ٹیلی اسکولنگ میں پین اکیڈمی کا کردار

ندا ادریس
اکیڈمک لیڈ
پراگریسیو ایجوکیشن نیٹ ورک

سال  2020انسانیت کے کروڑوں اربوں سال کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب سال ہے جہاں تمام تر وسائل
کے ہوتے ہوئے تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود تمام تر جدت کی موجودگی کے باوجود اس وقت دنیا جامد و
ساکت ہے .کرونا وائرس نے مشرق سے مغرب تک جہاں لوگوں کی صحت کو متاثر کیا وہاں اکانومی کی
جڑیں تک ہال دیں .اس سب کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم کو بری طرح متا ثر کیا پراگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک
ایک ایسا ادارہ ہے جو اس وقت میں  255سے زائد سکولوں میں  64,400بچوں کوکو الٹی ایجوکیشن فراہم
کر رہا ہے .اس کے ساتھ ساتھ پراگریسیو ایجو کیشن پین اکیڈمی کے نام سےآن الئن ایجوکیشن کو گزشتہ
سال سے فروغ دے رہا ہے لیکن یہ ادارہایک محدود حد تک اپنی خدمات سرانجام دے رہا ہے.
موجودہ حکومت نے عاملی وباء کو رونا وائرس کو مدنظر رکھتے ہوئے '' ٹیلی سکول'' کے نام سے ایک
پراجیکٹ النچ کیا جو بچوں کی گھر بیٹھے فرو غ تعلیم کے لیے ہے حکومت کے اس پر اجیکٹ کی تائید کی
گئی .تعلیمی عہدیداروں نے 13اپریل کو بتایا کہ تعلیمی ٹیلی ویژن چینل '' ٹیلی اسکول" گریڈ ایک سے 12
تک کے بچوں کے لئے  14اپریل سے نشریات کا آغاز کرے گا۔ چینل کو وزارت ٹیلی وژن ) (PTVاور عالمہ
اقبال اوپن یونیورسٹی کے تعاون سے متعدد غیر سرکاری تنظیموں کے اضافی ان پٹ کے ساتھ وزارت تعلیم
اور تکنیکی تربیت نے تیار کیا ہے۔چینل " ،گھر میں تعلیم" کے نعرے کے ساتھ النچ کیا گیا  ،کورونا وائرس کی
وجہ سے ملک میں اسکولوں کی مدت تک بند رہنے کے لئے طلبا کو تعلیمی مواد فراہم کیا جائے گا۔ اس چینل
کے لئے ایک ٹائم ٹیبل تیار کیا گیا ہے جس کے تحت ایک جماعت سے  12جماعت کے طلباء کو مقررہ اوقات
میں "کالسز" پیش کی جائیں گی۔ نشریات پی ٹی وی پر صبح  8بجے سے شام  6بجے تک جاری رہیں گی۔
پین اکیڈمی نے حکومت کے اس پروجیکٹ کو سراہتے ہوئے اس میں اپنی شراکت کا عزم کیا اس سلسلے میں
پین اکیڈمی نے وی-بی -ایل کے ذریعے بنائی گئی ویڈیوز کو حکومت کے اس '' ٹیلی سکول '' کے پلیٹ فارم
سے نشر کئے جانے کا ارادہ کیا .بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ پین اکیڈمی والدین اور
اساتذہ کی کاؤنسلنگ کے لیے نیڈ بیس کونٹنٹ ڈ یو لپ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی اور جسمانی
نشو ونما کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات اور کردار کی بھی بہتر طریقے سے پرورش کرسکیں .پاکستان
کے بڑے شہروں میں جہاں اعلی تعلیم عام ہے اس کے پسماندہ عالقوں میں تعلیم کا فقدان ہے .پین اکیڈمی
شہروں سے دور دراز اور پسماندہ عالقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اس لئے پراگریسیو
ایجوکیشن نیٹ ورک نے پین اکیڈمی کے ذریعے پاکستان کے تمام تر عالقوں میں طلباء تک تعلیم کی رسائی
کو ممکن بنایا .جو کہ گھر پر طلبہ کے لئے خوشخبری ہے .پین اکیڈمی کا یہ عزم ہے کہ تعلیم کا حق ہر طالب
علم کو ہر حال میں پہنچانا ہمارا فرض ہے.

