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ســرڪاري تعليمــي ادارن جــي ســهائتا الِء ايڊاپــٽ اي
اســڪول پروگــرام ُپرعــزم

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو ايڊاپــٽ اي اســڪول پروگــرام (اي اي ايــس پي)ابتدائــي کنيــل قدمــن منجهــان ھــڪ آهــي جيڪــو نجــي ســيڪٽر ۽ ڪميونٽيــز کــي ســرڪاري
اســڪولن جــي بهتــري الِء پــاڻ ســان گــڏ کڻــي هلــي ٿــو ،جنهــن تحــت موجــوده ۽  31نــون اســڪولن الِء پيشــقدميون ڪنــدي ســنڌ جــي مختلــف حصــن ۾ هنــج وٺرائــڻ وارا مرحــا
طئــه ڪيــا آهــن.
هــن پروگــرام تحــت ســنڌ جــي  11ضلعــن ۾  163ســاٿي اســڪولن الِء جــاري رهنــدڙ اســڪولن جــا دورا ۽ اســٽيڪ هولــڊرز ســان مالقاتــون ڪــرڻ جــو بنــدو بســت ڪيــو ويــو،
اســڪول جــي دورن ۽ مالقاتــن جــو مقصــد اســڪول اســٽاف ۽ هنــج وٺنــدڙن کــي اســڪول جــي حوالــي ســان پيــش اينــدڙ مشــڪالتن ۾ ســندن رھنمائــي ڪــرڻ آهــي .ان کانســواِء
 80اي اي ايــس پــي اســڪولن جــي ڊيٽــا کــي گــڏ ڪــرڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو جنهــن ۾ شــاگردن جــي داخــا ،اســتادن جــي حاضــري ۽ گڏوگــڏ معيــاري ۽ مقــداري پئمانــي
واري ڊيٽــا کــي پــڻ شــامل ڪيــو ويــو تــه جيئــن مســتقبل ۾ هــن ڊيٽــا کــي ســامهون رکنــدي پيشــقدميون ڪيــون وڃــن.
هــن پروگــرام ذريعــي ســرڪاري اســڪولن جــي اســتادن کــي ابتدائــي ننڍپــڻ جــي نشــوونما  /ترقــي جــي تصــور ،نصابــي مضمونــن جــي تصــورن تحــت تربيتــون پــڻ ڪرائــڻ جــو
بندوبســت ڪيــو ويــو تــه جيئــن ســرڪاري اســڪولن جــي اســتادن جــي پيشــيوراڻي ترقــي ٿئــي ۽ ڪالس رومــز ۾ معيــاري تعليــم کــي اڳتــي وڌڻ جــو دڳ ملــي.



سوسائٽي فار سائنس ايجوڪيشن اينڊ ريسرچ پاران بدين ضلعي ۾  4اسڪول هنج ورتا ويا.



فرينڊز هيومن ڊويلپمينٽ آرگنائيزيشن پاران مٽياري ۾  4اسڪول هنج ورتا ويا.



سنڌ هيلٿ اينڊ اينٽرپرائيز ڊويلپمينٽ آرگنائيزيشن پاران مٽياري ۾  4اسڪول هنج ورتا ويا.



فنڊامينٽل هيومن رائيٽس ۽ رورل ڊويلپمينٽ ايسوسيئيشن پاران بدين ۾  5اسڪول هنج ورتا ويا



جناب فيصل راڄڙ طرفان ميرپورخاص ۾ هڪ اسڪول هنج ورتو ويو.



وليج ڪميونٽي ڊويلپمينٽ آرگنائيزيشن پاران  2اسڪول ميرپورخاص ۾ هنج ورتا ويا.



يوٿ ويلفيئر آرگنائيزيشن پاران ميرپورخاص ۾  2اسڪول هنج ورتا ويا.



رورل ڊويلپمينٽ ڪوآرڊينيشن ڪائونسل سنڌ پاران حيدرآباد ۾  3اسڪول هنج ورتا ويا.



بلڙي ايجوڪيشن هيلٿ اينڊ رورل ڊويلپمينٽ آرگنائيزيشن پاران ٺٽي ۾  1اسڪول هنج ورتو ويو.



پاڪستان آرگنائيزيشن فار رورل ايڊوانسمينٽ اينڊ بيٽرمينٽ پاران سکر ۾  2اسڪول هنج ورتا ويا.



هيومن رائيٽس فورم پاران ڪراچي ۾  1اسڪول هنج ورتو ويو.



 ِاي -نيوز پيپر پاران ڪراچي ۾  2اسڪول هنج ورتا ويا.

بنيادي پيشقدميون

ايس ِاي ايف پاران پوئين  6مهينن دوران جيڪي نوان اسڪول هنج وٺرايا ويا تن جي تفصيل هن ريت آهي:

اي اي ايــس پــي پــاران هنــج ورتــل ســڀني اســڪولن ۾ ڪمپيوٽــر جــي تعليــم الِء
مڪمــل توجهــه ســان ڪوششــون ورتيــون پيــون وڃــن ان سلســلي ۾ ڪارپوريــٽ
ســيڪٽر ســان رابطــا جوڙيــا ويــا جنهــن جــي نتيجــي ۾ فلپــس پاڪســتان پــاران
10ڪمپيوٽــر عطيــو ڪيــا ويــا ۽ ڪمپيوٽــر ليــب جــو ســيٽ اپ پــڻ ڪرائــي ڏنــو ويــو
ان کانســواِء ڪيتــرن اي اي ايــس پــي اســڪولن ۾ ڪمپيوٽــر جــي بنيــادي مهارتــن
جــا ڪــورس پــڻ فلپــس جــي ســهڪار ســان مرتــب ڪرايــا ويــا .ان کانســواِء اي اي
ايــس پــي پــاران پنهنجــي ســاٿي اســڪولن جــي شــاگردن الِءگرمــي جــي منــد واري
ڪئمپــس جــو بندوبســت ڪيــو ويــو ،هــي بندوبســت ســاٿي ايــن جــي اوز جنهــن ۾
جســتجو ،تعليــم ســب ڪــي لِئــي ،ڊيلٽــا ايجوڪيشــنل ٽرســٽ ۽ ٽيــچ فــار پاڪســتان
شــامل هيــون جــو ســهڪار رهيــو جنهــن ۾ تفريحــي ســرگرمين جنهــن ۾ آرٽ،
تقريــرون ۽ مصــوري جــي ڪالســن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو هــو جــن ۾ شــاگردن
ڀرپــور حصــو ورتــو ۽ صحــت بخــش تفريــح جــا مــزا ماڻيــا.

ايــس ِاي ايــف پنهنجــي شــروع ڪيــل ســڀني پروگرامــن ۾ صحــت جــي حوالــي ســان
هميشــه کان ڪوششــون وٺنــدو رهيــو آهــي ۽ صحــت کــي مثبــت ســکيا ســان پــڻ
جــوڙي ٿــو تــه جيئــن ٻــار صحتمنــد ماحــول ۾ صحتمنــد رويــن ســان اڳتــي وڌن .ان
سلســلي ۾ ســاٿي ايــن جــي او جســتجو جــي تعــاون ســان جوالئــي ۽ آگســٽ وارن
مهينــن ۾ اي اي ايــس پــي جــي اســڪولن ۾ صحــت ڪئمپــون لڳرائــڻ جــو بندوبســت
ڪيــو ويــو ،جنهــن ۾ شــاگردن ســان گــڏ ڪميونٽــي جــي فــردن کــي پــڻ چڪاســيو ويــو.
ان کانســواِء ايــس ِاي ايــف پــاران يونــي ليــور جــي ســهڪار ســان اي اي ايــس پــي
جــي  120اســڪولن گلوبــل هينــڊ واش ڊي ۾ حصــو ورتــو .هــٿ ڌوئــڻ واري هــي
ســرگرمي پــورو مهينــو جــاري رهــي جنهــن ۾  8000شــاگردن هــٿ ڌوئــڻ جــي مشــقن
۽ ان جــي فائــدن کان آگاهــي حاصــل ڪئــي ،ان سلســلي ۾ الئيــف بــواِء پــاران هــٿ
ڌوئــڻ وارو مــواد پــڻ رکيــو ويــو ۽ اهــو شــاگردن ۾ ورهايــو ويــو تــه جيئــن صفائــي جــي
عــادت کــي هٿــي ملــي.

سرڪاري ۽ نجي شراڪتداري ذريعي تعليم ۾ سڌرا

بنيادي پيشقدميون

ايــس ِاي ايــف جــي کنيــل اهــم قدمــن ۾ ســرڪاري ۽ نجــي شــراڪتداري ذريعــي
پروموٽنــگ پرائيويــٽ اســڪولنگ ان رورل ســنڌ (پــي پــي آر ايــس) پروجيڪــٽ،
ســنڌ ايجوڪيشــن ريفارمــز پروگــرام  2008-09جــي حصــي طــور فيــز  2 ،1۽ 3
شــروع ڪيــو ويــو ۽ هينئــر تائيــن  450نجــي اســڪول هــن پروگــرام ذريعــي ســهائتا
حاصــل ڪــري رهيــا آهــن .هــي پروجيڪــٽ ســنڌ جــي  10ضلعــن جــي ڏورانهــن
عالئقــن ۾ اســڪول هالئــي رهيــو آهــي .هــي پروجيڪــٽ ھــر ٻــار مالــي ســهائتا ڏينــدو
پيــو اچــي؛ ان کانســواِء انٽرپرينيوئــرز ۽ ٽيچــرز جــي پيشــيوراڻي ترقــيَء ســان گــڏ
اســڪولن الِء تعليمــي مــواد پــڻ فائونڊيشــن فراهــم ڪنــدو پيــو اچــي.
جوالئــي کان ڊســمبر  2012تائيــن جــون سبســڊيز  ،پــي پــي آر ايــس جــي ٽنهيــن
فيــزن جــي اســڪولن کــي جــاري ڪيــون ويــون .چائلــڊ پروفائيــل ســرگرميون ضلعــي
ســطح تــي ڪيــون ويــون .نــون شــاگردن جــي داخــا جــا انــگ اکــر ۽  65000کان مٿــي
شــاگردن جــي تصويــرن ســميت گــڏ ڪيــل معلومــات ڊيٽــا انٽــري فــرم کــي موڪلــي
وئــي تــه جيئــن هــو ان کــي ڊجيٽــل فارميــٽ ۾ آڻيــن .ســڀني شــاگردن الِء ذاتــي بــار
ڪوڊيــڊ پروفائيــل مليــل معلومــات تحــت تيــار ڪئــي وينــدي تــه جيئــن اســڪولن
جــي حقيقــي داخــا جــي ريــڪارڊ کــي يڪجــا ڪــري مســتقبل ۾ ٿينــدڙ تشــخيص ۾

هــن معلومــات مــان مڪمــل فائــدو حاصــل ڪيــو وڃــي.
عالمــي بئنــڪ پــاران پروجيڪــٽ جــي فيــز  1۽  2جــي اســڪولن ۾ پيئــڻ جــي صــاف
پاڻــي جــي ضــرورت کــي پــورو ڪــرڻ الِء  700واٽــر فلٽــر ڏيــڻ جــو اعــان ڪيــو ويــو.
واٽــر فلٽــر ورهائــڻ جــي مقصــد الِء ڊســٽري بيوٽــر ڪمپنــي ســان معاهــدو ڪيــو ويــو
۽ اســڪولن جــي بيــس الئيــن ســروي پــڻ شــروع ڪئــي ويئــي .پروجيڪــٽ پــاران
پابنــدي ســان انسپيڪشــن دورن جــو بندوبســت پــڻ ڪيــو ويــو جنهــن جــو مقصــد
اســڪولن کــي پيــش اينــدڙ مســئلن کــي وقــت ســر حــل ڪــرڻ ۽ طبعــي ۽ ســماجي
ســکيا جــي ماحــول جــي معيــار جــي خاطــري ڪرائــڻ هو.تنهــن کانســواِء معيــاري
تعليــم جــي پهــچ کــي يقينــي بنائــڻ الِء اســتادن کــي تربيتــن ڪرائــڻ جــو بندوبســت
پــڻ ڪيــو ويندورهيــو آهي.پروجيڪــٽ پــاران تمــام اســڪولن جــي شــاگردن جــي
تشــخيص کــي هــڪ هنــڌ گــڏ ڪــرڻ جــو منصوبــو جوڙيــو ويــو ،ان سلســلي ۾ ضلعــي
ســطح تــي انٽرپرينيوئــرز ۽ اســتادن الِء هــن ســرگرمي ڪرائــڻ الِء تعارفــي ويهڪــن
جــو بندوبســت ڪيــو ويــو .انهــن ويهڪــن ۾ کيــن تفصيــل کان آگاهــه ڪيــو ويــو ۽ هن
تشــخيصي ســرگرمين جــي طريقيــڪار ۽ اســڪول جــي اســٽاف جــي ذميواريــن بابــت
تفصيــل ســان ڳالهــه ٻولهــه ڪئــي وئــي .ان کانســواِء ايــس ِاي ايــف پــاران اســڪولي

ســطح تــي تشــخيصي ســرگرمي ڪرائــڻ الِء ٻاهريــن نگــرانِ امتحــان کــي عارضــي طــور
تــي اجــرت ڏئــي رکيــو وينــدو ،ان سلســلي ۾ ڪراچــي ۽ ســکر ۾ انٽرويــوز پــڻ ڪرايــا
ويــا ،انهــن انٽرويــوز ۾ وڏي انــگ ۾ نوجوانــن شــرڪت ڪئــي جــن مــان  80مهــارت

رکنــدڙن نگــران جيڪــي امتحــان جــي نگرانــي ڪنــدڙ هونــدا کــي چونڊيــو ويــو؛ جــن
کــي هــن ســرگرمي جــي تفصيــات فراهــم ڪئــي وينــدي اهــي ســرگرميون 2013ع
جــي شــروع ۾ ڪرائــڻ جــي منصوبــا بنــدي ڪئــي پئــي وڃــي.

 1300نجي اسڪولن الِء سهائتا

انٽــي گريٽيــڊ ايجوڪيشــن لرننــگ پروگــرام (آئــي ِاي ايــل پــي) ،ســرڪاري نجــي
شــراڪتداري تحــت  1300نــون ۽ موجــود نجــي اســڪولن (پرائمــري ،ايليمينٽــري
۽ ســيڪنڊري)جي ســهائتا ڪــري ٿــو .هــن پروگــرام ذريعــي صوبــي انــدر معيــاري
تعليمــي ســهولتن کــي اثرائتــي طريقــي ســان پهچايــو پيــو وڃــي.

جيڪــي اســڪول ڪــوڊ ســميت جمــع ڪيــا ويــا تــه جيئــن ڪٿــي بــه ڪا غلطــي نــه
ٿئــي ۽ اســڪولن جــا فــارم گڏجــي نــه وڃــن .ڪــوڊ لــڳل فــارم ڊيٽــا انٽــري فرمــز کــي
موڪليــا ويــا تــه جيئــن انهــن کــي ڪمپيوٽــر ذريعــي محفــوظ ڪــري مســتقبل جــي
تشــخيص واري مرحلــي ۾ ڪــم آڻجــي.

پوئيــن ڇهــن مهينــن ۾ آئــي ِاي ايــل پــي جــي ســاٿي اســڪولن کــي تعليمــي مــواد
ڪالس رومــز تــي آويــزان ڪــرڻ ۽ شــاگردن الِء ڏنــو ويــو .درجه بنــدي تحــت (پرائمري،
ايليمينٽــري ۽ ســيڪنڊري) ســکيا وارو مــواد صوبــي ۾ موجــود اســڪولن کــي فراهم
ڪيــو ويــو؛ جنهــن ۾ تصويــري چارٽــس ،فليــش ڪارڊ ۽ ڪتــاب شــامل هئــا .ســکيا
جــو هــي مــواد نصــاب تحــت تيــار ڪيــو ويــو آهــي تــه جيئــن شــاگردن کــي پنهنجــي
نصــاب کــي ســمجهڻ ۾ آســاني ٿئــي .ان کانســواِء وڌيــڪ  85000هــزار اســڪول
بيــگ ســاٿي اســڪولن جــي شــاگردن کــي ڏنــا ويــا.

پروگــرام اســٽاف بنيــادي ســطح تــي اســٽيڪ هولــڊرز ســان مسلســل رابطــي ۾ رهيــا
تــه جيئــن اســڪول جــي حوالــي ســان پيــش اينــدڙ ڪنهــن مشــڪل جيــڪا انتظامــي
يــا مئنجمينــٽ ســطح جــي هجــي کــي فــوري طــور تــي حــل ڪيــو وڃــي .فيلــڊ وزٽ ۽
ســکيا واري ســهائتا جــا دورا پــڻ فيلــڊ آفيــس جــي اســٽاف پــاران ڪيــا ويــا.

شــاگردن جــا پروفائيلنــگ فارمــز جيڪــي اســڪولن ۾ ورهايــا ويــا هئــا ســي مڪمــل
ٿيــڻ کانپــوِء واپــس ورتــا ويــا .هــڪ هــزار کان مٿــي اســڪولن مــان  136000فارمــز

پروگــرام جــي مڪمــل ٿيــڻ بعــد بــه فنــڊ جــاري ڪرائــڻ الِء ڪوششــون جــاري رکيــون
ويــون ۽ ان دوران  150،000ٻــارن جيڪــي ســنڌ جــي  23ضلعــن منجهــان آهــن تــن
کــي مفــت معيــاري تعليــم آئــي ِاي ايــل پــي اســڪول نيــٽ ورڪ پــاران مهيــا ڪئــي
پئــي وڃــي.

ڏوه ۽ خطا کي ختم ڪرائڻ جي ڪوشش

بنيادي پيشقدميون

ســنڌ ايجوڪيــش فائونڊيشــن گذريــل ويهــن ســالن کان اهــا ڪوشــش ڪنــدو پيــو
اچــي تــه هــو صوبــي جــي پٺتــي پيــل عالئقــن ۾ بنيــادي ۽ معيــاري تعليــم جــي پهــچ
کــي يقينــي بڻائــي .پنهنجــي انهــي ڪوششــن کــي کڻــي ڪــري جيــل انتظاميــه جــي
تعــاون ســان معاشــري جــي انتهائــي نظــر انــداز ٿيــل نوجــوان قيديــن الِء ســکر جيــل
اســڪول پروجيڪــٽ (ايــس جــي ايــس پــي) شــروع ڪيــو ويــو .هــن پروجيڪــٽ جــو
مقصــد انهــن نوجــوان قيديــن کــي ســندن اصــل زندگي ڏانهــن موٽائــڻ ۽ کيــن ٻيهر ڏوه
۽ خطــا ڪــرڻ کان روڪــڻ آهــي .ايــس جــي ايــس پــي پــاران ٻــارن ۽ نوجــوان قيديــن

جــي ٻاهــر نڪــرڻ کانپــوِء کيــن بهتــر زندگــي گــذارڻ الِء عملــي مهارتــون جــن الِء
ضــروري تعليــم پــڻ ڏنــي پئــي وڃــي تــه جيئــن اهــي معاشــري ۾ عــزت واري زندگــي
گــذاري ســگهن .ايــس جــي ايــس پــي پــاران جيــل اســڪول ۾ هينئــر تائيــن  30کان
 40ڇوڪــرا داخــل ڪيــا ويــا آهــن جــن جــي عمــر  8کان  18تائيــن آهــي .ان سلســلي
۾ گڏيــل ۽ تيــز تريــن نصــاب تحــت گريــڊ  5الِء قومــي نصــاب کــي انهــن شــاگردن الِء
 18مهينــن جــي عرصــي ۾ پڙهائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو آهــي .تنهــن کانســواِء
فائونڊيشــن پــاران ٽيڪســٽ بــڪ ،اضافــي ســکيا وارو مــواد ،پڙهائــڻ الِء اســتادن جــي

ڀرتــي ۽ ســندن مهارتــن ۾ اضافــي الِء تربيتــون ڪرائــڻ ۽ پروجيڪــٽ جــي سارســنڀار
۽ انتظامــڪاري جــي نظــرداري ڪــرڻ شــامل آهــي .شــاگردن جــي تعليــم ســان گڏکيــن
غيــر نصابــي ســرگرميون پــڻ ڪرايــون وينديــون آهــن جــن جــو ســندن صحــت ۽ ســوچ
تــي مثبــت اثــر ٿئــي ٿــو ۽ انهــن ۾ ٽيــم ورڪ ۽ ضابطــو پيــدا ٿينــدو.
هــٿ جــي هنــر جــي ســکيا ڄاڻــو ۽ ماهــر قيديــن پــاران ٻيــن ڏوهــن ۾ واڙيــل قيديــن کي
ڏيــارڻ الِء پــڻ بندوبســت ڪيــو ويــو آهــي .انهــن ســکيا واري سيشــن ۾ کيــن ســنڌي
ٽوپــي تيــار ڪــرڻ ،چاٻيــن جــو ڇلــو ،وارن جــا ڪلپــس بندوقــن جــا بيلــٽ ٺاهــڻ

ســيکاريا وينــدا آهــن .نصابــي ۽ تفريحــي ســرگرمين جــي جانــچ پڙتــال ۽ مشــاهدو پــڻ
ايــس جــي ايــس پــي جــي جــاري رهنــدڙ اســڪولي دورن ۾ شــامل آهــن .ان کانســواِء
قيــدي شــاگردن جــي تعليــم جــي حوالــي ســان تشــخيصي ســرگرمي پــڻ ســرانجام ڏنــي
ويئــي جنهــن ۾ قيــدي شــاگردن کــي مهيــا ڪيــل ابتدائــي تعليــم جــي حوالــي ســان
ســندن ڪارڪردگــي کــي جانچــڻ ۽ ســکيا ۾ بهتــري جــي نتيجــن کــي پرکــڻ هــو .هــن
ســرگرمي ڪرائــڻ جــا مقصــد اهــي هئــا تــه هيئنــر تائيــن کيــن جيڪــو ڪجهــه پڙهايــو
ويــو آهــي ان بعــد ســندن مــوٽ ڪهــڙي آهــي ۽ جتــي ڪنهــن گهٽتائــي جــا امــڪان
آهــن تنهــن کــي دور ڪــرڻ الِء ڪوشــش وٺــڻ شــامل آهــن.

ابتدائي ننڍپڻ جي تدريس ڏانهن وک

پبلــڪ ســيڪٽر ڊويلپمينــٽ پروگــرام 2007-08ع تحــت ارلــي لرننــگ پروگــرام
( ِاي ايــل پــي) جــو افتتــاح ڪيــو ويــو جنهــن ذريعــي ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم جــي
فريــم ورڪ تحــت ســرڪاري اســڪولن ۾ خــاص طــور تــي ڪچــي ڪالس ،گريــڊ  1۽
 2الِء جســماني ۽ تدريســي ماحــول بهتــر بنائــڻ شــامل آهــيِ .اي ايــل پــي ذريعــي ٽنــڊو
محمــد خــان ،بديــن ،خيرپــور ،نوشــهروفيروز ۽ گهوٽڪــي جــا  10000کان مٿــي
شــاگردن ۽  450اســتاد ســڌو ســنئون فائــدو حاصــل ڪيــو .صوبــي جــي  5ضلعــن ۾
پروگــرام پــاران ليــڊ ٽيچــر ۽ اسســٽنٽ ٽيچــر کــي ســندن ڪانٽريڪــٽ جــي مطابــق

پگهــارون مهيــا ڪيــون ويــون آهــن .پگهــارون ورهائــڻ واري ســرگرمي دوران
شــاگردن جــي داخــا ،اســتادن جــو پروفائيــل ۽ ِاي ايــل پــي جــي ســاٿي اســڪولن جــي
حاضــري جــا انــگ اکــر گــڏ ڪيــا ويــا .حيدرآبــاد ۽ خيرپــور آفيســن ذريعــي 150
اســڪولن کــي تعليمــي مــواد پــڻ موڪليــو ويــو ،جنهــن ۾ رانــد رونــد ۾ (چلــڊرن
نيــوز ليٽــر) ،صحــت ،صفائــي ،حفاظــت متعلــق چارٽــس ۽ گيــم بــورڊ شــامل هئــا.
تعليــم مــواد جــي موڪلــڻ جــو مقصــد پــاڻ مــرادو ســکيا وارو ماحــول جــوڙڻ ۽ اضافــي
پڙهــڻ واري مــواد ذريعــي شــاگردن ۾ پڙهــڻ جــي عــادت کــي بهتــر بنائــڻ مقصــد هــو.

پورهيت ٻارن جي زندگي کي بهتر بنائڻ

ايــس ِاي ايــف جــو چائلــڊ ڊويلپمينــٽ ســينٽر ( ســي ڊي ســي) 2001ع ۾ چائلــڊ ليبــر
ايجوڪيشــن پروگــرام (ڪليــپ ) تحــت شــير شــاهه ڪراچــي ۾ شــروع ڪيــو ويــو،
پروگــرام کــي اهــڙي طــرح ســان مرتــب ڪيــو ويــو آهــي جــو انهــي ذريعــي پورهيــت
ٻــارن ۽ ســندن ڪٽنبــن جــي زندگــي کــي بهتــر بنائــڻ جــا موقعــا فراهــم ڪيــا ويــا آهــن
۽ پورهيــت ٻــار جتــي پورهيــو ڪــن ٿــا ۽ پنهنجــي ڪٽنــب جــي مــدد ڪنــدا رهنــدا
آهــن تــن کــي ان ڪــم تــان نــه هٽايــو وينــدو آهــي پــر کيــن ســندن فــارغ وقــت جــي
مناســبت ســان کيــن مرڪــز ۾ پڙهــڻ ۽ ســکڻ جــا موقعــا فراهــم ڪيــا وينــدا آهــن.
ســي ڊي ســي  300پورهيــت ۽ گهٽيــن ۾ ڦرنــدڙ ٻــارن کــي تعليمــي ،تفريحــي ۽ هــم
نصابــي ســرگرميون ،ڪائونســلنگ واريــون خدمتــون ۽ صحــت جــي ســهولتون مهيــا
ڪنــدو پيــو اچــي.

بنيادي پيشقدميون

ســي ڊي ســي جــي شــاگردن جــي تشــخيص پــڻ ڪرائــي وئــي تــه جيئــن شــاگردن
جــي ســکيا واري ڪارڪردگــي کــي جانچــي ســگهجي 326 ،شــاگردن مــان 293
شــاگردن امتحــان ۾ حصــو ورتــو جنهــن مــان  75ســيڪڙو شــاگردن پيپــر پــاس ڪيــا
جــن کــي اڳتــي جــي ڪالســن ۾ موڪليــو ويــو .تنهــن کانســواِء تفريحــي ســرگرمين
ڪرائــڻ جــو بندوبســت پــڻ ڪيــو ويــو تــه جيئــن شــاگردن جــي ڪارڪردگــي ۽ ترقــي
۾ اضافــو ٿئي.تنهــن کانســواِء بيــن االقوامــي خواندگــي ڏيهــاڙو تمــام گهڻــي جــوش
۽ جذبــي ســان ملهايــو ويــو جنهــن جــو
مقصــد پورهيــت ٻــارن ۽ ڪميونٽــي
کــي تعليــم جــي اهميــت کــي اجاگــر
ڪــرڻ هــو .تنهــن کانســواِء ســي
ڊي ســي ۾ يونيورســل چلڊرنــز ڊي
پــڻ ملهايــو ويــو جنهــن ۾ ٻــارن جــي
حقــن ،والديــن طرفــان بهتريــن پالنــا ۽
ڪــم ڪــرڻ واري هنــڌ جــو محفــوظ
ماحــول جــي حوالــي ســان ويهڪــون
ڪيــون ويــون.
ســي ڊي ســي پــاران شيرشــاهه
ڪميونٽــي جــي الِء حســب معمــول
ســجاڳي واريــون گڏجاڻيــون ڪنــدو
پيــو اچــي .تازوئــي انهــي سلســلي
۾ هــڪ ويهــڪ “منهــن جــو ڪينســر
(اورل ڪينســر)” جــي حوالــي
ســان ڪرائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو
ويــو جنهــن ۾  100کان مٿــي فــردن

حصــو ورتــو جنهــن ۾ شــاگرد ،ســندن ڪٽنبــن ۽ ٻيــن ڪميونٽــي ميمبــرن شــرڪت
ڪئي.هــن ويهــڪ جــو بندوبســت چائلــڊ اينــڊ ايسوسيئيشــن ۽ ايــن آئــي ســي ايــڇ
ڪراچــي جــي ماهــرن پــاران ڪيــو ويــو جــن نقصــان ڏينــدڙ شــين (جهــڙوڪ گهٽڪــو،
پــان ۽ ســوپاري وغيــره) جــي خطرنــاڪ نتيجــن جنهــن ۾ منهــن جــي ڪينســر بابــت
آگاهــي فراهــم ڪئــي وئــي .هــن ويهــڪ کانپــوِء مائــرن انهــن نقصــان ڏينــدڙ شــين
کــي پنهنجــي ۽ پنهنجــي ٻــارن جــي حوالــي ســان هاڃيــڪار ســمجهن شــروع ڪيــو
تــه واقعــي انهــن جــي روزانــي جــي اســتعمال ســان ڪيتــرو نقصــان ٿــي ســگهي ٿــو.
وڌيــڪ اهــو تــه پروگــرام پــاران ايــن جــي او “آهنــگ” ســان معاهــدي تــي صحيــون
ڪيــون ويــون .هــي ايــن جــي او زندگــي جــي مهارتــن جــي تعليــم (ايــل ايــس بــي
اي) تــي ڪــم ڪــري رھــي آھــي جنهــن تحــت هــدف ڪيــل ڪميونٽــي ۾ جنســي ۽
تخليقــي صالحيــت واري صحــت بابــت آگاھــي فراھــم ڪئــي وينــدي آھــي .ان حوالــي
ســان ڪليــپ پــاران ڪميونٽــي الِء ســجاڳي وارا سيشــن ۽ ٽيچــرز الِء تربيتــن ڪرائــڻ
جــا پروگــرام منعقــد ڪرايــا وينــدا .ھــن تربيتــن ۾ جنســي ۽ تخليقــي صالحيــت جــي
صحــت ۽ ابــاغ جــي ضــروري مھارتــن جــي حوالــي ســان ويھــڪ ڪرائــي وينــدي جنھن
ســان ٽيچــرز کــي ڄــاڻ ۾ اضافــو ٿينــدو ۽ اھــي ڪميونٽــي ۽ پورھيــت ٻــارن کــي ان
حوالــي ســان حســاس موضوعــن تــي ســوالئي ســان ڳالھــه ٻولھــه ڪــري ســگهندا.

عورتن جي پاڻڀرائپ الِء ڪيل عزم

ايــس ِاي ايــف جــو وومينــز لٽريســي اينــڊ ايمپاورمينــٽ پروگــرام (وليــپ) ،ڏورانھــن
عالئقــن جــي بالــغ عورتــن جــي تعليــم ۽ ذاتــي ترقــي جــا موقعــا فراھــم ڪــري رھيــو
آھــي ۽ خــاص طــور تــي عورتــن جــي پــاڻ ڀرائــپ الِء ڪــم ڪــري رھيــو آھــي .ان
کانســواِء ھــن پروگــرام تحــت  13وومينــز لٽريســي اينــڊ ايمپاورمينــٽ ســينٽرز
(وليســز) ســيوھڻ ۽ مليــر جــي ترقــي کان وانجهيــل عالئقــن جــي  380ڪميونٽــي
جــي عورتــن الِء ســکيا جــا موقعــا فراھــم ڪــري رھيــا آھــن.ان کانســواِء گڏيــل
نصــاب وليــس جــي تمــام مرڪــزن ۾ جــاري ڪيــو ويــو آھــي جنھــن ســان ملينيئــم
ڊويلپمينــٽ گولــز (ايــم ڊي جيــز) جــي ڪافــي اھــم نقطــن جنھــن ۾ بنيــادي صحــت
جــي ســھولت ،ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم ۽ عورتــن جــي پاڻڀرائــپ جــي تعليــم ۽
ھنــري مھارتــن جــي نقطــن کــي پــورو ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪئــي پئــي وڃــي.
وليــس مرڪــزن ۾ تشــخيص جــو آخــري مرحلــي جــو بندوبســت ڪيــو ويــو جنھــن
۾  388ســکيا حاصــل ڪنــدڙن مــان  300ســکيا حاصــل ڪنــدڙن امتحــان ۾ حصــو
ورتــو .ان سلســلي ۾ ســکيا حاصــل ڪنــدڙ کان خواندگــي فنڪشــنل لٽريســي جــي
قابليــت جــي تشــخيص مختلــف طريقــن ســان ڪئــي ويئــي جنھــن ۾ متعــدد ســوال،
تصويــرن ذريعــي فھــم  ،خــال ڀريــو ،ھــڪ جھــڙا ،صحيــح غلــط ،مختصــر جــواب ۽ پڙھــڻ
شــامل ھئــا .ھــن تشــخيص جــا نتيجــا پروگــرام جــي اصــل صورتحــال کــي واضــح ڪنــدا
۽ پروگــرام جــي حوالــي ســان مســتقبل ۾ کڄنــدڙ قدمــن ۽ منصوبابنــدي ڪــرڻ ۾

مــددگار ثابــت ٿينــدا جنھــن ســان ســکندڙن عورتــن کــي بھتــري ٿينــدي .پروگــرام
پــاران اسٽيشــنري ۽ بيگــز وليــس جــي تمــام مرڪــزن جــي نــون ســکندڙن ۾ ورھايــا
ويــا.

اجلــي راھيــن (نــو خوانــدھ بالغــن جــي الِء پبليڪشــن) تــي تفھيمــي مھارتــن ۾ اضافي
وارو ورڪشــاپ وليــس فيســليٽيٽرز الِء ڪرائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو ،جنھــن
۾ فيســيليٽيٽرز پــاران حصــو ورتــو ويــو جنھــن ۾ نصــاب جــي ڄاڻــڪاري مھيــا
ڪئــي وئــي جنھــن ۾ خــاص طــور تــي مھــاورن ۽ ننــڍن جملــن ۽ آخبــارن تراشــين
کــي مشــڪل ڳالھــه کــي آســاني ســان ســمجھائڻ وارا طريقــا ٻڌايــا ويــا .ان کانســواِء
فائونڊيشــن پــاران خصوصــي طــور تــي وليــپ جــي ٽيچــرز الِء انڪــم جنريشــن جــي
مھارتــن واري تربيتــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو جنھــن ۾ کيــن آرٽــس ۽ ڪرافٽــس
جــي مھارتــن ۾ اضافــي بابــت آگاھــي فراھــم ڪئــي وئــي جنھــن ۾ عورتــن کــي گھــر
ويٺــي ڪيــل هنــري ڪــم مــان پئســا ڪمائــڻ واريــون تربيتــون ڏنيــون ويــون انھــن
ٽيڪنيــڪل تربيتــن ۾ ٽيڪســٽائل ڊزائنــگ ،بــاڪ پرنٽنــگ ،فيبــرڪ پئنٽنــگ،
ھــٿ جــي ڪڙھائــي ،جيولــري تيــار ڪــرڻ ۽ موتيــن جــو ڪــم شــامل ھــو .ايــس ِاي
ايــف پــاران انھــن مھارتــن جــي منتقلــي جــو مقصــد ڏورانھــن عالئقــن جــي عورتــن
کــي معاشــي طــور تــي پاڻڀــرو ڪــرڻ آھــي تــه جيئــن ان عالئقــي منجھــان غربــت جــو
خاتمــو ٿــي ســگھي.

صوبي جي ڏورانھن عالئقن ۾ غير رسمي تعليم

ايــس ِاي ايــف جــو رورل بيســڊ ڪميونٽــي اســڪولز (آر بــي ســي ايــس) پروجيڪــٽ
2009ع ۾ ضلعــي ســطح تــي ڪــم ڪنــدڙ ايــن جــي اوز جــي شــراڪتداري ســان
 4ســالن الِء شــروع ڪيــو ويــو ،جنھــن جــو مقصــد ســنڌ جــي ڏورانھــن عالئقــن جــي
اســڪول کان ٻاھــر وارن ٻــارن کــي غيــر رســمي نصــاب وســيلي مفــت ۽ معيــاري
تعليــم جــي ســھولت فراھــم ڪئــي وڃــي .ان حوالــي ســان ھــي پروگــرام ســنڌ جــي

ھــڪ ئــي وقــت ۾ پروجيڪــٽ جــي  10ضلعــن ۾  10ڏينھــن تــي مشــتمل تشــخصي
ســرگرمي ڪرائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو جنھــن تحــت تيــز تريــن جــي پھريــن بيــچ
جــي شــاگردن کان امتحــان ورتــو ويــو .تشــخيصي ســرگرمي ذريعــي شــاگردن کان

پروجيڪــٽ پــاران ســکيا جــو مــواد جنھــن ۾ اســتادن الِء
فليــش ڪارڊز ۽ صفائــي جــي حوالــي ســان معلوماتــي مــواد
شــامل ھــو .فليــش ڪارڊ اســتان کــي ڪالس ۾ مضمــون
موجــب مــددگار ثابــت ٿينــدا ۽ صفائــي جــي حوالــي ســان
معلوماتــي مــواد مــددگار ثابــت ٿينــدو جنھــن تحــت
اســڪول ۾ صفائــي جــي ســرگرمين توڻــي صــاف ســٿرو
ماحــول جــڙڻ ۾ مــدد ملنــدي .ان کانســواِء چلــڊرن نيــوز ليٽــر
پــڻ اســتادن کــي ورھايــو ويــو جنھــن ۾ حاصــات ،ڪھاڻيــون
۽ ڪالس روم ۾ بحــث مباحثــي الِء نــوان مثبــت خيــاالت
شــامل ھونــدا آھــن جيڪــي اســتادن الِء ٻــارن کــي بنيــادي
تصــور ســمجهائن الِء مــددگار ثابــت ٿينــدا .تنھــن کانســواِء
آر بــي ســي ايــس جــي ٽيــم پــاران مــواد /اسٽيشــنري ۽
گڏوگــڏ  12,000اســڪولي ٿيلهــا آر بــي ســي ايــس جــي
اســڪولن ۾ ورھايــا ويــا جيڪــي شــاگردن جــي ســکيا
واري مــواد کــي کڻــڻ الِء ڪــم اينــدا .ان کانسواِءتدريســي
نصــاب جــي ڪتابــن ۾ ســنڌي ،اردو ،انگلــش ،اســاميات،
ســائنس ،ســماجي اڀيــاس ۽ رياضــي جــن جــو تعــداد  16150ٿئــي ٿــو ســي بھتريــن
جــي  3ســطح جــي اســڪولن ۾ موڪليــا ويــا اھــي اســڪول ڪراچــي ،خيرپــور ،ســکر،
الڙڪاڻــو ،قمبــر شــھداد ڪــوٽ ،دادو ۽ ڄامشــورو ضلعــا شــامل آھــن.
تعليمــي معيــار کــي وڌائــڻ جــي حوالــي ســان بھتريــن ســطح  3جــي اســتادن الِء
پروجيڪــٽ جــي  10ضلعــن ۾ ھــڪ ئــي وقــت تربيتــن ڪرائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو
ويــو .ان کانســواِء  250تيــز تريــن اســتادن الِء ســاڳئي وقــت ۾ ھــڪ ريفريشــر جــو
بندوبســت پــڻ ڪيــو ويــو ھــو .ھــن تربيتــن جــو مقصــد ،بھتريــن ۽ تيــز تريــن اســتادن
جــي مھارتــن ۾ اضافــو ڪــرڻ تــه جيئــن معيــاري پڙھائــڻ ۽ ســکيا جــي خاطــري ٿئــي ۽
اســتادن کــي روزانــي جــي مضمونــن پڙھائــڻ جــي منصوبابنــدي جــي ڪالس روم جــي
انتظامــڪاري بابــت ڄاڻــڪاري ڪــرڻ ھــو.

بنيادي پيشقدميون

 10ضلعــن (جنھــن ۾ الڙڪاڻــو ،قمبر-شــھداد ڪــوٽ ،دادو ،ڄامشــورو ،ڪراچــي،
حيدرآبــاد ،ميرپورخــاص ،ســانگھڙ  ،خيرپــور ۽ ســکر) ۾  250غيــر رســمي تعليــم
تحــت اســڪول کوليــا ويــا .ھــن غيــر رســمي نصــاب کــي تيــز تريــن نصــاب (پرائمــري
جــي ٻــارن جــن جــي عمــر  3کان  6ســال جــي آھــي الِء بھتريــن ۽ ســيڪنڊري جــي ٻــارن
الِء جــن جــي عمــر  9کان  15ســال آھــي تــن الِء تيــز تريــن) جنھــن تحــت پرائمري ســطح
جــي مھارتــن کــي  3ســالن انــدر قومــي نصــاب تحــت پــورو ڪرايــو وينــدو آھــي .ھــن
پروگــرام ذريعــي سڌوســنئون فائــدو حاصــل ڪنــدڙن ۾  500اســتاد 250 ،ســپورٽ
اســٽاف ۽  14,000کان مٿــي شــاگرد فائــدو حاصــل ڪــري رھيــا آھــن.

انگلــش ،اردو ،ســنڌي ،رياضــي ،اســاميات ،ســائنس ۽ ســماجي اڀيــاس جــي مضمونــن
مــان امتحــان ورتــو ويــو جــن ۾ ڪل  2100شــاگرد آر بــي ســي ايــس جــي 100
اســڪولن مــان شــامل ٿيــا .ھــن ســرگرمي تحــت پروجيڪــٽ کــي مــدد ملنــدي جنھــن
تحــت اھــا خبــر پونــدي تــه شــاگردن کــي ســکيا جــو معيــار ڪھــڙو آھــي ۽ جيڪڏھــن
منصوبابنــدي ۾ ڪا ڪمــي بيشــي آھــي تــه ان کــي مســتقبل ۾ درســت ڪــرڻ ۾ مــدد
ملنــدي جنھــن ســکيا واري عمــل ۾ بھتــري اينــدي.

جهلڪيون

ايم ڊي ،ايس اي ايف سان اڳوڻي برٽش ڪائونسل جي
ڊائريڪٽر جي تعليم بابت کنيل قدمن تي ڳالهه ٻولهه

مير غالم علي ٽالپر کي ايم ڊي ،ايس ِاي ايف پاران ايڊاپٽرس
اپريسيئيشن شيلڊ پيش ڪئي پئي وڃي

ايڊاپٽ اي اسڪول جي فريم ورڪ ۽ گائيڊالئين بابت
گڏجاڻي جو ڏيک

ايس ِاي ايف مئنجمينٽ سان ڊاڪٽر خليل چشتي ريٽائرڊ
وائرولوجسٽ ،انڊيا ۾ جيل دوران تجربا اوريندي

سينيئر ڊويلپمينٽ ايڊوائيزر ،ڊيفڊ ،ڊاڪٽر فلپ پاول-
ڊاويز ،ايس ِاي ايف ھيڊ آفيس ۾ گڏجاڻي دوران

ناليوارا پينلسٽ ،سنڌ ۾ تعليمي انتظامڪاري کي پيش
ايندڙ مشڪالتن بابت بحث مباحثو ڪندي

جناب سھيل محمد علي“ ،زين ڪون” ۽ زين آرٽ جي اھم
پھلوئن تي ڳالھه ٻولهه ڪندي

پي پي آر ايس ٽيم سندن مھارتن ۾ اضافي الِء تربيتن جي
ويھڪ ۾حصو وٺندي

پروفيسر ريحانه مغني ،سر سيد احمد خان جي جديد تعليم
جي اثرن بابت ڳالھه ٻولھه ڪندي

ايس ِاي ايف جي سکيا واري ويھڪ دوران جناب ڪريم
امان “امپيڪٽ آف ماڊرنٽي آن اسالمڪ انٽيليڪچوئل
ڊسڪورس”جي موضوع تي ايس اي ايف ڊسڪورس ۾
ڳالهائيندي

ملڪ ۾ تعليم ۽ خواندگي جي صورتحال تي ناليوارا پينلسٽ
بحث و مباحثو ڪندي

ِاي سي ِاي جي اصولن تحت استادن جي مھارتن ۾ واڌاري
الِء ويھڪ

جهلڪيون

ايس ِاي ايف جي ايڊاپٽ اي اسڪول پروگرام پاران خواندگي
ڏيھاڙو ملھائيندي

ايس ِاي ايف جا شاگرد ،گلوبل ھينڊ واش ڊي ۾ حصو وٺڻ
دوران

مسٽر نڪ بلبروه غير ملڪي تربيتڪار ،ھڪ سرڪاري
اسڪول ۾ ڪالس روم لرننگ ايڪٽوٽي ڪرائڻ دوران

سبجڪيٽ بيسڊ ڪامپٽينسيز جي واڌاري الِء پي پي آر ايس
جا ٽيچرز تربيت حاصل ڪندي

جناب ارشد محمود ،آرٽس جي تعليم ۽ ان جي اھميت تي
پنھنجا خيال اوريندي

لرننگ سپورٽ يونٽ  ،ايس ِاي ايف جي مئنيجمينٽ کي
پريزينٽيشن ڏيندين

ايس ِاي ايف جي اسٽاف پاران آر بي سي ايس جي اسڪولن
الِء اسڪول سپورٽ وزٽ دوران

سي ڊي سي جا ٻار سفاري پارڪ ۾ تفريحي دوري دوران

استادن جي پيشيوراڻي ترقي جي اھميت تي ناليوارا
پينلسٽ ۾ ويچار ونڊيندي

عورتن الِء انڪم جنريشن الِء مھارتن ۾ واڌاري واري تربيت
دوران عورتون ڪم سکي رھيون آھن ھي تربيت وليپ پاران
منعقد ڪرائي وئي جنھن ۾ رنگون واال ڪميونٽي سينٽر جو
سھڪار رھيو

ايس ِاي ايف پاران ِاي ايل پي ٽيچرز کي پگھارون ڏيڻ ۽
معاھدي تي صحيح ڪرائڻ جو ڏيک

آئي ِاي ايل پي جي اسڪولن جي ٻارن الِء اسڪولي بيگز
پھچايا پيا وڃن

بهترين ۽ تيزترين نصاب جو تربيتي پروگرام

معيــاري تعليــم جــي حاصــات الِء اهــو انتهائــي ضــروري
آهــي تــه اســتادن جــي صالحيتــن ۾ ڀرپــور اضافــو
ڪيــو وڃــي تــه جيئــن اهــو اســتاد ٻهراڙيــن ۾ موجــود
ڪميونٽــي اســڪول پراجيڪــٽ جــي اســڪولن انــدر
تعليــم جــي واڌاري الِء شــاندار خدمتــون ســرانجام ڏئــي
ســگهي .ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن طرفــان ســنڌ
انــدر  RBCSپراجيڪــٽ ۾ ٻــن قســمن جــو نصــاب
پڙهايــو وڃــي ٿــو ،هــڪ بهتريــن جنهــن تحــت  9ســالن
کان گهــٽ عمــر جــي ٻــارن کــي  3ســالن انــدر پرائمــري
جــي پنجــن درجــن تائيــن تعليــم ڏنــي وڃــي ٿــي ۽ ٻيــو
نصــاب تيزتريــن آهــي جنهــن تحــت  9ســالن کان مٿــي
عمــر وارن ٻــارن کــي  1ســال انــدر پرائمــري جــي مڪمــل
تعليــم ڏنــي وڃــي ٿــي.

آر بــي ســي ايــس پراجيڪــٽ جــي  10ضلعــن ڪراچــي،
حيدرآبــاد ،ڄامشــورو ،دادو ،قمبــر شــهدادڪوٽ،
الڙڪاڻــو ،ســکر ،خيرپــور ،ســانگهڙ ۽ ميرپورخــاص ۾  10کان  18آڪٽوبــر 2012
تائيــن اســتادن الِء  9ڏينهــن جــو تربيتــي ورڪشــاپ منعقــد ڪيــو ويــو جنهــن ۾ 10
ئــي ضلعــن جــي  250بهتريــن نصــاب جــي اســتادن ۽  250تيزتريــن نصــاب جــي
اســتادن شــرڪت ڪئــي.
تربيتــي ورڪشــاپ ۾ تيزتريــن نصــاب تحــت پرائمــري اســتادن الِء  3ڏينهــن جــو
رفريشــر ورڪشــاپ منعقــد ڪيــو ويــو جڏهــن تــه بهتريــن نصــاب ليــول  3تحــت
پرائمــري اســتادن الِء  6ڏينهــن جــو تربيتــي پروگــرام منعقــد ڪيــو ويــو .تيزتريــن
نصــاب جــي اســتادن جــي رفريشــر جــو مقصــد پرائمــري ليــول جــي ڪتابــن جــي مــواد
۽ ســکيا جــي تصــورن کــي وڌيــڪ واضــح ڪــرڻ هــو تــه جيئــن هــڪ اســتاد مختلــف

ســرگرمين تحــت ســکيا جــي موثــر طريقــن ســان آگاه ٿئــي ۽ ســکيا جــي گهــڻ طرفــن ۽
ُپراثــر طريقــن کــي ڪالس جــي ڪمــري انــدر بهتريــن انــداز ســان ســکياري ســگهن.
بهتريــن ليــول  3جــي اســتادن الِء هــر مضمــون جــي مــواد کــي وڌيــڪ بهتــر انــداز
ســان ســمجهڻ ،موثــر حڪمــت عمليــن ذريعــي پڙهائــڻ ۽ رٿابنــديَء تحــت امتحــان
منعقــد ڪرائــڻ الِء ضــروري هيــو تــه انهــن جــي گهــڻ طرفــي تربيــت ڪئــي وڃــي ۽
انهــيَء بنيــاد تــي  6ڏينهــن جــي تربيــت دوران اســتادن جــي رهنمائــي ڪئــي وئــي
تــه هــو ڪيئــن شــاگردن کــي متحــرڪ طريقــي ســان پڙهائــن ۽ ســيکارين ۽ تعليمــي
حوالــي ســان وڌيــڪ ڪاميابيــون حاصــل ڪــرڻ الِء شــاگردن کــي ڳالهــه ٻولهــه ۽ ٻيــن
ســرگرمين ذريعــي پڙهائــيَء ۾ شــامل ڪــن.

وڏي عمر جي سکيا وٺندڙن جي صالحيتن ۾ اضافي الِء تربيتي ورڪشاپ

تعليمي۽ ادارتي پيشقدميون

عورتــن جــي خواندگــي ۽ پــاڻ ڀرائــپ واري پروگــرام
Women’s Literacy & Empowerment
 Programطرفــان  10ڪميونٽــي لرننــگ ســينٽرز
جــي وڏي عمــر وارن کي ســکيا ڏيندڙ اســتادن ()LFs
جــي  3ڏينهــن جــو صالحيتــن ۾ واڌاري وارو تربيتــي
ورڪشــاپ ٿــي گذريــو .انهــيَء تربيتــي ورڪشــاپ ۾
وڏي عمــر وارن جــي خواندگــي کانپــوِء واري ســکيا
جــي مــواد ۽ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن طرفــان
تيــار ڪيــل “اجلــي راهيــن” جــو مــواد شــامل هــو.
ان تربيتــي ورڪشــاپ ۾  15ســکيا وٺنــدڙ شــريڪ
ٿيــون ۽ اهــو ورڪشــاپ  3کان  5آگســٽ 2012
تائيــن جــاري رهيــو.

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن طرفــان وڏي عمــر جــي
ماڻهــن کــي ســکيا ڏينــدڙ ماهــر پروفيســر ريحانــه
مغنــي نوجــوان ۽ وڏي عمــر جــي عورتــن جــي تعليــم
جــي تصــور ۽ تعليــم دوران ســکيا ۾ اســتعمال ٿينــدڙ
مــواد جــي اهميــت تــي روشــني وڌي .انهــيَء تربيــت
۾ وڏي عمــر وارن کــي ســکيا ڏينــدڙ اســتادن ()LFs
کــي پڙهائــي واري مــواد کــي ســمجهائڻ الِء مختلــف مهارتــن ()Techniques
ســيکاريون ويــون جيئــن پهاڪــن ( )Idioms۽ چوڻيــن ( )Phrasesذريعــي اکــر
جــي ســڃاڻپ ڪــرڻ ،اخبــاري خبــرن ۽ مــواد کــي پڙهــڻ ۽ خــط لکــڻ جــي جديــد
طريقــن کــي پــڻ متعــارف ڪرايــو ويــو.
ان کان عــاوه عورتــن الِء “ڪمائــيَء ۾ واڌاري واريــن صالحيتــن” جــي حوالــي ســان
پــڻ  10ڏينهــن تــي مشــتمل هــڪ تربيتــي پروگــرام پــڻ منعقــد ڪيــو ويــو ،جنهــن جــو

مقصــد غربــت ۾ گهٽتائــي آڻــڻ ۽ ســکيا وٺنــدڙ عورتــن کــي معاشــي طــور ســگهارو
ڪــرڻ الِء مختلــف مهارتــون ســيکارڻ هــو .اهــو تربيتــي ورڪشــاپ  3کان 13
آڪٽوبــر  2012تــي ڪراچــي ۽  16کان  25آڪٽوبــر  2012تائيــن ســيوهڻ ۾ پــڻ
منعقــد ڪيــو ويــو .رنگونــواال ڪميونٽــي ســينٽر جــي تربيتــي ماهــرن  27شــرڪت
ڪنــدڙن کــي بــاڪ پرنٽنــگ ،فيبــرڪ پرنٽنــگ ،هــٿ جــي ڪڙهائــي ،فينســي بيگــز
۽ موبائيــل پائوچــز ،نقلــي زيــور ٺاهــڻ ۽ موتيــن جــي ڪــم ۾ تربيــت فراهــم ڪئــي.
انهــيَء تربيــت جــو مقصــد عورتــن ۾ انهــن صالحيتــن کــي اجاگــر ڪــرڻ هــو جنهــن
تحــت انهــن کــي آمدنــي وڌائــڻ ۾ مــدد ملــي ۽ هــو معاشــي طــور ســگهاريون ٿيــن.

پرائمري اسڪولن جي استادن الِء تربيتون

“پروموٽنــگ پرائيويــٽ اســڪولنگ ان رورل ســنڌ پروجيڪــٽ” تحــت  9ڏينھــن تــي
مشــتمل تربيتــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو جنھــن جــو عنــوان ھــو “نصابــي ڪتابــن
جــو تعــارف” اھــي ڪتــاب آڪســفورڊ يونيورســٽي پريــس پــاران شــايع ڪيــا ويــا
آھــن جــن کــي ايــس اي ايــف جــي ســاٿي اســڪولن ۾ نصــاب طــور تــي پڙھايــو پيــو
وڃــي 5 .کان  7ڊســمبر  2012تائيــن  3ڏينھــن تــي مشــتمل ريفريشــر گريــڊ  1۽ 2
جــي اســتادن الِء “گيــٽ اي ھيــڊ ســيريز بــڪ  ”3تحــت ڪرايــو ويــو .تنھــن کانســواِء
گيــٽ اي ھيــڊ ســيريز بــڪ  4تــي  6ڏينھــن تــي مشــتمل تربيــت گريــڊ  3جــي اســتادن
الِٰء  8کان  13ڊســمبر 2012ع تائيــن ڪرائــي وئــي .ھــن تربيــت ۾ پــي پــي آر ايــس
پروجيڪــٽ جــي  10ضلعــن مــان فيــز  2جــي ســاٿي اســڪولن مــان  202ٽيچــرز ۽
فيــز  3جــي ســاٿي اســڪولن مــان  358ٽيچــرز شــريڪ ٿيــا.

پڙھائــڻ جــي مھارتــن ۾ اضافــي واري ھــن پروگــرام ۾ انگريــزي زبــان ،رياضــي ۽
ســائنس جــي مضمــون کــي ترتيــب ڏنــو ويــو ھــو ۽ اســتادن تــي گھڻــي توجهــه ڏنــي
وئــي ھئــي .ھــن تربيتــن جــو مقصــد انگريــزي پڙھــڻ ،ادراڪ ۽ فھــم جــون مھارتــون
۽ نصــاب ۾ موجــود بنيــادي انگريــزي گرامــر جــون ســرگرميون ڪرائــڻ ،رياضــي جــي
بنيــادي تصــورن کــي ســرگرمي جــي بنيــادن تــي ســمجھائڻ ۽ ان کانســواِء ڪالس روم
۾ اثرائتــي انــداز ســان پڙھائــڻ جــي طريقيــڪار بابــت آگاھــي فراھــم ڪــرڻ ھــو .ھــن
تربيــت مــان اســتادن خواندگــي ،بنيــادي رياضــي ۽ شــاگردن ۾ تنقيــدي ســوچ کــي
وڌائــڻ واري ٽيڪنڪــس ســکي .ان کانســواِء ھــن تربيتــي ويھــڪ ۾ فيســليٽيٽرز
کــي ســبق جــي منصوبابنــدي تحــت ٽيچنــگ پريڪٽــس ذريعــي تنقيــدي مــوٽ ڏيــڻ
جــا موقعــا پــڻ فراھــم ڪيــا ويــا.

ابتدائي ننڍپڻ جي تدريس تي ويھڪ

ايــس ِاي ايــف جــو ايڊاپــٽ اي اســڪول پروگــرام  ،پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنرشــپ
جــي شــراڪت ســان ســرڪاري اســڪولن ۾ معيــاري تعليــم پھچائــڻ الِء ڪوشــان
رھنــدو پيــو اچــي .ان سلســلي ۾ پروگــرام پــاران اســتادن جــي پيشــيوراڻي مھارتــن
۾ اضافــي الِء ڪيتريــن ئــي تربيتــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو تــه جيئــن معيــاري
تعليــم جــي پھــچ کــي يقينــي بڻائجي.تربيتــن جــي انھــي سلســلي حيدرآبــاد ۾ 5
کان  10نومبــر  2012ع تائيــن  6ڏينھــن تــي مشــتمل تربيتــن جــو بنــدو بســت
ڪيــو ويــو ،ھــن تربيــت ۾ ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم تــي ( ِاي ســي ِاي) ،شــاگردن
جــي رويــن جــو نظــم و ضبــط ۽ محــدود وســيلن انــدر پڙھائــڻ جــي حوالــي ســان نصابــي
مضمونــن جــي ڄاڻــڪاري مھيــا ڪئــي وئــي .ھــن تربيــت ۾ مٽيــاري ۽ بديــن جــي
ســرڪاري اســڪولن جــي  20اســتادن تربيتــون حاصــل ڪيــون .جنھــن ۾ کيــن ِاي

ســي ِاي جــي فيســيليٽيٽر جــي خوبيــن ۽ ڪــردار بابــت آگاھــي فراھــم ڪئــي ۽ ِاي
ســي ِاي جــي حوالــي ســان نصــاب تيــار ڪيــو ويو.تنھــن کانســواِء اســتادن کــي ســبقن
جــي منصوبابنــدي جــي حوالــي ســان تفصيــات ۽ ڪالس جــي ڪمــري ۾ باھمــي
پڙھائــڻ  /پڙھــڻ واري ٽينڪــس کان آگاھــي فراھــم ڪئــي وئــي .تنھــن کانســواِء
صحــت ۽ صفائــي جھــڙن اھــم پھلوئــن ۽ ســائنس ۽ ســماجي اڀيــاس جــي مضمونــن کــي
خواندگــي ۽ رياضــي جــي تصــورن تحــت پڙھائــڻ جــي طريقــڪار بابــت ســمجھاڻي
ڏنــي وئــي .تربيــت ۾ کيــن ڄــاڻ جــي بنيــاد تــي مضمونــن جــي ســکيا ۽ ســبقن جــي
منصوبابنــدي جــي آگاھــي فراھــم ڪئــي وئــي تــه جيئــن ســکيا جــي بھتريــن مــوٽ
ملــي.

اسٽاف الِء سکيا جون ويھڪون

فائونڊيشــن پــاران پوئيــن  6مھينــن دوران پنھنجــي اســٽاف
جــي ســکيا ۾ وڌاري الِء مختلــف فيلــڊز جــي ماھــرن کــي
دعوتــون ڏنيــون ويــون .انھــن ويھڪــن ڪرائــڻ جــو مقصــد
فائونڊيشــن جــي اســٽاف جــي پيشــيوراڻي ۽ ذاتــي مھارتــن
۾ اضافــو ڪــرڻ ھــو.

آڪٽوبــر واي مھينــي ۾ ھــڪ ٻيــو سيشــن ڪرايــو ويــو جنھــن ۾ جنــاب ســھيل محمــد
علــي“ ،زيــن ڪــون” ۽ زيــن آرٽ جــي ســکيا ۾ ان جــي ڪــم ڪاريــن بابــت معلومــات
فراھــم ڪئــي ،ھــن ٻڌايوتــھ ڏاھــپ جيئــن تــه تمــام ضــروري آھــي جنھــن الِء ذھــن
کــي اســتعمال ڪرڻــو پــوي ٿــو ۽ ڪــون ان سلســلي ۾ طاقتــو ذريعــو آھــي ذھــن کــي
متحــرڪ ڪــرڻ الِء ســوچڻ جــي صالحيتــن کــي وڌائــي ســگھجي .ھــن وڌيــڪ وضاحــت
ڪنــدي ٻڌايوتــه ڪــون ذھــن کــي تربيــت ڏيــڻ جــو اوزار آھــي جنھــن ذريعــي ذھنــي
ســجاڳي يــا “ســتوري” حاصــل ڪــري ســگھجي ٿــي .ھــن وڌيــڪ ٻڌايوتــه ڪــون ذھني
ســجاڳي جــي ســکيا جــو ھــڪ تمــام ســولو طريقــو آھــي جنھــن ذريعــي اســان پنھنجــي
پــاڻ کــي ســڄاڻڻ  ،حقيقــت پســنداڻو رويــو اختيــار ڪــرڻ ۽ روشــني ،ســچ ۽ حقيقــت

ڊســمبر ۾ ھــڪ ٻيــو ڊســڪورس ڪرائــڻ جــو
بندوبســت ڪيوويــو جنھــن ۾ ماھــر تعليــم دان جنــاب ڪريــم امــان “امپيڪــٽ آف
ماڊرنٽــي آن اســامڪ انٽيليڪچوئــل ڊســڪورس” جــي عنــوان ســان ڳالھــه ٻولهــه
ڪئــي .ھــن وضاحــت ڪئــي تــه تجرباتــي ،شــعوري ۽ روحانــي پســمنظر تحــت مســلم
سوســائٽي جديديــت ڏانھــن ڪھــڙي طــرح راغــب ٿــي .ھــن اھــا پــڻ دعــوت ڏنيتــه
اچوتــه ان ڳالھيــن ڏانھــن گھــري نظــر ڊوڙايوتــه ڪھــڙي طــرح اولھــه جــا اثــرات/
عنصــر (سياســي ،عقلــي ،ثقافتــي ۽ مــوادي جــدت) مســلم معاشــري ۾ تبديلــي جــو
ڪارڻ بڻيــا ۽ تعليــم جــي پيشــڪيش ڪيائــون ۽ انھــن قدمــن کڻــڻ جــي شــروعات
۾ اســان جــا مســلم اســڪالر پــڻ شــامل آھــن جــن جديديــت کــي اڳتــي وڌڻ جــو ذريعــو
چيــو بــرو نــه ســمجھيو.
ھــي ويھڪــون مھارتــن ۾ اضافــي الِء مسلســل ڪرايــو وينديــون آھــن جنھــن ۾ تمــام
گھــري جامــع ســکيا جــا تجربــا حاصــل ٿينــدا آھــن ھــن ويھڪــن کــي ايــس ِاي ايــف
جــي اســٽاف پــاران تمــام گھڻــو ســاراھيو ويــو.

تعليمي۽ ادارتي پيشقدميون

ان سلســلي ۾ آگســٽ واري مھينــي ۾ پروفيســر ريحانــه مغنــي
کــي دعــوت ڏنــي جنھــن ســر ســيد احمــد خــان جــي جديــد
تعليمــي نظريــي تــي ڳالھايــو ،ھــن ٻڌايــو تــه ســر ســيد احمــد
خــان تعليــم دان ،صاحــب ڪشــف ،۽ سياســي اصالحــات
آڻينــدڙ شــخصيت ھــو جنھــن جــي ڪوششــن ســان برصغيــر
جــي مســلمانن جــي مســتقبل کــي تبديــل ڪــري ڇڏيــو .ھــن
ٻڌايــو تــه تنھــن دور جــي مســلمان ســندس جديــد تعليــم جــي
ضرورتــن واري ڪوششــن کــي چڱــي طــرح ســان ســمجھي
نــه ســگھيا جيــڪا تمــام ضــروري ھئــي جنھــن ســان ســندن
مســتقبل بھتــري طــرف وڌيــو ۽ اھــي ترقــي جــي راھ تــي گامــزن ٿيــا .پروفيســر مغنــي
وڌيــڪ ٻڌايــو تــه ســر ســيد احمــد خــان جــو جديــد تعليــم وارو نظريــو اڄ ســچ ثابــت
ٿيــو آھــي تــه قــوم جــي ترقــي جديــد تعليــم تــي منحصــر آھــي.

طــرف وڌي ســگھون ٿــا .نومبــر واري مھينــي ۾ “دي
ويليــو اينــڊ ڪوالٽــي آف آرٽــس ايجوڪيشــن” جــي
موضــوع تــي جنــاب ارشــد محمــود کــي ڳالھائــڻ الِء
دعــوت ڏنــي وئــي .جنــاب ارشــد محمــود مشــھور
ڪمپــوزر ۽ موســيقار آھــي ھــن ٻڌايــو تــه ٻــارن ۾
تخليقــي اھڄــاڻ آرٽ ذريعــي وڌيــڪ ســوالئي ســان
منتقــل ڪــري ســگھجن ٿــا .ھــن وڌيــڪ وضاحــت
ڪنــدي ٻڌايــو تــه اھــي ٻــار جــن کــي آرٽ جــي حوالــي
ســان ھمٿايــو وڃــي ۽ کيــن تخليقــي ســوچ جــي آزادي
ھونــدي آھــي اھــي گوناگويــت واري ماحــول ذريعــي
ســماج کــي مختلــف حلــن ذريعــي تبديــل ڪــرڻ ۾
ڀرپــور ڪــردار ادا ڪنــدا بجــاِء نــه تبديــل ٿينــدڙ
گھٽيــل ماحــول ۾ ھــڪ ھنــڌ ســاڪن رھــڻ جــي.

جانچ پڙتال واريون سرگرميون

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران پنھنجــي ســاٿي اســڪولن جــي ڪارڪردگــي ،کنيــل قدمــن جــي افاديــت ۽ جــن ايريــاز ۾ بھتــري آئــي آھــي ۽ جتــي بھتــري جــي ضــرورت
آھــي بابــت انــگ اکــر گــڏ ڪــرڻ الِء باقاعدگــي ســان جانــچ پڙتــال ۽ تشــخيصي ســرگرمي ڪئــي وينــدي آھــي ،ان سلســلي ۾ جوالئــي کان ڊســمبر  2012تائيــن انھــن ســرگرمين
جــي تفصيــل ھيــٺ ڏجــي ٿــي:
مانيٽرنــگ يونــٽ پــاران فائونڊيشــن جــي ٻــن پروگرامــن انٽيگريٽيــڊ ايجويڪشــن لرننــگ پروگــرام ۽ ارلــي لرننــگ پروگــرام الِء ريســرچ فــرم (ٽيــن ڌر ) جــي سرپرســتي
ڪنــدي تشــخيصي عمــل ســرانجام ڏنــو .ھــن ســرگرمي ۾ جائــزو ۽ شــروع ڪيــل اســٽڊي رپــورٽ کــي فائنالئــز ڪــرڻ ،ريســرچ فــرم پــاران شــماريات ڪنــدڙن جــي تربيتــن جــي
معيــار جاچــڻ تــه جيئــن مھارتــن جــي يقيــن دھانــي ٿئــي ۽ ســوفٽ ڊيٽــا کــي گــڏ ڪيــو ويــو جيــڪا پــڻ ريســرچ فــرم فيلــڊ دوران حاصــل ڪئي.ھــي ســرگرمي ڊيٽــا جــي معيــار
کــي پرکــڻ الِء ســرانجام ڏنــي ويئــي .ان سلســلي ۾ رپــورٽ جــي ابتدائــي ڊرافــٽ جــو جائــزو ورتــو ويــو ۽ ان بابــت راِء پــڻ ڏنــي وئــي جنھــن کــي ريســرچ فــرم پــاران پنھنجــي
رپــورٽ ۾ شــامل ڪيــو ويــو .رپــورٽ جــي مڪمــل ٿيــڻ کانپــوِء اھــا ڊائريڪٽــر  ،پــي او آر کــي منظــوري الِء اماڻــي وئــي  .ھــي رپــورٽ مســتقبل ۾ کڻنــدڙ قدمــن ۾ مــددگار
ثابــت ٿينــدي.
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ،آئــي ٽــي اي ۽ ٻيــن ايــن جــي اوز جــي ســھڪار ســان ســنڌ جــي  10ضلعــن ۾ اينوئــل اســٽيٽس آف ايجوڪيشــن رپــورٽ (اثر)ڪرائــڻ جــو
بندوبســت ڪرايــو .آر ايــم اينــڊ ِاي پــاران ھــارڊ ڊيٽــا کــي گــڏ ڪيــو ويــو ۽ پــوِء ان جــو جائــزو وٺــڻ کانپــو اھــا رپــورٽ آئــي ٽــي اي ،الھــور ڏانھــن ڊيٽــا انٽــري ۽ تجزئــي ڪــرڻ
الِء موڪلــي وئــي .ان کانســواِء آر ايــم اينــڊ اي پــاران آئــي ٽــي اي کــي ســندس ورڪشــاپ ۾ ٽيڪنيــڪل ســپورٽ مھيــا ڪئــي آئــي ٽــي اي پــاران ھــي تربيــت شــماريات
ڪنــدڙن الِء ڪرائــي ھئــي جــن کــي ڊيٽــا گــڏ ڪرڻــي ھئي.ھــي ورڪشــاپ ٽولــز بابــت تعــارف ،ٽولــز تيــار ڪــرڻ ،ٽولــز جــو جائــزو ۽ ســروي پالننــگ بابــت ھــو ان کانســواِء
صنفــي برابــري ،پاڪســتان ۾ تعليمــي تجزيــي ،ريســرچ جــي طريقيــڪار تــي پــڻ بحــث مباحثــو ڪيــو ويــو.
 187آر بــي ســي ايــس پروجيڪــٽ جــي اســڪولن جــي اســڪول ســپورٽ وزٽ دوران گــڏ ڪيــل معلومــات جــي انگــن اکــرن جــو تجزيــو پــڻ ڪيوويــو .ھــن ســروي ۾ اســڪول
جــي بنيــادي ڳالھيــن (شــاگردن جــي داخــا ،ھيــڊ ڪائونــٽ ،اســتادن جــي حاضــري ،تربيــت يافتــه اســتادن کــي برقــرار رکــڻ وغيــره) جــي معلومــات گــڏ ڪئــي وئــي ۽ ايــن
جــي اوز جــي اســڪولن ۾ مداخلــت جــو تجزيــو پــڻ ڪيــو ويــو .ان کانســواِء اھــو پــڻ جانچيــو ويــو تــه اســڪول جــي ريــڪارڊ کــي اپ ڊيــٽ ڪيــو پيــو وڃــي ۽ ٻــارن الِء ســکڻ
وارو ماحــول جــو بندوبســت ڪــرڻ جــي خاطــري ڪئــي وئــي .ان کانســواِء اھــو پــڻ جانچيــو ويــو تــه فرنيچــر ۽ ســکڻ وارو ماحــول محفــوظ ۽ ٻــار دوســت آھــي ۽ اســڪول جــو
انفرااســٽرڪچر ۽ اســڪول ۾ مھيــا ڪيــل بنيــادي ضرورتــون جھــڙوڪ پيئــڻ جــو صــاف پاڻــي ۽ صــاف ســٿرو واش روم جنھــن ۾ پاڻــي موجــود ھجــي پنھنجــي صحيــح حالتــن
۾ موجــود ھجــن جــي تصديــق ڪــرڻ شــامل ھــو.
پــي پــي آر ايــس فيــز 2 ،1۽  3جــي اســڪولن الِء ويريفڪيشــن وزٽ چونڊيــل ضلعــن ۾ ڪئــي وئــي .ھــن ويريفڪيشــن دورن جــو مقصــد ،انٽريپرينيوئــرز جــي واعــدن کــي
پرکــڻ جــن ۾ انھــن کــي اســڪول جــي انفرااســٽڪچر کــي ڪانٽريڪــٽ مطابــق درســت ڪرائڻــو ھــو .آر ايــم اينــڊ ِاي ٽيــم پــاران  70ســرڪاري اســڪولن جــي معلومــات جــي
تصديــق ڪــرڻ ھئــي جيڪــي پــي پــي آر ايــس اســڪولن جــي  1.5ڪلوميٽــر ريڊيئــس ۾ اچــي رھيــا آھــن .ان کانســواِء اھــو پــڻ معلــوم ڪرڻــو آھــي تــه آيــا اھــي اســڪول
فنڪشــنل آھــن يــا نــه ،آڪٽوبــر 2012ع فالــو اپ ســروي پــڻ ڪيــو جيڪــو نومبــر تائيــن جــاري رھيــو جنھــن ۾ گھربــل معلومــات کــي گــڏ ڪيــو ويــو.
ان کانســواِء آر ايــم اينــڊ ِاي يونــٽ ،اســتاد جــو ڪــردار ۽ تعليــم جــي جــاري صورتحــال تــي ان جــو اثــر تحــت ريســرچ اســٽڊي تيــار ڪــري رھــي آھــي .ان کانســواِء ٽيچــرز
پروفيشــنلز ان رورل ســنڌ جــي عنــوان جــي مــواد جــو جائــزو ورتــو پيــو وڃــي ان کانســواِء ٽيچــرز ٽــرن اور واري مــواد جــو تجزيــو مڪمــل ٿــي چڪــو آھــي ھــي ريســرچ اســٽڊي
اســتادن جــي ڪــردار ســازي ۽ مھارتــن ۾ واڌاري واري پھلوئــن بھتــر بنائــڻ الِء کيــن مھيــا ڪئــي وينــدي.

طباعت ۽ ذريعا (پبليڪيشن ۽ ريسورسز)

سجاڳ
ســنڌ ايجوڪيــش فائونڊيشــن پــاران ســنڌي ٻولــي ۾ شــايع ٿينــدڙ ســجاڳ مخــزن جــو
مقصــد بنيــادي ســطح تــي ڪميونٽيــز کــي معلومــات جــي فراھمــي ۾ اضافــو ڪــرڻ آھــي.
ســجاڳ ميگزيــن جــو چوٿــون شــمارو شــايع ٿــي چڪــو آھــي .جنھــن کــي ســندن پڙھنــدڙن
اســڪول ۽ ڪميونٽيــز شــامل آھــن
تائيــن جــن ۾ گھڻــي قــدر ايــس ِاي ايــف جــا ســاٿي
َ
تائيــن پھچايــو ويــو .ھــن شــماري جــي موضوعــن ۾ صوبــي تــوڙي ملــڪ ۾ تعليــم جــي
ميــدان ۾ ڪــم ڪنــدڙن ماھــرن جــي خدمتــن جــا احــوال ،ڪميونٽــي جــي ھيــروز کــي خــراج
پيــش ڪــرڻ جنھــن ۾ اھــڙن اســتادن جــي ڪوششــن کــي شــامل ڪيــو ويــو آھــي جــن جــي
ڪاوشــن ســان شــاگردن ،ڪميونٽــي ،والديــن جــي زندگيــن ۾ ڏســڻ الئــق تبديليــون آيــون.
ان ســان گــڏ ھــن شــماري ۾ نياڻيــن جــي تعليــم ،صحــت بابــت ۽ تعليــم جــي وصفــن ۽ آرٽ
جيڪــو قومــي نصــاب تحــت آھــي بابــت ڄاڻــڪاري شــامل ڪئــي ويئــي آھــي .ان کانســواِء
ســجاڳ مخــزن جــو ٻيــو حصــو ڪيــس اســٽڊيز ،تصويــرن ،شــاعري ۽ ڪھاڻيــن تــي مشــتمل
آھــي جيڪــي گھڻــي قــدر ڪميونٽــي جــي ٻــارن ،اســتادن ۽ پــڻ والديــن پــاران مخــزن جــي
الِء تخليــق ڪــري موڪليــون ويــون آهــن جــن کــي روايتــن شــامل ڪيــو ويــو آھــي .ســجاڳ
مخــزن ذريعــي مقامــي ڪميونٽيــز کــي ايــس ِاي ايــف پــاران ســندن عالئقــن ۾ تعليــم ۽
ھنــري تعليــم ،صحــت جــي حوالــي ســان ڪيــل ڪوششــن بابــت آگاھــي پــڻ فراھــم ڪئــي
وينــدي آھــي تــه جيئــن ڪميونٽــي انــدر بنيــادي ســطح تــي تعليــم جــي اھميــت بابــت
ســجاڳي پيــدا ٿينــدي رھــي ڇــاڪاڻ تــه ايــس ِاي ايــف پــاران ڏورانھــن عالئقــن جــي ماڻھــن
جــي بنيــادي ضرورتــن جنھــن ۾ تعليــم سرفھرســت شــامل آھــي کــي پھچايــو پيــو وڃــي،
جڏهــن تــه بيــن االقوامــي ادب ۽ ُملڪــي ادب جــون ڪجهــه اهــم تخليقــون پــڻ ميگزيــن ۾
شــامل رکيــون ويــون آهــن.

سنڌ ۾ تعليم جي انتظامڪاري تي ٿيل مذاڪري جو دستاويز

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ۽ اي ڪــي يــو -آئــي ِاي ڊي پــاران ســنڌ ۾ تعليمــي جــي انتظامــڪاري تــي ڪرايــل مذاڪــري جــي
حوالــي ســان خالصــو شــايع ڪيــو ويــو آھــي ۽ تعليمــي ماھــرن جــي صالحــن ،پاليســي ،منصوبابنــدي ۽ ترقــي بابــت مشــورا شــامل آھــن.
ھــن طباعــت ۾ پاڪســتان ۾ تعليــم جــي تــازه تريــن صورتحــال ۽ ان حوالــي ســان اثرائتــي انتظامــڪاري جــي شــديد ضــرورت جــي بــاري
۾ آگاھــي فراھــم ڪئــي وئــي آھــي .خــاص طــور تــي  18آئينــي ترميــم آرٽيــڪل  25-اي جــو تعــارف پيــش ڪيــو ويــو ،ان کانســواِء
ھــن طباعــت ۾ تحقيــق ،تعليمدانــن ،پاليســي جوڙينــدڙن ،سياســي ليڊرشــپ ۽ الڳاپيــل تنظيمــن پــاران روڊميــپ ۽ سفارشــون پيــش
ڪيــون ويــون آھــن جــن جــي مــدد ســان اڳتــي جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۾ مــدد ملنــدي ۽ جنھــن ســان تعليــم جــي ميــدان ۾ ترقــي اينــدي.

ايس ِاي ايف جي سالياني رپورٽ

ايــس ِاي ايــف جــي ســالياني رپــورٽ ۾ ڪــم ڪاريــن جــي ڪاردگــي ۽ ڪاميابيــون جيڪــي گذريــل ســال دوران فائونڊيشــن حاصــل
ڪيــون تنهــن بابــت تفصيــل ڏنــي ويئــي آھــي .ايــس ِاي ايــف جــي رپــورٽ ۾ فائونڊيشــن ۽ ان جــي ڪــم ڪاريــن بابــت خالصــو پيــش ڪيو
ويــو آھــي ،ھــي رپــورٽ اســٽيڪ ھولــڊرز ۽ ٻيــن خواھشــمندن کــي پيــش ڪئــي وينــدي آھــي جنھــن ۾ فائونڊيشــن جــي ڪارڪردگــي،
مالياتــي ڪارڪردگــي بابــت تفصيــل ڏنــا ويــا آھــن .ســالياني رپــورٽ 2009-10ع شــايع ٿــي چڪــي آھــي ۽ پــڻ ورهائــڻ جــي الِء
مڪمــل تيــار آھــي .ان کانســواِء ســالياني رپــورٽ 2010-11ع مڪمــل ٿــي چڪــي آھــي ۽ شــايع ٿيــڻ جــي آخــري مرحلــي ۾ آھــي.

ايس ِاي ايف جي ويب سائيٽ جي ٻيھر سنوارپ

ايــس ِاي ايــف جــي ويــب ســائيٽ ( )www.sef.org.pkمختلــف ماڻهــن ،فــردن ۽ ادارن جــي الِء رابطــي جــو پھريــون ڏاڪــو آھــي جــن ۾ ڊونــرز ،پروجيڪيــٽ پارٽنــرز
۽ اســڪول اســٽيڪ ھولــڊرز الِء هــي ســائيٽ معلومــات جــي حوالــي ســان ٻنھــي مقامــي ۽ بيــن االقوامــي ســطح تــي تنقيــدي ڪــردار ادا ڪــري ٿــي .پوئيــن ٽــن مھينــن ۾
اداري جــي ويــب ســائيٽ جــي ڊزائينــگ ۾ تبديلــي ڪئــي پئــي وڃــي جنھــن ۾ موضــوع ،اميجــز ۽ انٽرايڪٽــو نيويگيشــن مينيــو جنھــن جــو مقصــد پڙھنــدڙ يــا ڏســندڙن
کــي آســاني ســان مــواد ســمجھه ۾ اچــي ۽ ان جــا اميجــز توجهــه ڏياريــن ۽ ويــب اســتعمال ڪنــدڙن کــي ســوالئي ۽ ســھولت وارو تجربــو پــڻ ٿئــي .ويــب ســائيٽ ۾ فائونڊيشــن
پــاران کنيــل قدمــن بابــت تــازه تريــن معلومــات ،ســنڌ صوبــي ۾ ڪيــل ڪــم ڪاريــن جــا تفصيــل ،آن الئيــن درخواســتون ۽ گڏوگــڏ وڊيــو ريسورســز مهيــا ڪيــو ويــو آهــي.
ويــب ســائيٽ ۾ فائونڊيشــن جــي جــاري ڪــم ڪاريــن بابــت مڪمــل معلومــات کــي مسلســل اپڊيــٽ ڪيــو پيــو وڃــي .ھــن ويــب ســائيٽ ۾ ھــڪ سيڪشــن ”ميڪنــگ اي
ڊفرنــس” جــو شــامل ڪيــو ويــو آھــي جنھــن ۾ اســٽيڪ ھولــڊرز بابــت دلچســپ  /معلوماتــي اڪائونــٽ کوليــو ويــو آهــي جيڪــي ايــس ِاي ايــف پــاران تعليــم جــي حوالــي
ســان کنيــل قدمــن ۾ پوئيــن ٻــن ڏھاڪــن کان ســلھاڙيل آھــن .ســو اســان جــي ويــب ســائيٽ کــي وزٽ ڪريــو ۽ فائونڊيشــن پــاران تعليــم جــي پھــچ الِء کنيــل قدمــن بابــت
مڪمــل معلومــات حاصــل ڪريــو تــه جيئــن ســنڌ ۾ تعليــم جــو معيــار بھتــر بنائــڻ ۾ اوھــان بــه حصيــدار بڻجــو.

ايس ِ
اي ايف جو ھنري ڪارنر

ايــس ِاي ايــف پــاران وومينــز لٽريســي اينــڊ ايمپاورمينــٽ پروگــرام جــي ســکيا حاصــل ڪنــدڙ عورتــن جــي حوصلــه افزائــي ڪــرڻ الِء ســندن مھارتــن جــي اســتعمال ذريعــي
عالئقائــي ھــٿ جــي ھنــر جــي الِء “ ايــس ِاي ايــف ڪرافــٽ ڪارنــر” جــي نالــي ســان ويــب ســائيٽ ۾ اضافــو ڪيــو ويــو آھــي .جنھــن ۾ ســکيا حاصــل ڪنــدڙ عورتــن کــي ھــٿ
جــي ھنــر جــي حوالــي ســان حاصــل ڪيــل مھارتــن ذريعــي تيــار ڪيــل ھــٿ جــي ھنــر جــي نمائــش ڪئــي ويئــي آھــي اُن ڪارنــر ۾ ھــٿ جــو ھنــر ۽ تــازو ئــي ســندن تيــار
ڪيــل ھــٿ واري ڪڙھائــي ،موٽفــس (بنيــادي خيــال يــا تصور)جــو ڪــم جيڪــو مبارڪبــاد واري ڪارڊن ،بيگــز ،پائــوچ ۽ فريــم جــي ڪــم ۾ ڪتــب اينــدو آھــي کــي اجاگــر
ڪيــو ويــو آھــي .ھــن ڪارنــر جــو مقصــد ســکيا حاصــل ڪنــدڙ عورتــن جــي ڪيــل ڪــم کــي مارڪيــٽ ۾ متعــارف ڪرائــڻ آھــي جنھــن جــي ذريعــي ســکيا حاصــل ڪنــدر
عورتــون انڪــم جنريشــن جــا موقعــا پيــدا ٿيــن .ھــن ڪارنــر بابــت وڌيــڪ معلومــات حاصــل ڪــرڻ الِء ايــس اي ايــف جــي ويــب ســائيٽ www.sef.org.pk/craft.php
جــو وزٽ ڪريــو.

ادارتــي اسٽيشــنري جنھــن ۾ پالنــر ۽ نــوٽ بــڪ شــامل آھــن تيــار ڪيــا ويــا آھــن جيڪــي اســٽيڪ ھولــڊرز ۽ ايــس ِاي ايــف جــي اســٽاف ۾ ورھايــا ويــا جنھــن جــو مقصــد
فائونڊيشــن جــي ايڊووڪيســي ڪــرڻ آھــي

تعليم جي انتظامڪاري تي پاليسي ڊائالگ

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ،آغــا خــان يونيورســٽي -انســٽيٽيوٽ فــار
ايجويڪشــن ڊويلپمينــٽ جــي تعــاون ســان پاليســي ڊائــاگ جــو بندوبســت ڪيــو.
ھــن پاليســي ڊائــاگ جــو موضــوع 18ھيــن ترميــم ھــو ،جنھــن جــو مقصــد ھــو
اســٽيڪ ھولــڊرز الِء اوپــن ڪميونيڪيشــن ۽ تعميــري بحــث ڪرائــڻ تــه جيئــن
انهــن پــاران بھتريــن حــل الِء عملــي الڀ حاصــل ٿئــي 10 .جوالئــي 2012ع تــي
ٿينــدڙ ھــن مذاڪــري ۾  120کان مٿــي فــردن شــرڪت ڪئــي جــن ۾ اڪثريــت
تدريســي شــعبي ،تعليمــي ميــدان ۾ عملــي ڪــم ڪنــدڙ ،حڪومتــي نمائينــدن ۽
ميڊيــا جــي فــردن شــرڪت ڪئــي.

ھــن مذاڪــري ۾ جــن ماھــرن بطــور نمائنــدي ۽ رڪــن جــي حصــو ورتو تــن ۾ ڊاڪٽر
عشــرت حســين (ڊيــن ۽ ڊائريڪٽــر ،انســٽيٽيوٽ آف بزنــس ايڊمنسٽريشــن) ،جنــاب
جاويــد حســن علــي (اڳوڻــو ســيڪريٽري اسٽيبلشــمينٽ ڊويــزن) ،ڊاڪٽــر قيصــر
بنگالــي (اڪنامســٽ ،اپالئيــڊ اڪنامــڪ ريســرچ ســينٽر  ،ڪراچــي يونيورســٽي)،
جنــاب پرويــز صحــر (چيــف پروگــرام مئنيجــر ،ريفــارم ســپورٽ يونــٽ) ،جنــاب
عبدالواحــد عقيلــي (ايــم ڊي ،ســنڌ ٽيڪنيــڪل ايجوڪيشــن اينــڊ ووڪيشــنل
ٽريننــگ اٿارٽــي) ،جنــاب احســن ربانــي (ســي ِاي او ،دي آئــي ڪيئــر فائونڊيشــن)،
ڪئپٽــن (ريٽائــرڊ) ڊاڪٽــر يــو اي جــي عيســاني (وائيــس چانســلر ،اقــراء
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ادارتي اسٽيشنري

يونيورســٽي) ،ڊاڪٽــر محمــد ميمــڻ (ڊائريڪٽــر آغــا خــان يونيورســٽي انســٽيٽيوٽ
فــار ايجوڪيشــن ڊويلپمينــٽ ) ،پروفيســر انيتــا غــام علــي -ســتارهِ امتيــاز( -ايــم
ڊي ،ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن) ۽ ڊاڪٽــر جاويــد لغــاري (چيئرميــن ،هائــر
ايجوڪيشــن ڪميشن)شــرڪت ڪئــي .ان موقعــي تــي شــرڪت ڪنــدڙ چيــو تــه
18هيــن ترميــم کــي چئلنــج طــور تــي نــه ســمجهيو وڃــي پــر اهــو هــڪ بهتريــن
موقعــو آهــي؛ هنــن ان ڳالهــه جــي تائيــد ڪئــي تــه ڏکيــو پاســو مالياتــي ناهــي
پرانتظامــڪاري ۽ ان کــي بهتــر بنائــڻ الِء صوبــي وٽ تمــام گهڻــا وســيال موجــود آهــن
جــن کــي اڃــا تائيــن ڪتــب نــه آنــدو ويــو آهــي؛ ان الِء حڪومــت کــي گهرجــي تــه هــو
ايــن جــي اوز ۽ پرائيويــٽ ســيڪٽر ســان گڏجــي ڪــم ڪــري تــه جيئــن اســڪولن

انــدر بهتــر انتظامــڪاري جــو هــڪ ڄــار بڻجــي ســگهجي .نمائنــده رڪنــن ان ڳالهــه
جــي پــڻ شــدت ســان کــوٽ کــي محســوس ڪنــدي چيــو تــه مقامــي ســطح تــي مهارتــن
جــي منصوبــي ،عمــل درآمــد ڪرائــڻ ،جانــچ پڙتــال ۽ تجزيــو ڪــرڻ جــي ســخت
ضــرورت آهــي اهــي بنيــادي ڳالهيــون آهــن جــن تــه عمــل ڪــرڻ ســبب اســان تعليــم
جــي ســيڪٽر ۾ ڪا خاطــر خــواه بهتــري نــه آڻــي ســگهيا آهيــون .انهــن حڪومــت
پــاران کنيــل اهــم قدمــن جــي ضــرورت تــي ڳالهائينــدي چيــو تــه ان تــي عمــل ڪــرڻ
پــڻ تمــام ضــروري آهــي تــه جيئــن تعليــم جــو مقصــد حاصــل ٿــي ســگهي ۽ هــر ٻــار
تعليــم حاصــل ڪــري ســگهي جيــڪا 18هيــن ترميــم جــو اصــل مقصــد پــڻ آهــي.

سنڌ ايجوڪيشن فائونڊيشن پاران بين االقوامي خواندگيَء جو ڏيهاڙو ملهائيو
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران  8ســيپٽمبر 2012ع تــي بيــن االقوامــي
خواندگــي ڏيهــاڙو ملهايــو ويــو جنهــن جــو موضــوع “لٽريســي ۽ پيــس” هــو ،هــن
ڏيهــاڙي ملهائــڻ جــو ســبب عــوام کــي خواندگــي ۽ ان جــي مســئلن بابــت آگاهــي
فراهــم ڪــرڻ هــو2012 .ع جــي هــن بيــن االقوامــي ڏيهــاڙي ۾  100کان مٿــي فــردن
شــرڪت ڪئــي جــن ۾ تعليمــدان ،حڪومتــي نمائينــدن ،ايــن جــي اوز جــي نمائينــدن
۽ ميڊيــا جــي نمائينــدن شــرڪت ڪئــي ۽ پاڪســتان ۾ خواندگــي ۽ تعليــم جــي
موجــوده صورتحــال تــي بحــث مباحثــو ڪيــو ويــو.
هــن ســال جــي ڏنــل موضــوع مطابــق خواندگــي ۽ تعليــم ،امــن وامــان جــي صورتحــال
تــي ســڌو ســنئون اثــر وجھــن ٿــا ۽ ان ســان ملــڪ ۾ ڀائيچــاري جــي فضــا ۾ اضافــو ٿئــي
ٿــو بابــت ڳالهــه ٻولهــه ڪئــي وئــي .موضــوع تــي ڳالهائــڻ الِء مکيــه نمائينــده ميمبــرن
(پينلســٽ)جن ۾ نالــي واري شــخصيتن جهــڙوڪ  :پروفيســر انيتــا غــام علــي (ايــم
ڊي ،ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن) ،جنــاب عبــاس راشــد (چيئرپرســن ،سوســائيٽي
فــار ايڊوانســمينٽ آف ايجوڪيشــن) ،جنــاب ارشــد محمــود (ڊائريڪٽــر پروگرامــز
نيشــنل اڪيڊمــي آف پرفارمينــگ آرٽــس) ،محترمــه بيــا رضــا جميــل (ڊائريڪٽــر
پروگرامــز ،اداره تعليــم و آگاهــي) ۽ جنــاب ڪرامــت علــي (ايگزيڪيوٽــو ڊائريڪٽر،
پاڪســتان انســٽيٽيوٽ آف ليبــر ايجوڪيشــن اينــڊ ريســرچ) بحــث ۾ حصــو ورتــو ۽
پنهنجــا تجربــا ســلهاڙيندي چيــو تــه امــن و امــان جــي صورتحــال تــي ڪهــڙي طــرح
ســان خواندگــي جــو اثــر پــوي ٿــو ۽ تعليــم طــرف ڌيــان ڏيــڻ ســان قــوم ترقــي طــرف
گامــزن ٿــي ســگهي ٿــي ۽ بهتــر تبديلــيَء آڻــي پــاڻ ملهائــي ســگهي ٿــي ۽ ائيــن ڪــرڻ

ڪنهــن بــه طــرح ڏکيــو ناهــي.

مکيــه نمائينــدن ان ڳالهــه ڏانهــن توجهــه ڏيــاري تــه امــن ۽ ڀائيچــاري جــي واڌاري
الِء خواندگــي اهــم شــرط آهــي ۽ ان ســان ملــڪ ۾ پيــدا ٿيــل انتشــار ۽ اختالفــات
جنهــن ســبب قــوم ٽڪــڙن ۾ ورهائجنــدي پئــي وڃــي ان جــو عــاج پــڻ تعليــم جــي
طاقــت وســيلي ڪــري ســگهجي ٿــو .تعليــم جــي اثــر ۽ ڪــردار ســان برداشــت جــو
مــادو پيــدا ٿئــي ٿــو برداشــت جــي قــوت ســان امــن ۽ ڀائيچــاري جــي فضــا کــي وڌيــڪ
پکيــڙي ســگهجي ٿــو ،ان کانســواِء مکيــه نمائينــدن ان ڳالهــه جــو اعتــراف پــڻ ڪيــو
تــه پاڪســتان ۾ خواندگــي جــي شــرح بلــڪل افســرده هئــي پــر ملــڪ انــدر مهارتــن
جــا ذخيــره موجــود آهــن ۽ مخلــص ۽ حســاس ماڻھــن ســخت محنــت ســان تعليــم جــي
ميــدان ۾ خاطــر خــواه تبديلــي آنــدي .مکيــه نمائنــدن جــو ان ڳالهــه تــي اعتمــاد آهــي
تــه تعليــم جــي حوالــي ســان ســوالن کــي اٿــارڻ جــي ســخت ضــرورت آهــي تــه هــن
وقــت تعليــم جــو معيــار ڪٿــي آهــي؟ ۽ عــوام کــي خاموشــيَء ســان اهــو ســڀ ڪجهــه
برداشــت نــه ڪــرڻ گهرجــي .انهــن اهــو پــڻ چيــو تــه اســان جــو ھــن جڳهــه تــي گڏجــي
ويھــڻ ۽ ان مســئلي تــي ســوچڻ ،وضاحتــون ۽ تصــور پيــش ڪــرڻ اهــو ســڀ اڄ جــي
نصــاب کــي بهتــر بنائــڻ الِء آهــي ۽ ان ڳالهــه جــي پــڻ ضــرورت آهــي تــه اهــو ڪــم اڳتــي
وڌي پــروان چڙهــي .مکيــه نمائينــدن چيــو تــه جيــڪا کــوٽ موجــود آھــي اھــا پــوري
ٿيــڻ گھرجــي ۽ ھــي بحــث ان کــي ڀــرڻ جــي ھــڪ ڪوشــش آهــي ۽ اهــا اميــد رکجــي
ٿــي تــه هــن مقصــد الِء هاڻــي معاشــري کــي پــڻ گــڏ ٿيڻــو پونــدو تــه جيئــن معيــاري
تعليــم ســڀني الِء واري ڪوشــش ڪاميــاب ٿئــي.

استادن جي مهارتن جي نظم و ضبط الِء سيڪنڊ پاليسي ڊائالگ
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31ڊســمبر 2012ع تــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن (ايــس ِاي ايــف) ۽ آغــا خــان
يونيورســٽي انســٽيٽيوٽ فــار ايجوڪيشــن ڊويلپمينــٽ (اي ڪــي يــو -آئــي ِاي ڊي)
پــاران ســيڪنڊ ايجوڪيشــنل ڊائيــاگ جنهــن جــو عنــوان “اســتادن جــي مهارتــن الِء
اصــول ،ضابطــا ۽ نظــم و ضبط”هــو جــو بندوبســت ڪراچــي جــي هــڪ مقامــي هوٽــل ۾
ڪيــو ويــو .هــن ڊائيــاگ ۾ تعليمــي ماهــرن ۽ تدريســي ادارن جــي ميمبــرن شــرڪت
ڪئــي ۽ تعليــم جــي شــعبي ۾ ڪــم اينــدڙ معيــارن بابــت گفتگــو جــو ٻيــو مرحلــو
شــروع ڪيــو ويــو جنهــن ۾ ســڀني ميمبــرن گڏيــل طــور تــي مختلــف پيــش ڪيــل
صالحــون (خصوصــي طــور تــي اســتادن الِء) الڳاپيــل ادارن ۽ پاليســي جوڙينــدڙن
تائيــن روڊ ميــپ جــي صــورت ۾ پهچايــون .تنهــن کانســواِء پاليســي ســطح تــي ڪــم
ڪنــدڙن ڏانهــن خصوصــي طــور ســنڌ صوبــي ۽ ملــڪ جــي ٻيــن صوبــن الِء مســئلن جــا
حـ َل الڳاپيــل اختياريــن کــي پهچايــا ويــا.
ھــن ڪانفرنــس ۾ جــن پينلســٽ (مکيــه ميمبــرن) حصــو ورتــو تــن ۾ نالــي واريــن
شــخصيتن جھــڙوڪ :جنــاب تــاج حيــدر (پاليســي پالننــر ۽ فائونــڊر ميمبــر،
پاڪســتان پيپلــز پارٽــي) ،ڊاڪٽــر زبيــر شــيخ (ايگزيڪيوٽيــو ڊائريڪٽــر ،ســنڌ
ٽيچــرز ايجوڪيشــن ڊويلپمينــٽ اٿارٽــي) ،جنــاب اصغــر ســومرو (ايڊوائيــزر،
ڪميونيڪيشــن اينــڊ آئــوٽ ريــچ سوشــل پاليســي اينــڊ ڊويلپمينــٽ ســينٽر)،
جنــاب ڪرامــت علــي (ايگزيڪيوٽــو ڊائريڪٽــر ،پاڪســتان انســٽيٽيوٽ آف ليبــر
ايجوڪيشــن اينــڊ ريســرچ) ۽ محترمــه بيــا رضــا جميــل (ڊائريڪٽــر پروگرامــز،
ادارهِ تعليــم و آگھــي) شــامل ھئــا .مکيــه ميمبــرن پــاران ان ڳالھــه تــي زور ڏنــو
ويــو تــه اســتادن جــي مھارتــن ۾ اضافــي الِء ســموري ملــڪ ۾ اھــم قــدم کڻنــدي کيــن

نــون اصولــن ۽ طريقيــڪار ســان گــڏ و گــڏ ٽيڪنالوجيــز کان متعــارف ڪرايــو وڃــي
جيڪــو ترقــي يافتــه ملڪــن ۾ تعليــم جــي بهتــريَء الِء ۽ اســتادن جــي مهارتــن ۾ بهتر
۽ تڪــڙي اضافــي الِء اســتعمال ٿــي رھيــو آھــي تــه جيئــن اســتاد پنھنجــي مھارتــن ۾
اضافــو ڪنــدي شــاگردن کــي بھتريــن مــوٽ ڏيئــي ســگھن.

ان کانســواِء پاڪســتان انــدر گوســڙو اســتادن جــو مســئلو پــڻ زيــر بحــث رھيــو ان
جــي حــل الِء پــڻ جديــد ٽيڪناالجــي جــي مــدد ۽ مانيٽرنــگ سســٽم کــي وڌيــڪ مؤثــر
بنائــڻ ذريعــي حــل ڪــرڻ جــو مشــورو ڏنــو ويــو .ان کانســواِء ان ڳالھــه طــرف پــڻ
اشــارو ڪيــو ويــو تــه تعليــم جــي شــعبي ۾ سياســي اثــر و رســوخ کــي ختــم ڪيــو
وڃــي ڇــاڪاڻ تــه ان ســان پــڻ ڪافــي مســئال حــل ٿــي وينــدا ۽ معيــاري تعليــم طــرف
وڌڻ جــو وڌيــڪ موقعــو ملنــدو .ان کانســواِء مکيــه ميمبــرن اھــو مشــورو ڏنــو تــه
والديــن ۽ ســول سوســائٽي کــي مڪمــل طــرح ســان تعليــم جــي تمــام تــر مرحلــن ۾
دخــل انــدازي ڪرڻــي پونــدي انھــن کــي اســڪول انتظاميــا ۽ اســتادن ســان لھــه وچڙ ۾
اچڻــو پونــدو تــه ســندن ٻــارن جــي ڪھــڙي ڪارڪردگــي آھــي يــا اســڪول جــو ماحــول
ڪيئــن آھــي اســتاد اســڪولن ۾ اچــن ٿــا يــا نــه جيڪڏهــن اچــن ٿــا تــه ڪيئــن پڙھائيــن
ٿــا .ان مداخلــت ســان تعليــم جــي ھاڻوڪــي صورتحــال ۾ خاطــر خــواھ بھتــري اينــدي.
تعليــم جــي بهتــري ،واڌاري ۽ رســائيَء الِء ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن لڳاتــار
اگــڙا پالســي ڊائــاگ ڪرائينــدو رهيــو آهــي جنهــن ۾ هــر مڪتبــه فڪــر ســان تعلــق
رکنــدڙ فــردن ،ماهــرن ۽ ڄاڻــون ماڻهــن کــي گهرائــي انهــن جــي مثبــت ۽ معيــاري
رايــن ۽ صالحــن کــي دســتاويزي شــڪل ۾ پــڻ آڻــي ٿــو تــه جيئــن اينــدڙ وقــت ۾ اُهــو
رفرنــس طــور اســتعمال ڪــري ســگهجن.
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