
 

 
  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ
  2020جوالئی 9
  

   جامعہ ميں اسکول کے اساتذه کے ليے آن الئن تدريسی ورکشاپ کا انعقاد
  

جامعہ مليہ اسالميہ نے يونيورسٹی کے اساتذه کے لئے مختلف ورکشاپوں کے کاميابی کے ساته انعقاد کے 
تک تين روزه آن الئن ورکشاپ  2020جوالئی  8سے  6جامعہ ميں اسکولوں کے اساتذه کے لئے بعد ، 

  کا انعقاد کيا۔
سيکنڈری اور سينئر سيکنڈری اسکولوں کے اساتذه کے عالوه پرنسپل اور نائب  126اس ورکشاپ ميں کل 

  پرنسپلز نے شرکت کی۔
ف ايجوکيشن ، جامعہ مليہ اسالميہ کے افتتاحی ورکشاپ کا آغاز پروفيسر اعجاز مسيح ، ڈين ، فيکلٹی آ

  کلمات سے ہوا ، افتتاحی تقرير يونيورسٹی کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کی۔
اپنے خطاب ميں ، پروفيسر نجمہ اختر نے آن الئن تدريس کے لئے اسکولی اساتذه ميں قابليت پيدا کرنے 

مہارت کی خاطر ورکشاپ ميں اساتذه کی فعال شرکت کی ضرورت پر زور ديتے ہوئے آن الئن تدريسی 
  کی خواہش کی۔

کی وجہ سے تعليم کے طريقہ کار ميں کافی تبديلی آئی ہے اور ايسے  19پروفيسر اختر نے کہا کہ کووڈ 
ميں طلباء کے ساته ساته اساتذه کے لئے بهی ضروری ہے کہ وه آن الئن طريقہ تدريس سے نہ صرف 

  ب ہونے والی پيش رفت سے بهی آگاه رہيں ۔واقف ہوں بلکہ اس جان
ورکشاپ کے دوران شرکاء کو ای مشموالت ، متبادل آن الئن حکمت عملی تيار کرنے ، آن الئن کالسوں 

کے انعقاد کے لئےپليٹ فارم کے استعماالت ، گوگل ميٹس ، گوگل کالس روم ، گوگل ٹولز آف ايجوکيشن ، 
آراوآر،ای پاٹه شالہ وغيره سے اخذ و استفاده کی تربيت  کتب ، اينتعليمی وسائل کی دستيابی اور نصابی 

    دی گئی۔
ورکشاپ ميں جامعہ فيکلٹی کے عالوه تعليم و تعلم کے لئے ٹکنالوجی اور انفارميشن کميونيکيشن  

ٹيکنالوجی کے شعبے ميں کام کرنے والی اعلی تنظيموں جيسے سی آئی ای ٹی ، آئی جی اين او ، اور اين 
ای پی اے کے معروف ماہرين نے بهی ورکشاپ ميں شرکت کی ۔ انہوں نے مصنوعی مشموالت اور آئی 

موضوع سے متعلق نقطہ نظر کے بارے ميں وضاحت کی جسے آن الئن تعليم کے لئے ايک استاد اپنا 
  سکتا ہے۔

ہ اختيار کرده آن انورادها ہانڈا ، پرنسپل جی ڈی گوينکا پبلک اسکول ، گڑگاؤں ، اور ان کی ٹيم کے ذريع 
  الئن تدريسی حکمت عملی پر مبنی پروگرام کی نمائش کے ذريعہ ورکشاپ اختتام کو پہنچا ۔

شرکاء سے خطاب کے دوران پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر، جامعہ نے کہا اب اساتذه کا کردار ايک 
ا کرنے ميں انهيں فعال کردار اور آن الئن سيکهنے کا ايک بهرپور ماحول پيد سہولت کار کی ہو گئی ہے 

ادا کرنا ہوگا۔ چونکہ اب سيکنڈری اور سينئر سيکنڈری کے سبهی اساتذه نے آن الئن تدريسی طريقہ کے 
اوزاروں اور طريقوں سے واقفيت حاصل کر لی ہے تويونيورسٹی اور اسکول ان کے درس و تدريس سے 

  بهرپور تجربات کی فراہمی کا منتظر ہے ۔
د کہا جامعہ مليہ اسالميہ جلد ہی اپنے پری پرائمری اور پرائمری اساتذه کے لئے بهی ايک انہوں نے مزي

  تربيتی پروگرام کا انعقاد کرے گی تاکہ کوئی بهی استاد اس معاملے ميں پيچهے نہ ره جائے۔



  کوشل اور ڈاکٹرارم خان نے مشترکہ طور پرورکشاپ کا انتظام و انصرام کيا ۔ ڈاکٹرسويتا
کہا کہ يہ ورکشاپ انهيں آن الئن تعليم اور تشخيص ميں بااختيار بنانےايک سنگ ميل کی  شرکاء نے

حيثيت رکهتا ہے۔ وه اب اپنے سيکهنے والوں کی ضروريات اور سياق و سباق کے لئے موزوں متبادل آن 
  الئن وسائل کا انتخاب و استعمال کرسکتے ہيں۔
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