উইেমন 2030 কে র িশ ণ মা ার ম া য়াল
মিডউল ৩: িশ ণ এবং কািচং দ তা
ভূিমকাঃ এই মিডউেলর উে

হল িশ কেদরেক েয়াজনীয় তথ ও উপকরণ ারা

সহেযািগতা করা যােত তারা জ ডার সংেবদনশীল িশ ণ এবং কমশালা পিরক না এবং
পিরচালনা করেত পাের। ইিতমেধ ই এই িবষেয়র উপর অেনক

এবং উপকরণ আমােদর

হােত আেছ। তাই এই মিডউলিট িবিভ ওেয়বসাইেটর িল িনেদেশর মাধ েম

পূণ িবষয়

এবং উপকরণ েলার উপর একিট সামি ক ধারণা দান করেব। আর ওেয়বসাইট সমূহ থেক
িনিদ িবষেয়র উপর আেরা িব ািরত তথ পাওয়া যােব। মূলত, এই মিডউলিট সইসব
অংশ হণমূলক িবষয় এবং প িত েলার উপর িবেশষ মেনােযাগ দান করেব য েলা এই
কে র পাঁচিট অংশ হণকারী সং া ারা িবে র িবিভ
এবং যাচাই করা হেয়েছ। এর অ তম উে

ােন, িবিভ পিরি িতেত ব বহার

িছল অিভ তাল এবং যাচাইকৃত তথ

ব বহােরর মাধ েম এই মিডউলিটেক অিধকতর উপেযািগ কের তালা।
টােগট

পঃ এই মিডউলিট সসকল কমকতােদর জ

লখা হেয়েছ যােদর ইিতমেধ ই িকছু

স মতা বাড়ােনার অিভ তা রেয়েছ এবং/ অথবা টকসই উ য়েনর িবষয় েলার উপর ামীণ
এবং শ ের নারী এবং পু ষেদর সােথ উ য়ন
জ

ে কাজ করার অিভ তা রেয়েছ। এিট তােদর

একিট সহায়ক টুলিকট িহসােব ব বহার করা যেত পাের যমনঃ (১) জাতীয় পযােয় শীল

সমাজ সংগঠেনর (িস.এস.ও.) িশ কেদর িশ ণ কমশালা পিরচালনার জ ; ( ২)
িশ ণাথীেদর কািচং এবং িনরী ার জ

এবং (৩) ানীয় কিমউিনিট বইজ অগানাইেজশন

(িস.িব.ও.) এবং নারীেদর দল েলার ( িশ ণাথীেদর সােথ) িশ ণ পিরচালনার জ ।
গঠনঃ মিডউলিট িতনিট সশেন িবভ
আরও িব ািরত তেথ র জ

যার েত কিটেত রেয়েছ দলগত কােজর নমুনা এবং

িবিভ ওেয়বসাইেটর িল । যতদূর স ব সশন িল বুেলট পেয়ে ট

িব ািরত ব াখ া করা হেব, যা েয়াজন হেল পাওয়ার পেয় ট
যােব। মিডউলিটেত িনিদ
জ

েজে টশেনও ব বহার করা

ে িনিদ উপকরেণর ব বহার এবং িনিদ কায ম পিরচালনার

িশ েকর জ ও িকছু পরামশ দয়া থাকেব।
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পরামশঃ এই মিডউেলর জ

িশ ক এবং িশ েণ অংশ হণকারীেদর “কােজর মাধ েম

শখার” েযাগ বৃি করার লে

আমরা এই মিডউেলর অংশ হণমূলক অ শীলন েলার

সিঠক ব বহারেক িবেশষভােব উৎসািহত করিছ।

য়জেন এিট অ া

মিডউল েলার

জ ও ব বহার করা যেত পাের।

িশ ার সামি ক উে

ঃ

সশন ১: অংশ হণ এবং অংশ হণমূলক শখােক উৎসািহত করার জ

জ ডার সংেবদনশীল

িশ ণ প িত এবং উপকরণ েলার ব বহার।
সশন ২:
িশ ণ,

থেক শষ পয একিট কমশালার পিরক না স েক েয়াজনীয় তথ এবং
কািচং এবং পরামশদােনর মেধ পাথক ।

া বয় ব ি েদর জ

িশ া এবং অংশ হণমূলক প িতসমূহ

িশ ণ প িতসমূহ অংশ হণমূলক বা অ-অংশ হণমূলক হেত পাের। অ-অংশ হণমূলক বা
ব ৃতা প িতেত, সাধারণত অংশ হণমূলক ি য়ায় শখা হয় না বরং এিট উপর থেক
িনেচর িদেক যায় যখােন একজন বেল এবং বািক সবাই শােন। মেন করা হয় য আেলাচ
িবষেয়র উপর িশ েকর দ তা এবং

ান আেছ এবং তার দািয় হে

িশ াথীেদরেক সমৃ করা। িশ াথীরা শােন, িলেখ নয়,

সই দ তা এবং

ােন

িজ াসা কের এবং মােঝ

মােঝ তারা যা িশেখেছ তা অ শীলন কের।
িশ াদান িকংবা তথ আদান দােনর আেরকিট উপায় হে

সামািজক িবপণন। অেনক

কােছ একিট িবষয়, পণ বা বাতা "িব য়" বা চারই হে

সামািজক িবপণেনর িভি । পািন

এবং

ািনেটশন খােত

া িবিধ,

া

এবং অ

াতার

তা সং া বাতা িল পৗঁেছ দয়ার

ে ও এই প িতিট চিলত।
অংশ হনমূলক িশ ণ বা িশ াথীেকি ক প িত েয়াগ কের দখা গেছ য িশ ক/ িশ ক
এবং অংশ হণকারী উভেয়রই আদান দান করার মত

ান থােক এবং তারা এেক অপেরর

কাছ থেক িশখেত পােরন। এিট িশ ক ও অংশ হণকারী উভেয়র সি য় অংশ হণ বাড়ায়
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এবং দ তা ও

ান অজেন উভয়েকই সহায়তা কের। িশ াথী কি ক প িত িনচ থেক

উপেরর িদেক যায় এবং অিভ তা ও পািরপাি ক পিরি িত থেক

পরামশঃ অংশ হণকারীেদর শখার িবিভ পছ

ান অজন িনি ত কের।

েলা িনধারণ করেত িশ ণ

অিভ তার উপর িশ ক ১০ িমিনেটর একিট অ শীলন পিরচালনা করেত পােরন।
িদন শেষ অংশ হণকারীেদর উ র েলা দখেত ভুলেবন না এবং আপনার কমশালার
ধরণ এবং প িত অ যায়ী স েলা ব বহার ক ন।

িশ ক/ িশ েণ সাহায কারীেদর জ
এই মিডউলিট ১-২-৩ অ

িনেদিশকা

েম ব বহার করার পরামশ দওয়া হে , কারণ েত কিট

মিডউেলর শেষ পরবতী মিডউল স েক ধারণা দয়া হেয়েছ।
অ শীলেনর জ

অ ত এক ঘ টা সহ িতিট সশেনর জ

আপিন িনেজই িস া িনেত পােরন কান িবষেয়র জ

ািবত সময় ২-৩ ঘ টা।

আপিন কতখািন সময় িনেবন। তেব

সব েলা িবষয় আেলাচনা করার চ া ক ন যােত কান াসি ক িবষয় বাদ না থােক।
যেহতু দলগত কাজ এই মিডউেলর একিট অত
কােজর জ

পূণ িশ ণীয় িবষয়, তাই দলগত

পযা সময় রাখুন।

অংশ হণকারীেদর িবধা এবং ানীয়

াপট িবেবচনা কের অ শীলন েলােত াসি ক

পিরবতন আনা যেত পাের।
অ

হ কের আপনার সশন আেরা আকষণীয় করেত িবিভ

ে র নাম এবং ওেয়বসাইেটর

িল উে খ ক ন।
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অংশ হণকারীরা সকেলই যন সশেনর িবিভ পযােয় আেলাচনায় অংশ হণ কের তা িনি ত
ক ন। তেব তা জার কের নয়, এটা তােদর ব ি গত ই ার উপর িভি কের হওয়া উিচত।
কমশালার সময় অংশ হণকারীেদর ভাল ছিব তুলুন যখােন দখা যােব তাঁরা কান না কান
কায েম জিড়ত আেছ।
সশন পিরচালনা এবং িরেপাট করােক সহজতর করার জ

অংশ হণকারীেদর মধ থেক

িরেকপার, টাইমিকপার এবং নাট টকার িনেয়াগ ক ন। এেত কের অংশ হণকারীেদর দ তা
এবং

ােনরও সিঠক ব বহার হেব।

ভ কামনা
সশন ১: অংশ হণ এবং অংশ হণমূলক িশ ােক বাড়ােনার জ

জ ডার সংেবদনশীল

িশ ণ প িত এবং উপকরেণর ব বহার
িশ ার উে
এই সশেনর শেষ অংশ হণকারীরা জানেত পারেবঃ
া বয় ব ি েদর িশ েণর



প িত েলার ধান বিশ
 িবিভ

ে অংশ হণমূলক এবং জ ডার সংেবদনশীল

েলা িক িক

কেহা ারেদর অংশ হণেক উৎসািহত করার িকছু প িত এবং উপকরণ

 অংশ হণ এবং জ ডার সংেবদনশীল িশ ােক উৎসািহত করার জ

করনীয়

অংশ হণমূলক অ শীলন
িশ ণ প িত এবং উপকরণ েলার উপর আেরা িব ািরত তথ পেত িবিভ



ওেয়বসাইট এবং সহায়ক
সশেনর

াবলী

ািবত ব ি ঃ ২-৩ ঘ টা (অ শীলেনর জ

পরামশঃ এই সশেনর

এক ঘ টা সহ)।

েত অংশ হণমূলক পিরিচিত পেবর জ

আপিন

অংশ হণমূলক অ শীলন অধ ায় থেক ' ব ুেক খুঁজুন' ( ২0 িমিনট) অ শীলনিট
পিরচালনা করেত পােরন।
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অংশ হণমূলক িশ ণ এবং কম (িপ.এল.এ.) হে
িশ েণর

ে

এমন একিট শ

জ ডার সংেবদনশীল টকসই উ য়েনর লে

অ

পিরসের িনেদশ কের। এিট ানীয় সম া েলােক িচি ত করার জ

যা গেবষণা ও
প প িত েলােক িব ৃত
উপর-িনচ প িতেত

কৗশল ণয়েনর িতি য়া িহসােব গেড় ওেঠ। িপ.এল.এ. প িত েলার মেধ অংশ হণমূলক
ামীণ মূল ায়ন (িপ. আর. এ. ) , অংশ হণমূলক িশ ণ প িত (িপ.এ.এল.এম.),
অংশ হণমূলক কম গেবষণা (িপ.এ.আর.) ইত ািদ অ ভু ।
যিদও িপ.এল.এ. সাধারণত ফিলত গেবষণার (একশন িরসাচ)

ে আেলাচনা করা হয়,

প িতিট স মতা গেড় তালা এবং িশ েণ েয়াগ করা যেত পাের। ফেলঃ


িশ ণাথীরা সশন িলেত সি য়ভােব অংশ হণ করেব;



িশ ণাথীরা অ ভব করেব য এিট তােদর িনেজর জীবন স েক;



িশ ণাথীরা কথা বলার এবং শানার জ

উৎসািহত হেব;

 কা িনক এবং বা ব ধারণা িল িচি ত করা যায় এবং িশ ণাথীরা এিটেক ীকার
করেত ল া পায় না য এই িল সে হজনক হেত পাের এবং পিরবিতত হেত পাের।
িনেচর ডায়া ামিট একিট ব ৃতা প িত এবং একিট িপ.এল.এ. প িতর মেধ পাথক িনেদশ
কেরঃ
ব ৃতা প িত
আিধপত
ব

িপএলএ প িত
মতায়ন
অবাধ

ত

দলগত

পিরমাপ

তুলনামূলক

আড়

স ক

িনরাশা

আন

মৗিখক

দৃ মান
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িপ.এল.এ. প িত িবিভ মতাদশ, টােগট
ব ব ত হেত পাের। উদাহরণ
 এ.িপ.ডি উ.এল.িড.

প,

িশ ণ এবং ানীয়

াপট অ সাের

প:
মতায়েনর লে

অংশ হনমূলক িশ ণ প িতর ব বহার কের

এবং নারীবাদী অংশ হণমূলক কম গেবষণা (এফ.িপ.এ. আর.) প িতর অংশ িহসােব,
বাইেরর িবেশষ েদর িবেরািধতা কের নারীর ানীয়
জানােনার জ

ান এবং অিভ তা সবাইেক

উৎসািহত কের। সকল কােজ নারীর অিধকার এবং জলবায়ু কমকাে

নারীর অংশ হণ িবষেয় চার এবং মাণ সং েহর জ
সং া েলা িশ েণর

জাতীয় নারী অিধকার

ে এই প িতিট ব বহার কের।

 িজ. এফ.িস.“কিমউিনিট িভি ক সংর ণ ও ি িত াপকতা উেদ ােগ (িস. িস.আর.আই.)”
স মতা বৃি র উপকরণ িহেসেব অংশ হনমূলক মাি -ে কেহা ার সংলাপ এবং
কৗশলগত অ শীলন ব বহার কের। এে ে তােদর ল

হে

িবদ মান বা স াব

বাি ক এবং অভ রীণ ঝুঁিকর িব ে আিদবাসী জনেগা ীর সংরি ত এলাকা এবং
মা েষর র ার ি িত াপকতা বজায় রাখা এবং তা টকসই করা।


জ ডার এ ড ওয়াটার এ লােয়

(িজ. ডি উ.এ.) অংশ হণমূলক িশ ণ প িত

িহেসেব পািন িবষয়ক কে র কািরগির ও মাঠ কমীেদর সােথ “ মতায়ন প িতেক”
ব বহার কের যােত তারা জানেত পাের ানীয় জনগেনর উপর তােদর কােজর জ ডার
ভাব িক। এই প িতেত যুি গত অংশ হণকারীরা ানীয় পািন ব বহারকারীেদর
সা াৎকার হণ কের এবং জানেত চায় িকভােব যুি
 গরম পািনর জ
এবং পু ষেদর সে

তােদরেক উপকৃত করেছ।

সৗর প ােনল িনমাণ, ব বহার এবং র ণােব ণ িবষেয় ানীয় নারী
িশ েণর জ , ডি উ. ই. িস. এফ.

ানীয়

াপেট

অংশ হণমূলক শখার উপর জার িদেয়েছন এবং ানীয় ােম কমশালার আেয়াজন
কেরেছন। তােদর কমশালায় দলগত কাজ, মু

আেলাচনা, এবং অংশ হণকারীেদর

ারা একিট কৃত সৗর প ােনল িনমাণ সহ িশ েণর তাি ক ও বা ব প িতর ব বহার
করা হয়। এই িশ ণ েলার অ তম একিট অ ািধকার হে

জ ডার সংেবদনশীলতা

এবং নারী ও পু ষ উভেয়র কােছ সমানভােব তথ পৗঁেছ দয়া যােত নারীরাও পু েষর
মত একই িশ া, উপকরণ ও

ান লাভ কের, এবং টকসই শি র িবষেয় তােদর

মতামত এবং িচ াভাবনার কথা সবাইেক জানােত স ম হয়।
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িশ কেদর এটা জানা

পূণ য কীভােব া বয় ব ি রা িশেখ, কননা এই ধরেনর

িশ েণর ধরণেক ভািবত কের; িবেশষকের িনে া

ান

িবষয় েলােতঃ

 তথ উপ াপন
 তথ সং হ এবং ি য়াকরণ
 দলগত কােজ িবিভ মাধ ম এবং প িতর ব বহার
া বয় ব ি রা েন ( বণশি ),

দেখ ( দৃি শি ), এবং কােজর (করণীয়) মাধ েম

িশেখ। সাধারণত, মা ষ এই িতনিট মাধ েমই িশেখ, তেব েত ক ব ি রই এই
মাধ ম েলার

ে পছে র িভ তা রেয়েছ। তাই িশ েণর

উপােয় উপ াপন করা
এমন িশ াথীেদর জ

ে উপকরণ েলা িবিভ

পূণ, যােত তা েত েকর চািহদা পূরণ করেত পাের। দেখ িশেখ
আপিন ডায়া াম এবং িভিডও ব বহার ক ন;

েন িশেখ এমন

িশ াথীরা ব ৃতা এবং আেলাচনায় ভালভােব অংশ হণ কের; কােজর মাধ েম িশেখ এমন
িশ াথীেদরেক কাজ করেত িদেল ভালভােব িশেখ। উদাহরণ
তির; সম য় পছ
পছ

কের এমন িশ াথীরা অিধকাংশ

কের। া বয় ব ি েদর শখার জ

প, রম অিভনয় বা মানিচ

ে িবিভ

িন িলিখত শ

কৗশল একসে করেত
েলা বলা একিট চমৎকার

উপায়। এিট হে ঃ “আমরা িন এবং ভুেল যাই; আমরা িন, দিখ এবং জািন; আমরা
নব,

দখব, করব এবং মেন রাখব”।

অংশ হণকারীেদর িবদ মান
পরামশঃ কমশালার

ান ব বহার করা

পূণ।

েতই নারী-পু ষ উভয় অংশ হণকারীেদর সম েয় একিট

কাযিনবাহী দল তির করেত পােরন যারা সি য়ভােব িবিভ কাজ যমন সময় দখা,
পুনরায় আেলাচনা, সেতজতার জ

খলা, িবেনাদন স া,

ত াশা এবং মূল ায়ন

অ শীলন ইত ািদ কের সাহায করেত পারেব।
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িশ েণ জ ডার সংেবদনশীল প িত
জ ডার সংেবদনশীল িশ ণ িবদ মান জ ডার স ক এবং িশ েণ নারী ও পু েষর সি য়
অংশ হেণর

ে

যসকল িতব কতা (েযমন জািত, ধম, বণ,

ণী, বয়স, অ মতা,

যৗন পিরচেয়র ইত ািদ) রেয়েছ তা বুঝেত সাহায কের। এই িশ েণ িবিভ
অংশ হণকারীেদর িবিভ

ত াশা ও চািহদার

ি েত সসকল িবষয় েলা িনেয় আেলাচনা

করা হয় য েলা এসব িতব কতা েলােক বুঝেত সাহায কের। সইসােথ এিট এমন িশ ণ
প িত হণ কের যা িশ েণ দির ও অবেহিলত জনেগা ীর অংশ হণ বৃি েত সহায়তা কের।
জ ডার সংেবদনশীল িশ ণ মােন জ ডার প িতর উপর িশ ণ নয়, এমনিক সরাসির
জ ডার সং া িবষয় উে খ করা বা জ ডার সমতার িবষেয় কথা বলাও নয়। কৃতপে
িশ েণ সকল অংশ হণকারীেদর সমান অংশ হণ িনি ত করার লে

কাজ কের।

পাশাপািশ িশ েণর িবষয় িলর উপরও মেনােযাগ দান কের যােত স েলা সকল
লােকেদর সােথ সংি

এিট
ণীর

হয়।

িচ া করার অ শীলন (২০-৩০ িমিনট)
উইেমন 2030 ক
কের,

েলার মত য েলা জ ডার সমতা ও নারী অিধকার িনেয় কাজ

স েলা হয়ত ানীয় পু ষ, ধনী

ণী,

ভাবশালী ব ি বগেদর মেধ এই

অ ভূিতর সৃি করেত পাের য তারা হের গেছ; এবং সকারেণ তারা িতবাদী হেয়
উঠেত পাের। সজ

িশ েণর সময় অংশ হণকারীেদরেক িশ ক িকংবা

িশ েণ

অংশ হণকারী িহেসেব এই ধরেনর িতি য়া েলার উপর তােদর ব ি গত অিভ তা
থেক উদাহরণ িদেত অ েরাধ ক ন। এটা িকভােব মাকােবলা করা হেয়িছল? যিদ
অংশ হণকারীেদর ব ি গত অিভ তা না থােক, তেব তােদরেক উে খ করেত বলুন
িশ েণ িক ধরেণর িতি য়া মাকােবলা করেত তারা ভয় কের। যিদ পযা সময়
থােক, তেব অংশ হণমূলক অ শীলন অধ ায় থেক “ জ ডার িশ েণর সময়
ধযশি র উপর কস

ািড” িবষেয় দলগত কাজিট করেত পােরন (৬০ িমিনট)।
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জ ডার সংেবদনশীল িশ েণর জ

চকিল

(আই. িস. আই. এম.ও.িড. এর

ং এবং অ া
িনেদিশকা, ২০০৯” থেক সংগৃহীত)
১। নারী ও পু েষর চািহদা,
উে

রিচত “ জ ডার সংেবদনশীল িশ ণ

ত াশা এবং স মতা িতফিলত কের এমন িশ েণর

িনধারণ ক ন।

২। ভাল িশ কেদর একিট দল তির ক ন যারা তােদর কােজর
পিরে ি েত

/িবষেয় জ ডার

ান রােখ।

৩। নারী ও পু ষ উভয় অংশ হণকারীেদর সােথ তােদর েয়াজন এবং স মতা েলা
বাঝার জ

পরামশ ক ন।

৪। ইিতবাচক পদে েপর (বা ইিতবাচক বষম ) মাধ েম নারী ও পু ষ উভয়েকই
অংশ হেণর সমান েযাগ িদন।
৫। জ ডার সংেবদনশীল অংশ হণমূলক িশ ণ প িত ব বহার ক ন।
৬। িশ ক এবং অংশ হণকারী উভেয়র প পািত , সং ৃিত,

সং ার এবং

অ মােনর িবষেয় সতক থা ন।
৭। নারী এবং িবেশষ অংশ হণকারীেদর ( গভবতী মা, শারীিরকভােব িতব ী,
একক িপতামাতা) জ

সহেজই মানানসই িশ ণ সময়সূচী এবং ব ব া ক ন।

৮। সকল েরর অংশ হণকারীেদর জ

একিট উপযু

িশ ণ পিরেবশ (বাস ান, সময়,

টয়েলট এবং কমশালার ভাষা িবধা) তির ক ন।
৯। জ ডার পাথক এবং িবধা িবেবচনা ক ন।
১০। নারী এবং পু ষ উভেয়র থেক জ ডার িভি ক আলাদা আলাদা তথ এবং অিভ তা
ব বহার ক ন।
১১। িশ েণর সময় জ ডার সংেবদনশীল ভাষা ব বহার ক ন।
১২। এমন ছিব, িচ , বা উদাহারন উপ াপন ক ন যা নারী ও পু ষেক িবিভ

ে

সি য় কমী িহেসেব দখায়।
১৩। িশ ণ ফেলা-আপ এবং িনরী েণর জ

জ ডার সংেবদনশীল ফলাফল এবং সূচক

িনধারণ ক ন।
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িশ েণর জ

অংশ হণমূলক প িত এবং উপকরণ

অংশ হণমূলক িশ েণর িবিভ প িত আেছ যা দলগত িভ তা এবং তথ িবিনমেয়র িবিভ
উপাদানেক সামেন িনেয় আেস। নীেচ কেয়কিট সাধারণ প িতর উে খ করা হল (যার কেয়কিট
এই মিডউেলর অংশ হণমূলক অ শীলন িবভােগ অ ভু ) :
িচ া করাঃ অংশ হণকারীেদর একিট িনিদ িবষেয় িচ া করেত বলা হেব। কান সমােলাচনা বা
ম ব ছাড়াই িতিট

াব গৃহীত হেব এবং ি প চােট লখা হেব। যখন সব েলা

াব লখা

হেব, স েলা িনেয় দেল আেলাচনা হেব।
কস ািডঃ একিট কস

ািড একিট বা ব পিরি িতেক তুেল ধের যা অংশ হণকারীরা ত েক

চচায় পিরণত কের ব বহার করেত পাের। এটা দেলর সদ েদর বা ব পিরি িতেত তােদর
কােজর সােথ স িকত নতুন তথ , অ দৃি এবং ধারণা েয়াগ করেত স ম কের।
আেলাচনাঃ একিট আেলাচনা একিট িবষেয়র উপর ধারণার আদান দােনর েযাগ দয়। একিট
দলগত আেলাচনা িশ ক ারা কাঠােমাব হেত পাের বা মু

(কাঠােমাহীন) হেত পাের।

ায়ই আেলাচনা করা সম ািটর কানও সিঠক বা ভুল উ র বা একক সমাধান হয় না।
খলাঃ খলা সম ার সমাধান করেত পাের, একিট দেলর পিরচয় তির করেত পাের, একিট
দেলর মেধ িব াস গেড় তুলেত পাের এবং অ েদর সম া েলার ব পাের সংেবদনশীল হেত
সাহায করেত পাের। িতন ধরেনর খলা সাধারণত ব বহার করা হয়: আইস- কার, বুি র
খলা, এবং এনাজাইজারস।
দলগত কাজঃ দল েলা তােদর িনিদ কাজ করেব। এ েলা মা ষেক অিভ তা এবং
ভাগাভািগ করেত, অংশ হণ করেত এবং কাজ করার জ

ান

একিট সহেযািগতামূলক মেনাভাব

গেড় তুলেত উৎসািহত কের।
রাড ম াপঃ রাড ম াপ হল এমন একিট কৗশল যে ে

অ

জীবেনর অতীত িদন েলার িদেক িফের দখা হয়। একজন ব ি

ল প িতেত কানও ব ি র
একিট কাগেজ একিট লাইন
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আঁেকন এবং তার জীবেন ঘেট যাওয়া সইসব ঘটনা েলােক িচি ত কেরন য েলা কান না
কান ভােব তার আচরণেক ভািবত করেছ।
অিভনয় করাঃ এিট একিট বা ব পিরি িতর অিভনয় যখােন একিট পিরি িত বা সম ােক তুেল
ধরা হয়। দেলর সদ েদরেক িবিভ চির বেল দয়া হয় এবং পিরি িত অ যায়ী অিভনয়
করেত বলা হয়। অিভনয়, যেকােনা সম ার একিট সমাধান খুঁেজ বর করেত দেলর
সদ েদর সাহায করেত পাের। এটা তােদর অ েদর দৃি ভি বুঝেত এবং িনেজেদর মেনাভাব
বা আচরণ পিরবতন করেত সাহায করেত পাের।
মাঠ পিরদশনঃ অংশ হণকারীরা ব ি

বা দল িহেসেব,

িশ ণ কে র বাইের, িশ েণর

িবষেয়র সােথ স িকত কান িবষয় পিরদশেন যােবন। এেত মা েষর সা াৎকার হণ, তথ
সং হ এবং পযেব ণ প িত অ ভু

থাকেত পাের।

পরামশঃ জ ডার এ ড ওয়াটার এ লােয়ে র (িজ. ডি উ.এ.) “সমি

ব ব াপনার

(আই.ডি উ.আর.এম.)

ে

ত পািন স দ

জ ডার মূলধারাকরণ (২০০২)”

িশ কেদর িশ েণ জ ডার সংেবদনশীল িশ ণ দ তার উপর একিট মিডউল
অ ভু

রেয়েছ। ধােপ ধােপ অ সরণ করার জ

অেনক েলা দৃ া মূলক

অ শীলেনর পাশাপািশ এেত অংশ হণমূলক িশ েণর উপকরণ ও প িতর উপর
ব াপক তথ রেয়েছ।
WECF এরও “ জ ডার ও টকসই উ য়ন (২০১৪)” এর উপর িশ কেদর
িশ েণর জ
অ

একিট অ শীলন সম

রেয়েছ।

হ কের এই ড েম ট েলার ওেয়ব-িলংক পেত সহায়ক

াবলী এবং উপকরণ

আইস-ে কার এবং এনাজাইজােরর ব বহার
আইস-ে কার এবং এনাজাইজার েলা একিট শখার পিরেবশ তিরেত অত
পাের,

যখােন ব ি

ও দল তােদর অিভ তার

সহায়ক হেত

িতফলন এবং যাগােযােগর জ

মু

মেন
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কের। এ েলা িবেশষ কের জ ডার িবষেয় কমশালার জ

উপেযাগী,

যখােন িবেরাধপূণ

মতামত, অ ি এবং ব ি গত প পািতে র অবকাশ রেয়েছ।
আইস-ে কার খলািট একিট সশন বা কােসর

েত ব ব ত হয় যােত দেলর সদ রা এেক

অপেরর সােথ পিরিচত হেত এবং িমশেত পাের; দেলর মেধ িব াস তির করেত পাের; এবং
আন

দান করেত পাের।

এনাজাইজার বা উ ীপক হল এমন একিট খলা যা দেলর সদ েদর িঝমুিন র করেত, ি

া

র করেত, একেঘয়ািম র করেত এবং দেল একিট িনরাপদ পিরেবশ তিরেত সাহায কের।

পরামশঃ এখােন অংশ হণকারীেদর সেতজ করার জ

একিট এনারজাইজার

খলা খলুন। এিট হেত পাের আপনার জানা কান খলা অথবা অংশ হণমূলক
অ শীলন িবভােগর ' ফেলর সালাদ' এনারজাইজারিট।
িশ েণ সাহায করার দ তা
িশ েণ সাহায করা অংশ হণমূলক িশ েণর একিট অিত
অংশ হণকারীেদর িশ া হণ, ভাগাভািগ, িস া
িনি ত কের। জ ডার, পািন এবং দাির
হণ িবষেয় িনভেয় কথা বলার জ
িশ েণ সাহায করার জ


পূণ িদক। কারণ এিট সকল

নওয়ার ি য়া, অিভ তা এবং

দূরীকরেণর

ে ,

ান লাভ

মতার ভাগাভািগ ও িস া

ভালভােব িশ েণ সাহায করা

পূণ।

েয়াজনঃ

হণেযাগ তা, িবচার বুি , িব াস, মেনােযাগ এবং

ার মেনাভাব। মজাজও একিট

স দ।
 একজন িশ েণ সাহায কারীর জ

তার ব ি গত িচ াভাবনা এবং প পাত (নারী ও

পু ষ, দির এবং ধনী, যৗন মেনাভাব, িবিভ
িনেজর থেক িভ সং ৃিত) স েক সেচতন হওয়া

পশা, িবিভ ধম, পাশাপািশ
পূণ। িতিন িকভােব িশ েণ

সাহায কেরন, তার ভাষা, রিসকতা এবং উদাহরণ ব বহােরর উপর এ েলার ভাব
রেয়েছ।
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 পযেব ণ, অিভ তা, ভুল, ভাল-খারাপ বঠক, এবং উপলি র মাধ েম িশ া (এেক
আ বাচক িশ াও বলা হয়)।
 িবিভ সং ৃিতর এবং িশ ার মা েষর সােথ আ ঃসাং ৃিতক যাগােযাগ এবং
অংশ হণমূলক আলাপ।


িশ েণ সাহায করার আেগ, দেলর ল

, িশ েণ সাহায কারীেদর িত ত াশা,

এবং আপিন যােদর সােথ কাজ করেবন তােদর স েক

ধারণা িনন। (“যুগল

সা াৎকােরর মাধ েম মূল ায়ন” অ শীলনিট দখুন। এিট অংশ হণমূলক প িতেত এই
িবষেয় তথ পেত সহায়তা করেব)।

পরামশঃ যিদ আপনার সময় থােক তাহেল এই মিডউেলর অংশ হণমূলক
অ শীলন িবভাগ থেক িশ েণ সাহায করার উপর (৪০ - ৬০ িমিনট)
অিভনেয়র অ শীলনিট করেত পােরন।
িশ েণ সাহায করার মূল উপাদানঃ
সেচতনতাঃ দেলর অ ভূিত বা িবশৃ লার মেধ যােবন না। আপনার কায সীমার মেধ থা ন।
আপিন কমন অ ভব করেছন তার িত মেনােযাগ িদন -

ুধা,

াি , এক বা ই সদ েদর

ারা আিধপেত র কারেণ হতাশা ইত ািদ ; এবং এিট িচি ত ক ন। হয়েতা অ েদরও একই
অ ভূিত হে । এই অ ভূিত েলােক িচি ত ক ন।
বণঃ িনিব িচে

খয়াল কের

ন। চােখর িদেক তাকান। িযিন কথা বলেছন িতিন আপনার

িদেক না তািকেয় থাকেলও, আপিন তার িদেক তািকেয় থা ন। শারীিরক অ ভি েত ইিতবাচক
মেনাভাব এবং সহা ভূিত কাশ ক ন। যারা ইি েত কথা বেলন তােদর িত নজর িদন এবং
তােদর কথার উ র িদন। মাথা িনচু কের রাখেবন না অথবা জানালা িদেয় বাইের তািকেয়
থাকেবন না। ব ার সােথ তক করেবন না, এমনিক আপনার মাথা নেড়ও না। ব ার বলা শেষ
স ব হেল সংে েপ আবার বলুন। িনি ত ক ন য আপনার সল ফান ব এবং ের আেছ।
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পযেব ণঃ মেনােযাগ সহকাের দল েলােক দখুন। অংশ হণকারীেদর শারীিরক অ ভি িক
বলেছ? তারা িক উৎসাহী নািক িন ৎসাহী? য ব ি

কথা বলেত অেপ া করেছ তার িদেক

তাকান।
বণনামূলক

িজ াসা করাঃ এমন

িজে স ক ন যার উ র খালাখুিলভােব দওয়া যায়,

যা অংশ হেণ উৎসাহী কের এবং ধুমা ‘ াঁ’ বা ‘না’ িদেয়ই উ র শষ হেয় যায় না।
উদাহরণ

প- "অ

কউ িক এর সে আরও িকছু যাগ করেত চান?" ; " আপিন িক এই

িবষেয় আরও িকছু বলেত চান?" ইত ািদ।
িলিপব করাঃ ি প চাট ইত ািদ ব বহােরর সময়, সবদা ব ি

য ভাষায় এবং য কথা বেল,

স ভাষায় এবং স কথা িলিপব ক ন। আপনার িনেজর কথা ব বহার করেবন না। যিদ আপিন
অিনি ত থােকন তাহেল অংশ হণকারীেদর সােথ িমিলেয় িনন। আপিন অংশ হণকারীেদর
আপনােক িলখেত সহায়তা করার জ

অ েরাধ করেত পােরন, তেব িনি ত ক ন য তারা

িনয়ম েলা জােনন।
মীমাংসা যত

তস ব

িট িচি ত ক ন।

সমাধােনর জ

আপনােক কমশালা ব

করার েয়াজন হেত পাের। সংেবদনশীল িবষয় েলােত মতামত নয়, বরং ব ি গত অিভ তা
ভাগাভািগ িদেয়

ক ন।

সমাধােনর জ

অংশ হণকারীেদর সােথ কাজ ক ন। তােদর

মতামত উপ াপন করার এবং এেক অপরেক শানার জ

উপযু

পিরেবশ তির ক ন।

উপ াপনার কৗশল
উপ াপনার কলা কৗশল
 সংগিঠতঃ আপিন য উপা উপ াপন করেবন তার কাঠােমা ও

মওয়াক সরবরাহ

ক ন। যসকল িবষয়াবলী আেলাচনা করা হেব তার তািলকা ক ন এবং আপিন
কীভােব স েলা উপ াপন করেবন তার একটা রাড ম াপ দান ক ন।
 িচ ায়নঃ

াতােদর ক না করেত সহায়তা ক ন। উপা েক তেথ

যমন- একিট ছিব আঁ ন, একিট গ

পা র ক ন।

বলুন এবং তুলনা ক ন।
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 পুনরাবৃি ঃ উপাে র দশকেদর হণেযাগ তা উ ত ক ন। মেন রাখেবন মা ষ ধুমা
২৫% থেক ৫০% সময় শােন। পুনরাবৃি করেল
দৃ ঃ একিট দৃে , একিট িবষয় উপ াপন ক ন।



বােড়।
পূণ তথ উপ াপেন িভ

রং ব বহার ক ন। বাতার সােথ সােথ এর িক ভাব রেয়েছ তাও যাগ ক ন। সামি ক
ধারণা দান ক ন।
 ভাল দৃে র উপ াপনঃ দৃ েক কে র সবেচেয় দূরবতী দশকেদর কােছও
হেব। িতিট দৃে
 ভাল দৃ

হেত

লাইেনর সংখ া সীিমত রাখুন।

হয় সহজঃ অ েয়াজনীয় তথ বাদ িদন। দৃ েক নকশা, রঙ বা িচ ব বহার

কের সহজ কের তুলুন।
উপ াপনা
 িনি ত ক ন য সকল উপকরণ সচল আেছ এবং কাজ
স েলা

করার আেগ থেকই

ত।

 অংশ হণকারীেদরেক িবনীতভােব বলুন তােদর ল াপটপ, ট াবেলট, এবং মাবাইল
ফান ব করার জ

অথবা নীরব রাখার জ ।

 িনি ত ক ন য ওভারেহড েজ র অথবা এল. িস.িড. েজ রিট কে র সামেন
অবি ত এবং পদা দখেত এিট কােরা জ
পেয় ট


বাধার সৃি করেছ না। আপিন যিদ পাওয়ার

েজে টশন ব বহার কেরন, তেব আপনার একিট অ কার ক

েয়াজন।

েজ েরর এক পােশ দাঁড়ান এবং দশকেদর মুেখামুিখ হন। দশকেদর িদেক তাকান।
পদার িদেক তািকেয় থাকেবন না। আপনার নাট থেক পড়ুন। েয়াজন না হেল
েজ েরর ল

ঢেক রাখুন। আপনার ব বহােরর জ

েজ র পােশ একিট ছাট

টিবল রাখুন। পদায় অথবা ওভারেহড েজ ের কােনা িনিদ িবষয় বা িচে র অংশ
িবেশষভােব উে খ করার েয়াজন হেল একিট পি ল বা পেয় টার ব বহার ক ন।
 আপিন যিদ কানও িভিডও ব বহার করেত চান তেব আপনার একিট বড় িটিভ মিনটর
থাকেত হেব বা দেলর আকার সীিমত করেত হেব। একিট বৃহৎ দলেক একিট ছাট
িটিভেত কান িভিডও দখােনার চ া করেবন না। এেত আপিন অংশ হণকারীেদর
মেনােযাগ হারােবন।
 ি প চােট বড় এবং

হ া র ব বহার ক ন যােত অংশ হণকারীরা কে র

যেকােনা জায়গা থেক সহেজ দখেত এবং পড়েত পাের। আপিন িভ িভ িবষেয়র
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লখার জ

িবিভ রেঙর িটপ এবং মাকার ব বহার ক ন। লাল কািলর মাকার ব বহার

করেবন না এবং পঁিচেয় িলখেবন না। উভয়ই পড়া কিঠন।
 বড় এবং

হ া েরর জ

চক/ বাড মাকার ব বহার ক ন। পাথক দখােনার জ

িকংবা কান িবষেয়র উপর জার দয়ার জ

রং ব বহার করেত পােরন। বাডিট

সিঠকভােব পির ার ক ন যােত ছায়ার কারেন পড়েত অ িবধা না হয়।
সশন ২- অংশ হনমূলক কমশালার

থেক শষ পয পিরক নার জ

েয়াজনীয়

তথ াবলী
িশ ার উে

ঃ

এই সশেনর শেষ অংশ হনকারীরা য সকল িবষয় জানেত পারেবনঃ
 স মতা বৃি র েয়াজনীয়তা মূল ায়ন িক এবং িকভােব তা পিরচালনা করেত হয়
 টােগট

প িনবাচেনর নীিতমালা

 কমশালার পিরক নার জ

িক িক িবষয় মাথায় রাখেত হেব

িশ ণ, পরামশদান এবং কািচং এর পাথক



 িকভােব ওেয়বসাইট ও অ া

তথ ভা ডার থেক এর সােথ পিরিচত হওয়ার যােত

কমশালা, িশ ণ, কািচং এর পিরক না এবং ব ব াপনা িবষয়ক আেরা
িব ািরত তথ পাওয়া যায়।
সশেনর

স মতার

ািবত ব ি ঃ ২- ৩ ঘ টা (অ শীলেনর জ

এক ঘ টা সহ)।

েয়াজনীয়তা মুল ায়ন

পূববতী সশনসমূহ থেক জানা যায় য,

া বয়

কি ক” হেল তা অিধকতর ফল সূ হয়। যমনঃ

ব ি েদর িশ ণ

“িশ াথী

িশ ণ পিরক নার সময়,

অংশ হণকারী ও তােদর চািহদা স েক একিট পির ার ধারনা থাকা এবং তার উপর
িভি

কেরই পিরক না করা স

মূল ায়ন ( যা

করা

েয়াজন। ফেল, স মতা বৃি র েয়াজনীয়তা

েয়াজনীয়তা মূল ায়ন িশ ণ নােমও পিরিচত) , একিট

কায ম পিরক না করার

ে , অত

পূণ একিট িবষয় এবং

িশ েণর
িশ ণ
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কায ম

র আেগই এিট স

করা উিচত যন এর উপর িভি

কায ম পিরক না ও উপকরনসমুহ

ত করার জ

যেথ

কের

িশ ণ

সময় পাওয়া যায়।

স মতার েয়াজনীয়তা মূল ায়েনর মাধ েম অংশ হণকারী এবং তােদর সং া স েক
িনে া

তথ সমূহ পাওয়া যেত পাের।

অংশ হণকারীঃ
 তারা কান ধরেনর ভুিমকা ও দািয়

পালন কের থােকন?

 ইিতমেধ তারা িনেজেদর কাজ স েক িক ধরেনর ধারনা অথবা

িশ ণ

পেয়েছন?
 তােদর উ



িশ ণ িবষেয়র উপর কাজ করার অিভ তা আেছ িকনা?

কান ধরেনর িবষয় জানার আ হ থেক তারা
িশ ণ থেক তারা িক

িশ েণ অংশ হন করেছন?

ত াশা কেরন?

অংশ হণকারীর সং া/ িবভাগঃ


যেহতু উইেমন 2030

কে র মুল উে

জ ডার মূলধারাকরণ, কমে ে

সং ািট জ ডার সেচতন পিরেবশ বজায় রােখ িকনা, তা জানা জ রী। যমনঃ
তােদর জ ডার পিলিস আেছ িকনা? তারা কান ধরেণর িনরী ণ ি য়া ব বহার
কেরন? কমীেদর জ ডার সেচতন হওয়ার িবষেয় উৎসাহ


তারা

দান করা হয় িকনা?

িশ েণ কান সাহায করেত পারেবন িকনা? যমনঃ সর ামািদ

সরবরাহ,

ান, অিতিথ ব া, কম এলাকা

দশন ( এধরেনর কমকাে র ফেল

িশ ণাথীরা দ তা বৃি র কায ম লােক িনেজেদর কাজ বেল গ
পােরন বেল অংশ হণ


এই

স মতার


তঃ

করেত

ূত হয়) ।

িশ ণেক তারা পরবতীেত িকভােব কােজ লাগােবন?
েয়াজনীয়তা মুল ায়ন প িতঃ

াবিলর মাধ েম জিরপ ( এে ে

িশ েণর পূেবই সকল অংশ হনকারীর পূণ

তািলকা থাকেত হেব)।
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টিলেফান/ ইেমইল এর মাধ েম জিরপ।
বাছাইকৃত কেয়কজেনর সােথ সা াৎকার/ বঠক করা (এিট এে ে
িকংবা সকেলর সােথ একে



এ

িশ ণ থেক

া

আলাদা

করা যেত পাের)।

ান বা দ তাসমুহ, সং ািট তােদর কােজ িকভােব

ব বহার করেত পাের, এবং সং ার কায েম উে খেযাগ ভুিমকা রাখার জ
এ

িশ ণ থেক তারা িক

িশ েণ

ত াশা করেছন,

িতিনিধ পাঠােনার দািয়ে

স িবষেয় ধারণা পাওার লে

িযিন থাকেবন, তার সা াৎকার নয়া বা

তার সােথ বঠক করা।
িনে ,

জ ডার

িনং এর জ

একিট সাধারন স মতার

েয়াজনীয়তা মুল ায়ন

াবলীর উদাহরন দয়া হেলাঃ
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িশ ণ পূববতী

াবলীঃ জ ডার

িশ েণর

িশ কেদর জ

১। নামঃ
২। বয়সঃ
৩। িল ঃ
৪। সং াঃ
৫। পদবীঃ
৬। আপিন িক কখেনা জ ডার িবষয়ক কান
কেরেছন? ( কের থাকেল, িক
৭। আপিন িক কখেনা

িশ ণ বা কােস অংশ হন

িশ ণ/ কাস, উে খ ক ন)

িশ ণ

দানমূলক দ তা িবষয়ক কান

কােস অংশ হন কেরেছন? ( কের থাকেল, িক
৮। আপিন িক জ ডার বা অ
৯। আপিন িক কান জ ডার

িশ ণ/ কাস, উে খ ক ন)

কান িবষেয় কখেনা কান

পিরচালনা কেরেছন? ( কের থাকেল, িক

িশ ণ বা

িশ ণ বা কমশালা

িশ ণ/ কমশালা উে খ ক ন)

িশ ণ বা কমশালা পিরচালনা করার পিরক না

করেছন? ( কখন? কােদর জ ?)
১০। আপিন এই

িশ ণ থেক িক

১১। উ য়ন কমকাে

জ ডােরর

ত াশা কেরন?
ে

কান িবষয় েলােক আপনার

ধান

িবেবচ বেল মেন হয়? ( সংে েপ বণনা িদন)
১২।

িশ েণর কান িবষয় েলা এই কমশালায় থাকা উিচত বেল আপিন মেন

কেরন?
১৩। এই কমশালায় সামি ক অংশ হেণর জ
সহেযািগতার

েয়াজন আেছ? ( যমনঃ িশ েদর য

১৪। আপিন িক আর কান তথ বা ম ব
যেকান জ ডার

আপনার িক কান িবেশষ

িনং

নয়া,

ইলেচয়ার…)

যাগ করেত চান?

করার পূেব অংশ হণকারীেদর

েয়াজন ও

ত াশার

পযােলাচনা কের নয়া ভাল। এর ফেল অংশ হণকারীরা এেক অে র সে
িনেজেদর

ত াশা স েক মতিবিনময় করেত পােরন, এবং

পূেবই জািনেয় দয়া স ব হয় য কান

িশ েকর পে ও

ত াশা েলা পূরণ করা স ব এবং

কান েলা স ব নয়।
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পরামশঃ এই মিডউেল উে িখত অংশ হণমূলক অ শীলন েলার মেধ একিট হে
মুল ায়ন অ শীলন,

যখােন

িনেবন। এই অ শীলনিট

ইজন অংশ হণকারী এেক অে র সা াৎকার

িশ েণর

েতই কের নয়া যেত পাের।

িশ েণর পূেবর এই ত াশা পযােলাচনা কােসর পূেব পিরচািলত চািহদা িবে ষণ
িশ েণর িত াপক নয়। কননা, এ পযােয় এেস কােসর মুল পিরক নায় খুব বিশ
পিরবতন করার েযাগ নই। তেব সামা

িকছু পিরবতন আনা যেত পাের। যিদ এসমেয়

কান অ ত ািশত িবষয় কািশত হয় (েযমন কান িশ ণপূব চািহদা িবে ষণ িশ ণ
কায ম পিরচািলত না হওয়া), সে ে
িনে া

িশ ক স িবষয় েলা িবেবচনা করেবন, এবং

িবষয় েলার উপর িভি কের িস া িনেবনঃ
অংশ হণকারীরা যসকল িবষয় শখা েয়াজন বেল উে খ কেরেছন, স অ যায়ী



িশ ণ সূচীেত কতটু পিরবতন আনা স ব?
একিট িনিদ দেলর িশ েণর েয়াজনীয়তা অ যায়ী তারা



কতটু

চীেত

পিরবতন আনেত ই ুক? ( ভাষা এবং অিভ তা অ সাের)

অংশ হণকারীেদর অিভ তােক



িশ ণ

িশ ণ চীেত অ ভু

করার কতটু

েযাগ

আেছ? (েযমনঃ দলীয় অ শীলন, আেলাচনা, উপ াপনা ইত ািদ)
টােগট

প িনবাচনঃ (পার

কে র উে

িরক আেলাচনা িভি ক দলীয় কাজ)

বা বায়েনর জ

কােদর বেছ নয়া হেব, স িবষেয় িশ ণ/কমশালার

অংশ হণকারীেদর সােথ আেলাচনা কের নয়া ভােলা। এে ে
িবিভ দেল িবভ

িশ ক অংশ হণকারীেদর

করেত পােরন, ভাষা, অ ল/েভৗগিলক অব ান, সং ার আকার, িশ কেদর

িশ েণ আিথক সীমাব তা ইত ািদ িবষেয়র উপর িভি কের। িতিট দলেক িনে া
ওয়াকিশেটর

েলার উ র িনেয় আেলাচনা করার জ

৩০ িমিনট কের সময় দয়া হেব।

ি পচাট কাগেজ তারা তােদর উ র েলা িলখেবন। িবিভ দেলর এিক রকম উ র কান ে
পাওয়া গেল, সিট িনেয় বারবার আেলাচনা করার েয়াজন নই। তেব এিট চুড়া মিডউল
েতর জ

িতর একিট অংশ হেত পাের। যমনঃ একিট িশ ণ নবার জ

খসড়া

কমপিরক না তির করা।
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িশ েণ অংশ হণকারীেদর ারা একিট কমশালার পিরক না নয়নঃ
একিট কমশালার পিরক না করার

ে সাতিট

পূণ িবষয় িবেবচনায় রাখেত হেবঃ

১। কমশালািট কার/ কােদর জ ঃ এে ে পদ অ সাের তােদর জ তা, বয়স, িল , দ তা,
অিভ তা ইত ািদ উে খ করেত হেব। কতজন িশ েণ অংশ হণ করেবন, তা িবেবচনা করা
সহ বতমােন জ ডার ই

স েক তারা কতখািন বােঝন, এবং এ িবষেয় িশ ণ নয়ার

কতটু আ হ তােদর আেছ, তা িবেবচনা করেত হেব।
২। কন তােদর িশ েণর েয়াজনঃ অংশ হণকারীগণ কমে ে িক ধরেনর দািয় পালন
কেরন স িবষয়িট িবেবচনা করা েয়াজন, িকংবা কিমউিনিটেত তারা কান ধরেনর িশ ামুলক
কমকা কেরন, বা বতমােন কিমউিনিট সাধারণত কান ধরেনর িবষয়/সম ার স ুখীন হয়,
স েলা িবেবচনা করেত হেব। এখন এই িশ ণিট আেয়াজন করার কান িনিদ কারন আেছ
িকনা, সিট দখেত হেব। যমনঃ কান নতুন নীিতমালা ণয়ন, িনিদ

কান সম ার স ুখীন

হওয়া, জ ডার গেবষণা/িল িভি ক তথ াবলী থেক অিজত কান নতুন িবষয়, িকংবা পূববতী
িশ েণর ধারাবািহকতা বজায় রাখা ইত ািদ।
৩। কন িশ ণ দয়া হেবঃ এ িশ ণ থেক অংশ হণকারী সং া বা দল িক অজন করেব?
এর সােথ উপেরা
সংি

ে র িমল থাকেলও, য িবষেয় জার দয়া হে

আকােরর হয় এবং সে ে

তা িকছুটা িভ । িশ ণ

িশ েণর মাধ েম িক অিজত হেব স িবষেয় বা বস ত

ধারণা থাকা েয়াজন। সিত কার অেথ এই িশ েণর মাধ েম িক ধরেনর ফল পাওয়ার আশা
করেছন আপিন? এই িশ েণর ফেল িক পিরবতন আসেত পাের বেল আপিন আশা কেরন?
৪। কখন িশ ণিট নয়া হেবঃ এে ে অংশ হণকারীরা কতখািন আ িরক হেবন তা িবেবচনা
ক ন (েমৗ িম খামার পিরচালনা, আ িলক অথবা ধমীয় উৎসব এর সময় িকনা, তা িবেবচনা
ক ন)। পুেরা িশ ণিট িক একবাের দয়া িঠক হেব? নািক ধারাবািহক সশেনর মাধ েম দয়া
হেব? িশ েণর সময়সীমা কমন হেব?
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৫। কাথায় িশ ণিট অ ি ত হেবঃ ােনর কথা িবেবচনা ক ন। িশ ণিট িক
অংশ হণকারীেদর কম েল অ ি ত হেব, নািক কম েলর বাইের অ

কাথাও অ ি ত হেব?

এিট িক এলাকার মেধ ই কাথাও আেয়াজন করা হেব, নািক দূের কাথাও? কম ল/বাস ান
থেক দূের কাথাও িশ ণ নয়া হেল তা খরেচ ভাব ফলেলও, অংশ হণকারীরা এে ে
িশ েণ বিশ মেনােযাগ িদেত পােরন এবং একিট মেনারম ােন থেক িশ ণ িনেত পােরন।
৬। িশ েণ িক িক িবষয় আেলািচত হেবঃ অংশ হণকারী সং ার েয়াজন, সময় ও আিথক
সম ার কথা িবেবচনা কের িশ েণ কান িবষয় েলা আেলাচনা করা হেব তার একিট তািলকা
তির করেত হেব।
৭। সশন েলা িকভােব পিরচািলত হেবঃ আপিন কান প িত িশ েণ ব বহার করেবন, তা
িবেবচনা ক ন। কান কান প িতেত আপিন য িবষেয় আেলাচনা করেবন তা সহেজ
অংশ হণকারীেদর বাঝােনা যােব?
উপেরা
রজ

ে র উ র েলা থেক আপিন কমশালা, সহায়ক উপকরন এবং িশ ণ পিরক না
েয়াজনীয় তথ পােবন। সইসােথ সকল কমকাে র একিট চকিল

তির করা

েয়াজন এবং িশ েণর পূেবর, সময়কালীন ও পরবতী সমেয় কখন কান কাজ েলা করা
হেব, স েলার সময় িনিদ করেত হেব।
কমশালার কায মঃ কমশালার কায ম েলা পিরক না করার সময় িতিট সশন/মিডউল
এমন ভােব সাজােত হেব যন

র আেলাচনায় পরবতীেত য িবষেয় আেলাচনা করা হেব তার

িকছু তথ থােক। কমশালািট স েক সামি ক ধারণা দবার জ
এবং অংশ হনাকারীেদর তঃ

বিশ সময় বরা িদেত হেব

ূত অংশ হন করেত পারার মত উপেযাগী একিট পিরেবশ তির

করেত হেব। থমিদেকর সশন লােত অংশ হণকারীেদর শখার িবধােথ কাস প িত
পিরবতেনর েযাগ বিশ রাখেত হেব।
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একিট কমশালার চকিল

ও সময়িবিধর উদাহরণঃ

কাজ

িনিদ সময়

অংশ হণকারীেদর িকেসর িভি েত িনবাচন
করা হেব তা িনধারণ
িক িক করা হেব তা চার করা
অংশ হণকারীেদর িনবাচন ও আম ন
জানােনা
িশ েণর ান ও সহায়ক উপকরেণর ব ব া
করা
ানীয় ক

পিরদশেনর ানসমূহ িনবাচন

িশ েণর ১২ স াহ পূেব
িশ েণর ১০ স াহ পূেব
িশ েণর ৮ স াহ পূেব
িশ েণর ৬ স াহ পূেব
িশ েণর ৫ স াহ পূেব

সহায়ক তথ উপাে র তািলকা তির

িশ েণর ৫ স াহ পূেব

সকল েয়াজনীয় উপকরণ সং হ করা

িশ েণর ৫ স াহ পূেব

িশ েণর সকল উপকরণ চুড়া করা

িশ েণর ৪ স াহ পূেব

ানীয় ক

পিরদশেনর ানসমূহ চুড়া

করা (আবি ক নয়)
কমশালায় অংশ হেনর জ
ব াি েদর

িত নবার জ

িনবািচত
অবিহত করা

সহায়ক উপকরণসমূহ চূড়া করণ
িশ কেদর িশ ণ দয়া
মুল ায়ন এবং সািটিফেকট দান
অ া

িশ েণর ৪ স াহ পূেব
িশ েণর ২-৩ স াহ পূেব
িশ েণর ২-৩ স াহ পূেব
িশ ণ চলাকালীন
িশ ণ চলাকালীন

(কমশালার ড েমে টশন, ফলাফল

ওেয়বসাইট বা সামািজক যাগােযাগ মাধ েম

িশ েণর পরবতী এক মাস পয )

কাশ ইত ািদ)
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িশ ণ/কমশালায় অংশ হণকারীেদর জ

অংশ হণমূলক অ শীলেনর পিরক নাঃ (৯০

িমিনট)

অংশ হণকারীেদর ভাষা, অ ল/েভৗগিলক অব ান, সং ার আকার, িশ কেদর িশ েণ
আিথক সীমাব তা ইত ািদ িবষেয়র উপর িভি কের িবিভ দেল িবভ
দলেক একিট কমশালা নয়েনর জ

করা হেব। িতিট

৩০ িমিনট কের সময় দয়া হেব। পরবতীেত িতিট

দল দলব ভােব অ া েদর কােছ তােদর পিরক নািট বণনা করেবন। িতিট দলেক ১০
িমিনট সময় দয়া হেব এবং অ া রা এ িবষেয় ম ব করার জ



৫ িমিনট সময় পােবন।

িতিট দলেকই এই সশেনর িতিট উপকরণ ব বহার করেত হেব।
অংশ হণকারীরা ি পচাট বা েজ েরর মাধ েম তােদর কাজ উপ াপন করেত
পােরন।



দেলর সবাইেকই উপ াপনায় অংশ হন করেত হেব।



অংশ হণকারীরা চাইেল উপের দ ওয়াকিশট ও চকিলে র সাহায িনেত
পােরন, এবং এিটেক তােদর িবধা অ যায়ী পিরবতন কের িনেত পােরন।



িনে া

িবশয় েলােত আেলাকপাত করার জ



িশ েণর উে



িশ ণ হণকারী

 িবিভ

পশার ও

িনেদশনা িদনঃ

পূণ ব াি েদর িশ েণ িনেয় আসা

 কমশালার কায ম


িশ েণর সময়িবিধ িনধারণ।

পরামশঃ এই সশেনর পর অংশ হণকারীরা এই সশেনর মাধ েম কতটু উপকৃত হেয়েছন
স িবষেয় মতামত নয়া যেত পাের। এে ে

িশ েণর পূেবর মুল ায়ন মিডউলিট ব বহার

করা যেত পাের।
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িশ ণ, পযেব ণ এবং পাঠদান এর পাথক ঃ
িতিট

ে ই একজন িবেশষ

স মতা বৃি র লে
স

বা অিভ

কাজ কের থােকন,

ব াি

অংশ হণকারীেদর দ তা ও

যন তারা িবষয় েলা আেরা ফল সূ উপােয়

করেত পােরন। িনেচ পাথক েলা ব াখ া করা হলঃ
িশ ণঃ িশ ণ আ

ািনক, এর িনিদ উে

থেক আকাের সংি
এর

থােক, এবং কািচং ও িদকিনেদশনা দয়া

হেয় থােক। িশ েণ নানাধরেনর পার

ে ও থােক, িক

িশ েকর এে ে

িরক অ শীলন থােক যা কািচং

িশ েণর িবষেয়র উপের িবেশষ

হবার

িবষয়িটেত জার দয়া হয়। িশ ণ তখিন সবেচেয় বিশ উপেযাগী হয়, যখন একজন ব াি
দেলর জ

সংি

সমেয়র মেধ কান নতুন িবষয় শখার বা ইিতমেধ অিজত

সাধেনর েয়াজন হয় (েযমনঃ কান কে র

বা

ােনর উ িত

েত বা নতুন গেবষণা প িত অথবা নতুন

কান যুি র ব বহার)।
কািচং- কািচং আ

ািনক বা অনা

ািনক, দীঘ িকংবা সংি

হেত পাের। তেব এিট

িশ ণাথীেদর মাধ েম িনয়ি ত হয়, এবং এে ে মূলত আেগ থেকই জানা থােক য িনেদশক
কবল িশ াথীেদর িবিভ িবষেয় ব বহািরক দ তা অজেন সাহায করবার জ ই উপি ত
থােকন। এই উে

সািধত হেল, উভয়পে র স ক পুনঃমুল ািয়ত হয়। ব বহািরক

ান লাভ,

আ িব াস অজন এবং একিট নতুন দ তা ব াবহােরর অিভ তা িশ াথীেদর দান করার জ
কািচং সবচাইেত বিশ ব ব ত হয় (েয নতুন প িত স েক কািচেঙ শখােনা হেয়েছ)।
িনেদশনাঃ িনেদশনা হে

মূলত ইজন ব াি র মেধ একিট অনা

ািনক স ক। একজন

িনেদশক অেনক সময় একজন িশ ক িকংবা িশ েকর মত এিক ধরেনর কাজ কের থােকন,
িক এে ে

ই দেলর কােরারই কান বাধ বাধকতা নই। সাধারণত একজন িনেদশেকর সােথ

িশ াথীর স ক পার

িরক বা পশাদািরে র কারেন গেড় উঠেত পাের, তেব এ স ক আেরা

গভীর হয় যখন িনেদশক বুঝেত পােরন য িতিন বশ িকছু উে খেযাগ অিভ তা ও দৃি ভি
অজন কেরেছন ও একজন িশ াথী স িবষেয় জানার আ হ অ ভব কেরন। িনেদশনা সবেচেয়
বিশ উপেযাগী হয় তখন, যখন িশ াথী এেত ভৗগিলক বা পশাগত িমল খুেজ পায়। যমনঃ
একজন তৃণমূল পযােয়র নারী আে ালেনর সােথ জিড়ত কান আ িব াসী নারী তার অিভ তা
তার ােমর নারী ও পু ষেদর জানােত পােরন, যারা অিধকার আদায় ও এডেভােকিস স েক
জানেত ই ুক।
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পরামশঃ অংশ হণকারীেদর কােছ জানেত চান, তারা িনেজেদর জীবেন কািচং ও িনেদশনা
হণ বা দােনর কান িনিদ উদাহরণ িদেত পারেবন িকনা। উপেরর ছকিট এে ে ব বহার
করা যেত পাের, যন অংশ হণকারীরা িতিট িশ া প িতর আলাদা বিশ

েলা িচি ত

করেত পাের।
অংশ হণমূলক অ শীলনঃ
১। থম পিরচেয়র
উে

ে সহজ পিরেবশ তির করাঃ ব েু ক খুেজ বর কেরা (২০ িমিনট)

ঃ অংশ হণকারীেদর এেক অপেরর সােথ কথা বলার ও এেক অপেরর স েক িবিভ

িবষেয় জানার েযাগ হয়।
যা েয়াজনঃ েত ক অংশ হণকারীর জ

িবিভ উি

লখা একিট কের কাগজ

ি য়াঃ


একিট কাগেজ নয় বা দশিট বাক িলখুন যা কান না কান অংশ হণকারীর সােথ
িমেল যায়। িতিট বােক র িনেচ িকছু অংশ খািল রাখুন সা েরর জ । এধরেণর
িকছু বােক র উদাহরণ িনে

দয়া হেলাঃ যসকল ব াি

এখােন আসার জ

আট

ঘ টার বিশ সময় ধের মণ কেরেছন, যােদর ঝাল খাবার পছ , যারা ভাল গান
গাইেত পাের, যারা এর আেগও িশ ণ পেয়েছ, যারা এখােন আসেত পের
অত



আনি ত, যারা ই ভাষায় কথা বলেত পাের ইত ািদ।

সবাইেক একিট কের কাগজ দান ক ন।
িতিট বােক র িনেচ সই ব াি র সা র িনেত বলুন, যার স েক এিট বলা
হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। িযিন সবার আেগ এই িশেট সব েলা উি েত
সা র িনেত পারেব, তােক িবজয়ী ঘাষনা করা হেব।



সবাইেক েভ া জািনেয় এ িবষেয় িক ধরেণর সাড়া পাওয়া গল তা িনেয়
সংে েপ িকছু ম ব ক ন।

২। অিজত অিভ তা স েক অ শীলনঃ (২০ িমিনট)
উে

ঃ া বয় ব ি রা িকভােব নানা িবষয় িশেখন এবং তারা কান িবষেয় িশখেত

আ হী বাধ কেরন তা জানা।
যা েয়াজনঃ একিট কাগেজ িনে া

েলা দয়া থাকেবঃ
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বড় হবার পর আপনার শখা একিট ভাল

ান অজেনর কথা বলুন। কন এই

ানেক আপিন ভাল বলেছন? িকভােব িশখেলন আপিন?


বড় হবার পর আপনার শখা

ান অজেনর কথা বলুন যা িশখেত আপনার খুব ক

হেয়েছ? কন কিঠন মেন হেয়েছ, উে খ ক ন।


িনে া

েলা আপনােক আপনার অিভ তা স েক ভাবেত সাহায করেবঃ

 কন আপিন িশখেলন?
 ক আপনােক িশখেত সাহায করেলা?
 িক আপনােক িশখেত সাহায কেরেছ? কান ধরেণর পিরি িতেত আপিন এিট িশখেলন
এবং কান িশ া প িতেত?
ি য়াঃ
িতিট অংশ হণকারীেক একিট কের ওয়াকশীট দান ক ন এবং ে র



উ র দয়ার জ

তােদর ৭ িমিনট কের সময় িদন।

একিট সাধারণ সশেনর মাধ েম িবিভ উ র েলা িনেয় আেলাচনা ক ন



এবং মূল শখার িবষয় েলা একিট ি প চােট িলিপব ক ন।
৩। জ ডার

িশ েণর সময়

িতেরাধ িকভােব মাকােবলা করা হয়,

স িবষেয়

একিট ঘটনা িববরনী ( ৬০ িমিনট)
একিট

ােমর সদ েদর সােথ একিট একিদেনর জ ডার কমশালার

ায় শেষ

একজন ভ েলাক উেঠ দাড়ােলন এবং বলেলন, “আমােদর সমােজ সবসময় এই
নীিতেতই চেল আসেছ য পু ষরা হেবন পিরবােরর কতা। অব ই কতা যেকান
একজনই হেবন কননা

ইজন হেল িব াি র সৃি

হেব। পি েমর সাহায িনেত হেব

দেখ আমরা এখােন পি মােদর নীিত িনেয় আসিছ। উ য়ন মােন পি মা নীিতর
চলন নয়। আমােদর ঐিত বাহী সমাজধারায় উনােদর হ ে প এর

েয়াজন

নই।”
ঃ ১। এই ঘটনায়, িক ধরেণর সম া হেব বেল আপিন মেন কেরন?
ঃ ২। একজন

িশ ক িহেসেব এই ঘটনা আপিন িকভােব মাকােবলা করেবন

িকংবা এধরেনর ঘটনা সৃি
ল

ঃ

িশ েণর সময়

হওয়া

িতেরাধ করেবন?

িতেরাধ িকভােব করেত হয়, তা শখা।

যা লাগেবঃ চারিট কাগেজ ঘটনা িববরণী এবং

থাকেব, ি প চাট শীট ও

মাকার পন।
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ি য়াঃ অংশ হণকারীেদর চারিট দেল ভাগ ক ন।
িববরণী স িলত কাগজ িদন।

েত কেক একটা কের ঘটনা

িতিট দলেক ি প চােটর কাগেজ

ইিট

িলেখ

স েলার উ র িলখেত বলুন এবং সকেলর সামেন স েলােক উপ াপন করেত
বলুন।
িতিট উপ াপনা শেষ, অ
বলুন। উপেরা

দলেক এই উ র েলা স েক আেলাচনা করেত

আেলাচনা অ যায়ী,

িতিট দলেক জ ডার

িশ কেদর জ

একিট

পরামেশর তািলকা তির করেত বলুন এবং ি প চােট স েলা িলখেত বলুন।
৪। চা া কের তালাঃ ফেলর সালাদ (১৫ িমিনট)
উে

ঃ অংশ হণকারীেদর চা া কের তালা

যা লাগেবঃ ি প চাট, মাকার পন
ি য়াঃ
 সকল অংশ হণকারীেদরেক গাল হেয় চয়ার িনেয় বসেত বলুন এবং বলুন
য তােদরেক একিট ফেলর সালাদ

ত করেত হেব। এে ে

িশ েণ

সাহায কারীরা দািড়েয় থাকেবন যন মুল অংশ হণকারীেদর থেক সবসময়ই
একিট কের চয়ার কম থােক।
 অংশ হণকারীেদরেক তােদর ি য় ফেলর নাম বলেত বলুন এবং তােদর
সাহায আেরা চারিট ফল বেছ িনন। যমনঃ আেপল, আম,

পয়ারা, কলা

ইত ািদ।
 এই চারিট ফেলর নাম ি প চােট িলখুন। এখন অংশ হণকারীেদর বলুন
এেককটা ফেলর নাম ধারণ করেত।

িতিট অংশ হণকারীেক ি প চােট লখা

ফেলর নাম অ সাের তার িনেজর নামিট বলেত বলুন। য যই নাম বলেব,
তােক সই ফল বেল ধের নয়া হেব। যমন

থমজন আেপল, পেররজন

আম, এভােব চার নং অংশ হণকারী কলা নামিট বলার পের, প মজন
আবার আেপল থেক

করেবন।

 অংশ হণকারীেদর বলুন, তােদর অত
িনেত হেব,

ত িনেজেদর চয়ার পিরবতন কের

িতবার তােদর নাম বলার সােথ সােথ। যমনঃ যিদ

িশ েণর

সাহায কারী আেপল নাম বেল, তেব সকল আেপলেক িনেজেদর চয়ার
পিরবতন করেত হেব। যিদ

িশ েণর সাহায কারী বেলন ফেলর সালাদ, তেব

সকলেকই চয়ার পিরবতন করেত হেব।
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িশ েণর সাহায কারী এসময় িনেজও অংশ হন করেবন এবং ফেলর নাম



বলার সােথ সােথ একিট চয়ার দখল করেবন। িযিন দািড়েয় থাকেবন, িতিন
পেরর নামিট বলেবন।
িশ েণ সাহায কারীেদর জ ঃ িশ েণর সাহায কারী এিক সােথ
নামও বলেত পােরন,
৫।

ইিট ফেলর

যমনঃ আেপল ও কলা।

িশ েণ সাহায কারীেদর ভুিমকার অ শীলনঃ ( ৪০ থেক ৬০ িমিনট)

উে

ঃ

িশ েণ সাহায করার িবিভ

দ তার অ শীলন এবং দল পিরচালনায় অিধক

আ িব াস অজন।
িতঃ িনে র ঘটনাসমূহ থেক,

ইিট িভ

১। একজন মা ষ বেস আেছ এবং
২। একজন দির

ঘটনার বণনা ক ন, চারিট কাগেজঃ

নেছ িক

কথা বলেছনা।

মিহলা কথা বলেত চাে , িক

বারবারই তােক বাঁধা দয়া

হে ।
৩। মা ষজন ঘুিমেয় পরেছ, চারিদেক ঘারােফরা করেছ এবং িফসিফস কের কথা
বলেছ।
৪। একজন মা ষ বারবারই অিভেযাগ করেছন য নারীেদর বিশ

দয়া হে

এবং পু ষেক অবেহলা করা হে ।
৫। সবাই একসােথ কথা বেল উঠেছ।
ি য়াঃ
 সকল অংশ হণকারীেদরেক চারিট দেল ভাগ ক ন।
কের কাগজ িদন, যােত এই ধরেনর
অব ায়

ইিট ঘটনা উে িখত আেছ এবং সই

িশ েণর সাহায কারীর ভুিমকায় তারা িক করেবন,

দখােত বলুন। ( ২িট চিরে


েত ক দলেক একিট

িতিট দলেক

অিভনেয়র জ

সিট কের

সময় ২০ িমিনট)

থেম তােদর িনবািচত ঘটনািট উপ াপন করেত বলুন এবং তারপর

সিট অিভনয় কের দখােত বলুন। ( িত

ইিট দৃে

অিভনেয়র জ

৬

িমিনট কের সময় দয়া হেব)


িতিট উপ াপনার পর এিবষেয় অ েদর

করা হেব এবং অ া েদর

এিবষেয় মতামত িদেত হেব।
য

েলা অ েদর করা হেব, তা হলঃ

১। সম ার সমাধান করা িক সহজ িছল না কিঠন িছল?
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২। এভােব সম ার সমাধান করেল িক তারা তািলকায় উে িখত সম ার উপেযাগী সমাধান
পােব?
৩। কউ িনেজর কােজর

ে এধরেনর সম ার স ুখীন হেয় থাকেল িকভােব তার

মাকােবলা কেরেছন, স িবষেয় বণনা িদন।
৬। জাড় দেলর সা াতকােরর মাধ েম মুল ায়ন অ শীলনঃ (৩০ িমিনট)
উে

ঃ কমশালা থেক অংশ হণকারীেদর ত াশা স েক জানা যােব; কমশালার মুল ায়ন

করেত সাহায করেব; এবং অংশ হণকারীরা একটু সহজ বাধ করেবন।
যা লাগেবঃ কাগজ ও কলম।
ি য়াঃ
 সকল িতেযাগীেক জাড়ায় জাড়ায় ভাগ ক ন।


েত ক অংশ হণকারীেক অ

সদ েদর িনে া

েলা করেত বলুনঃ

১। এই কমশালা আপনার ত াশার কতটু পূরণ করেত পেরেছ?
২। কান িবষয়িট আপনার কােছ সবচাইেত

পূণ মেন হেয়েছ?

৩। কান িবষয়িট আপনার কােছ সবচাইেত কম

পূণ মেন হেয়েছ?

৪। এই মিডউলিট পুনরায় ব বহার করেত হেল, এর িক িক পিরবতন েয়াজন?
৫। েত ক অংশ হণকারীেক অ

সদ র ম েব র উপর িভি কের একিট

িতেবদন তির করেত বলুন। িতিট উ র একিট ি প চােট িলিপব ক ন।
িশ েণ সাহায কারীেদর জ ঃ এই অ শীলেনর মুল িবষয় হে

অংশ হণকারীরা

িনেজেদর ম ব িনেয় িনেজরা িতেবদন তির করেবনা। তােদরেক অ

সদে র িতেবদন

তির করেত হেব। কমশালা থেক িতেযাগীেদর ত াশা স েক জানার জ
অ শীলনিট আপনােক সাহায করেব। এই উে
িক

এই

পূরণ করেত হেল, সদ রা এেক অ েক

করেব, তা পিরবতন কের িদন।
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িশ ণ ও পাঠদােনর দ তার উপর সহায়ক
ও উপকরণঃ
1. Feminist Participatory Action Research (FPAR), Training Module – part I,
APWLD, May 2016
https://drive.google.com/open?id=0B0i2gKamOW_NemRqQW5JczZwb2c
2. Feminist Legal Theory and Practice (FLTP) for Asia and the Pacific,
Training Resource Manual, APWLD, Dec 2008
https://drive.google.com/open?id=0ByIeN6A9GiNKVkVHaUhSRmtrVlE
3. Community Conservation Resilience Initiative, Methodology, Natural
Justice and GFC, May 2014 (also available in Russian)
http://globalforestcoalition.org/resources/supporting-communityconservation/
4. ToT on Gender Mainstreaming in IWRM, GWA (2002): Module 2 on
Gender-sensitive Training Skills, and Module 6: Planning ToT workshops
http://genderandwater.org/en/gwa-products/capacity-building/totmodules
5. Gender in Sustainable Development: Collection of Exercises for Training
of Trainers (ToT), EWA and WECF, March 2014
http://www.wecf.eu/english/publications/2014/gendertrainingmanual.php
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িশ ণ এবং স মতা বৃি র জ

ওেয়বসাইেটর িশ া উপকরনসমূহঃ

১। ি জ জ ডার এডেভােকিস ও অিধকার আদােয়র জ
কমকাে র মধ কার সংেযাগ র া করার

ত , নীিতমালা ও চিলত

ে সহায়তা কের থােক। এর ওেয়বসাইট এ

িবিভ উে খেযাগ জ ডার প াক সহ পৃিথবীর িবিভ ই িভি ক আেলাচনা রেয়েছ।
ht t p: / / www. br i dge. i ds. ac. uk/ gl obal - r esour ces
২। ক াপ-েনট ইউএনিডিপ এর একিট আ জািতক নটওয়াক, যা টকসই পািনস দ
ব ব াপনায় দ তা বৃি র জ

কাজ কের। এই ওেয়বসাইেট এই িবষয়ক উপকরণ যেথ

পিরমােন আেছ। এছাড়াও িভিডও উপকরনসহ একিট ভাচুয়াল ক া াস আেছ যখােন উ য়ন
কমীরা িনেজ থেক অেনক িকছু িশখেত পারেবন।
ht t p: / / www. c ap- net . or g/
৩। জ ডার এ ড ওয়াটার এ লােয়

িজ). ডি উ (.এ.এর ওেয়বসাইেটও স মতা বৃি র জ

চুর উপকরণ রেয়েছ। যমনঃ গাইড, িশ ণ ম া য়াল, িশ কেদর িশ েণর জ
ম া য়াল। এমনিক উ য়ন কমীরা যন িনেজ থেক অেনক িকছু িশখেত পােরন সজ
িনেজ শখার বশ িকছু িটউেটািরয়াল দয়া আেছ িবিভ
পির

তা, পািন িব

িনেজ

জ ডার িবষেয়। যমনঃ পির ার-

তা, কৃিষ ও পিরেবশ পিরবতন িবষয়ক।

ht t p: / / gender andwat er . or g/ en/ ot her - r esour ces / gui des t ool s - and- manual s
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