے میں تخلیق اور لچکداری کا مظاہرہ کرنا؛ حارضی پر نظر رکھنا اور اس کا اجر

 دینا؛ اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کے ٹیوشن پروگرام اور غیر نصابی رسگرمیوں کو بہرت بنانے کے لۓ متعدد

 قسم کے سبجیکٹ شامل ہوں؛ اشتہاری مہم کی انجام دہی؛ اور فعال طریقے سے طلباء اور والدین کو اپنے

 پروگرام کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں شامل کرنا۔ یونٹ 7 کے آخر میں ان رسگرمیوں کے لۓ سازوسامان اور

 وسائل کی خریداری کے لۓ طلباء کو مقامی طور پر رقم اکٹھا کرنے کی کوششوں میں شامل کرنا جن کو وہ

 غیر نصابی پروگرام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔

 اپنے افزودگی کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے طلباء کی

حوصلہ افزائی کرنا
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 ہیں۔ دورسے اسکول ایسے اوقات میں جب اسکول دورسی

 شفٹ کے قبضے میں یا بند ہو رسگرمیوں کو کمیونٹی سینٹر،

 عوامی الئربیریوں، مسجدوں اور چرچ میں منعقد کرنے کا

 شیڈول بناتے ہیں۔ مراکش میں، مثال کے طور پر، انشورنس

 کی قیمتیں بعض اسکولوں کو اسکول میں مابعد اسکول

 رسگرمیوں سے روکتی ہیں۔ لہذا کچھ اسکولوں نے اپنی

 کمیونٹیز میں نوجوانوں کے مراکز میں غیر نصابی رسگرمیوں

  کو منظم کیا۔

 تدریسی اور غیر نصابی رسگرمیوں کے لیے تخلیقی اور

 لچکدار شیڈول تیار کرنے کے سب سے بہرتین طریقوں میں

 سے ایک شیڈول تیار کرنے کے لیے طلباء کے ایک گروپ

 کو منظم کرنا ہے۔ اس صورتحال میں، طلباء کے گروپ کو

 پروگرام کی رضوریات، حاالت اور رکاوٹوں کا ایک سیٹ دیا

 جاتا ہے اور بہرتین ممکنہ شیڈول تیار کرنے کے لیے کہا جاتا

 ہے جو طلباء کی رضوریات کے مطابق ہو اور متام رکاوٹوں

 پر توجہ دیتا ہو۔ طلباء کے شیڈول کو حتمی شکل دینے

 میں ممکنہ طور پر اساتذہ اور سہولت کاروں کے درمیان اور

 طلباء کے ساتھ، اسکول میں سمجھوتے کی رضورت ہوگی۔

 ایک مؤثر شیڈول بنانے کے عالوہ، یہ نقطہ نظر آپ کے

 تدریسی اور غیر نصابی پروگرام کا نوجوانوں کی ملکیت

  ہونے کو تقویت دیتا ہے۔

 تدریسی اور غیر نصابی پروگرام میں
 طلباء کی حارضی سے باخرب رہیں اور

 انعام دیں۔
 جیسا کہ پہلے گفتگو کی گئی ہے، ناقص حارضی ایک اہم

 اشارہ ہے جو اکرث ایک طالب علم کے اسکول ترک کرنے کے

 خطرے کی زد میں ہونے کی شناخت کرتا ہے۔ نتیجے کے

 طور پر، متام انریچمنٹ رسگرمیوں کو، جزوی طور پر، متام

 طلباء کی طرف سے بہرت حارضی کی حوصلہ افزائی کرنے کے

 لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تاہم، اس مقصد کو حاصل کرنے کے

 لیے اکرث رصف ایک افزودگی کا پروگرام قائم کرنے سے زیادہ

 کی رضورت ہوگی۔ پروگرام کی ٹیموں کو طلباء کی حارضی

 کو بہرت بنانے کے لیے انھیں متحرک کرنے کے لیے خصوصی

 اقدامات کرنے کی رضورت ہوگی۔ ایک عام اقدام حارضی

 سے باخرب رہنا ہے تاکہ اسکول کا عملہ مسلسل اسکول

 چھوڑنے والے طلباء کے ساتھ براہ راست کام کر سکیں اور

 والدین کے ساتھ  اس بارے میں بات کر سکیں کہ باقاعدہ

 اسکول میں حارض رہنے کے لیے ان کے بچوں کی کس طرح

 مدد کی جائے۔ ایک اور نقطہ نظر انعامات تیار کرنا ہے جو

 طلباء باقاعدہ اسکول میں حارض رہنے کے ذریعہ حاصل کر

 سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تیمور لیستے میں ایس ڈی پی

 پی پروگرام نے رنگین کنگنوں کا ایک نظام تیار کیا جو طلباء

 کو ان کی حارضی کی سطح کی بنیاد پر دیے گئے )دیکھیں

)ٹیکسٹ باکس

  رسگرمیوں کے لیے دیر تک رہنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔

 ہامرے طلباء، خاص طور پر لڑکیوں کو، ہو سکتا ہے ان

 موسموں کے دوران یا تو جلدی آنے یا دیر تک رکنے کی

 اجازت نہ ہو جب دن کے گھنٹے مخترص ہوتے ہیں ۔  اسکول

 سے دور رہنے کی وجہ سے بھی بعض طلباء کے لیے اسکول

 کے پہلے اور بعد کے پروگرام میں حصہ لینا مشکل ہو سکتا

 ہے۔

 تدریس اور غیر نصابی پروگرام کے لیے شیڈولنگ کو، خاص

 طور پر اسکول ترک کرنے کے خطرے کی زد میں آنے والے

 طلباء کو، آسانی سے حصہ لینے کی اجازت دینا چاہیے۔

 طلباء کی رضوریات کے مطابق ایک شیڈول تیار کرنے

 کے عمل میں پہال مرحلہ دن، ہفتے، مہینے اور سال کے

 دوران سب سے بہرتین اوقات کی نشاندہی کرنا ہے جب

 طلباء مختلف رسگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل ہوں۔ یہ

 معلومات طلباء، والدین اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کے

 ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایس ڈی پی پی نے پایا کہ

 بھارت میں، بچوں کے پاس یا تو اسکول سے پہلے یا بعد

 میں رسگرمیوں میں رشکت کرنے کے لیے وقت نہیں تھا،

 اس لیے اسکولی دن کے دوران رسگرمیوں کا شیڈول بنایا

 گیا۔ تاجکستان میں، والدین نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ

 اسکول کے بعد زیر نگرانی رسگرمیوں کے لیے وقت نکالیں

   گے۔

 ایک بار جب آپ کے پاس یہ معلومات ہوگی، تو پروگرام کے

 ڈیزائرنز ایک ایسا شیڈول تیار کر سکتے ہیں جو اکرث طلباء

 کی رضوریات کے مطابق ہوں۔ کچھ اسکول، اکرث ایک سے

 زیادہ شفٹوں کی وجہ سے، اکرث تدریسی اور غیر نصابی

 رسگرمیوں کو اختتام ہفتہ کے دوران یا ہفتے کے دوران

 کسی دورسی جگہوں پر منعقد کرنے کا بندوبست کرتے

 تاجیکستان میں گریڈ 9 کے طلباء کے ساتھ اسکول کے

 بعد ٹیوشن پروگرام کے بارے میں ایک فوکس گروپ

 انٹرویو کے دوران، ایس ڈی پی پی اسٹاف نے دو لڑکیوں

 کو دیکھا کہ وہ پروگرام میں ہچکچاتی ہوئی اپنے ہاتھوں

 کو اٹھاکر اپنی حارضی کا اشارہ کررہی ہیں۔ ان میں ہر

 بیچ میں اپنا ہاتھ اٹھاتی اور دورسے پر دیکھتی۔ ٹیم

 نے لڑکیوں سے سوال کیا اور پایا کہ وہ ایک جیسی

 جڑواں بہنیں ہیں اور ان کے والدین سے فیصلہ کیا

 تھا کہ ان میں سے ہر ایک آدھے آدھے ٹیوشن سیشن

 میں رشکت کرے گی، اور اس طرح ان دونوں کا ملکر

 ایک مکمل حارضی ہو جائے گی، تا کہ اسکول کے ساتھ

انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔

 طلباء سے سواالت پوچھنا سب سے
رضوری شے ہے
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ایک مسکرانے واال طالب علم کامیابی کی عالمت ہوتا ہے
 اس بات کی جانکاری حاصل کرنے کا ایک طریقہ کہ کیا طلباء اپنے افزودگی پروگرام کو

 پسند کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اسکول میں اساتذہ اور اسٹاف کے تئیں کیسا ردعمل ظاہر

کرتے ہیں۔ جب طلباء مسکراتے ہیں تو وہ کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔
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کریئیٹیو اسوسی ایٹس انٹرنیشنل۔

صفحہ 150          سیکشن 4

 جیسا کہ مندرجہ باال ٹیکسٹ باکس میں بیان کیا گیا ہے،

 جبکہ اس حکمت عملی سے ابتدا میں کامیابی ظاہر ہوئی،

 اس سے کچھ طلباء کو جنھیں کنگن نہیں دیے جا رہے تھے،

 رشمندگی اور پست ہمتی کا احساس ہوا۔ اس بات کا احساس

 کرنا اہم ہے کہ آپ کے پروگرام کو بہرت بنانے والے بعض

 خیاالت، جیسے تیمور لیستے میں اس قسم کے، ہو سکتا ہے

 مکمل طور پر کامیاب نہ ہوں جب آپ پہلے انھیں آزمائیں۔

 کسی خیال کے ساتھ ابتدائی مسائل بعض اوقات انھیں ختم

 کرنے کے بجائے ان کو بہرت بنانے کے مواقع ہو سکتے ہیں۔

 حارضی کو بہرت بنانے کے لیے ایک اور نقطہ نظر اس مسئلہ

 کو حل کرنے میں طلباء کو شامل کرنا ہے۔ بیرا، موزمبیق

 میں، خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے لیے ایک مابعد

 اسکول مالزمت کی قابلیت پروگرام کو متواتر طلباء کی

 غیر حارضیوں کا سامنا تھا۔ عملے نے طلباء کو تین ٹیموں

 میں منظم کیا اور ہر ٹیم کو کسی بھی نوجوان شخص کو

 رشم یا پست حوصلہ محسوس کرائے بغیر طالب علم کی

 حارضی میں اضافہ کے لیے ایک منفرد طریقے کے ساتھ

 آنے کا چیلنج کیا۔ ٹیموں کو ان کے حل تیار کرنے کے لیے

 دو دن دیے گئے۔  جبکہ ہر ٹیم کا حل مختلف تھا، انھوں

 نے بعض عام عنارص کا اشرتاک کیا۔ آخر میں گروپ نے ہر

 ٹیم کی منصوبہ بندی کے سب سے بہرتین حصوں کی بنیاد

 پر ایک ہائربڈ حل تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے ہر

 ٹیم کے اراکین کو تین طلباء کے چھوٹے دوست جھنڈ میں

 منظم کیا۔ طلباء جو دوست تھے وہ نسبتاً ایک دورسے سے

 قریب بھی رہتے تھے۔ دوست ایک دورسے کا تعاقب کرنے

 اور ایک جھنڈ کے ہر رکن کو مابعد اسکول پروگرام میں آنے

 کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اگر جھنڈ

 کا کوئی رکن کسی دن ناغہ کرتا، تو دورسے اراکین سے ان

 کے دوست کے گھر جا کر یہ دیکھنے کہ سب کچھ ٹھیک

 ہے اور اگلے دن انھیں اسکول آنے کے لیے حوصلہ افزائی

 کرنے کی توقع کی جاتی تھی۔ ہر ٹیم کو روزانہ ان کی

 حارضی کی سطح کو ریکارڈ کرنا تھا۔ ہر ہفتے سب سے بہرت

 حارضی والی ٹیم کے اراکین کو پھل کے چھوٹے انعامات سے

 نوازا جاتا تھا۔ اگر متام برابر ہوتی تھیں تو سبھی کو انعام

 ملتا تھا۔ ہر مہینے سب سے بہرت حارضی والی ٹیموں کو

 بھی انعامات دیے جاتے تھے۔ چونکہ انعامات حاصل کرنے

 کے بہت سے مواقع تھے، کسی ٹیم یا فرد کو ایک مسئلہ

 کے طور پر علیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔  وہ سب ”جیت“

 کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ طلباء، نہ کہ

 سہولت کاروں کے ذریعہ، ریکارڈ رکھے جاتے تھے، جس نے

 نوجوانوں کو عمل کا مالک بنا دیا۔  چند مہینوں کے بعد،

 متام ٹیمیں انعامات جیت رہی تھیں۔ ایک 96 فیصد حارضی

 کی رشح بنانے کے عالوہ، اس نقطہ نظر نے طلباء کے

 مابین تعلقات کو بھی مستحکم کیا، جس نے طرزعمل اور

  کارکردگی کو بہرت بنانے میں مدد کی۔

 برازیل سے اسی طرح کی ایک مثال میں، ایک اسکول کے

 پرنسپل نے ایک مقابلہ تیار کیا جہاں طلباء دورسے طلباء

 کو ان کے مابعد اسکول پروگرام میں حصہ دالنے کے ذریعہ

 پوائنٹس حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مہینہ کے بعد، پانچ

 سب سے زیادہ کل پوائنٹس والے طلباء کو شہر کے سب

 سے اچھے ریستوران میں سے ایک میں ان کے والدین کے

 ساتھ رات کے کھانے پر لے جایا گیا۔ انھیں اسکول کے اچھے

 شہری ہونے کے لیے بھی تسلیم کیا گیا۔ یہ مقابلہ رصف

 ایک بار کیا جانا تھا۔ اگلے سال 80 فیصد سے زیادہ طلباء

 نے کسی بھی ظاہری انعامات کے بغیر مختلف غیر نصابی

   رسگرمیوں کے لیے اپنے نام درج کرائے۔

 گزشتہ مثالیں افزودگی کے پروگراموں میں رشکت میں اضافہ

 کی کوششوں پر طلباء کو متحرک کرنے کے اثر کی وضاحت

 کرتی ہیں۔ کامیاب افزودگی کے پروگرام تیار کرنے اور برقرار

 رکھنے کے لیے طلباء اسکولوں کے پاس سب سے اہم اثاثہ ہو

 سکتے ہیں۔

 طلباء کو ان کے تدریسی اور غیر نصابی
 پروگراموں کو ڈیزائن کرنے میں مشغول

 کریں۔
 متام تدریسی اور غیر نصابی پروگرام طلباء کے لیے ڈیزائن

 کیے جاتے ہیں—بالغوں کے لیے نہیں۔  ایک بے حد حقیقی

 معنوں میں، اس لیے تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں کو

 طلباء کے ذریعہ ان کے اپنے پروگرام کے طور پر دیکھا جانا

 چاہیے۔ تدریسی اور غیر نصابی پروگرام کا طلباء کی طرف

 سے ملکیت کا احساس جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس

 بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ ان میں رشکت اور فعال طور

 پر حصہ لیں گے۔

 طلباء کی طرف سے ملکیت کے ایک مضبوط احساس کا

 حصول آغاز میں رشوع ہونا چاہیے اور افزودگی کے پروگرام

 )وں( کی زندگی تک جاری رہنا چاہیے۔  طلباء—خاص طور

 سے زیریں اور باالئی ثانوی اسکولوں میں طلباء سے—ان کے

 تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں کے ساخت، فنکشن اور

 مواد کے بارے میں مشورہ کیا جانا چاہیے۔ رسوے اور ایف

 جی ڈی کے عالوہ، طلباء دورسے طریقوں سے رائے دے

:سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر

 اسکولوں کے گروپ میں جہاں پروگراموں کو الگو کیا

 جائے گا طلباء سے ان منائندوں کو شناخت کرنے کے

 لیے کہیں جو اساتذہ، اسکول کے ڈائریکٹر، تعلیمی

 حکام اور دورسوں کے ساتھ اپنے تدریسی اور غیر

 نصابی پروگراموں کی ڈیزائن پر کام کریں گے۔ یقینی

 بنائیں کہ اس کردار کے لیے منتخب طلباء میں لڑکے

 اور لڑکیاں اور وہ طلباء جو اسکول ترک کرنے کے

 خطرے کی زد میں ہیں اور ساتھ میں وہ بھی جو

•
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فیگر  - کیس اسٹڈی

   متام اچھے خیاالت منصوبہ بند طور پر کام نہیں کرتے

ابتدائی انعام مہینے کی حارضی 3 مہینے کی حارضی 6

 میں مضبوط ہوں۔ میں ہر
روز اسکول جاتا ہوں۔

 ایس ڈی پی پی تعلیم کا
ایک پل ہے

 ان طلبا کے لۓ کامیابی
جنہوں نے محنت کی

 منتوتو، تیمور لیستے میں ساماالئی اسکول سے چوتھے

 درجے کے ان طلباء نے اپنے حارضی کے کنگن دکھانے کے

 لیے فخر سے اپنے ہاتھ بلند کیے۔  ایس ڈی پی پی کے

 انٹرنیشنل کے عملے نے 97 منصوبہ )CARE( پارٹرن کیرئ

 اسکولوں میں متام طلباء کو اچھی حارضی کے لیے ان

 کنگنوں کو دینے کے خیال کا تجربہ کیا۔

 کنگنوں کا رنگ مختلف حارضی کی سطحوں کی طرف

 اشارہ کرتا تھا۔ اعلٰی ترین سطح، ایک سفید کنگن،

 حارضی کے چیمپیئنز کے لیے تھا۔ متام طلباء نے ہمت اور

 استقامت کی منائندگی کرنے والے ایک رسخ کنگن حاصل

 کرنے سے رشوعات کی۔  ان طلباء کو جنھوں  نے تین

 ماہ کے لیے باقاعدہ حارضی کو برقرار رکھا امید کے نیلے

 آسامن کی منائندگی کرنے واال، ایک نیال کنگن موصول ہوا۔

 جنھوں نے چھ ماہ کے لیے باقاعدہ حارضی کو برقرار رکھا

 انھیں پاکیزگی کی منائندگی کرنے واال، ایک سفید کنگن

 حاصل ہوا۔

 رشوعات میں لگ رہا تھا کہ حکمت عملی کام کر رہی

 ہے۔ طلباء کنگن پسند کرتے تھے اور حارضی میں اضافہ

 ہوا۔ تاہم، آہستہ آہستہ، کچھ طلباء کو غیر حارضی کی

 وجہ سے کنگن ملنا بند ہوگیا، تو  ان کے حوصلے پست

 ہو گئے۔  اس کی وجہ سے کچھ طلباء نے غیر نصابی

 نشستوں کا بائیکاٹ بھی کیا۔ یہ اس بات کی اچھی مثال

 ہے کہ کیا ہوتا ہے جب حارضی، یا دورسے مثبت طرزعمل

 کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تکنیک

 ان طلباء کو سزا دینے میں بدل جاتی ہیں جو اسکولی دن

 کا ناغہ کر دیتے ہیں اس وقت بھی جبکہ وہ اسکول میں

 رہنے کی سخت کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔  یہ اہم ہے کہ

 اسکول ترک کر دینے والوں میں کمی کرنے کی کوششیں

 ان بچوں کو عوام میں رشمندہ نہ کریں جنھیں اسکول میں

 رہنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ اس مسئلہ کی بھی

 ایک مثال ہے جو اس وقت واقع ہو سکتا ہے جب طرز عمل

 میں تبدیلی کے لیے ظاہری انعامات کا استعامل کیا جاتا ہے۔

 اندرونی انعام کے نظام اکرث ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں

 جو بیرونی انعامات پر مبنی ہوتے ہیں۔
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 طلباء کو ہونے والی ابھرتی ہوئی مشکالت سے منٹنے کے لیے

 اسکولی سال کے دوران مضامین اور رسگرمیوں کے مجموعے

  میں بھی تبدیلی کرنا چاہیے۔

 زیادہ طلباء غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لینے میں

 دلچسپی لیں گے اگر ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور اگر

 یہ اختیارات ہر سہ ماہی یا سمسٹر میں تبدیل ہوتے ہوں۔

 اگر طلباء حقیقی طور پر آپ کے پروگرام کو ڈیزائن کرنے

 میں شامل ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ان طلباء کی

 دلچسپی کے لیے جو سال کے دوران مختلف چیزیں کرنا

 پسند کرتے ہیں متعدد قسم کی رسگرمیاں تیار کریں گے۔

 مختلف اقسام کے ساتھ ایک پروگرام طلباء کے لیے نئی

 مہارتیں سیکھنے، ان کے ذہنوں کو وسعت دینے اور ان کے

  جسم کو مضبوط کرنے کے لیے بھی مواقع تیار کرے گا۔

 طرزعمل اور رشکت کے لیے قوانین تیار
 کرنے میں طلباء کو شامل کریں۔

 بالغوں کی طرف سے عائد کیے گئے قوانین کی عام طور پر

 مزاحمت کی جائے گی اور یہاں تک کہ قوانین پر قابو پانے

 کی ایک ترغیب تشکیل دے سکتے ہیں۔  تاہم، تجربہ دکھاتا

 ہے کہ جب طلباء بالغوں کے ساتھ رہنام بات چیت کے

 ذریعہ قانون بناتے ہیں، تو عام طور پر ان قوانین کی پابندی

  کی جاتی ہے اور نوجوان لوگوں کے ذریعہ نافذ کیا جاتا ہے۔

 آموزشی سہولت کار اس عمل کا آغاز اس وضاحت کے ذریعہ

 کہ تدریسی اور غیر نصابی پروگرام طلباء سے تعلق رکھتے

 ہیں اور اس لیے انھیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے

 قوانین چاہتے ہیں؛ پھر طلباء سے ان کے لیے رضوری قوانین

  کی اقسام پوچھنے کے ذریعہ کر سکتے ہیں۔

 اس بحث کا آغاز کرنے اور یہ وضاحت کرنے کے لیے

 کہ قوانین کی اقسام سے ان کا کیا مطلب ہے، سہولت

 کار پوچھ سکتے ہیں، ”کیا آپ ایسے قوانین چاہتے

 ہیں جو ایک دورسے کے ساتھ برتاؤ میں ہمیں گائیڈ

 کریں؟“ اس موضوع کے لیے قوانین کی بحث کے بعد،

 سہولت کار پوچھ سکتے ہیں، ”کیا قوانین کی دورسی

 ”اقسام ہیں جو آپ کے خیال میں ہمیں اپنانا چاہیے؟

 بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، سہولت کاروں کو طلباء کو

 بحث میں گائیڈ کرنے اور ان کے تجویز کردہ قوانین

 کے نتائج پر غور کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی

  کے لیے سواالت کا استعامل کرنا چاہیے۔

 سہولت کاروں کے سواالت طلباء کے زیر غور قوانین

 میں فرق دیکھنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی

 استعامل کیا جانا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ بہت

 سے قوانین حل کے مقابلے میں زیادہ مسائل پیدا کر

•

•

•

  خطرے کی زد میں نہیں ہیں دونوں شامل ہوں۔

 یقینی بنائیں کہ ڈیزائن کے عمل میں طلباء کے

 منائندوں کی بات سنی جاتی ہو۔ بالغوں کو نوجوان

 لوگوں کی بات سننا چاہیے، ان کے نظریات کا اشرتاک

 کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور ان

 کے خیاالت کو قبول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر

 ڈیزائن میٹنگوں میں طلباء کو کنارے کردیا جائے یا

 ان کے خیاالت کو احرتام کے ساتھ نہ سنا جائے، تو وہ

 فعال طور پر حصہ نہیں لیں گے اور انھیں شامل کرنے

   کی کوشش میں یقین کھو دیں گے۔

 طلباء کو نشستوں کی قیادت کرنے کے مواقع اور

 اپنے خیاالت پیش کرنے کا وقت دیں۔ طلباء کو ان کی

 جھجک یا بالغوں کے سامنے بات کرنے کی مزاحمت

 پر قابو پانے میں مدد کے لیے، ہر شخص کو خیاالت کو

 لکھ کر ایک ڈبے میں ڈالنے اور کسی ایک شخص کو

 گروپ کے لیے پڑھنے کو کہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ،

 نوجوان لوگو اظہار کرنے اور اپنے خیاالت اور رائے کا

  دفاع کرنے کا حوصلہ پا لیں گے۔

 یہ اہم ہے کہ نوجوان لوگ بالغوں کے ساتھ جو اچھے فیصلہ

 سازی کے طریقوں کی ماڈلنگ کر رہے ہیں اس عمل میں

 حصہ لینے کے ذریعہ اچھے فیصلے لینے کے بارے میں

 سیکھیں۔

 مختلف مضامین سے منٹنے اور متعدد
رسگرمیوں والے پروگرام تیار کریں۔
 متام طلباء کو ایک ہی مضامین کے ساتھ ایک جیسی

 مشکالت نہیں ہوتیں نہ ہی وہ ایک جیسی غیر نصابی

 رسگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، اکرث

 طلباء کو اپنے افزودگی کے پروگرام کی طرف متوجہ کرنے

 اور انھیں مرصوف رکھنے کے لیے رضوری ہے کہ افزودگی

 کے پروگرام طالب علم کی ترجیحات والے مضامین میں

 تدریس کی پیشکش کریں اور زیادہ طلباء کی دلچسپی والی

 مخترص طور پر، سبI غیر نصابی رسگرمیاں فراہم کریں۔

 سے زیادہ کامیاب افزودگی کے پروگرام وہ ہیں جو طلباء کی

رضوریات اور دلچسپیوں کے موافق ہوں۔

 مختلف رسگرمیوں کو فروغ دینا بھی اہم ہے جو آپ

 کے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔  یہ نقطہ نظر، جیسا کہ

 تاجکستان مندرجہ ذیل پوسٹر میں دکھایا گیا ہے، رصف

 متواتر اسکول اسمبلیوں میں اعالنات کرنے کے مقابلے میں

  کہیں زیادہ کامیاب ہوگا۔

 متنوع اور اثر پذیر افزودگی کے پروگرام تیار کرنے کے لیے،

 آپ کو مخصوص وقت کی مدت کے دوران کئی قسم کے

 تدریسی مضامین اور رسگرمیوں کی پیشکش کرنا چاہیے۔

 آپ کو موسمی تبدیلیوں اور نصاب کے پہلوؤں کے ساتھ

•

•
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  دستخط کرنا چاہیے۔

 جب نئے طلباء رسگرمی میں شامل ہوں، تو انھیں قانون

 پوسٹر پر دستخط کرنے کو کہا جانا چاہیے۔

 سہولت کاروں اور پروگرام میں شامل دورسے بالغین

  کو بھی قانون پوسرت دستخط کرنا چاہیے۔

 پوسٹر کو رسگرمی کے آغاز میں کمرے میں لٹکا دینا

 چاہیے اور مطلوب کے طور حوالہ دیا جانا چاہیے۔

 تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ایک ایسا ماحول تیار

 کرتا ہے جہاں طلباء خود قوانین کو منظم کرتے ہیں اور

 قوانین شاذونادر ہی توڑے جاتے ہیں۔ قوانین میں کسی

 بھی وقت تبدیلی کی جا سکتی ہے اگر طلباء کو محسوس

 ہوتا ہے کہ وہ مطلوبہ نتائج کی طرف رہنامئی نہیں کررہے

 ہیں۔  نئے قوانین شامل کیے جا سکتے ہیں اور پرانے قوانین

 کو خارج کیا جا سکتا ہے۔

 یہ اہم ہے کہ قوانین سب پر الگو ہیں، نہ کہ رصف طلباء

 پر۔ سہولت کار اور دورسے بالغین جو قانون کو توڑتے ہیں

 انھیں طلباء کے جیسے نتائج کا سامنا کرنا رضوری ہے۔ اگر

 بالغین قوانین کی پابندی نہیں کرتے یا ان نتائج کا سامنا

 نہیں کرتے جن پر انھوں نے اتفاق کیا تھا، تب وہ طلباء کو

 یہ سبق دیں گے کہ اقتدار کے عہدوں پر رہنے والے لوگوں

  سکتے ہیں۔

 سہولت کار دو یا تین بنیادی قوانین کی شناخت میں

 طلباء کی مدد کر سکتے ہیں جن سے زیادہ مخصوص

 قوانین ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر،

 موزمبیق میں، طلباء مندرجہ ذیل دو بنیادی قوانین لے

:کر آئے

 دورسوں کے ساتھ ویسا ہی برتاو کریں جو 

 آپ اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتے ہیں؛ اور

 متام اوقات اپنے بہرتین فیصلہ کا استعامل 

 کریں۔

 جب طلباء قوانین کا ایک چھوٹا مجموعہ تیار کر لیں

 تو انھیں کسی کے ذریعہ قوانین توڑنے پر اس کے

 نتائج کے بارے میں فیصلہ کرنے کی رضورت ہوگی۔

 طلباء کے لیے ایسے نتائج کی کوشش کرنا اور توجہ

 مرکوز کرنا اہم ہے جو طرزعمل کو بہرت بنانے کی

  ترغیبات پیدا کرے نہ کہ رصف لوگوں کو سزا دینا۔

 قوانین اور نتائج کے مجموعہ کی شناخت ہو جانے

 کے بعد، طلباء کو انھیں ایک پوسٹر پر لکھ لینا چاہیے

 اور پھر گروپ میں ہر شخص کو یہ ظاہر کرنے کے لیے

 کہ وہ ان کے قوانین سے اتفاق رکھتے ہیں پوسٹر پر

•

     B7 خاکہ 

•

•

•

•

•

  یونٹ 7  اپنے افزودگی کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا          صفحہ 153

 تاجکستان میں افزودگی کے پروگرام کو فروغ دینے کے لیے ایس

 ڈی پی پی عملے کی طرف سے تیار کیا گیا پوسٹر۔
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 کو قانون کی پابندی کرنے کی رضورت نہیں ہوتی اور پھر

 امکانی طور پر طلباء بھی قوانین کی پابندی کرنا چھوڑ دیں

  گے۔

 تدریس اور غیر نصابی پروگراموں کے
 مختلف پہلوؤں کی منصوبہ بندی میں

 والدین کو فعال طور پر شامل کریں۔
 جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، کچھ طلباء کو گھر کی ذمہ

 داریاں ہو سکتی ہیں جو تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں

 میں حصہ لینے سے ان کی روک تھام کر سکتی ہیں۔ جب

 تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں کے پہلوؤں کو ڈیزائن

 کرنے اور الگو کرنے میں والدین سے مشورہ کیا جاتا ہے اور

 انھیں شامل کیا جاتا ہے، تب وہ جانیں گے کہ ان کے بچوں

 کے تعلیمی اور سامجی فائدے کے لیے یہ پروگرام کیوں اہم

 ہیں۔ یہ ان طلباء کے والدین کے لیے خاص طور پر درست

 ہے جو اسکول ترک کرنے کے خطرے کی زد میں ہیں۔ جب

 والدین یہ سمجھتے ہیں کہ تدریسی اور غیر نصابی پروگرام

 ان کے بچوں کو اسکول میں بنے رہنے اور کامیاب ہونے میں

 مدد کر سکتے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ حصہ

 لینے کے لیے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔

 تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شعور کی وجہ سے والدین گھر

 میں زیادہ لچکدار بھی ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے بچے دیر

 تک اسکول میں رہ سکیں۔

 نیز، فعال طور پر والدین کے ساتھ مشورہ کرنے اور انھیں

 اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے ذریعہ آپ والدین میں

 یہ احساس جگائیں گے کہ وہ ان پروگراموں کے ایک حصے

 کے مالک ہیں۔ اس کے نتیجے میں کچھ والدین آپ کے

 پروگرام کو انجام دینے میں مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر

 خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ جو والدین آپ کے پروگرام

 کی حامیت کرتے ہیں انھیں دورسے والدین کے ساتھ ان

 کے بچوں کو حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے اور

 رضاکارانہ خدمت انجام دینے کے لیے بات کرنے کے لیے

 بھی کہا جا سکتا ہے۔ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ جب والدین

 فعال طور پر تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں مشغول

 ہوتے ہیں تو طالب علم کی رشکت میں اضافہ ہوتا ہے۔

 تدریسی نشستوں کو آسان بنانے اور
 غیر نصابی رسگرمیوں کو کوچ کرنے میں
 مدد کے لیے بڑی عمر کے نوجوانوں کو

 بھرتی کریں۔
 تدریس کو آسان بنانے اور کچھ غیر نصابی رسگرمیوں کو

 کوچ کرنے میں مدد کے لیے بڑی عمر کے نوجوانوں کو

 بھرتی کرنا طلباء کی تدریس اور غیر نصابی پروگراموں کو

 زیادہ پرکشش اور مؤثر بنانے کا ایک اور طریقہ ہے۔

 تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہمجولیوں کے ساتھ تدریس

 اور آموزش کی مختلف شکلوں کے ساتھ ایک سے زیادہ

 فوائد وابستہ ہیں۔ بعض فوائد میں شامل ہیں اعلٰی تعلیمی

 حصولیابی، ہمجولیوں کے ساتھ بہرت تعلقات، بہرت ذاتی

 اور سامجی ترقی اور ساتھ ہی ساتھ تحریک میں اضافہ۔

 ساتھیوں کے ساتھ آموزش اور تدریس کی ان شکلوں نے

 انفرادی آموزش کے لیے بھی زیادہ مواقع پیدا کیے۔ جس

 طالب علم کو دشواری کا سامنا ہو وہ کالس میں مذاق کے

 خوف سے سواالت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔

 تاہم، کسی ساتھی یا دورسے طالب علم کے استاد ہونے کے

 ساتھ سواالت پوچھنا آسان ہو جاتا ہے جو افہام و تفہیم میں

   کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ 1

 وقت اور مہارتوں کے ساتھ تدریسی پروگراموں، خاص طور

 سے صبح سویرے یا تدریسی دن کے درمیان واقع ہونے والے

 بیرا، موزمبیق میں، ان طلباء سے جو ایک

 مابعد اسکول کام کی مہارت پروگرام کا حصہ

 تھے آموزشی مرکز کے لیے قوانین بنانے کے

 لیے کہا گیا جو اس بات کا انتظام کریں گے کہ

 وہ ایک دورسے کے ساتھ کس طرح کام کریں

 گے۔ انھوں نے قوانین کی ایک طویل فہرست

 بنائی۔ جس پر ہر شخص نے دستخط کیے

 اور جسے بعد میں کمرے میں لٹکا دیا گیا۔

 سہولت کاروں کو یقین نہیں تھا کہ طلباء کے

 ذریعہ ان کے قوانین بنانا اور ان کا انتظام کرنا

  کام کرے گا۔

 چند ہی دنوں میں سہولت کاروں پر یہ واضح

 ہو گیا کہ وہ غلط تھے۔ طلباء سہولت کاروں

 کی طرف سے کسی بھی مداخلت کے بغیر

 اپنے قوانین پر عمل کر رہے تھے۔ مالقاتیوں

 نے تبرصہ کیا کہ انھوں نے نوجوان لوگوں کو،

 بالغوں کی مداخلت کے بغیر اتنا اچھا برتاو

 کرتے اور اتنا مرصوف کبھی نہیں دیکھا۔

 چند مہینوں کے بعد، طلباء نے اپنا پوسٹر

:تبدیل کر دیا اور رصف دو قوانین شامل کیے

  

 دورسوں کے ساتھ ویسا ہی برتاو کریں

 جو آپ اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتے

ہیں۔

 متام اوقات اپنے بہرتین فیصلہ کا

 استعامل کریں۔

 طلباء کے قوانین ہم آہنگی پیدا
کرتے ہیں

•

•



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 اسکول میں بنے رہنے کی اہمیت کے بارے میں شعور میں اضافہ کے لیے
مقامی مہامت

 بچوں کو اسکول میں بنے رہنے میں مدد کے لیے والدین اور کمیونٹی کے اراکین ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 اکرث والدین، تاہم، اسکول میں بنے رہنے اور اپنے بچوں کو اسکول ترک نہ کرنے اور اسکول میں مرصوف رکھنے

 میں اپنے کردار کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے۔  بھارت میں، ایس ڈی پی پی کے آنند شالہ پروگرام نے والدین

 کی میٹنگ، اسکول اور کمیونٹی میں پوسٹر )جیسا ایک نیچے دکھایا گیا ہے( کے ذریعہ والدین کے درمیان بیداری

 کو فروغ دیا اور ایک موبائل مشورہ الئن والدین اور دورسوں کو یہ سیکھنے کے لیے کہ کس طرح والدین، اساتذہ

 اور کمیونٹی اسکول میں طلباء کی حارضی، مرصوفیت اور کارکردگی کو بہرت بنا سکتے ہیں۔

     C7 خاکہ 
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صفحہ 156          سیکشن 4

 لڑکوں کا حقیقی احساس ذمہ داری  کی بدولت
مندرجہ ذیل چیزیں حاصل ہوتی ہیں

 لڑکوں کی اپنے افزودگی پروگرام سے مؤثر وابستگی۔ یہ لڑکے اپنے مابعد اسکول

 پروگرام کے دوران کیس مسئلہ کو حل کرنے پر پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں۔



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 میں رضاکارانہ خدمت انجام دینے کے لیے بالغوں کو تالش

 کرنا دشوار ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر منتظمین ایک یا دو

 بالغین کو بھرتی کرنے کے قابل ہو بھی جائیں، تو دو لوگوں

 کے پاس پروگرام میں طلباء کو انفرادی توجہ دینے کے لیے

 کافی وقت نہیں ہوگا۔ ایک مفید متبادل بڑی عمر کے طلباء

 کو بھرتی کرنا ہے جو ان مضامین میں بہرت کر رہے ہوں جن

 میں دورسے طلباء کو مدد کی رضورت ہے۔ یہ بالغ رضاکاروں

 کو مخصوص رضوریات کا جواب دینے اور پروگرام کو راستے

  پر النے کے قابل بنائے گا۔

 بڑی عمر کے طلباء نوجوان طلباء کو نئے گیمز کھیلنا سکھانے

 میں بھی معاون ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مقدونیا

 میں شطرنج کے پروگرام میں جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے

 نوجوان طلباء کو گیم سے متعارف کرانے کے لیے ان طلباء کو

  شامل کیا گیا جو شطرنج سے واقفیت رکھتے تھے۔

 سہولت کار اور کوچ کے طور پر بھرتی کیے گئے طلباء بھی

 اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ قیادت کے تجربے

 حاصل کرتے ہیں؛ بالغین اور ساتھی طلباء کی طرف سے

 کمیونٹی کے اہم اراکین کے طور پر انھیں تسلیم کیا جاتا ہے

 اور دورسوں کی کامیابی میں مدد کرنے کی خوشی کا تجربہ

 حاصل کرنے کے قابل ہیں۔

 طلباء کو ان کے پروگرام کی حامیت کرنے اور وسعت دینے

 کے لیے فنڈ جمع کرنے کی رسگرمیوں میں شامل کریں۔

 اس بات کا امکان ہے کہ طلباء اسکولوں اور اسکولی نظام

 کے برداشت کر سکنے کے مقابلے میں زیادہ تدریسی مواقع

 اور غیر نصابی رسگرمیاں چاہیں گے۔ کچھ طلباء نوٹ بک،

 سازوسامان، جوتے، پتلون، یا دستانے جیسے آئٹم خریدنے میں

 دشواری محسوس کر سکتے ہیں جن کی مختلف رسگرمیوں

 میں انھیں مکمل طور پر حصہ لینے کے قابل بنانے میں

 رضورت ہوگی۔ یہ رشکت کو محدود کر سکتا ہے، خاص طور

 سے ان طلباء کے درمیان جو سب سے زیادہ خطرے کی زد

 میں ہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی فنڈز موجود نہیں

 ہیں، تو آپ کو افزودگی کے پروگرام کی رضوریات کو پورا

 کرنے کے لیے مقامی طور پر فنڈ جمع کرنے کی رضورت ہو

 سکتی ہے۔

 یہ اہم ہے کہ اسکول اور اسکولی نظام متام طلباء کے لیے

 ان کی معاشی حیثیت سے قطع نظر حصہ لینے کو ممکن

 بنائیں۔ اسکول  ترک کرنے کے خطرے کی زد میں آنے

 والے کچھ طلباء امکانی طور پر ان خاندانوں سے آئیں گے

 جو اقتصادی طور پر جدوجہد کر رہے ہوں۔ چونکہ آپ کا

(1

 افزودگی کا پروگرام طلباء کے اسکول ترک کرنے کے خطرے

 کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اسکولوں کے لیے

 مقامی طور پر فنڈ جمع کرنا رضوری ہو سکتا ہے تاکہ ہر

  طالب علم حصہ لینے کے قابل بن سکے۔

 اکرث ماملک میں اسکولوں نے مقامی طور پر فنڈ جمع کرنے

 کی رسگرمیوں کو ڈیزائن اور الگو کرنے کے لیے کامیابی کے

 ساتھ طلباء اور والدین کو متحرک کیا۔  فنڈ جمع کرنے کے

 چار ایسے نقطہ نظر ذیل میں پیش کیے گئے ہیں۔

 رسکاری ایجنسیوں، این جی او، سفارتخانوں اور تنظیموں

سے گرانٹ کے لیے درخواست کریں

 افزودگی کے پروگرام میں شامل عملے اور طلباء کو حکومت، 

 این جی او اور کمیونٹی میں کاروباری رہنامؤں سے یہ جاننے

 کے لیے رابطہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ ایسے حکومت کے

 پروگراموں، این جی او، سفارتخانوں اور تنظیموں کے بارے

 میں جانتے ہیں جن کے پاس تعلیمی رسگرمیوں کی حامیت

 کے لیے گرانٹ پروگرام موجود ہوں۔ مثال کے طور پر، مراکش

 میں دیہی عالقوں میں چار اسکولوں نے رسکاری رسپرستی

 کے سامجی ترقی فنڈ کے لیے گرانٹ کی درخواستیں تیار

 کیں اور طلباء کو اسکول سے النے اور لے جانے کے لیے

 بسوں کو خریدنے کے لیے فنڈ حاصل کیے۔ برازیل میں، ایک

 اسکول نے مابعد اسکول کمپیوٹر کلب کے لیے کمپیوٹروں

 کے لیے جاپانی سفارتخانے کو ایک تجویز پیش کی۔ جاپانی

 سفارتخانے نے چار کمپیوٹر خرید کر بھیجے اور نئی میزیں

 اور کرسیاں بھی فراہم کیں۔ متام گرانٹ تجاویز کامیاب نہیں

 ہوں گی، لیکن زندگی میں اکرث چیزوں کی طرح، اگر آپ

 کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔

مشرتکہ مہامت تشکیل دیں

 کئی کمیونٹیوں میں، رسکاری ایجنسیاں اور این جی او ایسی

 رسگرمیاں الگو کر رہے ہیں یا الگو کرنے کا منصوبہ بنا رہے

 ہیں جن کے ساتھ رشاکت کرنے کے ذریعہ اسکول ترک اسکول

 کی روک تھام کی اپنی کوششوں میں اضافہ کرنے کے قابل ہو

 سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اقدامات آپ کو ان مواقع سے فائدہ

 :اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں

 ان تنظیموں اور رسکاری ایجنسیوں کی شناخت کے لیے

 اپنی کمیونٹی میں ایک تیز رفتار رسوے کرائیں جن کے

 ساتھ آپ تعاون کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

 عملے، والدین اور طلباء کو بھی ان رسکاری ایجنسیوں اور

 این جی او کی شناخت کے لیے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ

 نیٹ ورک کا استعامل کرنا چاہیے جو اسکول کی کمیونٹی

(a

(b

(1

(2
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صفحہ 158          سیکشن 4

 سنیتا بہار، بھارت میں چارتوال سمستی پور کی ایک بے حد خود حوصلہ افزا 20 سالہ نوجوان عورت ہے۔

 وہ بچوں کے ساتھ کام کرنا اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اس نے یہاں ایس ڈی پی پی بھارت

 کے ساتھ اسے ایک کمیونٹی چیمپینئ بننے کے لیے ایک اچھا امیدوار بنا دیا۔

 سنیتا اپنا 12واں درجہ مکمل کر چکی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی جب اسے ایس ڈی پی

 پی کے ساتھ موقع کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ اپنے باپ کے بھاری بوجھ کو کم کرنے کے لیے فیملی کی

 حامیت کرنے کی شوقین تھی۔ کامیاب انٹرویو اور ایس ڈی پی پی کی تربیت مکمل کرنے کے بعد، اس نے

  ایک کمیونٹی چیمپینئ کے طور پر کام کرنا رشوع کیا۔

 اپنے کام کے حصے کے طور پر اس نے اسکولی بچوں کے ساتھ کام کیا جو مابعد اسکول غیر نصابی

 پروگرام کا حصہ تھا۔  اس نے پروگرام میں سہولت کاروں کی بھی حامیت کی اور پروگرام اور خاندانوں

 کے درمیان مضبوط تعلق کی تعمیر میں مدد کی۔ اس نے والدین کو ان کے بچوں کی پیش رفت سے آگاہ

 کرنے کے لیے خاندانوں کے دورے کیے اور اسکول کے اوپن ہاؤس وقوعہ کو منظم کرنے میں مدد کی۔

 اس نے پروگرام سے الپتہ ہونے والے بچوں کی شناخت کرنے میں بھی مدد کی اور بچوں کے والدین سے

 ان کے بچوں کو اسکول بھیجنے اور انھیں غیر نصابی پروگرام میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے لیے

 قائل کرنے کے لیے مالقات کی۔ ابتدائی طور پر، اسے بچوں کے والدین کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں

 ہچکچاہٹ ہوئی کیونکہ وہ طلباء کے مقابلے میں بہت زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ اپنی تربیت کے ذریعہ

 اس نے والدین کے گھر کا دورہ کرنے اور فون پر بات کرنے کی مہارت اور اعتامد حاصل کر لیا۔ وقت

  گزرنے کے ساتھ وہ بہت سے خاندانوں کے قریب ہو گئی اور زیادہ بچوں نے اسکول آنا رشوع کر دیا۔

 سنیتا نے بچوں کو رسگرمیوں میں مرصوف رکھنے کے لیے نئے طریقے تیار کیے۔ اپنی تربیت کی بنیاد پر،

 اس نے طلباء کو چھوٹے گروہوں میں منظم کیا اور انھیں اپنی رسگرمیوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری

 دی۔  اس نے پروگرام میں طالب علم کی ملکیت کا احساس تعمیر کرنے میں مدد کی، اور اسے اسکول

  میں پسندیدہ کمیونٹی چیمپیئنز میں سے ایک بھی بنا دیا۔

 سیکھنے کی شوقین کے طور پر، اس نے سہولت کاروں اور تربیت سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اس نے اپنی

 کمیونٹی میں بچوں کو ان کی تعلیم میں مدد کرنے کے لیے اس کا استعامل کیا۔ ایس ڈی پی پی میں

 شامل ہونے سے پہلے، وہ اپنی کمیونٹی میں معروف نہیں تھی۔ اس کے ایک کمیونٹی چیمپینئ بننے کے

 فوراً بعد، خاندانوں نے طالب علم کی کامیابی کو بہرت بنانے کے لیے اس سے مشورے لینا رشوع کر دیا۔

 ایک والدین نے کہا، ”ہم اپنی بیٹی کو سنیتا کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی صالحیتوں سے لوگوں کو

”متاثر کرتی ہے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک خارجی ہے۔

 پروگرام میں سنیتا کے کام نے گھر میں اس کی زندگی پر بھی مثبت اثر ڈاال۔ اس کے والد نے کہا، ”وہ بے

 حد پراعتامد ہو گئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے۔ پہلے وہ وہی کرتی تھی جو ہم اس

 سے کہتے تھے۔ اب وہ اپنی رائے رکھتی ہے اور جب ہم فیصلے لیتے ہیں تو اس سے مشورہ طلب کرتے

”ہیں۔

 اب اسے متام ایس ڈی پی پی کی میٹنگوں میں آنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ کی رضورت نہیں ہوتی۔

 اب وہ خود سفر کرتی ہے اور آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی لگن اور حوصلہ کو دیکھتے ہوئے،

 اس کے والدین اس کی تعلیم کو آگے بڑھانے اور کیریرئ کا انتخاب کرنے کے لیے راضی ہوگئے۔ اب وہ

 کالج میں ہے اور ایک اچھی مالزمت حاصل کرنے کی توقع رکھتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کی حامیت کر

 سکے۔ وہ ایک ایسی تنظیم میں شامل ہونے کی خواہش رکھتی ہے جو لوگوں کے ساتھ ان کی ترقی میں

 ان کی مدد کے لیے کام کرتی ہو۔

 ۔*بھارت میں ایس ڈی پی پی کے پارٹرن، کویسٹ کے ذریعہ تیار شدہ ایک ایس ڈی پی پی اشاعت ”الئف اینڈ ٹامئز آف آنند

 شالہ“ میں پہلی بار چھپی ایک کہانی سے ماخوذ۔

*دورسوں کی مدد کے ذریعہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنا
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 میں منصوبے چال رہے ہیں۔

 اسکول کے عملے اور طلباء کو ان تنظیموں کے ساتھ

 مالقات کا وقت طے کرنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ

 وہ کس قسم کے منصوبوں اور رسگرمیوں میں شامل

 ہیں، اپنے افزودگی کے پروگرام کے بارے میں معلومات

 کا اشرتاک کرنا چاہیے اور تعاون کے امکانات تالش کرنا

 چاہیے۔

 اس بات کا امکان ہے کہ آپ ایک یا زیادہ منصوبوں

 یا تنظیموں کو شناخت کریں گے جن کے ساتھ تعاون

 کر سکنے کے ذریعہ آپ اپنے افزودگی کے پروگرام کے

 پہلوؤں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

 نیز مقامی نوجوانوں کی تنظیموں یا کھیل کلب، اگر وہ

 موجود ہوں، کے ساتھ رشاکت کا موقع دریافت کریں، جو

 آپ کے افزودگی کے پروگرام کے ساتھ تعاون کرنے میں

دلچسپی رکھتے ہوں۔

 موجودہ اقدامات کے ساتھ تعاون کی تالش کرنے کے عالوہ،

 عملے اور طلباء کو، خاص طور سے مقامی این جی او کے

 ساتھ، باہمی تعاون کے منصوبوں کے لیے مشرتکہ تجاویز

 تیار کرنے کے لیے مواقع دریافت کرنا چاہیے جو اسکول کو

 ایک ای ڈبلیو ایس اور افزودگی کے پروگرام کے ذریعہ ترک

 تحصیل کی روک تھام کے اقدامات میں اضافہ کرنے کے قابل

  بنائے گا۔

مقامی کمپنیوں کے ساتھ رشاکت کریں

 بڑی یا چھوٹی کمپنیوں کو جو یا تو آپ کی کمیونٹی یا اس

 کے قریب واقع ہیں یا جو آپ کی کمیونٹی میں کاروبار

 کرتی ہیں آپ کے افزودگی کے پروگرام کی رسگرمیوں میں

 سے کچھ کو الگو کرنے میں مدد کے لیے آپ کے اسکول کے

 ساتھ رشاکت داری میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اس رشاکت

 داری میں براہ راست نقد امداد اور/یا چیزوں کی امداد شامل

 ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، برازیل میں ایک کمیونٹی

 میں اسکولوں نے ایک مقامی سافٹ ڈرنک تقسیم کار کی

 طرف سے کھیلوں کے سازوسامان موصول کیے۔ بدلے میں،

 اسکول نے اپنے مابعد اسکول کھیلوں کی رسگرمیوں کے

 دوران اسکول کے بغل میں کمپنی کے نام کے ساتھ ایک بیرن

 لٹکایا۔ انڈونیشیا میں ایک پام آئل کمپنی نے اپنی کمیونٹی

 کے اسکولوں کو بورڈ کے کھیل اور اسکول الئربیری کے لیے

 کتابیں فراہم کیں۔ کمپنی نے اسکول میں تدریسی اور غیر

 نصابی رسگرمیوں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینے کے لیے

  اپنے عملے کو بھی منظم کیا۔

•

•

•

 کمپنیوں کے ساتھ متام مشرتکہ کوششیں حاصل کرنے کے

 لیے اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ ذیل میں کمپنیوں کے ساتھ

 کامیاب مشرتکہ رسگرمیوں کی ترقی کے لیے کچھ تجاویز

:دی گئی ہیں

 عملے اور طلباء کی طرف سے تعاون کے امکان

 کی تالش کرنے کے لیے کمپنی کا دورہ کرنے سے

 پہلے، انھیں کمپنی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ

 جان لینا چاہیے اور یہ کھوج لگانے کے کوشش کرنا

 چاہیے کہ آیا کمپنی نے ماضی میں کسی سامجی

پروگرام کا تعاون کیا ہے۔

 ٹیم کو دو یا تین ممکنہ مشرتکہ مہامت کا خاکہ

 تیار کرنا چاہیے؛ ایک چھوٹی رسگرمی کے اخراجات

 کا احاطہ کرنے کے لیے کم از کم ایک نقد تعاون

ہونا چاہیے۔

 چیزوں کے تعاون کے لیے بھی درخواست شامل

 کریں جیسے کہ کمپنی سے رسگرمیوں کا انعقاد

 کرنے کے لیے کہنا؛ یا کمپنی کے عملے کو اساتذہ

 اور/یا کوچ کے طور پر اسکول میں رضاکارانہ خدمت

انجام دینے کے لیے کہنا۔

 کامیاب مشرتکہ تعلقات رشوع کرنا اکرث مندرجہ ذیل پر

 :منحرص ہوتا ہے

 مخصوص رسگرمیوں کے ساتھ تیار ہو کر آئیں جن

 میں آپ کو لگتا ہے کمپنی کے حکام دلچسپی لیں

گے۔

 متام مجوزہ رسگرمیوں میں کمپنی کے لیے ایک واضح

 فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ رصف آپ کے اسکول کے

افزودگی کے پروگرام کے لیے۔

 چھوٹے سے رشوعات کریں اور معمولی رسگرمیاں

 تجویز کریں جن میں ناکامی کا خطرہ محدود ہو

 اور جس میں نسبتاً چھوٹی رسمایہ کاری درکار ہو۔

 آپ ان کمپنیوں کے ساتھ ایک تعلق کی رشوعات کر

 رہے ہیں جن سے آپ نے رابطہ کیا ہے۔ متام تعلقات

سادگی سے رشوع ہوتے ہیں۔

 مختلف طریقوں کی تجویز کے لیے تیار رہیں تاکہ

 کمپنی آپ کے افزودگی کے پروگرام میں تعاون

 کر سکے۔ رشاکت جو سادہ چیزوں کے عطیات یا

  عملے کی رضاکارانہ خدمات سے رشوع ہوتی ہیں

 وہ باآلخر رقم کےعطیے میں بدل سکتی ہیں جب

•

•

•

•
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  یونٹ 7  اپنے افزودگی کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا          صفحہ 159
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صفحہ 160          سیکشن 4

 کمپنی کو اسکول کی معیاری کامیابی فراہم کرنے کی

 صالحیت پر اعتامد حاصل ہو جائے۔

 اپنے افزودگی کے پروگرام کا مشاہدہ کرنے کے لیے

 کمپنی کے حکام کو اسکول میں مدعو کرنے کے ذریعہ

پہلے سے منصوبہ بندی کریں۔

 ایک تعاون حاصل کرنے کے بعد، عملے اور طلباء کو

 باقاعدگی کے ساتھ رشاکت داروں کے ساتھ ان کے

 تعاون کی قدر کے بارے میں بات چیت کرنا چاہیے

 اور اسکول کے وقوعوں میں ان کی رشاکت کو تسلیم

 کرنا چاہیے۔

 اسکول میں فنڈ جمع کرنے والے واقعات اور رسگرمیوں

کی شناخت کریں اور انھیں انجام دیں

 آپ کا عملہ اور طلباء بھی اسکول میں فنڈ جمع کرنے کی 

 رسگرمیوں کو منظم کرنے کے بارے میں غور کرنا پسند کر

 سکتے ہیں۔  ایک ابتدائی مرحلہ ان رسگرمیوں کی شناخت

 کے لیے ایک مشاورتی رسگرمی میں مشغول کرنا ہے جو کم

 کوشش اور الگت کے ساتھ سب سے زیادہ پیسے پیدا کر

  سکیں۔

•

•

(4

 سامترا انڈونیشیا میں ایک اسکول میں مڈل اسکول کے طلباء نے اپنے مابعد اسکول پروگرام کے لیے

 کھیلوں کے سامان خریدنے کے لیے رقم جمع کرنے کے واسطے اسنیکس اور اسکول کے سامان فروخت

 کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی اسکول دکان کو منظم کیا۔ اسکولی سال کے آغاز میں طلباء کھیل کھیلنے

 کے قابل نہیں تھے کیونکہ سامان ٹوٹے ہوئے یا غائب تھے۔ پرنسپل کے ذریعہ یہ بتائے جانے کے بعد کہ

 سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، طلباء نے سامان کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے اپنے اسکول

 کے اسٹور کو دوبارہ رشوع کرنے کی اجازت چاہی۔ استاد نے جو غیر نصابی پروگرام کا حصہ تھا اسٹور

 کو دوبارہ رشوع کرنے کے لیے طلباء کے ساتھ کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اسکول کے ڈائریکٹر نے طلباء کو

 اجازت دی اور اسٹور سے فروخت کی جانے والی اشیاء کے ابتدائی اسٹاک کو خریدنے کے لیے چھوٹا سا

 قرض دیا۔ طلباء نے زیادہ مانگ والی اشیاء کی شناخت کے لیے اپنے ساتھیوں کا رسوے کیا اور پھر ایک

 تھوک کی دکان سے اشیاء خریدنے کے لیے ایک قریبی شہر کا سفر کیا۔

 طلباء نے ایک چھوٹی کوٹھری منا جگہ میں اپنا اسٹور کھوال جسے انھوں نے صاف کیا تھا، اور کھیل کے

 سامانوں کے لیے رقم جمع کرنے کے ایک طریقے کے طور پر فروخت کو فروغ دیا۔ ایک مہینے میں

 انھوں نے قرض چکا دیا اور اپنی پسند کا سامان خریدنے کے لیے منافع کامنا رشوع کر دیا۔ دہ مہینوں

 میں، انھوں نے دو فٹ بال گیندوں کے لیے کافی رقم جمع کر لی اور ٹیموں نے کھیلنا رشوع کر دیا۔ تین

 مہینوں کے بعد انھوں نے گول کے جالوں کے لیے کافی رقم جمع کر لی۔ انھوں نے مابعد اسکول کھیل

 کے پروگرام میں طلباء کے لیے پتلون، ٹی-رشٹ، اور مناسب فٹ بال کے جوتے خریدنے کے لیے بھی پیسے

 جمع کیے۔ اسکولی سال کے اختتام تک انھوں نے بیڈمنٹن کے لیے بھی سامانوں کے دو سیٹ خریدے۔

 جس استاد نے رقم جمع کرنے میں طلباء کی مدد کی تھی انھوں نے اطالع دی کہ سامان خریدنے کے لیے

 طلباء کے ذریعہ رقم جمع کیے جانے کے فائدوں میں سے ایک یہ تھا کہ انھوں نے اس کی اچھی طرح

 دیکھ بھال بھی کی۔ ۔”انھوں نے سامانوں کو صاف ستھرا اور مرمت شدہ رکھا؛ انھوں نے ہر کھیل کے بعد

 ”بغیر کہے انھیں لے جا کر رکھا۔

طلباء نے کھیلوں کے سامان کے لیے رقم جمع کی
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Yآپ بہرتین آمدنی پیدا کرنے کے خیاالت کے لیے ایک مقابلہ 

 بھی منظم کر سکتے ہیں۔ عملے اور طلباء کی ایک ٹیم کے

 فیصلے کی بنیاد پر، سب سے بہرتین خیاالت جمع کرانے

 والے لوگ، انعامات حاصل کریں گے۔ اس قسم کے مقابلے

 کو منظم کرنے اور چالنے کے لیے ذیل میں کچھ تجاویز دی

گئی ہیں۔

 مقابلہ درجہ کی سطح پر منظم کیا جانا چاہیے تاکہ

  یکساں عمر کے طلباء مقابلہ کر سکیں۔

 معیاری خیاالت پیدا کرنے کے عمل کے حصے کے

 طور پر مقابلہ کے بارے میں اپنے والدین اور مقامی

 کاروباری لوگوں سے بات کرنے کے لیے طلباء کی

 حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔

 طلباء یا تو انفرادی طور پر یا دو سے چار اراکین کی

  ایک ٹیم میں کام کر سکتے ہیں۔

 افراد اور ٹیموں کو رصف ایک یا دو خیاالت پیش کرنا

  چاہیے۔

ٹاپنگ، کے )2008(۔ ساتھی کی مدد سے سیکھنا: اساتذہ کے لیے ایک عملی گائیڈ۔ نیوٹن، ماس: بروک الئن کتابیں۔ 1

 انتظامی ٹیم کو مقابلہ کے لیے واضح قوانین

 قائم کرنا اور ایک ”فنڈ جمع کرنے کے خیال

 کا عرضی فارم“ تیار کرنا چاہیے )منونہ کے

 لیے ڈجیٹل ضمیمہ دیکھیں( جسے لوگ اپنے

 خیاالت جمع کرنے کے لیے استعامل کریں

 گے۔ ایک عرضی فارم کے استعامل سے ٹیم

 کے لیے مختلف اندراجات کا اندازہ کرنا آسان

  ہوگا۔

 اسکول کے عملے، طلباء اور مقامی کاروباری

 لوگوں سے تیار کی گئی ایک تشخیصی ٹیم کو

 جمع کریں۔ تشخیصی ٹیم کو مختلف خیاالت

 کی درجہ بندی کرنے اور جیتنے والے خیاالت

 منتخب کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایک

  اسکورنگ نظام تیار کریں۔

 جب جیتنے والے خیاالت کا اعالن ہو جائے، تو

 ٹیم کو خیاالت تیار کرنے والی ٹیموں کے ساتھ

 فنڈ جمع کرنے والی رسگرمیاں انجام دینے

 کے لیے شیڈول بنانے کے لیے کام کرنے کی

 رضورت ہوگی۔

•

•

•

•

•

•

•

اختتامی نوٹ

  یونٹ 7  اپنے افزودگی کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا          صفحہ 161
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 ایک غیر نصابی
پروگرام کی نگرانی کرنا

اکائی 8 سیکشن 4

اسکول تارکین کی روک تھام

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ
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 ہحفص  163 

ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

 افزودگی کے پروگراموں کی نگرانی کیوں
کریں؟

 افزودگی کے پروگرام پورے اسکول کے پروگرام کا حصہ

 ہیں جو تدریس کے ذریعہ تعلیمی کامیابی اور غیر نصابی

 رسگرمیوں کے ذریعہ ایک مثبت علمی ماحول کی تعمیر کی

 حامیت کرتے ہیں۔ افزودگی کے پروگرام اسکول میں طالب

 علم کی تعلیمی کامیابی اور دلچسپی میں اضافہ کے ذریعہ

 اسکول ترک کرنے میں طلباء کی روک تھام میں مدد کر

 سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ طالب علم کی حارضی،

 طرزعمل اور رویے کو بہرت بناتا ہے، جس کے نتیجے میں بہرت

 کارکردگی اور رویہ فروغ پاتا ہے۔

 افزودگی کے پروگراموں کو الگو کرتے ہوئے ان پر نظر ثانی

 کرنے اور بہرت بنانے کی رضورت ہے۔ ڈیزائن کے عمل کے

 دوران ہر متغیر اور عنرص کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

 سب سے زیادہ کامیاب پروگرام وہ ہیں جو جاری نگرانی کی

 رسگرمیوں سے ڈاٹا جمع کرتے ہیں اس بارے میں جاننے

 کے لیے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کس میں بہرتی النے کی

 رضورت ہے اور پھر اس معلومات کو بہرتی کے لیے استعامل

 کرتے ہیں۔ نگرانی کی رسگرمیاں اسکول کو یہ جاننے میں

 مدد کریں گی کہ آیا پروگرام اپنے مقاصد کو پورا کر رہا

 ہے اور مطلوبہ نتائج حاصل کر رہا ہے۔ مزید برآں، نگرانی

 پروگرام کے مینیجروں اور وزارت تعلیم کے حکام کو یہ

 جاننے میں مدد کرے گی کہ آیا پروگراموں کو منصوبہ بند

 طریقے سے الگو کیا جا رہا ہے۔ نگرانی اسکول مینیجروں،

 اساتذہ اور دورسوں کو انھیں راستے پر رکھنے، ان کے کاموں

 میں بہرتی النے میں مدد کے لیے، اور پروگرام کے ممکنہ

 توسیع پر معلومات فراہم کرنے کے لیے مسلسل حامیت بھی

 فراہم کرے گی۔

 ایک مؤثر نگرانی پروگرام کے اہم عنارص
کیا ہیں؟

 بہرتین نگرانی کے پروگرام انریچمنٹ رسگرمیوں اور نفاذ کے

 معیار کی نگرانی کرنے کے لیے متعدد نقطہ نظر اور آالت کا

 استعامل کرتے ہیں۔  مندرجہ ذیل منت کامیابی کے ساتھ اپنے

 پروگرام کی نگرانی کرنے کے لیے کچھ رسگرمیوں اور عمل کا

 بیان کرتا ہے۔

 سواالت کی وضاحت کریں۔ سواالت کے ایک سیٹ کی

 وضاحت کریں جو آپ کو یہ جاننے میں مدد کرے گا کہ

 تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں کی تشکیل، نفاذ اور پائیداری کے لیے اہم کوشش اور فنڈنگ کی رضورت

 ہوگی۔  اس لیے، یہ جاننا اہم ہے کہ افزودگی کے پروگرام میں آپ کی رسمایہ کاری سے اسکول کے بارے میں

 طالب علم کے رویوں، حارضی میں اضافہ ترک تحصیل کی روک تھام میں ایک مثبت فرق آیا ہے۔ یہ جاننے

 کے لیے کہ آیا آپ کا پروگرام حسب منشا مثبت نتائج پیدا کر رہا ہے، آپ کو اپنی رسگرمیوں کی نگرانی کرنے

  اور اسکول میں آپ کی توقع کے مطابق ہونے والی تبدیلیوں پر ڈاٹا جمع کرنے کی رضورت ہوگی۔

 یہ اکائی تفصیالت بیان کرتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے تدریسی اور غیر نصابی رسگرمیوں کی نگرانی کر سکتے

 ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ انھیں منصوبہ بند طریقے سے الگو کیا جا رہا ہے اور وہ آپ کے مطلوبہ نتائج

 حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پروگرام کی نگرانی کرنے کے لیے رضوری اقدامات کو پیش کرتا ہے، آپ کے

 پروگرام کی نگرانی میں مختلف فریقین کے کردار پر تبادلہ خیال کرتا ہے، آپ کی نگرانی کی رسگرمی کے لیے

 دستیاب کچھ آالت کی وضاحت کرتا ہے، اور بحث کرتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے افزودگی کے پروگراموں کو

 بہرت بنانے کے لیے جمع شدہ ڈاٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، رپورٹیں تیار کر سکتے ہیں، معلومات کا اشرتاک کر

 سکتے ہیں اور سیکھے ہوئے اسباق کا استعامل کر سکتے ہیں۔

ایک غیر نصابی پروگرام کی نگرانی کرنا
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 آپ کے افزودگی کا پروگرام کتنے بہرت طریقے سے الگو کیا

 جا رہا ہے۔ پروگرام انتظام ٹیم، ایم او ای حکام، اسکول کے

 ڈائریکٹر اور دورسے فریقین کی طرف سے ان سواالت

 کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر، ان سواالت کو

 :مندرجہ ذیل پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے

 اسکول میں طلباء کی حارضی اور تدریسی اور غیر

 نصابی رسگرمیاں جن کے لیے انھوں نے اپنے نام درج

کرائے تھے۔

 جن تدریسی اور غیر نصابی پروگراموں میں وہ حصہ

لیتے ہیں ان میں طلباء کا اطمینان؛

 باقاعدہ کالسوں اور تدریسی و غیر نصابی پروگراموں

 میں طلباء کی کارکردگی جن میں وہ شامل ہیں؛ اور

 مختلف سطحوں پر افزودگی کے پروگراموں کا انتظام -

 جیسے وزارت کی سطح پر، ضلع سطح اور اسکول کی

 سطح پر - پروگرام کی نوعیت کی بنیاد پر۔

 ذیل میں کچھ سواالت دیے گئے ہیں جنھیں آپ اپنی نگرانی

 کے پروگرام میں استعامل کرنا پسند کر سکتے ہیں: ممکنہ

 نگرانی کے سواالت اور کیسے اور کب ان کے جوابات دیے

 جا سکتے ہیں کا ایک زیادہ تفصیلی خالصہ اس اکائی کے

اختتام پر شامل کیا گیا ہے۔

اہم نگرانی کے سواالت میں شامل ہیں

 استاد اور سہولت کار کے طور پر کس کو تربیت دی

گئی ہے؟

 تربیت کے دوران رشکاء کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر

رہے ہیں؟

 کیا تدریسی نشستیں اور غیر نصابی رسگرمیاں وقت

 سے رشوع ہوتی ہیں اور شیڈول کے مطابق انجام پاتی

ہیں؟

 کیا اساتذہ تدریسی نشستوں کے لیے نامزد ہدایات پر

عمل کرتے ہیں؟

 کیا اساتذہ اور سہولت کار افزودگی کے پروگراموں کے

معیار کے لیے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں؟

 تدریسی نشستوں اور غیر نصابی رسگرمیوں کو الگو

 کرنے میں اساتذہ اور سہولت کاروں کو کن چیلنجوں

کا سامنا ہے؟

 غیر نصابی رسگرمیوں کے رشوع ہونے کے بعد سے کیا

 اسکول میں باقاعدہ کالس حارضی میں تبدیلی آئی ہے؟

 نگرانی کے آالت تیار کریں۔ ڈاٹا جمع کرنے کے لیے مختلف

 آالت کے استعامل کے ذریعہ آپ کے نگرانی کے پروگرام کو

 انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ نئے نگرانی کے آالت تیار کرنے

 میں وقت اور پیسہ رصف کرنے کے بجائے، آپ کچھ ایس

 ڈی پی پی نگرانی کے آالت کو اپنانا پسند کر سکتے ہیں۔  ہر

 ایس ڈی پی پی ملکی پروگراموں نے نگرانی کے آالت کا ایک

 سیٹ تیار کیا ہے۔ ان آالت کو منتخب کریں جو بہرت طور پر

 آپ کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہو۔ مندرجہ ذیل ایس ڈی پی

 پی نگرانی آالت کو اکائی 8 کے ڈجیٹل ضمیمہ میں شامل

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 :کیا گیا ہے

سہولت کار تربیت رجسٹریشن فارم

 استاد، سہولت کار اور طالب علم کی حارضی کے

ریکارڈ فارم

 نفاذ آالت کا استحکام، بشمول مشاہدے فارم اور جانچ

فہرست

اسکول کے ریکارڈ، بشمول

طلباء کی حارضی کے ریکارڈ

طلباء کے رپورٹ کارڈ

استاد کی حارضی کے ریکارڈ

مالقاتی کتابیں

اسکول کے رپورٹ کارڈ

پیش رفت پر اسکول کی رپورٹیں

میعادی نگرانی فارم

رسوے اور سوالنامے

فوکس گروپ بحث فارم اور پروٹوکال

 مندرجہ ذیل عنوان آپ کے پروگرام کی نگرانی کے لیے ایک

منونہ فریم ورک ہے۔

 آپ کے افزودگی کے پروگرام کی نگرانی
کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟

 اکائی 3 اور اکائی 5 میں بیان کردہ افزودگی کے پروگرام

 کا عملہ پروگرام کی نگرانی کرنے کے لیے اہم عملہ ہیں۔

 کوالٹی ایشورینس آفیرس یا ایک نگرانی اور تشخیص افرس

 کی قیادت کے تحت ایک تشخیص کا منصوبہ تیار کیا جانا

 چاہیے اور اہم فریقین کے ساتھ الگو کیا جانا چاہیے۔ اس

 میں ایم او ای حکام اور مقامی رشاکت داروں کو شامل کیا

جا سکتا ہے۔

 مندرجہ ذیل جدول پروگرام کے اہلکاروں کے کردار اور ذمہ

 داریوں کا خالصہ بیان کرتی ہے جو معیار کو یقینی بنانے

 کے لیے پروگرام کے نفاذ کی نگرانی اور حامیت کرنے کے

لیے ذمہ دار ہیں۔

 اپنے افزودگی کے پروگرام کی نگرانی
 سے ڈاٹا اور معلومات کو آپ کس طرح

منظم اور تجزیہ کر سکتے ہیں؟
 اپنے پروگرام کی نگرانی سے آپ کو حاصل ہونے والے ڈاٹا

 اور معلومات کو آپ کس طرح منظم اور تجزیہ کر سکتے

 ہیں اس کا انحصار، بڑے حصے میں، آپ کے پروگرام کے

 سائز، وسائل کی فراہمی اور آپ کی ٹیم کی مہارتوں پر ہوگا۔

 لٰہذا، ڈاٹا کی مقدار اور تجزیہ کی سطح جس سے آپ کی

-
-
-
-
-
-



ایس ڈی پی پی افزودگی پروگرام گائیڈ

کسی          میں والدین رشکت کرتے ہیں 
 تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی کی نگرانی رسگرمیوں کے حصہ کے طور پر۔ والدین

 کو افزودگی پروگرام کی نگرانی میں شامل کرنے سے ٹیم کو گھر پر طالب علم کے

برتاؤ سے متعلق جانکاری حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوئی۔

FGD

  یونٹ 8 ایک غیر نصابی پروگرام کی نگرانی کرنا          صفحہ 165
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ایک افزودگی کے پروگرام کی نگرانی کے لیے منونہ فریم ورک

جواب دیے جانے کے لیے کیا سواالت ہیں؟
 کن اوزار، آالت اور طریقہ کار کا استعامل کیا جا سکتا

ہے؟

تربیت رجسٹریشن فارم

 جانچ کے پہلے اور بعد میں، عملی نشستوں میں

مشاہدے، روزانہ کی حارضی کی فہرست

استاد/سہولت کار حارضی کی فہرست

معائنہ جانچ فہرست

رسوے سوالنامہ، فوکس گروپ بحث پروٹوکال

طلباء کی حارضی کی فہرست

 طرزعمل مشاہدہ فارم، پیش رفت کی رپورٹیں، طلباء کے

رپورٹ کارڈ

فرد کی طرف سے حارضی کے اسکول کے ریکارڈ

اسکول کے ریکارڈ، فوکس گروپ بحث پروٹوکال

رسوے سوالنامہ، فوکس گروپ بحث پروٹوکال

 والدین کی میٹنگوں کے اسکول کے ریکارڈ، فوکس

گروپ بحث پروٹوکال

رسوے سوالنامہ، فوکس گروپ بحث پروٹوکال

 وسائل کی جانچ فہرست، رسوے سوالنامہ، فوکس گروپ

بحث پروٹوکال، نشست مشاہدہ فارم

 نشست مشاہدہ فارم، رسوے سوالنامہ، فوکس گروپ

بحث پروٹوکال

 استاد اور سہولت کار کے طور پر کس کو تربیت دی جا

رہی ہے؟

 استاد/سہولت کار تربیت میں رشکاء نے کتنی اچھی

کارکردگی کا مظاہرہ کیا؟

 کیا اساتذہ/سہولت کار منصوبہ بند وقت پر انریچمنٹ

رسگرمیاں انجام دے رہے ہیں؟

 کیا آپ منصوبہ بند طور پر انریچمنٹ رسگرمیاں انجام

دے رہے ہیں؟

 پروگرام کے بارے میں اساتذہ/سہولت کاروں کے تصورات

کیا ہیں؟

 کیا طلباء منصوبہ بند طور پر انریچمنٹ رسگرمیوں میں

رشکت کر رہے ہیں؟

 طلباء انریچمنٹ رسگرمیوں میں کس طرح کی کارکردگی کا

مظاہرہ کر رہے ہیں؟

 پروگرام کے دوران باقاعدہ کالسوں میں طلباء کی حارضی

میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟

 پروگرام کے دوران طلباء کے اسکول ترک کرنے میں کیا

تبدیلیاں آئی ہیں؟

پروگرام کے بارے میں طلباء کے تصورات کیا ہیں؟

کیا والدین پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں؟

پروگرام  کی حامیت کے لیے والدین کیا کر رہے ہیں؟

 کیا اسکول کو پروگرام کی طرف فراہم کردہ سامان اور مواد

 موصول ہوا ہے؟ کیا مؤثر طریقے سے ان کا استعامل کیا

جا رہا ہے؟

 کیا کالس روم، کھیل کے میدانوں اور دیگر اسکول کی

 سہولیات کو مؤثر طریقے سے پروگرام میں استعامل کیا

جا رہا ہے؟

تربیت

اسکول کی تعمیل

والدین/کمیونٹی کی شمولیت

وسائل

جاری

      A7 ٹیبل
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ایک افزودگی کے پروگرام کی نگرانی کے لیے منونہ فریم ورک

نگرانی پروگرام کا نفاذ کون کرے گا؟
نگرانی کب کی جائے گی؟

بنیادی خط خط آخر جگہ کی جانچ

X )تربیت کے 

)دوران

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 تربیت کا آغاز اور اختتام، روزانہ کی

بنیاد پر حارضی

ماسٹر تربیت کار اور تربیت کار

ماسٹر تربیت کار اور تربیت کار

 پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان، پرنسپل

پروگرام کے افرسان

اسکول کی تعمیل

تربیت

والدین/کمیونٹی کی شمولیت

وسائل

 باقاعدہ مثالً ہفتہ
وار/روزانہ وغیرہ۔

جاری

ٹیبل A7 جاری      
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 کے مابین ترک تحصیل میں کمی آئی ہے؟

 ان سواالت کے جواب دینا اور دلچسپی رکھنے والی پارٹیوں

 اور دیگر پروگرام کے فریقین کو جوابات کی ترسیل کرنا اپنے

 پروگرام کو بہرت بنانے، پروگرام کے لیے حامیت حاصل کرنے

 اور برقرار رکھنے اور ممکنہ طور پر زیادہ اسکولوں تک

 پروگرام کی توسیع کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔

 نگرانی کی رسگرمیوں کے ڈاٹا تجزیے کے نتائج کو متعلقہ

 سامعین کے لیے تحریری رپورٹوں اور پیشکش میں شامل کیا

 جانا چاہیے۔ پیش رفت پر باقاعدہ ثبوت پر مبنی رپورٹیں

 فریقین کو اپنی پیش رفت کو سمجھنے اور یہ جاننے میں

 مدد کرے گا کہ پروگرام کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی

 کوششوں پر کہاں توجہ دینے کی رضورت ہے۔ کالئنٹس

 یا معاونین پروگرام کو توسیع دینے یا پروگرام کے لیے نئی

 سمتوں کی شناخت میں مدد کے لیے معلومات کا استعامل

کر سکتے ہیں۔

 متام فریقین یا کالئنٹس کو آپ کے پروگرام کے لیے مکمل

 نگرانی کی رپورٹ پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ ان میں

 سے اکرث پروگرام کی پیش رفت کے بارے میں جاننا چاہیں

 گے۔ آپ کو سب سے اہم معلومات کا احاطہ کرتے ہوئے

 نگرانی کے پروگرام کا ایک خالصہ تیار کرنا چاہیے جس میں

 زیادہ تر فریقین کو دلچسپی ہوگی۔  اہم فریقین گروپ کے

 لیے خصوصی رپورٹیں تیار کرنا بھی رضوری ہو سکتا ہے۔

 مثال کے طور پر، وزارت تعلیم میں تعلیم کے پالیسی ساز

 ایک تفصیلی پاورپوائنٹ پیشکش طلب کر سکتے ہیں جس

 میں آپ کی پیش رفت کے ثبوت دکھانے والے چارٹ اور ڈاٹا

 شامل ہوں۔ والدین اور کمیونٹی کے اراکین کے لیے، طالب

 علم کی کامیابی کی مثالوں کے ساتھ ایک زیادہ تعاملی

 پیشکش کافی ہو سکتی ہے۔

 ٹیم منٹنے کے قابل ہوگی، کا اندازہ کرنا اہم ہے۔ اپنی رضورت

 سے زیادہ ڈاٹا اکٹھا نہ کریں۔

 اگر آپ کی ٹیم نگرانی کرنے کے قابل نہیں ہے تو نگرانی اور

 تشخیص میں مہارت رکھنے والے مقامی گروپ کے ساتھ کام

 کرنے کے بارے میں آپ غور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے

 پروگرام کی نگرانی کے لیے ایک خارجی گروپ کے ساتھ کام

 کرتے ہیں تو آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ آالت اور شامر

 کنندہ تیار کرنے کے لیے پروگرام کے اہم ٹیم اراکین گروپ

 کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہوں۔ آپ ڈاٹا کا تجزیہ

 اور ترشیح کرنے اور رپورٹیں لکھنے میں مدد کے لیے بھی

 گروپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے۔

 مختلف قسم کے فارم، رسوے، بات چیت، اسکولی ریکارڈوں

 کو جمع کرنے اور فوٹوکاپی کرنے، وغیرہ کے ذریعہ بہت

 زیادہ ڈاٹا جمع کرنا دلکش ہو سکتا ہے۔ بہت سے پروگرام

 بہت زیادہ ڈاٹا جمع کرنے اور اس کو منظم نہ کر پانے کی

 غلطی کرتے ہیں۔ پروگرام آفس کے اسٹوریج کے عالقے میں

 دستاویزات کے ڈھیر جمع ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ

 متام ڈاٹا کو درج کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے کافی عملہ،

وسائل یا کمپیوٹر دستیاب نہ ہوں۔

 آج متعدد موبائل ڈاٹا جمع کرنے کے حل دستیاب ہیں،

 بشمول کچھ اسامرٹ فون اور ٹیبلیٹ کمپیوٹر کے لیے۔

 یہ نظام آپ کے مقام پر دستیاب ہو سکتے ہیں اور بعض

 صورتوں میں ڈاٹا جمع کرنے اور منتقل کرنے کے سافٹ ویرئ

  انٹرنیٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔

 کس طرح آپ معلومات، سیکھے گئے
 اسباق اور تاثرات کا دورسوں کے ساتھ

اشرتاک کر سکتے ہیں؟
 اپنے پروگرام کے لیے ایک اعتدال پسند اور اچھی طرح

 ڈیزائن کی گئی نگرانی کی منصوبہ بندی تیار کرنے کی بہت

سی وجوہات ہیں

 دو سب سے زیادہ اہم کو جاننے کی رضورت ہے

 آیا آپ کا پروگرام منصوبہ بند طور پر الگو کیا جا رہا

 ہے—اگر نہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں بہرتی

 کی رضورت ہے اور نفاذ کے استحکام کو بڑھانے کے

لیے رضوری اقدامات کرنے کے قابل ہوں گے؛ اور

 رشکاء پر پروگرام کا کیا اثر ہو رہا ہے – کیا طلباء کی

 حارضی بہرت ہو رہی ہے؟ کیا طلباء کے طرزعمل میں

 بہرتی آ رہی ہے؟ کیا طلباء کے کورس کی کارکردگی

 بہرت ہو رہی ہے؟ اور، سب سے اہم بات، کیا ہدف طلباء

•

•
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  :کردار اور ذمہ داریاں
تدریسی اور غیر نصابی رسگرمیاں

ممکنہ چیلینج ممکنہ حل

 اس بات کی یقین دہانی کے لیے اسکول کے ڈائریکٹر کے ساتھ تعاون

 کریں کہ افزودگی پروگرام کو باقاعدگی سے اور مناسب طریقے سے الگو

کیا جا رہا ہے اور طلباء رشکت کر رہے ہیں۔

 اس بات کی نگرانی کریں کہ تدریسی اور غیر نصابی رسگرمیاں کتنے بہرت

طریقے سے الگو کی جا رہی ہیں

 اس دن کی حارضی کو چیک کرنے کے لیے ”رس شامر“ کریں، پھر اس دن

 اور پورے ہفتے کی حارضی کے لیے کالس رجسٹر چیک کریں۔

 کالس روم کے مشاہدے انجام دیں اور اساتذہ کو تدریسی طریقوں کے

 استعامل کو بہرت بنانے میں مدد کے لیے سبق کے بعد فوری طور پر

 مسلسل رائے فراہم کریں۔

 درس/آموزش کی امداد، کتابوں اور اسٹیشرنی کی حیثیت کی نگرانی

 کریں، رضوری رسد اور مواد کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔

 ہر اسکول کی پیش رفت کے بارے میں ایک ماہانہ بنیاد پر ٹیم لیڈر

 کو رپورٹ کریں، بشمول مابعد پروگرام میں حارضی، تجاویز، اور کوئی

 چیلنجز اور یہ کہ کس طرح ان سے منٹا گیا۔

 پروگرام کے نفاذ کے معیار کی نگرانی اور تعین کرنے کے لیے ایک

مجموعی نظام ڈیزائن کریں

 بہرتی کی رضورت میں پروگرام کے مسائل کے لیے حامیت اور ردعمل

کے نظام تیار کریں

 تدریسی اور انریچمنٹ رسگرمیوں کے اسکول کی تعمیل کی ”جگہ کی

جانچ“ کریں

 پروگرام کے ساتھ فائدہ اٹھانے والوں کے اطمینان کا اندازہ لگانے کے لیے

 غیر رسمی انٹرویو منعقد کریں اور گروپ پر توجہ مرکوز کریں اور ان

کی رائے طلب کریں

سہ ماہی بنیاد پر فیلڈ عملے سے رپورٹ اکٹھا کریں

اسکول کے پروگرام کے نفاذ پر جگہ کی جانچ انجام دیں

 اساتذہ کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد کریں؛ اساتذہ کے لیے مسلسل

کوچنگ اور رہنامئی کے مواقع فراہم کریں

فیلڈ پروگرام افرسان کی نگرانی کریں

 ایک ہفتہ وار اور ماہانہ بنیاد پر افزودگی کے پروگرام مینیجر کو رپورٹ

کریں

افزودگی

پروگرام کا عملہ

افزودگی کے پروگرام کا انتظامی عملہ

افزودگی کے پروگرام کے ٹیم لیڈر

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 مندرجہ ذیل جدول پروگرام کے اہلکاروں کے کردار اور ذمہ داریوں کا خالصہ بیان کرتی ہے جو معیار کو یقینی بنانے کے    

ٹیبل B8 لیے پروگرام کے نفاذ کی نگرانی اور حامیت کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔
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 ترک اسکول کی روک تھام کا پائلٹ پروگرام )ایس ڈی پی پی(، ایک پانچ سالہ مختلف املاملک پروگرام جس کو یو۔ایس ایجنسی برائے
 انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ )یوایس اے آئی دی( کے ذریعہ رقم فراہم کی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے پرامئری اور سکنڈری اسکول سے طالب

 علم کے ترک اسکول میں کمی کرنا۔ 2010 سے 2015 تک، ایس ڈی پی پی نے چار ماملک میں ترک اسکول کی روک تھام کی تدابیر کی
 تاثیر کی رہنامئی کرنے اور جانچ کرنے کے لۓ ایک عملی طریقے کار کا استعامل کیا: کمبوڈیا، انڈیا، تاجیکستان اور ٹیمور لیسٹے۔ ایک
 تین مرحلہ طریقہ کار میں، ایس ڈی پی پی نے ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق بہرتین عمل کی نشاندہی کی؛ اسکول ترک کرنے
 والوں کے رجحانات اور عوامل اور حاالت کا تجزیہ کیا جو ہر ملک میں ترک اسکول پر اثر انداز ہوتے ہیں؛ اور جوکھم میں مبتال طلباء
 کو اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ، بذریعہ قرعہ اندازی کنٹرول تجربات اور دیگر  معیاری طریقے کار کے استعامل سے تدابیر تیار

کی، نافذ کیا اور اس کی تاثیر کا تخمینہ کیا۔

 ترک اسکول کی روک تھام کی دو گائیڈ - قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ اور افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ-اس بارے
 میں عملی رہنامئی فراہم کرتی ہیں کہ ترک اسکول کی روک تھام کے لۓ ثبوت پر مبنی کامیاب تدابیر کو کیسے مرتب کیا جائے، تیار
 ویب سائٹ پر یا قابل ڈاون لوڈ موبائل ایپ کے ذریعہ www.dropoutpreventionlab.org کیا جائے اور نافذ کیا جائے۔ ہر گائیڈ کو
 www.dropoutpreventionlab.org  ایک شاٹ ویب بیسڈ موبائل-قابل رسائی ای-لرننگ ماڈیول میں بھی مالحظہ کیا جا سکتا ہے۔

 پورٹل نفاذ کاروں کو، پالیسی سازوں کو اور پریکٹیشرنس کو ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق دیگر کتابچہ تک اور وسائل تک اور
 کمیونٹی آف پریکٹس بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔

 یہ اشاعت یونائٹیڈ اسٹیٹس ایجنسی برائے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ )یوایس اے آئی ڈی( کے توسط سے امریکی لوگوں

کے ذریعہ ممکن العمل ہو ئی ہے۔

گائیڈ پروگرامنگ 

اسکول تارکین کی روک تھام

پروگرام افزودگی 

امریکی عوام کی طرف سے


