
ملکی سطح اک پر مبیناور لرننگ  جترےبےک  شئمکیونٹزی مںی رہاعالقوں و خمتلف  اور سفر  

لپمنٹ اسٹڈیز کورسیڈیو   

( یئا ٓ) منجانب انسٹیٹیوٹ فار ڈویلپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹس   ڈی ایس پی  

“Learning From People" 

2018-19 سال ئ  برا باقاعدہ اعالن کا   

 
 
کو   اور پیشہ ورانہ صالحیتوں یک بیداری  ڈی ایس پی پچھےل بیس سال ےس ملیک سطح پر نوجوانوں یک تنقیدی شعور  پ  ا

۔ ئ  لکار الن  ےک    ئ  برو   مرصوف عمل ہے
 
اج پر مبن  لرننگ کورسس  ےک پی پ  ڈی ایس ا اب تک ےع یر ذعلم و عمل ےک امت  

 میں  ئ  نوجوانوں یک تربیت سازی کر چکا ہے جو اس وقت مختلف شعبہ ہا ےس زیادہ 7000ملیک سطح پر 
ی

پیشہ زندیک

۔ دانہ  ئورانہ اور قا  بڑھان  ہوایس سلسےل  کردار ادا کر رہے ہیں
ے
گ
 
ا   ئ  کو 

 
 ن   را ب ڈیویلپمنٹ اسٹڈیز کورس ڈی ایس پی  پ  ا

گا۔ اس کورس   ن  کو منتخب کیا جا  انوںجس میں پورے ملک ےس بیس نوجو  کا انعقاد کرئ  جا رہا ہے 2018-19 سال

  ہ دورسے فتں  میں خیتر پشتونخواہ،میں نوجوانوں کو پہےلتھیوریٹکل فتں  میں بلوچستان، سندھ اور پنجاب جبک
 
زاد  ا

ز نہ رصف س  ن  کشمتں اور گلگت بلتستان ےک مختلف عالقوں کا مطالعاپ  دورہ کرایا جا فر پر گا۔ کورس ےک تھیوریٹکل فتں 

  بیھ شئرہا ئ  فیکلنی و منتخب شدہ لرنرز مختلف کمیونٹتں  میں مخترص دورانئں ےک ل رسکو مبن  ہے بلکہ  
ی
اختیار کریں ےک

 جہاں 
 
، کسانوں سول سوسایک روشن  میں جو کہ نیچھے درج ہے   تھیمز  ڈی ایس پی کورس ےک پ  ا ، ئعام لوگوں، خواتیں  نی

، ادیبوں، سیاحکومن  اداروں و اہلکاروں یس و سماجر سطح پر رسگرم عمل راہنما ؤں، کاروباری ، دانشوروں، محقیقیں 

ات ہ ےک ساتھ حرص   ئجا ئ  بحث مباحئے ک وغتں
ی
تاکہ ترق  ےس متعلق عوایم تصورات کو مدنظر رکھ کر درپیش سیایس،  یں ےک

کا الیا   ئ  برو ئ  ج کو ان مساتل ےک حل ےکلئاور اس ےس اخذ کردہ نتا زہ ےل سےکئسماجر و معایسی چیلنجز کا تنقیدی جا

          ۔ن  جا

زاد کشمتں اور گلگت بلتستانبلوچستان، سندھ، پنجاب،  عالوہ ازیں
 
ئ  عالقوں ےس گزر مختلف ےک خیتر پشتونخواہ، ا

                      ۔اہم جز ہے کرنا بیھ کورس کا و مقامات ےک وزٹ   وہاں ےک تعلییم، تاریخ  و تقافن  اور سیاحن  مراکز  ئ  ہو

  

ورس ےک مقاصد: ک  

، خطی پ  افادیت کا عالقاو سیاست  اور  تصورات، ساخت، اداروں، حکمت عمیل ،پریکٹس  ریات، نظپمنٹ ےک یلڈو  -1

  تاکہ لوگ ترق  ےک نام پر ہوئ  واےل استحصالیالگ کو فروغ دینا ئڈازہ لینا اور عوایم سطح پر ئو عالیم سطح پر تنقیدی جا

۔معیارات و عمیل تنارر میں ترق  یک اپن  تعریف، پ  کو سمجھ کر اپن  عالقا                                 شکل وع  کر سکیں

اک عمل ےک زریےع ایےس متبادل پریکٹس  یک نشاندیہ اور ئمختلف کمیو نٹتں  ےک ساتھ ڈا -2 عمل میں ات اقدامیالگ و اشت 

ے ےک قیام ےک لئالنا مقصود ہے جو پا ، سماجر انصاف اور پرامن و خوشحال معارسی            ےک۔ راہ ہموار کر سئ  یدار ترق 

 

یدہ چیدہ تفصیالت: ند چچ  

کمیوننی ہمارا کالس روم ہو گا۔*    

۔*  
ی
ز سفر پر مبن  ہوں ےک کورس ےک تھیوریٹکل فتں   

زاد کشمتں اور گلگت بلتستان ےک مختلف کمیونٹتں  میں رہا* بلوچستان، سندھ، پنجاب، 
 
اختیار   شئخیتر پشتونخواہ، ا

گا۔   ن  کیا جا  

کمیونٹتں  میں اپن  ہاتھوں ےس مشقت کر ےک خود کمان  اور کھان  ےک اصول ےک   ئ  ےک ل سیکھن   شخیص خود مختاری* 

گا۔   ن  تحت کام بیھ کیا جا  

، علیم و تجزیاپ  سیشت   و ڈسکوررس  کا انعقاد ہو گا۔*   کمیونٹتں  میں لوگوں ےک ساتھ بحث مباحئے  

۔مختلف عالقوں میں تعلییم، تاریخ  و تقافن  اور سیاحن  مراکز و مقامات ےک* 
ی
  وزٹ ہوں ےک

 نوٹ: 

کورس کا دورانیہ چھ مہینوں پر مشتمل ہو گا۔*    



، مختلف کمیونٹتں  میں رہن  ےک ل*  مادہ، ملیک سطح ےک اسٹڈی ٹور ےک دوران سفر و مہم  ئ  علم و عمل ےک متالیسی
 
ا

 پ  ےک شوقیں  اور سماجر تبدییل کا کو پ  جو
 
ات جنیک عمر ئ منفرد ا سال ےک  35ےس  20یڈیا رکھن  واےل خواتیں  و حرص 

۔ اور لکھنا پڑھنا جانئ  ہو  درمیان ہو 
ی
 ےسفارمل ایجوکیشن یک کوءی قید نہیں اور ہر شعئر )اس کورس ےک اہل ہوں ےک

(سکئ  ہے درخواست جم  کر تعلق رکھن  واےل افراد   

۔  اس ےک عالوہ   3000کورس فیس: 
ی
کھان  پین  ےک اخراجات ہر کیس کو خود برداشت کرئ  ہوں ےک  

20:  تعداد یک  ٹوٹل سیٹس  

 

 کورس ےک چیدہ چیدہ موعوعات: 

  و جہاں شنایس : جان۱

: سماجر و طبقاپ  عدم مساوات اور صنف  تفریق۲  

: تعلییم و تنقیدی طرز تدریس۳  

یت ےک اثرات۴ : مقایم معیشت پر عالمگتں  

زہئ: سماجر تبدییل ےک تحریکوں کا تاریخ  جا۵  

سازی میں میڈیا کا کردار ئ  : عوایم را۶  

وغ  کا فر ئ: ماحولیات کو درپیش چیلنجز اور متبادل زرا۷  

 

ز ، مکمل ئل نمتر ایڈریس، اپن  موبااپن  درخواست میں رصف اپنا نام، ولدیت، عمر، جینڈر، تعلییم قابلیت، ای میل 

 پتہ بمعہ تحصیل و عل  کا نام 
 
پ یہ بتا یڈیا ئ اور اپنا ا

 
 کہ اپ اس کورس میں کیوں شامل ہونا چاہن  ئ جسمیں ا

ی
یں ےک

 
 
، یڈیا ئہیں اور اپ سماجر تبدییل ےس متعلق کس ا

ی
 ایک سادہ ورق پر لکھ کر ہمیں پر دوران فیلڈ پریکٹس کام کریں ےک

 درج ذیل پتہ، واٹس ایپ یا ای میل ایڈریس پر بجھوا دیں۔ 

:   واٹس ایپ / لئموبا،      0812308064: نمتر  فون 03342382320نمتر  

courses@idsp.org.pk :ای میل ایڈریس  

 
 
ف کمیوننی ڈویلپمنٹ، نزد لیویز تھانہ، ہنہ اوڑک روڈ کوئٹہ بلوچستانپ  ڈی ایس پی یونیورسنی پتہ: ا

 
ا  

 کورس شیڈول
 نمتر شمار رسگریم دورنیہ
2018اکتوبر  10  01 کورس کا اعالن 
2018نومتر   10اکتوبر ےس  10  02 درخواستیں جم  کرئ  کا دورانیہ 
2018دسمتر  10نومتر ےس  11 ویو   برائ  لرنرز سلیکشنٹیسٹ و انتی  03 
2018دسمتر  15دسمتر ےس  11  04 افتتاج سمینار  
2018دسمتر  31دسمتر ےس 16  05 تعارق  و بنیادی شیشت   برائ  کورس  
2019جنوری  31جنوری ےس  01  06 پہال اسٹڈی ٹور جس میں بلوچستان، سندھ اورپنجاب کا دورہ کیا جان  گا  
2019فروری  15فروری ےس  01  07 ریفلیکشن )پہےل اسٹڈی ٹور کا جائزہ(  
2019مارچ  15فروری ےس 16 جو ہر لرنر اپن  عالق  میں منعقد کرے گا( )اسائنمنٹ برائ  کمیوننی پریکٹس    08 
2019مارچ  20مارچ ےس  16  09 کمیوننی اسائنمنٹس ےک نتائج کا جائزہ  
2019اپریل  20مارچ ےس  21 زاد کشمتں اور گلگت بلتستان کا دورہ کیا جان  گا۔  

 
 10  دورسا اسٹڈی وزٹ جس میں خیتر پشتونخواہ، ا

2019 ن  م 04اپریل ےس  21  11  کورس ےک نتائج کا تجزیہ اور اسیک رپورٹنگ و ڈاکومنٹیشن 
2019ن  م 08ن  ےس م 05   )

ی
اور رسٹیفیکشن کانفرنس )جسمیں تمام لرنرز اپن  نتائج شت  کریں ےک  12 

mailto:courses@idsp.org.pk

