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ماڈیول  - 5وکیپیڈیا
سیکھےن کے مقاصد
•ٹرینیز جانےت ہیں کہ انٹرنیٹ پر مواد تک رسائی کے لیے ویکیپیڈیا کو کس طرح
استعمال کرنا ےہ۔
•ٹرینیز سمجھےت ہیں کہ ویکیپیڈیا پوری دنیا کے لوگوں نے بنایا ےہ ،اور اسے
استعمال کر کے نئی چیزیں سیکھےن کے لیے پرجوش محسوس کرتے ہیں۔

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
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ویکیپیڈیا پوسٹر 1 x

چھوٹے انعامات

آ
�ئیکنز کی تصاویر

حفاظتی تجاویز

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس

قلم ،کاغذ اور ماسکنگ ٹیپ

ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ
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خرچے کا پوسٹر

آ
لغت ہینڈ �ؤٹس
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وکیپیڈیا متعارف کروائیں

آ
ٹرینیز کو وکیپیڈیا �ئیکن کی تصویر دکھائیں

پوچھیں" :کیا کسی کو معلوم ےہ کہ یہ کیا ےہ؟" "یہ کس لیے استعمال ہوتا ےہ؟"
واضح کریں :کہ ٹرینی گوگل کے ذریعے سرچ کرکے ویکیپیڈیا تک رسائی حاصل کرسکـےت
ہیں۔ ان سے گوگل کھولےن اور 'وکیپیڈیا' تالش کرنے کو کہیں۔

وکیپیڈیا کی مختصر وضاحت دیں
•"ویکیپیڈیا ایک مفت انٹرنیٹ حوالہ (یا
انسائیکلوپیڈیا) ےہ ،جو تعلیمی موضوعات کے
بارے میں غیر جانبدار ،حقائق پر مبنی معلومات
فراہم کرتا ےہ۔"
آ
•"ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ےہ۔ جب �پ گوگل
سرچ کرتے ہیں تو آیہ اکـثر ظاہر ہونے والی پہلی
الفاظ کے ساتھ لفظ
سائٹ ہوتی ےہ ،یا �پ ان آ
"وکی" لکھ سکـےت ہیں جن کی �پ تالش کر رےہ
ہیں۔"
ہیں۔
•"ویکیپیڈیا پوری دنیا میں عام لوگ لکھےت
آ
لوگ ہر گھنےٹ سائٹ میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ �پ
ہر صفحے کے نیچے معلومات کےآ ذرائع دیکھ کر اس
بات کو یقینی بنا سکـےت ہیں کہ �پ کو جو معلومات
ملتی ہیں وہ قابل اعتماد ےہ۔"
یاد رکھیں :ٹریننگ میں ہونے والی گـفتگو اور
آسرگرمیوں کو اس بات سے جوڑیں کہ انٹرنیٹ
�پ کے ٹرینی کی اپنی زندگی میں کس طرح
مددگار یا مفید ہو سکـتا ےہ۔ اس سے ان کے لیے
ٹریننگ متعلقہ اور دلچسپ رکھےن میں مدد مےل
گی۔

99

ماڈیول  - 5وکیپیڈیا

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
آ
•اپنی کہانی بتائیں کہ ویکیپیڈیا� ،پ (ٹرینر)� ،پ
خانہ کے لےئ کس طرح فائدہ مند
کے دوستوں اور راہل آ
ےہ۔ مثال کے طو پر� ،پ اسے کسی بچے کو اس کے
ہوم ورک میں مدد کرنے ،جغرافیہ یا سائنس کے
بارے میں کسی سوال کا جواب تالش کرنے کے لیے
استعمال کر سکـےت ہیں۔ مخصوص مثالیں پیش
کریں۔
•ٹرینیز سے ان موضوعات کا اشتراک کرنے کو کہیں
جن میں وہ سب سے زیادہ دلچسپـی رکھےت ہیں۔ یہ
کھیلوں کی ٹیم یا گیم ،پاپ کلچر کی دلچسپـی ،یا
موجودہ واقعات ہو سکـےت ہیں۔

ویکیپیڈیا کو اپےن ٹرینیز کے لےی متعلقہ
بنائیں
اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ ویکیپیڈیا ان
کی اپنی زندگی میں کس طرح فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔
آ
پوچھیں�" :پ ویکیپیڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کن
سواالت کا جواب دینا چاہیں گے؟" ان کی دلچسپیوں
کی بنیاد پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
• کھیل (جیسے اولمپک گیمز ،ورلڈ کپ)
• پاپ کلچر (جیسے موسیقی)
• تاریخ (جیسے افریقہ)
• دوسرے ممالک کے بارے میں جانیں (جیسے
امریکہ)
ً
• سائنس (مثال سورج گرہن)
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سرگرمی :ویکیپیڈیا کا بنیادی استعمال
عملی مضاہرہ کریں!

آ
وضاحت کریں" :اب �پ فون پر ویکیپیڈیا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
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7

'ویکیپیڈیا کو استعمال کرنے کا طریقہ' پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :یہ پوسٹر معلومات تالش کرنے کے لیے ویکیپیڈیا کے استعمال کے
مراحل دکھاتا ےہ"
•ٹرینیز کو ان کے مشترکہ فونز پر ویکیپیڈیا کی ایک سادہ تالش کے مراحل سے
گزاریں۔
آ
•وضاحت کریں کہ �پ کے ٹرینیز کیا دیکھ رےہ ہیں:
آ
•ہر صفحہ اس چیز کے خالصے سے شروع ہوتا ےہ جس کی �پ نے
تالش کی ےہ۔
آ
آ
•جب �پ صفحے کے نیچے مزید پڑھیں گے� ،پ کو مزید تفصیالت
ملیں گی ،بشمول تاریخ ،سیاست ،یا منسلک دیگر لوگ۔
آ
•ہر حقیقت کے �خر میں ایک نمبر ہوتا ےہ۔ یہ صفحے کے نچےل
میں “حوالہ” کے نمبر سے میل کھاتا ےہ ،جہاں سے
حصے آ
معلومات �ئی ہیں۔
آ
آ
پوچھیں" :کیا �پ کے پاس اس کے بارے میں کوئی سوال ےہ جو �پ
یہاں دیکھ رےہ ہیں؟"

ٹرینیز کو موضوعات کے بارے میں مزید جانےن کا طریقہ دکھائیں۔

آ
• "کسی بھی وکیپیڈیا کے صفحے سے� ،پ براہ راست دوسرے صفحات پر جا سکـےت ہیں کیونکہ تمام نیےل
الفاظ لنکس ہیں۔"
آ
•"نیےل لفظ پر کلک کرنے سے �پ دوسرے وکیپیڈیا کے صفحے پر پہنچ جائیں گے ،جس میں لفظ کے بارے
میں مزید معلومات ہوں گی۔"
•اپےن ٹرینیز سے کہیں کہ وہ صفحے میں موجود کسی بھی نیےل لفظ پر کلک کریں اور پھر جو کچھ انہیں ملتا
ےہ اسے شیئر کریں۔
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سرگرمی :معلومات کی جانچ کرنا
•اپےن ٹرینیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ ویکیپیڈیا ان کی زندگیوں میں کس طرح مدد کر سکـتا ےہ۔
وضاحت کریں" :ویکیپیڈیا دنیا بھر کے لوگ تحریر کرتے ہیں۔ کوئی بھی مضمون میں معلومات شامل کر سکـتا آ
ویکیپیڈیا میں ترمیم کرنے والے کو یہ بتانا ہوگا کہ معلومات کہاں سے �ئی
معلومات کو اپ ڈیٹ کر سکـتا ےہ۔
آ
ےہ ،یا آ
ہیں۔ تاکہ �پ خود چیک کر سکیں کہ جو کچھ �پ پڑھےت ہیں وہ سچ ےہ یا نہیں۔"
اپےن ٹرینیز سے اپےن ملک کے ویکیپیڈیا کا صفحہ تالش کرنے کو کہیں اور پھر صفحے کے نیچے حوالہ جات تک سکرول
کریں۔

سرگرمی :ذاتی تالشیں
•اپےن ٹرینیز سے ویکیپیڈیا میں درج ذیل موضوعات کے بارے میں معلومات تالش کرنے کی مشق کرنے کو
کہیں:
•سرچ بار میں اپنا ملک ٹائپ کریں۔
•سرچ بار میں قریب ترین بڑے شہر کا نام ٹائپ کریں۔
•اپےن ًٹرینیز کو سرچ بار میں ایک ایسا موضوع ٹائپ کرنے کے لیے کہیں جو ان کی دلچسپیوں سے متعلق ہو
(مثال ،کھیل کے کھالڑی ،شوق ،پیشے)۔
مشورہ :اپےن ٹرینیز کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ہر مضمون میں نیےل الفاظ پر کلک کریں تاکہ مزید معلومات
حاصل کی جا سکیں جو ان کے لیے دلچسپ ہو۔
•ویکیپیڈیا متعدد زبانوں میں دستیاب ےہ۔
وضاحت کریں" :ویکیپیڈیا ً
تقریبا  300زبانوں میں دستیاب ےہ۔ ہر ایک اس زبان کو بولےن والے لوگوں کے ذریعہ
لکھا گیا ےہ ،لہذا کچھ ویکیپیڈیا میں دوسروں سے زیادہ مضامین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،فرانسیسی
ویکیپیڈیا میں  20الکھ مضامین ہیں ،لیکن انگریزی ویکیپیڈیا پر  50الکھ سے زیادہ مضامین ہیں۔"
اپےن ٹرینیز کو صفحے کے اوپر "دوسری زبان میں پڑھیں" بٹن دکھائیں۔
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حفاظت

آ
پوچھیں�“ :پ کے لیے حفاظت کا کیا مطلب ےہ؟”
اپےن ٹرینیز سے یہ تصور کرنے کو کہیں کہ وہ بازار کی طرح ایک عام عوامی جگہ پر ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ وہ
اس جگہ پر محفوظ رہےن کے لیے کیا کریں گے۔ انہیں درج ذیل سواالت اور جوابات کے ساتھ اشارہ کریں:

مثالی سواالت

آ
آ
اگر کوئی انجان فرد �پ کو تنگ کر رہا ہو تو �پ کیا
کریں گے؟
آ
اگر کوئی انجان فرد آیا کوئی آایسا شخص جس پر �پ
بھروسہ نہیں آ کرتے� ،پ سے �پ کی ذاتی معلومات
مانگـتا ےہ تو �پ کیا کریں گے؟
آ
کرنے میں غیر
تجربہ
یا
دیکھےن
کو
چیز
کسی
پ
�
اگر
آ
یقینی یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو �پ کیا کریں
گے؟
آ
لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جن
ان
پ
�
آ
کے ساتھ �پ بات چیت کرتے ہیں؟

ممکنہ جوابات

آ
�پ ان سے گریز کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے
ہیں
محتاط رہیں  -وہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ
کہےت ہیں
آ
کسی ایسے شخص کو ذاتی معلومات نہیں دیےت
پ
�
آ
جسے �پ نہیں جانےت یا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ
اس کا غلط استعمال کرسکـےت ہیں
جو کچھ ہوا ہوآ اس کے بارے میں کسی ایسے شخص
کو بتائیں جسے �پ جانےت ہیں اور اس پر بھروسہ
کرتے ہیں
آ
لوگوں کے ساتھ اچھا اخالق رکھےت ہیں اور احترام
پ
�
آ
سے پیش �تے ہیں

وضاحت کریں" :یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ ،اور اس کے ساتھ عوامی جگہ کی طرح
برتاؤ کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
ویکیپیڈیا پر حفاظت
آ
•پوچھیں" :کیا ویکیپیڈیا استعمال کرتے وقت ایسی کوئی چیز ےہ جس کے بارے میں �پ فکر مند ہیں؟"
آ
آ
آ
آ
کوئی معلومات دیکھ رےہ ہیں اور �پ کو ایک ایسی چیز نظر �تی ےہ جو �پ کے
پر
ویکیپیڈیا
پ
�
•پوچھیں" :اگر
آ
خیال میں بری یا ناپسندیدہ ےہ تو �پ کیا کر سکـےت ہیں؟"
آ
•اپےن ٹرینیز کے لےئ وضاحت کریں اور مظاہرہ کریں�" :پ بیک بٹن دبا سکـےت ہیں اور ویکیپیڈیا کے اندر موجود
دیگر لنکس پر کلک کر سکـےت ہیں۔"
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 $خرچے
آ
اگر �پ نے پہےل ہی پچھےل ماڈیولز میں خرچے کا احاطہ کیا ےہ ،تو اسے صرف خالصہ کے طور پر استعمال
کریں۔
آ
جانےت ہیں کہ ویکیپیڈیا کو کس طرح استعمال کرنا ےہ ،آ اور اسے کن چیزوں کے لیے
پ
�
وضاحت کریں" :اب
آ
فون پر انٹرنیٹ
استعمال کیا جا سکـتا آےہ� ،ئیے جانےت ہیں کہ راسے استعمال کرنے میں کـتنا خرچ �تا ےہ! اپےن آ
استعمال کرنے کے لیے �پ کو اپےن موبائل نیٹ و ک فراہم کنندہ سے ڈیٹا خریدنا ہوگا ،جیسا کہ �پ فون کریڈٹ کے
ساتھ کرتے ہیں۔"
ڈﯾﭩﺎ ﮐﮯ ﺧﺮ�ﮯ

‘خرچہ’ پوسٹر دکھائیں
•وضاحت کریں" :مختلف سرگرمیاں مختلف مقدار میں ڈیٹا استعمال کرتی ہیں۔
پیغام (ٹیکسٹ) کو دیکھےن میں کم سے کم ڈیٹا استعمال ہوتا ےہ ،تصاویر کو
دیکھےن میں زیادہ استعمال ہوتا ےہ ،میوزک چالنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں کچھ
زیادہ اور ویڈیوز چالنے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ےہ"
•وضاحت کریں" :کچھ انٹرنیٹ سروسز ایسی سرگرمیوں سے منسلک ہیں جو
زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہیں"
آ
•پوچھیں" :پوسٹر پر ویکیپیڈیا کہاں ےہ؟" اور "اس پر کـتنا خرچہ � سکـتا ےہ؟"

ڈیٹا چیک کرنا
آ
•پوچھیں" :یہ جانچنا کیوں ضروری ےہ کہ �پ نے کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ؟"
آ
جواب" :یہ سمجھےن کے آلیے کہ �پ نے اپنا کـتنا ڈیٹا استعمال کیا ےہ اور مختلف
سرگرمیوں پر کـتنا خرچہ �تا ےہ"
آ
آ
جیسا کہ
ےہ،
ڈیٹا
ـتنا
ک
پاس
کے
پ
�
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
چیک
پ
"�
• آوضاحت کریں:
آ
�پ اپےن فون پر اپےن موبائل نیٹ ورک کا کوڈ ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ �پ کے
پاس کـتےن منٹ یا ٹیکسٹس میسجز ہیں"
آ
وضاحت کریں�" :پ مختلف مقداروں میں ڈیٹا خرید سکـےت ہیں ،یہ اس پر منحصر
•
آ
ےہ کہ �پ انٹرنیٹ کس چیز کے لیے آ استعمال کریں گے۔ اپےن موبائل ایجنٹ سے
مشورہ طلب کریں کہ کون سا ڈیٹا �پ کے لیے موزوں ےہ"
آ
آ
وائ-فائی انٹرنیٹ تک آرسائی حاصل ےہ ،تو �پ اپنا
کو
پ
�
•وضاحت کریں" :اگر
آ
استعمال نہ کریں۔ �پ کا موبائل ایجنٹ �پ کے مقامی آوائ-فائی زونز کو
ڈیٹا پیکج
آ
تالش کرنے میں �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ تاہم ،قریبی ترین زون �پ سےکافی دور
ہو سکـتا ےہ"
•اپےن ٹرینیز کو دکھائیں کہ وہ ڈیٹا کیسے چیک کر سکـےت ہیں
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مشورہ :آ یہ چیک
کرنا کہ �پ کے پاس
اس پر
کـتنا ڈیٹا ےہ آ
منحصر ےہ کہ �پ
کس ملک میں ہیں
نیٹ
اورر فون کس آ
و ک پر ےہ۔ اگر �پ
کو ڈیٹا چیک کرنے
میں آمدد کی ضرورت
ےہ تو �پ کسی
موبائل ایجنٹ سے
پوچھ سکـےت ہیں۔
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خالصہ
آ
ویکیپیڈیا �ئیکن کھیل کھیلیں

آ
•ایک وقت میں ایک ویکیپیڈیا �ئیکن دیکھائیں
•پوچھیں" :یہ ویکیپیڈیا پر کیا کرتا ےہ؟"
آ
•اگر ٹرینیز کو مدد کی ضرورت ےہ تو انہیں بتائیں کہ ہر �ئیکن کیا ےہ
صحیح جوابات کے لےئ چھوٹے انعامات (جیسے مٹھائیاں) دیں اور بعد میں دیوار
• آ
پر �ئیکن چپکا دیں تاکہ ٹرینیز کو یاد رےہ کہ وہ کیا ےہ۔

آ
وضاحت کریں :جب �پ انٹرنیٹ پر کچھ تالش کرنے کے لیے گوگل یا یاہو جیسی آکوئی اور سروس استعمال
کرتے ہیں تو وکیپیڈیا ظاہر ہوتا ےہ۔ اکـثر وکیپیڈیا تالش کا پہال نتیجہ ہوتا ےہ۔ �پ اکـثر کسی موضوع کا
جائزہ لیےن کے لیے پہےل وکیپیڈیا کو دیکھ سکـےت ہیں اور پھر حوالہ جات کے ذریعے مزید قابل اعتماد معلومات
تالش کر سکـےت ہیں۔

ویکیپیڈیا کا خالصہ
اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے ویکیپیڈیا استعمال کرنے کے بارے میں کیا سیکھا ےہ
آ
•"�پ کسی دوست یا فیملی ممبر کے لیے وکیپیڈیا کو کیسے بیان کریں گے؟"
آ
•"کیا �پ کو اب بھی وکیپیڈیا استعمال کرنے کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
آ
آ
•"�پ ذاتی ذندگی میں اسے کیسے استعمال کر سکـےت ہیں؟"� " ،پ پیشہ ورانہ ذندگی میں اسے کیسے
استعمال کر سکـےت ہیں؟"
آ
•"�پ ویکیپیڈیا پر کس چیز کو دریافت کرنے کے لیے سب سے زیادہ پرجوش ہیں؟"
مشورہ :اگر ٹرینی اپےن فون پر ویکیپیڈیا پر کچھ کھوجنا چاہےت ہیں ،تو انھیں یہاں کچھ وقت دیں تاکہ انہوں
نے جو کچھ سیکھا ےہ اس پر عمل کریں اور ان کو مدد اور حوصلہ افزائی پیش کریں۔
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خالصہ
اگلی سطح

آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں مزید سواالت ہیں جس کا ہم نے سیشن میں احاطہ
کیا ےہ؟"
•پوچھیں" :وہ موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
آ
ویکیپیڈیا کے کچھ مزید جدید فیچرز جن پر �پ اپےن ٹرینیز کے ساتھ بات چیت کرسکـےت ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
آ
•ویکیپیڈیا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ وضاحت کریں�" :پ ایپ پر جا کر ویکیپیڈیا میں براہ راست تالش کر سکـےت
ہیں۔"
•جائزہ لیں :کیا اضافی خصوصیات/سواالت ہیں جن کا ہم احاطہ کرنا چاہےت ہیں؟
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