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CCAPماڈیول  :10کمیونٹی کالج میں تدریس اور آموزش
1.1خو ش آمدید
کمیونٹی کالج میں تدر یس اور آموزش  ،یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے کمیونٹی کالج ایڈمنسٹر یٹر پروگرام کے ایک پیشہ
ورانہ تر بیت کے ماڈیول میں آپ کا استقبال ہے۔

1.2مقاصد
اس ماڈیول میں ،آپ ذیل کے بار ے میں سیکھیں گے
 کمیونٹی کالج میں تدر یس اور آموزش سے متعلق چیلنجز
 فعال آموزشی تدر یس کی تکنیک
 اور کمیونٹی کالج کے تدر یسی عملہ کی مہارتیں اور عہدبستگی
آئیے شروع کرتے ہیں۔

1.3چیلنجز
کمیونٹی کالج میں تدر یس اور آموزش کے آپسی تعلق کے عمل کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ایسا اکثر کہا جاتا ہے کہ کمیونٹی کالج سے کم کے ساتھ بہت ز یادہ کرنے کی امید کی جاتی ہے۔ فی طالب علم ،فی
کر یڈٹ کے لحاظ سے غور کرنے پر ،اسے عام طور پر امر یکی اعلی تعلیم کے دیگر شعبوں کے اداروں کے مقابلے کم تر
سطحوں پر فنڈ فراہم کیا جاتا ہے؛ اس سے قطع نظر ،ان سے وسیع پیمانے کی خدمات فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔
اسی وقت ،بڑھی ہوئی ذمہ دار یوں کی مسلسل مانگ کے تحت کالس روم سے الگ سرگرمیوں کے لیے مز ید وسائل وقف
کرنے ضرورت ہوتی ہے۔
مثالی کمیونٹی کالج کے طالب علم کی تعداد بہت ز یادہ متنوع ہے۔ متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے سماجی-
اقتصادی صورتحال ،نسل ،عمر ،تعلیمی تیاری والے طلباء ،بغیر کسی امتیاز کے ،ہمارے کالس رومز میں ایک ساتھ
تعلیم حاصل کرسکتے ہیں ،اور ایسے اساتذہ سے ملتے ہیں جن کے لیے ان تفر یقات کو پاٹنے کے راستے تالش کرنا ضروری
ہے۔ آموزشی تجر بہ والے افراد اس کی شناخت کر یں گے کہ یہ چیلنج کیا ہوسکتا ہے۔
یہ حیرت کی بات نہیں ہے ،کمیونٹی کالجز انہیں اپنا کر ان چیلنجز کو پورا کرتے ہیں ،اور جامعیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔
یہ دیکھنا حیرت کی بات نہیں ہے کہ کالجز اپنے کاموں کی وضاحت وسیع پیمانے پر کرتے ہیں ،اور طلباء کو تجر بہ کی
مکمل ر ینج فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کالج کی تعلیم کے ساتھ آتی ہے۔ نیو یارک کے جینیسی کمیونٹی کالج
کا درج ذیل و یڈیو ،اس سمت میں ایک کارآمد اشارہ ہے۔ خصوص طور پر نوٹ کر یں کہ و یڈیو کا تعامل پر اعادی فوکس
تدر یسی عملہ اور طلباء ،کالس روم کے تجر بات ،اور کالج کی زندگی کے مکمل دائرے کے مابین یہاں پر دستیاب ہے۔ یہ
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نوٹ کرنا بھی اہم ہے کہ آپ نے ان ماڈیولز میں جتنے بھی متعدد تشہیری و یڈیوز دیکھے ہیں وہ بڑی حد تک خود کالج کے
طلباء کے ہیں -جو آن اسکر ین اہلیت اور مختلف قسم کی پروڈکشن سرگرمیوں میں اپنے تعاون-عام طور پر ایسے کالج
پروگرام میں ڈیجیٹل میڈیا کے ذر یعہ اپنی موجودگی کو پیش کرتے ہیں۔
[و یڈیو کلپ  -جینیسی کمیونٹی کالج ) (GCCپر ایک قر یبی نظر]

ایمیلی (EMILY):ہائے! جینیسی کمیونٹی کالج میں آپ کا استقبال ہے  -جو کہ اپنا کالج کیر یئر شروع کرنے کے لیے
ایک بہتر ین جگہ ہے۔ اگر آپ بہتر ین تکنیکی پروگراموں ،اعلی تر ین نرسنگ سہولیات ،یا زندگی بھر قائم رہنے والی دوستی
بنانے کی ایک بہتر ین جگہ تالش کررہے ہیں ،تو آپ درست جگہ پر آئے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
 GCCمیں طلباء کو چھوٹے کالسوں میں خیال رکھنے والے اور اعزاز یافتہ تدر یسی عملہ کے ذر یعہ پڑھایا جاتا ہے انہیں
پتہ ہے کہ وہ اپنی رقم سے بہتر ین تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ ہمارے معلم آپ کو ایسی اہلیتوں سے نوازتے ہیں جس کی
ضرورت آپ کو چار سالہ کالج ڈگری حاصل کرنے کے بعد کام شروع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ سرٹیفیکٹ پروگراموں میں
 65سے ز یادہ ڈگری کے ساتھ  GCCکے پاس انتخاب کے لیے متعدد میجرز ،کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے لے کر نرسنگ سے
سلوتری ٹیکنالوجی میں ڈگر یاں ہیں۔  GCCسے لگ بھگ  23,000طلباء نے سند حاصل کیا ہے۔ کالج کی زندگی میں
شامل ہونے کے متعدد طر یقے موجود ہیں  -اسپورٹس ،کلبس ،اور دیگر سرگرمیاں طلباء کو گھلنے ملنے ،نئی اہلیتیں
سیکھنے اور مزے کرنے کی آزادی فراہم کرتی ہیں۔
بفیلو اور روشٹر کے درمیان میں ،نیو یارک ،سٹی آف بٹاو یا کے پاس پیش کرنےکے لیے متعدد چیز یں ہیں۔ بال گیم دیکھنا
چاہتے ہیں؟ مک ڈاگز پلے دیکھنے کے لیے ڈائر اسٹیڈیم جائیں۔ کافی شاپس اور پزا کی تالش ہے؟ ہمیں یہ مل گیا۔
4سالہ ڈگری شروع کرنے یا اپنے کیر یئر میں درست سمت میں جانے تک  GCCآپ کو مستقبل کے لیے تحفظ میں مددکرسکتا ہے۔ ہمارے حسب استطاعت ٹیوشن کی شرحیں آپ کے ہزاروں ڈالرز بچاسکتی ہیں جب کہ آپ اپنے گھر کے
نزدیک ایک معیاری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتے /سکتی
ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ  87%کل وقتی طلباء کو مالی امداد حاصل ہوتی ہیں ،اور حالیہ سالوں میں
 $ 263,000سے زائد اسکالرشپس دی گئی ہے۔ اگر آپ کالج کی تعلیم کی ادائیگی کے بارے میں مز ید معلومات حاصل
کرنا چاہتے /چاہتی ہیں تو ہمارے مالی اعانت کے صالح کاران میں سے کسی سے بات کر یں ،ہمیں آپ کے سبھی
سوالوں کے جواب دے کر خوشی ہوگی۔  GCCمیں داخلہ کے لیے درخواست دینا مفت اور آسان ہے۔ ہمارے پاس آن
الئن درخواست فارم ہے جسے آپ گھر میں بھر سکتے ہیں ،یا اگر آپ چاہیں تو داخلہ سے متعلق آفس جاسکتے /سکتی
ہیں اور کاغذی درخواست لے سکتے  /سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو ،ہمارا داخلہ سے متعلق دوست مزاج
عملہ مدد کے لیے موجود ہے۔ داخلہ فیس بک پر بھی ہے ،اس لیے یہ یقینی بنائیں کہ آپ ہمیں الئک کر یں یا ہمیں
چیک کر یں اور دیکھیں کہ ہمارے آفس اور ہمارے کیمپس کمیونٹی میں کیا ہورہا ہے۔ او پن ہاؤس میں شرکت کر یں یا
جمعہ کی مالقات میں ہمارے ساتھ دن گزار یں۔ جب آپ کیمپس میں آتے  /آتی ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بات
سے متفق ہوں گے کہ  GCCکے پاس اس ز یادہ چیز یں تھیں جن کی آپ نے توقع کی تھی۔ کیا آپ اب بھی ہائی اسکول
میں اور یہ جاننے میں متجسس ہیں کہ کل وقتی میں شرکت کرنے سے پہلے کالج کورس کرنا کیسا رہے گا؟ تو آپ کو
ہمارے  ACEپروگراموں میں دلچسپی ہوسکتی ہے ،جس سے کالج میں آپ کو بہتر شروعات ملے گی۔
GCCموسم گرما سمسٹر کے لیے بھی جینیسی پرومس پلس اسکالرشپس کی بھی پیشکش کرتاہے ،جن میں ہائی
اسکولز کے عالقے کے سینئرز کے لیے دو کورسز کے ٹیوشن شامل ہیں۔ طلباء نے کمپیوٹر سپورٹ سروس کے معیار،
ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال ،اور ٹیکنالوجی اور آموزش کے اختراعی استعمال میں  GCCکو نیو یارک اسٹیٹ کمیونٹی
کالج کے درمیان نمبر ایک کی درجہ بندی کی ہے۔ اسمارٹ کالس روم ،اعلی تر ین کمپیوٹر لیبس ،اختراعی ٹیکنالوجی
پروگرامز ،کسی بھی اعلی تکنیک والے طالب علم اور کیا چاہ سکتے ہیں؟ آن الئن آموزش میں دلچسپی ہے؟  GCCکے
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پاس فاصالتی آموزش کے معلمین ہیں جنہوں نے ہر قسم کے طالب علم کے تعلیمی طر یقوں کے لحاظ سے دلچسپ اور
سرگرم کورس تیار کیے ہیں۔  GCCمیں ہمارے پاس مختلف قسم کے ایتھلیٹک ٹیمیں اور ساکر سے لے کر لیکروس تک
متحرک کلبس ہی ں ،ہماری ٹیموں نے اپنی ایتھلیٹک اہلیتوں کے لیے متعدد ایوارڈ اور اعزاز حاصل کیے ہیں۔ ہمارے
کچھ کلبس میں ، WGCCارتھ کلب ،اور آؤٹ ڈور ایڈونچر کلب شامل ہیں۔
جب آپ اپنی کالسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بفیلو اور روشسٹر ڈرائیونگ کی
دوری پر ہے ،اور نیاگرا فالز اور کینیڈا بس بالکل قر یب ہے۔ مغر بی نیو یارک کے چار کاؤنٹیز میں سات کیمپس مقامات کے
ساتھ ہمیشہ ہی ایک کیمپس مقام پاس میں ہوتا ہے۔  GCCکے پاس بٹاو یا ،البیئن ،آرکیڈ ،ڈینسو یلے ،لیما ،میڈینا
اور وارسا کیمپسز ہیں۔ ان کالس روم کا سائز عام طور پر متعدد سہولت بخش کورس کے اختیارات کے ساتھ چھوٹے ہوتے
ہیں۔ آسان لفظ میںGCC ،شروعات کرنے کے لیے درست جگہ ہے۔ آپ کے پاس از حد مقابلہ جاتی جائے کار میں
کامیاب ہونے کے لیے ضروری اہلیتیں ہیں اور آپ زندگی بھر قائم رہنے والی دوستی بنائیں گے۔  GCCکے پاس سب کچھ
ہے۔ ہمارے یہاں تشر یف الئیں اور دیکھیں۔

1.4فعال آموز ش -طالب علم کا تجربہ
طلباء کو اس کے تعلیمی اہداف تک پہنچنے میں مدد کے لیے ،کمیونٹی کالج فیکلٹی کالس روم کے تجر بہ کو افزوں کرنے
کے واسطے بتدر یج مختلف تکنیکوں اور حکمت عملیوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ "فعال آموزش" ایک ایسا طر یقہ ہے جو فی
الحال بہت ز یادہ دلچسپی والی چیز ہے۔ یہ کالس روم میں اتھارٹی کے روایتی ماڈل کو ہٹانا چاہتا ہے ،جہاں مواد سے متعلق
ماہر ین بے عمل طلباء کو جانکاری "فراہم" کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ،تدر یسی عملہ ایسی سرگرمیوں کی تخلیق کرتے ہیں
ُ
جو طلباء کو اپنے فعال کالس روم کے تجر بوں سے معلومات کو "بننے" کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نارتھ و یسٹ لووا
کمیونٹی کالج کا درج ذیل و یڈیو ،اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ طر یقہ کیسے کام کرتا ہے۔
[و یڈیو کلپ  -فعال آموزش کیا ہے؟ نارتھ و یسٹ لووا]CC

فعال آموزش کیا ہے؟ سب سے پہلے ،فعال آموزش میں تدر یسی تکنیکیں شامل ہوتی ہیں جس میں سیدھے لیکچر سے
کچھ چیز یں مختلف ہوتی ہیں۔ دوسرے ،فعال آموزش پورا پروجیکٹ یا اسائنمنٹ نہیں ہے ،لیکن بہت چھوٹا سبق ہوتا
ہے جو آپ اپنے طلباء کے دیتے ہیں؛ تاہم ،پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کے اندر متعدد فعال آموزش ہوسکتے ہیں۔ تیسرے،
کچھ فعال آموزش پر غور کرنے کے لیے طلباء کو کچھ چیز یں کرنی چاہئے جس میں نہ صرف لیکچر سننا یا پاور پوائنٹ کو
پڑھنا شامل ہے بلکہ در یافت کرنا ،کارروائی کرنا ،اور معلومات کو الگو کرنا بھی شامل ہے۔ فعال آموزش کی متعدد شکلیں
ہوسکتی ہیں ،اور معلم اپنی تدر یس اور آموزش کے مختلف طر یقوں کی وجہ سے اکثر رو برو اور آن الئن کالسوں میں مختلف
حکمت عملیاں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،آن الئن کورس میں معلم ہر طالب علم سے اپنے قر یبی طالب علم
کی جانب متوجہ ہونے اور ایک مخصوص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ان مشقوں کو مباحثوں کے
سلسلے ،دستاو یز کے اشتراک ،یا فوری پیغام رسانی کا استعمال کرکے کیا جاسکتا ہے۔ خیال بالکل وہی ہے ،لیکن طر یقہ
مختلف ہے۔ تو ان مثالوں میں کیا ہے جسے فعال آموزش سمجھا جاتا ہے؟ رو برو کالس کی ہماری مثال میں ،طلباء کا
بس اپنےساتھی کی جانب متوجہ ہونا اور ایک موضوع پر بحث کرنا فعال آموزش ہے۔ آن الئن کورس میں ،دو طلباء کا ایک
ہی موضوع پر مباحثے کے سلسلہ کے ذر یعہ بحث کرنا بھی فعال آموزش ہے۔ تحقیق سے پتہ چال ہے کہ طلباء فعال
آموزش میں مصروف عمل ہونے پر ز یادہ سیکھ تے ہیں۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ لیکچر کا رو برو اور آن الئن ماحول دونوں میں
اپنا مقام ہے؛ تاہم ،فعال آموزش کے دوران طلباء صرف پڑھنے یا سننے میں ز یادہ مصروف عمل ہوتے ہیں اور تجز یہ،
تالیف ،اور تشخیص جیسے اعلی تر درجے کے فکری اہلیتوں پر ز یادہ زور دیا جاتا ہے۔ مز ید تحقیق سے پتہ چال ہے کہ
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طلباء جو کہتے اور لکھتے ہیں اس کا ستر فیصد برقرار رکھتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں اس کا نوے فیصد رکھتے ہیں۔ اسے
اس حقیقت کے ساتھ موازنہ کر یں کہ طلباء جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا صرف دس فیصد اور جو سنتے ہیں اس کا بیس
برقرار رکھتے ہیں ،اور آپ یہ سمجھنا شروع کر یں گے کہ فعال آموزش اتنا اہم کیوں ہے۔ اب جب کہ ہمیں یہ سمجھ میں
آرہا ہے کہ فعال آموزش کیا ہے اور ہمیں اسے کیوں الگو کرنا چاہئے ،آئیے کچھ مخصوص مثالوں پر غور کر یں تاکہ آپ کو
واضح تصو یر نظر آسکے کہ فعال آموزش اور طرز عمل کس چیز پر مرتب ہے۔ آئیے ایک چھوٹے گروپ کی بحث میں رو برو
ترتیب کی مثال لیتے ہیں۔ آپ طلباء کا گروپ بنا سکتے اور اسے ایک مخصوص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہہ
سکتے ہیں۔ حاالنکہ یہ اپنے آپ میں فعال آموزش ہے ،آپ کالس میں ہر ایک گروپ سے ایک معیاری پیشکش ،ر یڈیو یا
ٹی وی کمرشیل ،یا کامیڈی چٹکلہ کی شکل میں اپنے نتائج پیش کرنے کے لیے کہہ کر اسے مشق میں شامل کرسکتے
ہیں۔ اب آئیے آن الئن کورس میں چھوٹے گروپ کے بحث پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ طلباء کی ایک علیحدہ مباحثے کے
سلسلہ میں گروپ بندی کرسکتے ہیں اور انہیں ایک مخصوص موضوع پر بحث کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ ایک بار پھر،
اسے بذات خود فعال آموزش خیال کیا جاسکتا ہے ،لیکن آپ طلباء کو متعدد و یب  2.0ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے
نتائج پیش کرنے کو کہہ کر اسے مشق سے جوڑ سکتے ہیں ،جیسے پاور پوائنٹ یا پر یزی کے ساتھ پیشکش کو ر یکارڈ کرنا،
آڈیو اور تصاو یر کے سیر یز کے ساتھ صوتی سلسلہ جمع کرنا جو کسی موضوع سے متعلق ہو ،یا ان کے موضوع کو گوگل
میپس کا استعمال کرتے ہوئے کہانی کے فارمیٹ میں پیش کرنا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ممکنات درحقیقت
المحدود ہیں ،اس لیے تخلیقی بنیں۔ ہمارے رو برو اور آن الئن فعال آموزش دونوں کی ہی مثالیں تجز یہ اور تالیف کے اعلی
درجے کی فکری اہلیتوں کا احاطہ کرتی ہیں ،لیکن تشخیص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس مثال میں ،ہر ایک پیشکش
کے ہمسر کا جائزہ لینا بالکل ہی آسان ہوگا۔ رو برو کالس میں بس آپ کے پاس طلباء ہوسکتے ہیں جو اس پر اپنی رائے
دیتے ہیں کہ ہر ایک گروپ کے مشاہدات کیسے تھے اور انہوں نے معلومات کو کتنی اچھی طرح پیش کیا۔ اسے معلم کی
رہنمائی کے ساتھ مز ید گفتگو کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے۔ آن الئن کورس میں ہمسر جائزہ عام مباحثے کے سلسلہ یا
صوتی سلسلہ کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا جاسکتاہے۔ تو ان مثالوں میں کیا ہے جسے فعال آموزش سمجھا جاتا
ہے؟ ہمارے رو برو اور آن الئن کالس کی مثالوں میں چھوٹے گروپ کی بحث فعال آموزش ہے کیونکہ یہ پیشکش کی
تیاری ،خود پیشکش ،اور پیشکش کا ہمسر جائزہ ہے۔ عمل میں ہر مرحلہ اپنے آپ میں ایک منفرد فعال آموزش کی
حکمت عملی ہے ،کیونکہ فعال آموزش میں طلباء ز یادہ معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں فعال آموزش
بہتر ین آموزش کے برابر ہے۔

1.5فعال آموز ش -تدریسی عملہ کی عہدبستگی
طالب علم کے تجر بہ کو توانائی بخشنے کے عالوہ ،فعال آموزش کمیونٹی کالج کے تدر یسی عملہ پر کالس روم کی تدر یس
کی تکنیکوں کو بہتر بنانے کی ان کی مسلسل عہدبستگی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ پورے ملک میں ،کمیونٹی کالج کے
تدر یسی عملہ نے اپنے طلباء کو مز ید اہم اور سودمند تعلیمی تجر بہ فراہم کرنے کا چیلنج لیا ہے۔ درج ذیل و یڈیو میں،
کے تدر یسی عملہ کے عکس میں وہ عہدبستگی بطور ثبوت موجود ہے ،جو ار یزونا کے ماری کو پا کمیونٹی کالج کے
فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں مصروف عمل ہیں۔
[و یڈیو کلپ  -اپنے کالج کالس روم کو سپرچارج کرنے کے لیے تدر یسی حکمت عملیاں --ماری کو پا]CC

خاتون مقرر :یہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ایجوکیشنل امپیکٹ کے ساتھ ماری کو پا کاؤنٹی کمیونٹی کالجز کے ذر یعہ تیار
کیا گیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا تدر یسیہ عملہ مختلف تعلیمی اور پیشہ ورانہ پس منظر سے آتا ہے۔ یہ معلمین
مواد کے ماہر ین ہوتے ہیں ،بہتوں کے پاس اپنے پیشہ ورانہ شعبوں میں کئی سالوں کا تجر بہ ہے ،لیکن ان میں تدر یس میں
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رسمی تر بیت کی کمی ہوسکتی ہے۔ فعال آموزش کے ذر یعہ کالس روم کے اندر آموزشی کمیونٹی تخلیق کرنے سے طلباء
کو آموزشی عمل ساتھ ہی اپنے ہمسر کے ساتھ مصروف عمل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح کے آموزشی عمل کی
منصو بہ بندی کرنا ز یادہ مسابقت طلب ہے ،لیکن ایک اچھی طرح منظم فعال آموزشی طر یقہ عمل طلباء کو بطور فرد اور
گروپ ممبر معلومات کو منظم کرنے کا اہل بناتا ہے۔ مکمل ہونے پر اس پروگرام میں پانچ گھنٹے لمبی سبق کی منصو بہ
بندی ،متعدد تدر یسی حکمت عملیاں ،تدر یس کے معاملے میں پرجوش معلمین کے ساتھ انٹرو یوز ،اور حقیقی کالس
روم کی مثالیں ،ساتھ ہی متعدد ملٹی میڈیا فنکشنز شامل ہیں۔
مؤثرتعلیمی ماحول تیار کرنے کے ماڈیول میں خوش آمدید۔ اساتذہ کے پاس ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ وہ ہمارے
ُ
متعلمین کی معلومات کو عقلمندانہ طور پر بنتے ہیں۔ ہم تدر یس کے لیے اور اپنے طلباء کو فروغ میں مدد کے لیے جذبہ
قائم کرنے کے اہل ہیں۔ ہم اپنے طلباء کو فعال طور پر سیکھنے میں مدد کے لیے متعدد مختلف طر یقوں سے مواد فراہم
کرنے کے اہل ہیں۔
مرد مقرر :کالج کے تدر یسی عملہ کی شکل میں ،اکثرو بیشتر جب ہم اپنا کورس یا آموزشی تجر بات ڈیزائن کرتے ہیں ہم اسے
 60منٹ کے حصوں میں تقسیم کردیتے ہیں۔ حاالنکہ کچھ مخصوص کورسیز دو یا تین گھنٹوں کی ہوسکتی ہیں ،اکثر و
بیشتر ہم جس منصو بہ بندی میں مصروف عمل ہوتے ہیں اس میں  60منٹ کے آموزشی تجر بات شامل ہوں گے۔ ہم
ساٹھ منٹ کی مدت کے دوران آموزشی تجر بہ کو منظم کرنے کے سلسلے میں ایک نمونہ ،ایک رہنما ،ایک روڈمیپ دینا
چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک پرچہ ہے جو اس  60منٹ کے آموزشی تجر بہ کو ڈیزائن کرنے کی چھ مرحلہ
جاتی عمل کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
تدر یس کے پروفیسر :جیسا کہ ہم بائیں سے  2تک پہنچتے ہیں تو فنکشن کی قدر کیا ہوتی ہے؟
خاتون مقرر :اساتذہ کالس روم تشخیص کی متعدد قسم کی تکنیکیں استعمال کرتے ہیں --کچھ رسمی ،باقی غیررسمی
ہوتی ہیں۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ ان کے طلباء کتنی اور کتنی اچھی طرح سیکھ رہے ہیں ،کالس روم کی تعلیم
کی غیررسمی تشخیص کرنے کے لیے تدر یسی عملہ اپنی تدر یس کی رفتار کم کرنے یا مواد کا جائزہ لینے ،سواالت یا غلط
فہمیوں کا جواب دینے ،یا آگے بڑھنے میں فوری ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ان تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔
مرد مقرر :معلوم کر یں کہ آپ کے کالج میں سب سے اچھے اساتذہ کون ہیں اور ان سے مدد طلب کر یں۔ انہیں کورس کے
موا دوں اور ان کے لیے کون سی سرگرمیاں بہتر ین طور پرکام کرتی ہیں اس پر ایک نظر ڈالنے کے لیے کہیں ،یہ ان کی ستائش
ہوگی۔ لہذا اپنے کورس کو نتائج کے اردگرد ڈیزائن کر یں ،اپنے طلباء کو مصروف عمل رکھیں ،اور اسے اپنے جوش و جذبہ
سے بھر لیں اور آپ کو کالج میں پڑھانا پسند آئے گا۔

1.6استاتذہ او ر متعلمین کی کمیونٹی
کمیونٹی کالج فیکلٹی ،عملہ اور منتظمین اپنے طلباء کی کامیابی کے لیے عہدبستہ ہیں۔ وہ کمیونٹی کالج آئیڈیل کے
اہم سماجی اہمیت کی شناخت کرتے ہیں-کہ یہ ادارے شرکت کرنے والے طلباء کے لیے مستقبل کے واسطے امید کا
وسیلہ فراہم کرتے ہیں۔ اس عہدبستگی میں ،وہ دباؤ پر غالب آنے کے طر یقے تالش کرتے ہیں جو قدرتی طور پر ان کے
ادارے پر آتے ہیں۔ جینیسی کمیونٹی کالج کے و یڈیو کی دو بارہ وضاحت کرتے ہیں جسے آپ نے ابھی ابھی دیکھا ہے۔
دوسرے کالج کے جیسے و یڈیو کے جیسے ہی ،یہاں پ ر پیش کرنے والے ایسی تصاو یر پیش کرنے میں احتیاط برتتے ہیں جو
دلکش خصوصیات کو دکھاتے ہوں :موجودہ ٹیکنالوجی کا استعمال ،کالس کی چھوٹی جسامت ،طلباء کی تکثیر یت ،اور
پورے عملہ کی جانب سے عالمی استقبال کا احساس۔
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کمیونٹی کالجز اپنے تدر یسی عملہ کی عمدگی پر منحصر ہیں۔ یہ اہم ہے کہ کمیونٹی کالج فیکلٹی اپنی تعلیمی شعبے
کے اندر اسکالرز کے بطور اپنی کرنسی برقرار رکھے ،اور اسی وقت ،معلمین کے بطور اپنی اہلیتوں کی مسلسل فروغ کے لیے
ہمیشہ ہی نئے راستے تالش کرے۔ کمیونٹی کالج و یسا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھانا پسند ہے۔
پنسلوانیہ میں بکس کاؤنٹی کمیونٹی کالج کا یہ درج ذیل و یڈیو ،ان کی کام کی اہمیت اور اجر کے بارے میں اپنی فیکلٹی
کے متعدد حصوں کا سلسلہ وار انعکاس فراہم کرتا ہے۔ یہ انعکاس پورے ملک میں کمیونٹی کالج کے اساتذہ کے لیے
ایک مثال ہے -آپ ان میں سے کچھ کو صبح میں "کام" پر جارہا/رہی ہوں بولتے ہوئے پائیں گے۔ اپنے طلباء کی طرح ،وہ
"اسکول" جاتے ہیں۔
[و یڈیو کلپ  -بکس کاؤنٹی سی سی]

ایرن نیکالؤس (ERIN NICLAUS):ایک بہتر ین استاد وہ ہوتے ہیں جو رحمدل ہوں اور ہمدردانہ اور خیال رکھنے والے
ہوں۔ جنہیں درحقیقت نہ صرف موضوع سے ،بلکہ طلباء سے بھی محبت ہو ،اور کالس روم کے ماحول میں محبت سے
پیش آتے ہوں۔ محبت لوگوں کی مدد کرنے ،انہیں چیزوں کے ساتھ چلنے کا اہل بناتا ہے۔
تانیہ لیٹور ینو  (TANYA LETOURNEAU):معلومات کو اچھی طرح پیش کرنا ،ساتھ ہی تکنیکی ترقیوں کے اعلی
مقام پر رہنا۔
جان شر یڈن  (JOHN SHERIDAN):بکس کاؤنٹی کمیونٹی کالج میں تدر یس کے معاملے میں جو چیز مجھے سب
سے ز یادہ پسند ہے وہ طلباء کے ذر یعہ تحر یک پانا ہے ،خاص طور پر اس وقت جب وہ تعلیمی عمل سے گزر رہے ہوں اور
جب انہیں واقعی جستجو کرنی ہو اسے در یافت کرنا ہو تو روشنی کی کرن مل جائے اور جہاں آموزش صرف سیکھنے سے
آگے بڑھ کر معلومات میں ڈھل جائے۔
رنڈی اسکیفر  (RANDI SCHAEFFER):یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کسی مسئلہ پر کام کرتے اور اسے
ٹھیک کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں پر اطمینان کا اظہار دیکھ سکتا ہوں۔
رابرٹا میئر  (ROBERTA MAYER):ان کی آنکھیں چمک اٹھیں گی کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کہا ہے جو ایسا لگتا ہے
کہ یہ ٹھوس ہے ،جیسے کہ یہ حقیقت ہو۔
علی چیمبرز (ALI CHAMBERS):طلباء نے سمجھنا اور مر بوط ہونا شروع کردیا ہے۔
برائن ہینسن (BRIAN HENSON): ...اور یہ پتہ لگانا کہ وہ کالس روم کے باہر کورس کے مختلف پہلوؤں کا استعمال
کیسے کرتے ہیں واقعی بہتر ین ہے۔
جینٹ بیکر  (JANET BAKER):اسے جو چیز اطمینان بخش بناتی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ طلباء پروگراموں کے ساتھ
پڑھتے اور فروغ پاتے ہیں اور وہ اپنے شعبے میں مالزمت حاصل کرتے ہیں اور یہ وہ چیز یں ہیں جسے کرنے میں انہیں مزہ آتا
ہے۔
خاتون پروفیسر :بکس میں متعدد بہتر ین اساتذہ ہیں۔
مرد پروفیسر :میرے تمام رفقائے کار دانشورانہ طور پر فعال ہیں،
خاتون پروفیسر... :بس حیرت انگیز طور پر قابل ذکر ،ذہین لوگ ،اس لیے یہ کام کرنے کا ایک سپنوں بھرا ماحول ہے۔
مرد پرو فیسر :یہ ایسے لوگ ہیں جو بکس کاؤنٹی کمیونٹی کالج کے باہر اپنے شعبوں کے ماہر ین ہیں۔
خاتون پروفیسر :جنہوں نے کتابیں شائع کی ہیں ،پلیز لکھے ہیں ،جنہوں نے موسیقی دیا ہے
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خاتون پروفیسر... :اور وہ پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ کالس روم سے محبت کرتے ہیں۔
خاتون پروفیسر :وہ طلباء کو دیگر مطمح نظر دے سکتے ہیں۔
خاتون پروفیسر :ایک تدر یسی عملہ کے بطور ہم انہیں اس چیز کا ذائقہ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تجر بہ کیسا
ہے اور یہ عمل کس طرح کی ہے۔
مرد پروفیسر :طلباء اس کی ستائش کرتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں پر حقیقی دنیا میں کام کررہا ہوں۔
خاتون پروفیسر :اور میرے خیال میں یہ کالس روم میں افشاء کی تشخیص کرتا ہے۔
ڈینس مے  (DENISE MAY):اس کا حصہ بننا ایک مسرت بخش عمل ہے ،میرے خیال میں طلباء کو فائدہ ہوتا ہے
اور میرے خیال سے فیکلٹی اور عملہ کو فائدہ ہوتا ہے ،یہ دوطرفہ راستہ ہے۔
ڈاکٹر جیمس جے لنکسز  (JAMES J. LINKSZ):اور درحقیقت طلباء کثرت سے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں
"جی ،بکس کے پاس بہتر ین اساتذہ تھے ،میرے یہاں کے پہلے دو سالوں میں جو فیکلٹی ممبران تھے وہ واقعی شاندار
تھے۔ "
لی این لیپنکاٹ (LEE ANN LIPPINCOTT):طالب کی تعداد بہت ز یادہ زندگی سے بھر پور ہے ،آپ کالس میں
تھکے ہوئے آسکتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس آنے کے وقت سے ز یادہ توانائی ہوتی ہے۔
مرد پروفیسر :ہر بار جب وہ نئے کالس روم میں آتے ہیں اور جب نیا سمسٹر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ ہی عمر اور
جنس کا مرکب ہوتا ہے۔
متعدد پروفیسر حضرات :لوگ زندگی کے تمام مختلف راستے سے آتے ہیں... ،یہ ایک جادوئی امتزاج ہے ...طلباء کی متعدد
قسم ،لفظی طور پر ہر قسم کے پس منظر سے جس کی آپ توقع کرسکتے ہیں۔ تعلیمی طور پر ،سماجی معاشی لحاظ سے
زندگی کی سبھی الگ تجر بات ،اہلیتیں۔ اس طرح لوگوں سے براہ راست تعامل کرنا آپ کو اجر دیتا ہے جو آپ کو دوسری
جگہوں پر نہیں مل سکتا۔ مجھے واقعی یہ پسند ہے ،یہ کام کرنے کے لیے دلچسپ جگہ ہے۔ اس کا ماحول بہت کھال ہوا
ہے۔ یہ ایک رہائشی کالج کی طرح لگتا ہے جب آپ اس کیمپس کے میدانوں پر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ
درحقیقت دور کے نجی لبرل آرٹس یونیورسٹی میں ہیں اور میرے خیال میں یہ تدر یس کے معیار میں تعاون دیتا ہے۔ اس
سے آپ کو سہولت محسوس ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو گرمجوشی کا احساس ہوتا ہے ،اس سے آپ جڑا ہوا محسوس کرتے
ہیں ،اور یہاں کے لوگ بہت گرمجوش ،بہت اچھے ہیں۔ ہر روز جب میں یہاں آتا  /آتی ہوں ،خوشی ہوتی ہے ،ہر روز درحقیقت
پڑھانے کے لیے اچھا دن ہوتا ہے ،یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کو تحر یک دیتی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ایک
خو بصورت جگہ ہے ،یہ پڑھانے کے لیے ایک خو بصورت جگہ ہے اور یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے اچھی جگہ
ہے۔ ہمارے پاس ہر کالس روم میں کمپیوٹرز ،اسمارٹ بورڈز ہیں ،خو بصورت کمپیوٹر لیبز ،اور متعدد قسم کے مختلف
سیٹ اپس ہیں۔ ٹیکنالوجی ،انتظامی سروسز ،کسی بھی قسم کا تعاون جس کی میرے طلباء کو ضرورت ہے یہ سبھی یہاں
ایک عمارت میں مرکوز ہے تاکہ یہ مجھے ایک معلم کے بطور ان کی ضرور یات کی تکمیل میں مدد کرسکے۔ میں نے خود
سے الئبر یری کا استعمال کیا ہے ،اس کی رسائی ہمارے ضرورت کی کسی بھی معلومات تک ہے جو ہمارے طلباء کے
لیے دستیاب ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے واقعی مسرت بخش ماحول ہے اور مجھے یہ کافی پسند ہے یہ میرے خوابوں کی
مالزمت ہے۔ میں جو کرتا ہوں اس میں واقعی مجھے مزہ ملتا ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل میں مدد کے لیے
کافی صاف مالزمت ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک جذبہ ہے۔ اور اس میں مزہ آتا ہے ،میں کبھی بھی بور نہیں ہوتا ،میں کبھی
بھی بور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہتا کہ "میں کام پر جارہا ہوں" ،جو بھی پوچھتا ہے ،میں کہتا ہوں "میں اسکول جاررہا ہوں"۔
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1.7شکریہ
ہمیں امید ہے کہ اس ماڈیول سے آپ کو کمیونٹی کالج میں تدر یس اور آموزش کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی ،اور
ماڈیولز کے اس سلسلہ نے ر یاستہائے متحدہ امر یکہ اور اس سے آگے کمیونٹی کالج میں سامنا ہونے والے مسائل کے
تئیں آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔
کر یڈٹس
 میامی ڈیڈ کالج نارتھ کیمپس سائنس کامپلیکس نائٹ ٹائم :
https://i.ytimg.com/vi/7foYQwEwMSc/maxresdefault.jpg۔ منصفانہ استعمال۔

1.8 USDOS - CCAP
کمیونٹی کالج ایڈمنسٹر یٹر پروگرام ر یاستہائے متحدہ ر یاستہائے متحدہ امر یکہ سے متعلق ہے ،جو فلور یڈا اسٹیٹ
یونیورسٹی کے ز یر انتظام ہے
مز ید معلومات کے لئےhttps://eca.state.gov ،پر جائیں یاhttp://lsi.fsu.edu/ccap
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