
مختلف نقطۂ نظر
شرکاء اپنی آن الئن موجودگی یا دیگر لوگوں کی آن الئن موجودگی سے لنک کردہ معلومات کا جائزہ

لیتے وقت نقطۂ نظر کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ وہ متعلقہ سیاق و سباق کے عوامل (جیسے کہ وقت،
ثقافت، سوشل، مقامی/ عالقائی / عالمی) کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، جو کسی شخص کی

الئن موجودگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے عالوہ، شرکاء اس معلومات کے اثرات پر غور کریں گے، جو
فیملی، دوست اور اتھارٹی والی شخصیات (جیسے کہ استاد، آجر)۔

وسائل
چہرے اور گلدان کا التباس

کسرا کا سوشل میڈیا پروفائل ہینڈ ہاؤٹ



نقطۂ نظر کیا ہے؟

حصہ اول

Image Class Interaction

پروجیکشن اسکرین پر چہرے اور گلدان کے التباس کی ایک تصویر پیش کریں۔ سواالت پوچھنے کے
دوران، شرکاء سے کہیں کہ وہ آئیں اور جو تصویر انہیں نظر آ رہی ہے اس کی نشاندہی کریں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

اس تصویر کو دیکھنے پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

آپ میں سے کتنے لوگوں نے گلدان دیکھا ہے؟

آپ میں سے کتنے لوگوں نے دو رخ دیکھے ہیں؟

کیا آپ بیک وقت دونوں دیکھ سکتے ہیں؟

جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے نقطۂ نظر پر منحصر ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقطۂ
نظر کیا ہے؟

جماعت میں تعامل

بورڈ پر شریک کی تعریفیں لکھیں۔

اپنے طلباء کو بتائیں

نقطہ نظر کسی چیز کے لیے ایک مخصوص رویہ ہے؛ نقطہ خیال.

حصہ دوم

اپنے طلباء کو بتائیں

یہ دوسری مثال ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے دوست ازول کا انتخاب اسکول کی فٹ بال ٹیم میں ہو گیا
ہے۔ جب وہ اپنی امّی کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ"میرا انتخاب فٹ بال ٹیم میں ہو گیا ہے" تو اس کی والدہ

کو اس پر بہت ناز ہوتا ہے۔

جب ازول اپنے عزیز دوست راویو کو بتاتا ہے کہ اس کا انتخاب ٹیم میں ہو گیا ہے، راویو کہتا ہے کہ وہ
ازول کے لیے بہت خوش ہے۔

ازول اپنے دوست وال کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا انتخاب فٹ بال ٹیم میں ہو گیا ہے۔ حاالنکہ، وال نے بھی
شامل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن ازول کو اس کی جگہ لیا گیا تھا۔ اسلیے وال اتنا خوش نہیں ہے۔

ازول سائنس کلب کا رکن بھی ہے، اور اب اسے سائنس کی میٹنگز ترک کرنی ہوں گی تاکہ وہ فٹ بال
کی مشق کرنے جا سکے۔ جب وہ سائنس کلب کی صدر، ڈینی کو یہ بتاتا ہے، تو انہیں بھی زیادہ



خوشی نہیں ہوتی۔

ازول کی زندگی کے ان تمام مختلف لوگوں نے ایک ہی بات سنی کہ: ازول کا فٹ بال ٹیم میں انتخاب
ہو گیا ہے۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

ان تمام افراد نے مختلف طور پر ردعمل کیوں ظاہر کیا؟

ازول کے لیے ان کے الگ الگ نقطۂ نظر، اور مختلف نسبت کیوں ہیں؟

کیا آپ کو کوئی اور مثال یاد آتی ہے جس میں مختلف افراد ایک ہی صورت حال کو مختلف طور پر
دیکھتے ہیں؟

نقطۂ نظر کیوں اہمیت رکھتا ہے؟



غور کرنا شروع کریں

حصہ اول

جماعت میں تعامل

شرکاء کو 4-3 کے گروپس میں تقسیم کریں۔ ہر گروپ کو کچھ کاغذ اور پینس یا پینسلز دیں۔

اپنے طلباء کو بتائیں

میں ہر گروپ کو کسری کی بنی ہوئی سوشل میڈیا پروفائل اور کاغذ کی ایک سلپ دینے جا رہا ہوں۔
کاغذ کی سلپ پر کسری کی زندگی سے متعلق کسی شخص کا نام ہوتا ہے۔ گروپ کے بطور، تصور

کریں کہ کاغذ کی سلپ پر موجود شخص کے نظریہ سے سوشل میڈیا کی اس پروفائل کو دیکھ رہے
ہیں۔ آپ کسری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اس کو کیا پسند ہے؟ اس کو
کیا پسند نہیں ہے؟ اس کس چیز پر تبصرہ کیا؟ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق کسری کے بارے میں آپ کے

کیا خیاالت ہیں؟ آپ کے پاس 10 منٹ ہوں گے۔ آخر میں اپنے رائے دینے کے لیے تیار رہیں!

ہر گروپ سے رائے دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔

ممکنہ کردار/ کسری کی زندگی میں موجود لوگ:

کسری کا والدہ، جو اپنے بیٹے کے تحفظ کو لیکر پریشان ہیں۔1.

کسری کا قریبی دوست، جو اس کو تالش کرتا ہے۔2.

پڑوس کے اسکول کی ایک لڑکی جو کسری کو نہیں جانتی ہے۔3.

کسری کا استاد4.

ممکنہ باس، جو کسری کو نوکری پر رکھنے کا سوچ رہا ہے۔5.

اپنے طلباء سے پوچھیں

کسری کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے آپ کے طریقوں میں کچھ اختالفات کیا تھے؟

آپ کے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ اختالفات موجود ہیں؟

کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سبھی تجزیہ درست ہیں؟ کیوں/کیوں نہیں؟

کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کب ہوا تھا — جب ایک ہی معلومات کو مختلف
لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا تھا؟

اپنے طلباء سے پوچھیں

آپ میں سے کتنے لوگ نے اپنے والدین/نگراں سے اختالفات کیے ہیں؟ دوست؟



آپ میں سے کتنے لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں سوچتے ہیں
کہ دیگر لوگ کی آپ کی سوشل میڈیا پروفائلز کے بارے میں کیا رائے ہے؟

کیا آپ نے کبھی بھی سوشل میڈیا پر اشتراک کردہ مواد میں مواد کو حذف کیا ہے یا خود سے ٹیگ
ہٹایا ہے (جیسے کہ تصاویر، ویڈیوز، متن پر مبنی پوسٹس)؟ کیوں؟



نقطہ ہائے نظر کے مظاہر

حصہ اول

اپنے طلباء کو بتائیں

ان مختلف طریقوں کے بارے میں جانیں جن کے ذریعہ آپ کی زندگی میں موجود لوگ آپ کو جانتے ہیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

کیا کبھی مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ مختلف رہا ہے؟ کیا آپ اپنے والدین / سرپرستوں سے بھی
اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں؟ کیوں / کیوں نہیں؟

اپنے طلباء کو بتائیں

ہم کہاں ہیں اور ہم کس کے ساتھ ہیں اس کی بنیاد پر ہمارا رویہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔

اس سرگرمی کے جزو کے طور پر، ہم اس بارے میں تبادلہ خیال کرنے جا رہے ہیں کہ آپ آن الئن، خاص
طور پر سوشل میڈیا پر خود کو کس طرح پیش کرتے ہیں اور دیگر افراد پر ان کے نقطہ ہائے نظر کی

بنیاد پر آپ کا کیا تاثر ہوتا ہے۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

کیا آپ آن الئن مختلف لوگوں کے لیے خود کو مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں؟ مثالً، ایک پلیٹ فارم
(مثالً Facebook) پر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا حقیقی نام استعمال کرتے ہوں، لیکن کیا آپ انٹرنیٹ پر اپنے

ہر امر کے لیے اپنا حقیقی نام استعمال کرتے ہیں؟

وہ کون سے پلیٹ فارم ہیں جن پر آپ ہمیشہ اپنا حقیقی نام استعمال نہیں کرتے ہیں یا وہ پلیٹ فارمز
جنہیں آپ گمنام طور پر استعمال کرتے ہیں؟ کیوں؟

کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں آن الئن جس معلومات کا اشتراک کیا ہے وہ پوری طرح سے یہ
ظاہر کرتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا پروفائلز پوری کہانی بیان

کرتی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں؟

اپنے طلباء سے پوچھیں

اگر لوگوں کو آپ کی صرف کچھ معلومات تک رسائی حاصل ہو تو انہیں آپ کے بارے میں کیا تاثر
حاصل ہو سکتا ہے؟ مثالً، کیا آپ کے والدین / سرپرست کا نقطہ نظر تبدیل ہوگا اگر وہ سب کچھ دیکھ

لیں جو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے لیکن دوسرے پر نہیں کیا؟

کیا کبھی آپ اپنے مراسالت کو نجی رکھتے ہیں؟ کیوں؟

اپنے طلباء سے پوچھیں

آج ہم نے نقطہ نظر کے بارے میں کافی بات کی ہے۔ آپ کی گفتگو کی بنیاد پر، آج آپ نے نقطہ نظر کے
بارے میں کیا سیکھا؟



وہ دوسرا طریقہ کون سا ہے جس سے نقطہ نظر ہمارے معلومات کی تشخیص کرنے کے طریقے کو
متاثر کرتا ہے؟ کیا آپ کسی حالیہ تقریب کا نام بتا سکتے ہیں جہاں یہ متعلقہ تھا؟ نقطہ نظر کتنا اہم

ہے نہ صرف ہماری ذاتی زندگی میں، بلکہ خبروں پر بھی؟



اسائنمنٹ

حصہ اول

اسائنمنٹ

شرکاء سے کہیں:

سبھی سوشل میڈیا پوسٹ کی تصویر/اسکرین شاٹ [یعنی تصویر، ویڈیو یا متن پر مبنی پوسٹ]1.
(یہ اس کی تصویر/اسکرین شاٹ ہونا ضروری نہی ہے)۔

کسی فرد کی سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق تین کردار کی شناخت کریں (جیسے کہ دوست،2.
فیملی کا رکن، استاد) اور ہر رول کے لیے، ایک مختصر پیراگراف میں بیان کریں کہ کوئی فرد اس

پوسٹ کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے۔

آخری 10 منٹ میں، شرکاء کو جوڑوں میں تقسیم کریں، انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ کم از کم ایسے دو
طریقوں کا اشتراک کرنے دیں، جو ان کے خیال میں اس کی منتخب کردہ پوسٹ کے سیاق و سباق میں

اہم نقطہ نظر ہے۔
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