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ਬੀ.ਐਡ ਭਾਗ-d{ik          g/go s/Jh 
                    ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 
ਪਾਠ ਨੰ. 1.1                          ਲੇਿਖਕਾ: ਡਾ. ਿਕਰਣ ਸਚਦੇਵਾ 

ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ, ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ 
YkuK 
1H0 T[d/P 
1.1 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 

1.1.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
1.1.2 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ 
1.1.3 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 
1.1.4 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
1.1.5 ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ 
1.1.6 ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਿਹੱਤ ਸੁਝਾਅ 
1.1.7 ਅਿਧਆਪਕ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
1.1.8 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੁ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ 
1.1.9 ਿਨਚੋੜ 

1.2  ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
1.2.1 ਲੇਖ ਲੇਖਣ 
1.2.2 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� 
1.2.3 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 
1.2.4 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਦੀ ਬਣਤਰ 
1.2.5 ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 
1.2.6 ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਖ ਦੇ ਗੁਣ 
1.2.7 ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ 
1.2.8 ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

1.3 ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
1.3.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
1.3.2 ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ 
1.3.3 ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਦੇ ਸੂਤਰ 
1.3.4 ਤੀਜਾ ਿਧਰ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਮੰੁਨਾ 
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1.3.5 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਣ ਦੇ ਸੂਤਰ 
1.3.6 ਇੱਕ ਲਘੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
1.4 ;koKP 

1.5 ;[MkJ/ gq;aB 

1.6 ;[MkJhnK g[;seK 
1.0 T[d/PL fJ; gkm d/ T[d/P j/m fby/ nB[;ko jBL 

 1H fJj gkm gVQB s'A pknd ftfdnkoEh ftnkfEnkswe b/yD pko/ f;Zy ;eDr/. 
 2H fJj gkm gVQB s'A pknd ftfdnkoEh b/y fbZyDk f;Zy ;eDr/. 
 3H fJj gkm gVQB s'A pknd ftfdnkoEh ihtBh pko/ f;Zy ;eDr/. 
1.1 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
1.1.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਜ� ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਜ� 
ਸਾਧਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ | ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਆਿਖਆਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱੁਧਤਾ 
ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੋਨ� ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਮ�-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਏ ਿਬਨ� ਪ�ਭਾਹਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ |  

ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਾਕ� ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਵਰਗ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਜਾਵੇਗਾ | ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵZਚ 
ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂfਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ 
ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ ਤਾਜ ੇਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ 
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ |  

ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਤ 
ਬਣਾ ਕੇ, ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਉਿਚਤ ਢੰਗK ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੜਾਕੇ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਧਨਾ ਰਾਹ� ਪੜ�ਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਆਧੁਿਨਕ ਰੁਝਾਨ ਿਸੱਖਲਾਈ 
ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਨĂ ੜੇ ਲੈਕੇ ਆ�ਦੇ ਹ� |  

ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ- ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਨਾ, ਪੜਣਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਚੰਗਾ ਪੜਣਾ, 
ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਚੰਗੀ ਿਲਖਤ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤ ਉਨ� ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜੰਨ� ੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 
ਇਸ ਤ� ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਜਦ� ਅਸ� ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦੇ ਹ� |  
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ਿਲਖਤ ਬੋਲੀ ਦਾ ਿਚੱਤਰਨ ਰੂਪ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਤ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਿਲਖਤ ਕੌਸ਼ਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 
ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਨੰੂ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾ�ਣ ਲਈ 
ਿਲਖਤ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਿਜਨ� � ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਿਲਖਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਖੁਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਬਸੂਰਤ ਕਲਾ ਹੈ | 

ਇਸਲਈ, ਿਲਖਤ ਕੌਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਵਧੀਆ ਿਲਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ 
ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਨĂ  ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਿਲਿਖਆ 
ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ� ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
‘ਪੜਣ, ‘ਸੋਚਣ’, ਚਰਚਾ’ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ |  
1.1.2 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ 

ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਿਲਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਿਵਆਿਖਆ, ਵਰਨਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ | ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਜ� 
ਬਣਤਰ� ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ |   

ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ  ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਹੈ ਜ ੋਿਵਆਿਖਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ� ਪ�ਗਟਾਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਿਕਸਮ 
ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵZਚ ਲੇਖ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖ, ਿਨਰਦੇਸ਼ਕਾ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ�, ਿਵਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਲੇਖ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਦੇ 
ਹੋਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਿਵਆਿਖਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ | ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦੂਜ ੇਿਕਸਮ 
ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾ ਿਜਵ� ਉਪਿਨਆਸ ਜ� ਕਾਿਵ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੈ | 
 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਿਵਆਿਖਆ ਜ� ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਰਾਇ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ | ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਰਾਇ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕ ਿਦੱਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ 
ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੇਖ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਜ� ਆਂਕੜੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ |  ਇਹ ਸਭ 
ਤ� ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ | 
1.1.3 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਲੇਖ ਅਿਧਐਨਾ ਿਵZਚ, ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਿਲਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚ�ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਆਿਖਆ, ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਵਆਿਖਆਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨਦਾਇਕ ਿਲਖਤ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

ਿਵਆਿਖਆਣ ਦੇ ਚਾਰ ਿਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ� ਿਵਚੋ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਿਵZਚ ਵਰਨਣ ਤੇ 
ਤੱਤ, ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਬਿਹਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜ� ਲੁਭਾਉਣੀ ਿਲਖਤ ਤ� �ਲਟ ਇਸ 
ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੱੁਦੇ, ਿਵਸ਼ੇ, ਢੰਗ ਜ� ਿਵਚਾਰ ਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ (ਪੀਟਰ ਐਲਬੋ) | 
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1.1.4 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖਤ 
 ਨੁਸਖ ੇ
 ਖਬਰ ਕਹਾਣੀਆਂ 
 ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਜ� ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਲਖਤ 
ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਕੇਕ ਨੰੂ ਬਣਾ�ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਲਖਣਾ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ | ਇਹ 

ਿਲਖਤ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੱਸ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਕੇਕ ਬਣਾ�ਣ ਬਾਰੇ ਹੈ | ਇਥ ੇਬਹੁਤ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ ਜੋ ਇZਕ 
ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱੁਖ ਿਬੰਦੁਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਸਮਝਾ�ਣ ਲਈ ਵਰਤ 
ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ�, ਇZਕ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨz{ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਿਵZਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਿਥਤੀਆਂ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� ਇੱਕ ਆਮ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |  ਇਥੇ ਿਤੰਨ ਮੁਖ 
ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ: ਸੰਖਪੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ |  
I. ਸੰਖੇਪ ਉਦਾਹਰਣਾ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੀ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ | ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ 
ਸੰਖੇਪ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ‘ਚ�ਣ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼’ | ਿਕ� ਜ ੋਬਹੁਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਸ ਿਵਸ਼ੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਾਹÅਣ ਿਕ ਚੋਣ� ਿਕਵ� ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਜਾਣੂ ਹਨ |  
II. ਲੰਬੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਿਜਆਦਾ 
ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ | 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟ, ਗ�ਾਫ਼ ਜ� ਹੋਰ ਦਰਸ਼ੀ ਸਾਧਨ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਕ ਿਕਵ� ਆਈ ਈ ਐਲ ਟੀ ਐਸ 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਿਕ� ਜ ੋਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ |  ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਖੇਪ ਉਦਾਹਰਣ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਲਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਜਆਦਾ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ |  
III. ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜ ੋਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ� 
ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਤੱੁਕ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 
ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਅਸਲੀ ਜ� ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ� ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ |  
1.1.5 ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ 

ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਿਕਸਮ� ਹਨ ਜ ੋ ਿਵਿਭੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ | ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਹੈ ਜ ੋਅਕਸਰ ਿਵੱਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
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ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ | ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 
ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਿਲਖਣਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ | 
ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੁ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ | ਪਾਠਕ� ਨੰੁ 
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਪੜਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨĂ  ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ | ਿਲਖਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੁ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵੇ ਉਪੱਰ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | ਮੱੁਖ ਿਬੰਦੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹਨ: 

 ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਦੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
 ਅਕਸਰ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ | 
 ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿਸਲਿਸਲੇ ਅਤੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ | 

 ਆਓ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ | ਪਿਹਲਾ, ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ, ਚੀਜ਼, ਪ�ਿਕ�ਆ, ਘਟਨਾ ਆਿਦ ਦੇ ਗੁਣਾ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਅਲੱਗ ਅਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਸਰ'ਿਤਆਂ ਅਤੇ 
ਪਾਠਕ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਹੈ |  

ਪਰੰਤੂ, ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਹਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਿਹੱਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ- ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� 
ਲੇਖਕ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਲੋਕ� ਨੰੁ ਆਪਣੇ 
ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਮਨਵਾ�ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਭਾਵ� ਿਜਨ�Ă  ਲੇਖਕ ਹਨ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹਨ , 
ਪਰੰਤੂ ਚਾਰ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੁ ਿਲਖਤ ਦੀਆਂ 
ਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜ� ਿਕਸਮ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਲਈ ਚਾਰ� ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ 
ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ | 
1.1.6 ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਿਹੱਤ ਸੁਝਾਅ 

ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਖਣਾ ਹੈ | 
ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਤੱਥ� ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਿਚZਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਸਮੀਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ 
ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ |  ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ “ਿਵਆਿਖਆ” ਜ� “ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� “ਤਕਨੀਕ ਨĂ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜੰਦਗੀਆਂ ਿਕਵ� ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 
ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਲਖ ੋ|” ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ | 
1.1.7 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ� ਬਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਣ 

ਿਹੱਤ ਅਿਧਆਪਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ | ਆਪਣੇ ਮੱੁਖ ਿਬਆਨ ਦੇ 

ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਅੰਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭੀੜਾ ਨਾ ਕਰੋ | ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ 



ਬੀ.ਐਡ ਭਾਗ-d{ik 6  g/go s/Jh 

 

ਿਲਖਤ ਿਵਆਪਕ ਿਵਆਿਖਆ ਜ� ਵਰਨਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਠਕ 
ਿਵਸ਼ਾ ਸਮ Zਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ |  

 ਿਵਸ਼ੇ ਤ� ਭਟਕੇ ਿਬਨ�, ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ 
ਗੁਣ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

 ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਿਭੰਨਤਾ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਮਾਨਤਾਵ� ਜ� ਿਭੰਨਤਾਵ� ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�, ਜ ੋਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਸਤ { ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | 

 ਤੁਸ� ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੱਥ ਦੀ ਭ {ਿਮਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਚੀਜ� ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੰੁ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ 
ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ | 

 ਿਲਖਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬਓਰੇਬਰ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦਓ, ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ�ਣ ਿਹੱਤ ਤੁਹਾਨੰੁ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 
ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |  

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ Éਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਸਮੁਚੇ ਿਨਿਰਖਣ 
ਿਹੱਤ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਵਸਤੂ (ਇੱਕ ਫੱੁਲ ਜ� ਜਾਨਵਰ) ਜ� ਇੱਕ 
ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਿਖਆਲ (ਦੋਸਤੀ ਜ� ਿਪਆਰ) | 

 ਤੁਸ� ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਦੇ ਉZਤਰ ਿਵਸਤਾਰ 
ਿਵੱਚ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |  

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਵਾਰਤਾ, 
ਿਸਰਲੇਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਿਤੰਨ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿਨਚੋੜ | 

1.1.8 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੁ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ 
ਸਕੂਲ� ਲਈ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 

ਕਰਵਾ�ਣ ਿਹੱਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਇੱਕ ਠĄ ਸ ਨਤੀਜ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਿਜੰਦਗੀ 
ਚੁਣੋਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਹੱਤ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ | ਇਹ 
ਸਥਾਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ ਰੁਚੀ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਦਾ ਰੇਖਾ ਿਚਤੱਰ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ |  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੱਤਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ�ਣ | ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਪਕਚਰ ਿਕਤਾਬ�, ਸਹਾਇਕ 
ਿਚੱਤਰ� ਨਾਲ ਅਖੱਰੀ ਿਕਤਾਬ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕਲਾ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵੀ 
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ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਛਾਪਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਉਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਨਮੰੂਨਾ ਜ� ਕਰਤਨ ਕਲਾ ਨਹ� 
ਹੰੁਦੀ- ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ |  
1.1.9 ਿਨਚੋੜ 

ਇਸ ਤਰ�, ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਸਕੂਲ, ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਹੱਤ ਲੇਖ� 
ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ | ਸਮਰਿਪਤ, ਪ�ਮਾਿਣਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਤਪ zਨ ਕਰ ਲ�ਦਾ 
ਹੈ | ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖ� ਸਮੇਤ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਸਖਾ�ਦੇ 
ਹਨ | ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਿਵਿਭੰਨ ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ� ਨੰੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਲਖਤ ਹੈ | ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਅੰਤਰ/ਿਭੰਨਤਾ ਿਲਖਤ, ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ 
ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 
ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਹਾਇਕ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਅੰਕਿੜਆ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ |  
1.2 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
1.2.1  ਲੇਖ ਲੇਖਣ 
ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਵਰਤਮਾਨ ਜ� ਹਾਿਲਆ ਖਬਰ ਜ� ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਲਪਿਨਕ ਮਜ਼ਮ {ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ| ਲੇਖ ਿਲਖਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |  ਇਹ ਿਪ�ੰ ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ |  
ਲੇਖ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ, ਪਤੱਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਲੇਖਕ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੁਆ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ 
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿਹਲੁ{ ਨਾਲ ਜਿੁੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ | ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤ� ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਧਾਰਿਮਕ ਤ� 
ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤ� ਿਨZਜ਼ੀ |  ਿਲਖਤ ਲਈ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਹਲ{ ਸੋਚੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ | ਲੇਖ ਿਲਖਣੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਸਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਿਪ�ਯ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ | ਿਜਆਦਾਤਰ ਰਸਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਫੇਰ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੇਖ ਯਥਾਰਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਰੌਤ� ਤ� ਕੁਝ 
ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੇਖ ਪਾਠਕ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ 
ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਿਦੰਦੇ ਹਨ |  
1.2.2 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� 
 “ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਮਾਨੁਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋJ/ ਇੱਕ ਸੁਰੂਆਤ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਹਲੁ ਤ� ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕੇ ਆ�ਦਾ ਿਲਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ”  
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 “ਇੱਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਿਪ�ੰ ਟ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਿਲਖਤ ਕੰਮ ਹੈ | ਇਹ ਖਬਰ�, ਖਜੋ 
ਨਤੀਿਜਆਂ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਮੀਿਖਆ ਜ� ਬਿਹਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਹੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |” 
1.2.3 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 

 ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਜ� ਪਿਤ�ਕਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਲਖਤ 
ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ | 

 ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਰੌਿਤਆਂ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਿਖੱਚਣਾ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | 

 ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਨĄ ਰੰਜਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ਟੀਚਾ ਸਰੌਿਤਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਸਮੀ ਜ� ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |  
 ਇਹ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਮਨĄ ਰੰਜਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |  
 ਇਸ ਨੰੂ ਤੱਥ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | 
 ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 
 ਇਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ, ਘਟਨਾ, ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | 
  ਇਹ ਅੰਤਰ ਜ� ਿਭਨੰਤਾ ਿਹੱਤ ਇੱਕ ਰਾਇ ਜ� ਸੰਤੁਲਤ ਦਲੀਲ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |  
 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | 

 
1.2.4 ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਦੀ ਬਣਤਰ 
 ਇੱਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1. ਇੱਕ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲਾ ਿਸਰਲੇਖ ਜੋ ਪਾਠਕ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ | ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪੈਰੇ ਤ� ਪਿਹਲ� �ਪ-ਿਸਰਲੇਖ ਵੀ ਜੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

2. ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਜੋ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਾਠਕ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ | 

3. ਮੱੁਖ ਬਾਡੀ ਿਵੱਚ ਦੋ ਤ� ਪੰਜ ਪੈਰੇ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 
4. ਿਨਚੌੜ – ਿਵਸ਼ਾ ਜ� ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਰਾਇ, ਸਲਾਹ ਜ� ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਰ 

1.2.5 ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 
 ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੇਪਰ – ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਿਤ�ਕਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੇਖ | ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਰੁਤਵਾ 

ਅਕਸਰ ਇਹਨ� ਦੋਨ� ਗੱਲ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਨĂ  ਿਕਨĂ  ਲੇਖ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦੂਜ ੇਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ� ਨĂ  ਉਹਨ� ਦੇ ਲੇਖ� ਦਾ ਿਕzਨੀ ਬਾਰ ਹਵਾਲਾ ਿਲਆ ਹੈ |  

 ਲੇਖ – ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਪੇਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ |  
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 ਿਵਿਗਆਨਕ ਪੇਪਰ- ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਿਤ�ਕਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਲੇਖ | 
 ਬਲੌਗ- ਕੁਝ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖ� ਵਰਗੇ ਹੰੂਦੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਿਨਜੀ ਪਿਤ�ਕਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਦਰਜ ਵ�ਗ ਿਲਖ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ |  
 ਿਵਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਲੇਖ – ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਜ� ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੱੁਖ 

ਿਵਆਿਖਆਤਮਕੰਡ ਹੰੁਦਾ ਹੈ |  
 ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਲੇਖ- ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਲਖਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਪਾਠਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ� ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਿਦtk�ਣ ਲਈ ਿਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 
 ਯੂਜ਼ਨă ਟ ਲੇਖ- ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਓਪਨ ਮੋਡਰੇਟਡ ਜ� ਅਣਮੋਡਰੇਟਡ ਯੂਜ਼ਨă ਟ 

ਿਨਉਜ਼ਗਰੂਪ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ | 
 ਮੰੂਹ ਬੋਲਦਾ ਲੇਖ – ਆਿਡਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਿਕਤਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਡੋਕਾਸਟ 

ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ |  
 ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ – ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਜਸ ਦੀ ਮੱੁਖ ਸਮਗਰੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 
 ਛਾਇਆ ਿਚੱਤਰ – ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਛਾਇਆ ਿਚੱਤਰ ( ਲੇਖ) | 

 
1.2.6 ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਖ ਦੇ ਗੁਣ 
 ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰhਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ 
ਅਸਲ ਲੜੀ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਲਖ ੇ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪਿਹਲ{ਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਸਰੌਤ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |   
(i) ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਣਾ 

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ 
ਵਾਕ ਚਾਹੀਦ� ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸ� ਿਲਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ | 
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਿਸਰਲੇਖ ਨੰੂ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਿਵੱਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਤਰੀਕਾ 
ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ |  ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਕ 
ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮੁਚਾ ਲੇਖ ਬਣਾ�ਣ ਲਈ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
|  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਕ ਜਦ� ਇਕੱਠĂ  ਕਰ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸਾਰ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |  

(ii) ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਿਲਖੋ (250 ਸ਼ਬਦ)  
ਪਿਹਲਾ ਇਹਨ� ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: 
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 ਲੇਖ ਿਕਥੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? (ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚ) 
 ਇਛੱਤ ਪਾਠਕ ਕੋਣ ਹਨ? ( ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਮਰ-ਵਰਗ) 
 ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ -  ਸਲਾਹ, ਸੁਝਾਅ, ਸੂਚਨਾ, ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਿਭਨੰਤਾ, ਿਵਆਿਖਆ ਆਿਦ | 

ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
 ਤੁਸ� ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ� ੇਹੋ? 
 ਤੁਸ� ਉਥ ੇਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੀ? 
 ਤੁਸ� ਕੀ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ? 
 ਜਦ� ਤੁਸ� ਉਥ ੇਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਆਈਆਂ? 
 ਤੁਸ� ਿਕਵੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ? 

(iii) ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਮੰਥਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਨĄ ਟਸ ਬਣਾਓ | 
ਫੇਰ, ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਕ ਜ ੋਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 “ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 
ਪਰੰਪਰ� ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ |”  
 ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਬੰਦੂ ਤੁਹਾਡ ੇ ਲੇਖ ਦੇ ਖਾਕੇ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ 
ਿਨਰਣਾਇਕ ਤੱਤ ਹਨ | ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੁ 
ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰੋ | 
 ਹਰ ਇਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 
1.2.7 ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ 

I. ਤੁਹਾਡ ੇਇਛੱਤ ਸਰੌਿਤਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਰਸਮੀ, ਅਰਧ-ਰਸਮੀ ਜ� ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ|  

II. ਲੇਖ ਨਾਲ ਢੁZਕਵ� ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ | 
III. ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਵਾਕ�ਸ਼�, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡ ੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਰੋਚਕ ਬਣਾਏਗੀ |  
IV. ਿਜਆਦਾ ਿਨਜ਼ੀ ਜ� ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ | 
V. ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ | 

VI. ਤੁਸ� ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਿਕ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ� ਲਈ | 
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VII. ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਚਾਰ ਤ� ਹੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਰੋਚਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮਨĄ ਰੰਜਕ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ, ਉਿਚਤ 
ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ |  

1.2.8  ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
1.  ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪ�ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਿਵਚਾਰ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਕਾਪੀ ਿਵੱਚ ਨĄ ਟ ਕਰੋ | ਕਈ ਿਵਆਕਤੀਆਂ ਜ� ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਲਈ ਅੱਧਾ 
ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ |  
2. ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਜ� ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਹੋ |  
3. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਢ�ਚੇ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜ ੋਲੇਖ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵ� ਨਹ� 
ਹੈ, ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ | 
4. ਲੇਖ ਪੁਆਇੰਟ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੁਆਇੰਟ� ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਾ ਿਜਆਦਾ 
ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ | 
5. ਲੇਖ ਸੀਿਮਤ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� 500 ਸ਼ਬਦ | ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮਹਤੱਵ 
ਿਦਓ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਸਮ� ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋਗੇ | 
6. ਹੁਣ ਲੇਖ ਦੀ ਦੋਵਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਤੁਸ� ਲੇਖ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਜ� ਪ�ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |  ਤੁਸ� 
ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਵਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਮ� ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | 
7. ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ | 
ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸੂਤਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਿਲਖਣ 
ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇੱਕ �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਅਰਥਪੂਰਨ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਿਹੱਤ 
ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਖਕ ਬਨਣ ਿਹੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸੰਤੁਲਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ | ਜਦ� ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਿਲਖਣ ਿਹੱਤ ਿਨਯਮਤ ਸਮ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਦੇ ਿਲਖਤ ਕੰਮ ਨੰੁ 
ਅਰਥਯੋਗ ਮੰਨĄ  ਅਤੇ ਿਮਤੱਰ�, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ� ਤ� ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਲਓ| ਉਹ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ |  

1.3 ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
1.3.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 

ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਪਜ਼ੇ ਜ� ਿਜਆਦਾ 
ਪੇਜ਼� ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |   ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | ਜੇਮਸ ਬੋਸਵੈਲ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮੁਅਲ 
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ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਸ�ਡਵਰਗ ਦੁਆਰਾ  ਇਬਰਾਹਮ ਿਲੰਕਨ ਦੋ ਪ�ਿਸਧ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹਨ | ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਸਟੀਨ ਬੀਬਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ | ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਨੰੂ 
ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਲਾ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |  ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਖੁਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣਗੀਆਂ (ਿਕਤਾਬ� ਯਾਦ ਕਰੋ) ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਈ-ਿਕਤਾਬ�, 
ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਤੰਰ ਅਤੇ ਚਲ-ਿਚਤੱਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ |  

ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ | ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੱੁਢਲੇ ਤੱਥ�  
ਿਜਵ� ਿਸੱਿਖਆ, ਕੰਮ, ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ |  ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਜ� ਪਾਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਬਰਤ�ਤ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅB[ਭਵ ਦੇ ਵੇਰੇਵ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ |   

“ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜ ੋਿਜਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ” | 

“ਜੀਵਨੀ fe;/ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਿਬਆਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜੀਵਨੀਆਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ dhਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ 
ਅਰਥ ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ” |  

1.3.2 ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ 
ਇਸ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕ"ਣ ਹੋ 

ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ | ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ਿਹੱਤ ਿਲਖੀ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਰਸਾਲਾ ਜ� ਹੋਰ ਿਲਖਤ ਤ� ਿਭੰਨ ਹੈ | ਆਪਣੀ 
ਜੀਵਨੀ ਨੰੂ ਉਿਚੱਤ ਰਸਮੀ, ਮਨĄ ਰੰਜਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾ�ਣ ਿਹੱਤ ਆਪਣੇ ਲਿਹਜ਼ ੇਿਵੱਚ ਬਦਲਾn 
ਿਲਆਓ |  

ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਣਾ, ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਿਜੰਦਗੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ j[zਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਤ� ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉਪੱਰ ਪੱਥਰ ਤੇ 
ਿਲੱਿਖਆ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਧੀ ਲੇਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਜੀਵਨੀ ਸਾਰ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |  ਇ Zਕ ਿਨਿਰਖਕ ਿਸੱਖਲਾਈ ਨਜਰੀਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਰਚਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ | ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੰੂ ਸਮਝûਣ ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਲੇਖਣ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ 
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ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਰ� 
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨੀ ਤੀਕੇ ਿਧਰ ਵੱਲ� ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਜਕੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਿਵੱਚ 
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ� ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਖ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸ{ਸ ਹੋਵ ੇਿਕ ਉਹਨ� ਨĂ  ਤੁਹਾਡ ੇਲੇਖਣ ਤ� ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ |  

ਬਹੁਤ ਲੋਕ� ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹ� ਹੈ | ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ |  ਇਸ ਨੰੂ 
ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ  
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਿਜਸਨĂ  ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਜੀਵਨ pਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਹਸਤੀ ਬਾਰੀ 
ਿਲਖਣਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ� ਤ� ਤੁਸ� ਜਾਣੂ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ | 
ਉਹ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ |  

1.3.3 ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਣ ਦੇ ਸੂਤਰ 
1. ਮੰਥਨ 
ਜੀਵਨੀ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ “ਿਜੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ” | ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਿਜਸ ਨĂ  ਰੋਚਕ ਿਜੰਦਗੀ pਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਹਸਤੀ 
ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਰੋਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਿਜੰਦਗੀ pਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨĂ  ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ 
ਿਦੱਤਾ ਹੈ |  ਪਛਾਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ | ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ� ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |  ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

I. ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਿਹੱਤ 10 ਸੰਭਵ ਪਾਤਰ�/ਿਵਿਸ਼ਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ | ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਦਾਹਰਣਾ: ਿਬਲ ਕਿਲੰਟਨ (ਸਾਬਕਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ), ਿਵਿਲਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ (ਪ�ਿਸੱਧ ਲੇਖਕ), ਤੁਹਾਡੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਰਾਣੀ ਏਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ( ਪ�ਿਸੱਧ 
ਰਾਣੀ), ਤੁਹਾਡ ੇਅਿਧਆਪਕ� ਿਵਚ� ਇੱਕ, ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ |  

II. ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜ ੋਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਿਹੱਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਪਾਤਰ 
ਲਗਦੇ ਹਨ |  
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III. ਿਤੰਨĄ  ਪਾਤਰ� ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨă ਟ ਤੇ ਖਜੋ ਕਰੋ | ਿਜਥ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਅਿਧਆਪਕ – ਇੰਟਰਨă ਟ ਇੱਕ ਮਦੱਦਗਾਰ 
ਉਪਕਰਨ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ | ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | 

IV. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨć  ਪਾਤਰ� ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋ (ਹ� 
ਜ� ਨਾ) 

 ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਲਖਣਯੋਗ ਹੈ? 
 ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰੂਘੇ ਅਿਹਸਾਸ ਹਨ? 
 ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨĂ  ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
 ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
 ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ?  

V. ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |  
ਬਸ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ! 

 

2. ਖੋਜ਼ 

ਹੁਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਜੀਵਨੀ ਖੋਜ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੀਵਨੀ 
ਖੋਜ ਜਸੂਸੀ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਹੈ | 

I. ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਇੰਟਰਨă ਟ, ਲਾਈਬ�ੇਰੀ, ਅਖਬਾਰ ਲੇਖ, ਰਸਾਲਾ 
ਲੇਖ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਦੇਖ ੋ | ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ, 
ਵੇਰੇਵ ੇਇੰਟਰਿਵਊ ਰਾਹ� ਿਨਕਾਲੋ | ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਓ; ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਓ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਓ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ |  

II. ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਜਨਮ ਿਮਤੀ/ ਮੌਤ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, 
ਮਾਪ/ੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ, ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਪਛੋਕੜ, ਪੇਸ਼ਾ, ਿਵਆਹ/ ਬੱਚੇ, ਮਨਪਸੰਦ ਿਕਤਾਬ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ੌਕ | 

III. ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਨĂ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵ� ਮਹਾਨ 
ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ, ਸਭ ਤ� ਭੈੜੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸਭ 
ਤ� ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ | 
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IV. ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ� ਨĂ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ; ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਿਧਆਪਕ, ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਭ ਤ� ਿਪਆਰਾ/ਿਪਆਰੇ ਿਮਤੱਰ, 
ਨਾਇਕ, ਅਨੁਕਰਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ | 

3. ਿਲਖੋ 

ਹੁਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨĂ  ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਕੱਠĂ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ | ਿਲਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ | 
I. ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਨੰੂ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਿਹੱਤ, ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਸਮ� ਕ�ਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ | ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਰਖ ੋ | ਜਨਮ, ਿਵੱਿਦਆ, 
ਿਵਆਹ / ਬੱਚੇ, ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ |  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ , ਇਥ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਿਜਵ� ਿਜਵੇ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੇਰੇਿਵਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ |  

II ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਡ�ਾਫਟ ਿਲਖੋ | ਪਿਹਲਾ ਡ�ਾਫਟ ਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ | ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ | ਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋ | ਦੂਜੇ ਸਰੌਤ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਕੇ 
ਤੱਥ� ਦਾ ਿਨਿਰਖਣ ਕਰੋ | ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰਹੋ |  ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ |  

III  ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਨੰੂ �ਚੀ �ਚੀ ਪੜਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ | ਇਹ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ |  

 ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?  
 ਕੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼� ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹ� ਤ� ਸ਼ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਕਥ ੇਟੱੁਟੀ ਹੈ ? 

 ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਧ ੂਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 ਕੀ ਪੈਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱੁਕ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਉਲਝਾਏ ਿਬਨ� 
ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਤ� ਦੂਜ ੇਪੈਰੇ ਤੱਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ |  

Iv ਤੁਹਾਡ ੇਜਵਾਬ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦੋਹਰਾਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ | ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਣ ਚੈਕ 
ਕਰੋ. ਟੂZਕ� ਦੀ ਦੁਰੁਸਤਤਾ ਚੈਕ ਕਰੋ | ਸਾਰੇ ਤੱਥ� ਦੀ ਦੋ ਬਾਰ ਜ�ਚ ਕਰੋ |   

  ਜੀਵਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੇ |  
1.3.4 ਤੀਜਾ ਿਧਰ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਮੰੁਨਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ: 

ਜੈਨੀ ਹੈਨ ਕੈਲੀਫੁਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯ {ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਮਲਟੀਮੀਡੇਆ ਆਰਟਸ ਿਵੱਚ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਲਟੀਮੀਡੇਆ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਹੋਣ 
ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ  ਿਜਵ� 
ਪਤੱਰਕਾਰਤਾ, ਪ�ਸਾਰਣ, ਿਫਲਮ ਬਣਾ�ਣਾ ਅਤੇ ਇਵ�ਟ ਪਲਾਿਨੰਗ | ਇਹ ਉਸਦੀ ਲਗਣ ਹੈ ਜ ੋਉਸ 
ਨੰੂ ਬਾਕੀਆਂ ਤ� ਅਲੱਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ |   
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 ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਮੱੁ¸ਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਸੁਆਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਆਪਣੀ fਮਡਲ ਅਤੇ 
ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ �ਪਰਲੇ 10 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਵਜੀਫਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ | ਜੈਨੀ ਿਵੱਚ ਿਫਲਮ ਬਣਾ�ਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨĂ  ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਵਕਤ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਮਉਿਜ਼ਕ ਵੀਡੀਉ ਅਤੇ ਲਘੂ ਿਫਲਮ� ਦਾ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਉਿਜ਼ਕ ਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਉਹ ਇੱਕ 
ਪੂਰਨ ਿਵਕਿਸਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਜ ੋਜੋਸ਼, ਲਗਨ ਅਤੇ ਗੋਰਵ ਨਾਲ ਿਜੰਦਗੀ ਵਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ |  

1.3.5 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਣ ਦੇ ਸੂਤਰ 
ਿਲਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕੀ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ ਦੇ 
ਸਰ'ਿਤਆਂ ਨੰੁ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਮ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ 
ਰੱਖੋ | ਿਸਰਫ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਿਹੱਤ ਆਦਤ�, ਿਨਜ਼ੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਰਗੇ ਵੇਰੇਵੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਤਰ�, ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਣ ਹੋ, ਤੁਸ� ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਕੰਨĂ  ਚੰਗੀ ਤਰ� ਕਰਦੇ  
 ਹੋ | ਪਰੰਤੂ ਤੁਸ� ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਹਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |  
 

1.3.6 ਇੱਕ ਲਘੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਮੰੂਨਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ: 
ਮੇਰਾ ਨ�ਮ ਿਸਿਸਲ ਲੀਵੀਸ ਹੈ , ਅਤੇ ਮ� ਇੱਕ ਉਤੱਰਜੀਵੀ ਹ� | ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਮ� ਥਾਈਲ�ਡ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ | ਇੱਹ ਛੱੁਟੀ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਿਧਅਮ 
ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਥਕਾਵਟ ਭਰੇ ਸਮ� ਤ� ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ | 
ਪਰੰਤੂ ਜਦ� ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤ� ਉਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਹੀ ਆਇਆ, ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ| ਉਸ ਛੱੁਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਸਾਨੰੂ ਜਲਦੀ 
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਿਲਆ ਿਗਆ | ਜਦ� ਅਸ� ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਅਸ� ਪਹਾੜ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ |  ਪਾਣੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸ� ਇੱਕ ਸੱੁਰਿਖਅਤ ਥ� ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ | 
ਅਸ� ਸੁਨਾਮੀ ਤ� ਬੱਚ ਗਏ | ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ | ਜਦ� ਅਸ� ਕਈ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅਸ� 
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਨਹ� ਬਿਚਆ ਸੀ |  
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1.4  ਸਾਰ�ਸ਼ 
ਇੱਕ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਦਲ ਤ� 

ਿਲਖੋ | ਿਸਰਫ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ੋਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਿਦਲ ਤ� ਸਾਕਰਾਤਮਕ ਜ� ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ | ਉਦ� ਹੀ 
ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਠਕ ਪਸੰਦ ਕਰਣਗੇ | ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਪਸੰਦ ਨਹ� 
ਕਰਦੇ, ਸੰਭਵਤਾ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਜ� ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਠĂ ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ , ਪਾਠਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਤਾਬ ਖਤਮ ਨਹ� 
ਕਰਣਗੇ |  ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਿਲਖਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਅਨੰਦ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਿਚਪਕੇ 
ਰਹੋ | ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਜ� ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ | ਿਵਿਭੰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ  ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ | ਮ� ਬੋਲੀ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਝ ੇ ਿਬਨ� ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ 
ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਚੋਣ�ਦਾ ਲੇਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ |  

 
1.5 ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸ਼ਨ 
1. ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀਆਂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ ?  
2. ਲੇਖ ਲੇਖਣ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਚੋਣ�ਦਾ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 
3. ਇਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨੀ ਿਕਵ� ਿਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਉਪੱਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨੀ ਿਲਖੋ |  

1. Aggarwal, J.C. (2003), "Teaching of commerce", A Practical Approach, Vikas 

Publishing House Pvt. Ltd., Noida, Uttar Pradesh. 

2. Nandra, I.D.S. (2017) Strengthening Langugae Proficiency, Twenty First century 

Publications, Patiala, Punjab. 
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ਬੀ.ਐਡ ਭਾਗ-d{ik          g/go s/Jh 
                    ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 
ਪਾਠ ਨੰ. 1.2                          ਲੇਿਖਕਾ : ਡਾ. ਿਕਰਣ ਸਚਦੇਵਾ 

nypko b/yD, o;kbk ns/ ;wekbh ftfdne w[Zd/ 
Ykuk  
2H0  T[d/P 

 2.1 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
2.1.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
2.1.2 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ – ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ 
2.1.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

2.2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
2.2.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
2.2.2 ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 
2.2.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
2.2.4 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 
2.2.5 fBu'V 

2.3.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਧਿੁਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
2.3.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ   
2.3.2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦਾ ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 
2.3.3 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ 
2.3.4 ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

2.4 ;ko 

2H5 gq;skfts gqPB 
2H6 gq;skfts g[;seK 
2H0 T[d/PL 

1) fJj gkm gVQB s'A pknd s[;h ftnkfynk b/yD pko/ ikD ;e'r/. 
2) fJj gkm gVQB s'A pknd s[;h b/y b/yD ns/ ihtBh b/yD pko/ ikD ;e'r/. 

2.1 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
2.1.1     ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
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ਅਖਬਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵੱਿਦਅਕ �ਪਕਰਣ ਵਜ� ekcah ਵਰਤ� ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਉਜਪੇਪਰ ਇਨ n?ਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ ਆਈ ਈ) ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਪùਕਾਸਕ� ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ |  
ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਦੂਜ ੇ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਤ� ਅਲਗ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਖਬਾਰ� ਦਾ ਲੇਖ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਲਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਖਬਾਰ ਲੇਖ ਸੀਿਮਤ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ 
ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ | ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜੋ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਤੱਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ�ਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ 
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਹੈ |  
 ਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜ� ਸਮਾਚਾਰ ਿਲਖਾਈ ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਿਵੱਚ 
ਸਮਾਚਾਰ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਹੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ | ਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਿਸਰਫ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਉਪਜਾ�ਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਬਲਿਕ ਉਹ ਢੰਗ ਵੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 
ਮਹਤੱਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਬਰਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਲੇਖ ਭੁ {ਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ 
ਜ�ਦੇ ਹਨ | 
2.1.2  ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ – ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਸਮਾਚਾਰ ਲੇਖਣ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਉਤੱਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋfਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ – ਕੋਣ, ਕੀ, ਕਦ�, ਿਕਥ ੇਅਤੇ ਿਕ� ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਵੀ ਉਤੱਰ 
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋfਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਖਬਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਲੇਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ�ਦਾ ਹੈ | ਵੱਡ ੇ
ਅਤੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਇZਕ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ | ਸਮਾਚਾਰ ਿਲਖਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ |  
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਤਮਾਨ ਖਬਰ� ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ | 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਖਬਾਰ�, ਨਵ� ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਨਵ� ਵਾਕ�ਸ਼�, ਨਵ� ਿਵਚਾਰ� ਆਿਦ ਰਾਹ� 
ਨਵ� ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ |   ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ ਖਬਰ� ਪੜਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ  ਹੈ 
| ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜਾ�ਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾ�ਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀਅਂ ਨੰੂ ਰੋਜਾਨਾ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਸkਰੇ ਭਾਗ� ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |  ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ 
ਿਨਕਾਲਣ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਭੁਿਮਕਾਵ� ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇZਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਗ ਿਤਆਰ 
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ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੋ ਤ� ਚਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |  ਅਿਧਆਪਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ�ਿਕ�ਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਿਸੱਖਣ ਲਈ 
ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ | ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਅਂ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਬੇਿਹਸਾਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ |  
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇ Zਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ fXਆਨ ਵਧਾ�ਣ ਿਹੱਤ ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ | ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਪਾਅ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਲੈਕੇ ਆ�ਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਿਸਖਾ�ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ 
ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਹੱਤ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪ�ੇਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 
ਲਈ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਜ� ਜ ੋਉਹਨ� ਨĂ  ਪਿੜਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇZਕ ਵਪਾਰਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਡੀਟਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ Zਤਰ ਿਲਖਣਾ , ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ |  
 ਿਵਿਭੰਨ ਉਮਰ, ਯੋਗਤਾਵ�, ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀਵਾਨ ਹੈ 
ਿਜਵ� ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤ, ਿਸਹਤ, ਫੈਸ਼ਨ, ਿਫਲਮ� ਅਤੇ ਖੇਲ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਜਿਨਤਕ, 
ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਲਫ਼ਜ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਬੁਝਾਰਤ | ਦੈਿਨਕ ਕਾਿਮਕਸ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ 
ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ | ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਅਖਬਾਰ ਲੇਖ ਨੰੂ ਸ਼ਾÃਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਪਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |  
ਅਿਧਆਪਕ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਨ ਤਕਨੀਕ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ | ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

I. ਅਖਬਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |  
II. ਵਧੀਆ ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਲਖਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਬਣਾ�ਣ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਣਗੀਆਂ | 

III. ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੜਨ ਲਈ ਦੇਣ ਿਜਵ ੇਖ਼ਬਰ, ਖੇਲ, ਮੌਸਮ, ਸੰਪਾਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਿਮਕਸ | 
IV. ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ | 
V. ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼� ਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ Êਪਸ਼ਟ ਸੰਖੇਪ ਲੇਖਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

VI. ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਰੋਚਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |  
VII. ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-tਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | 

2.1.3  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
 ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਸਕੂਲ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਸਮਾਚਾਰ ਲੇਖ ਿਲਖਣਗੇ | ਅਿਧਆਏ, 
ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਪਤੱਰਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ |  
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ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ  “ਅਗਵਾਈ ਪੈਰਾ” ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ “ਉਲਟੇ ਿਪਰਾਿਮਡ” ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਰਾਹ� ਸਮਾਚਾਰ ਲੇਖ ਬਣਾ�ਣਾ ਿਸਖਣਗੇ | ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਿਵਸ਼ਾ, ਖੋਜ 
ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦ{ਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਚ 'ਣ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ| 
 ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਜਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਚਪਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਰਪੋਰਟਰ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | 
ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕਹਾਣੀ 
ਿਲਖੇਗਾ |  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲ� ਿਦZਤੀ ਸੂਚਨ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਹੱਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਿਖਆ ਸੀਮ� 
ਅਤੇ ਸਮ� ਸੀਮ� ਿਦਓ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ, ਿਸਰਲੇਖ ਿਲਖਣਗੇ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ 
ਖਾਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ( ਫੋਟਆਂੋ, ਿਚਤੱਰ, ਿਜਵ� ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |   
 ਇਸ ਤਰ�, ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨ ਲੇਖਣਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� 
ਉਪਿਨਆਸ, ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਾਿਹਤ, ਨਾਟਕ, ਿਫਲਮ�, ਕਿਵਤਾ, ਰਸਾਲੇ, ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਆਿਦ |    

2.2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
2.2.1  ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
 ਇਹ ਰੋਚਕ ਖੇਤਰ ਰਸਾਲਾ ਪਰੰਪਰ�, f;aਧਾਤ� ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦZਤੀ “ਪਰਸਪਰ-
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ” ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਬੇਿਝਜਕ ਅਤੇ ਿਮਤੱਰਤਾ 
ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਸZਖਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਿਸਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਰਤ�ਤੀ ਉਪਕਰਣ ਿਜਵ� ਿਕਰਦਾਰ, 
ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਲ�, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵੇਰੇਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ  
ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ, ਸਪਸ਼ਟ, ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੱਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ 
ਪਤਾ ਲਗਾ�ਣਾ ਿਸZਖਦਾ ਹੈ |  
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਿਲਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਲੇਖ 
ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਰੋਿਤਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਲਾ�ਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |  ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬਧ ਬਣਾ�ਣ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ 
ਿਵਚ� ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹਾਲਾਤ� ਬਾਰੇ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
ਲੇਖਣ ਸਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜ ੋਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਿਲਖਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਿਲਖ ਲ�ਦੇ 
ਹਨ ਤ� ਹੁਣ ਇਹ ਿਨਜੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਆਪਣੇ ਿਲਖ ੇਕੰਮ 
ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਕੂਲ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਲਈ ਵੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 



ਬੀ.ਐਡ ਭਾਗ-d{ik 22  g/go s/Jh 

 

ਸਟੇਜ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਦੂਸਰੇ ਿਬਰਤ�ਤ 
ਟੁਕਿੜਆਂ ਤ� ਲੰਬੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ-ਿਪ�ਯ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਸZਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਿਵਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜ ੋਕਾਫ਼ੀ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |  
 ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਹੈ ਿਕ ਰਸਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨ� ਿਵਚੋ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਪ�ੰ ਟ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਬਲਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਰਸਾਲੇ 
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ |  
2.2.2  ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

 ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਰਸਾਲਾ ਪਤੱਰਕਾਿਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਮਝ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ | ਇਹ ਇੱਕ ਦੈਿਨਕ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ�ਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਿਧਆ ਢੰਗ ਇਸ ਨੰੂ ਪੜQਨਾ ਹੈ | ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਸੰੁਦਰਤਾ, ਫੈਸ਼ਨ 
ਜ� ਤਕਨੀਕ ਵਰਗੇ ਪ�ਿਸਧ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਰਾਹ�, ਉਹ 
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ ਿਕਵ� ਪਾਠਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖਚਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਿਸਖਣਗੇ |  

 ਿਸੱਖਲਾਰਤੀ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਮੂਿਨnK ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਖਦੇ ਜਾਓ | ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਸ�ਪ ੇਕੰਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਣ |  

 ਹਰ ਇੱਕ ਿਸੱਖਲਾਰਤੀ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕ�ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ  ਿਜਸਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਿਲਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹ� ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖਲਾਰਤੀ ਿਲਖਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ� ਵਪਾਰ, ਭੋਜਨ ਜ� ਜੀਵਣਸ਼ੈਲੀ, ਮਨĄ ਰੰਜਨ 
ਜ� ਖੇਡ� ਵਰਗੇ ਿਵਆਪਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ� ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ |  

 ਰਸਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ | ਲਗਨ  ਿਸੱਖਲਾਰਤੀ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਰੱਖੇਗੀ | 
ਰਸਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ 
ਆ�ਦੀ ਹੈ |  

 ਸਮ� ਸੀਮਾਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱਖਲਾਰਤੀ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰ ਇੱਕ ਿਦੱਤੀ ਸਮ� ਸੀਮ� ਪਰੂੀ ਕਰ� | ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ� ਸੀਮ� ਨਾਲ 
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਹੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝ ੋ|  

2.2.3  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
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 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਾਈ ਦਾ ਤਰੱੁਟੀ ਰਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨਮੂਨਾ ਿਦਖਾ�ਣਾ | ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਰ� ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਚਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪੜੋ |  

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨ� � ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤ� ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਹੋ | 
 ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਢ�ਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਬਣਾਏਗਾ : 

ਪੜਣਾ ( ਉਹਨ� ਨĂ  ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ?) 
ਪਰਖਣਾ (ਉਹਨ� ਨĂ  ਿਕਵ� ਿਕਹਾ ਸੀ?) 
ਨਕਲ ਕਰਨਾ ( ਤੁਸ� ਕੋfਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ) 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਉਸ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |  

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨĂ  ਹੁਣ ਲੇਖਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢ�ਚਾ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

 ਿਪਛਲੇ ਕਦਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ( ਕਲਾ, ਫੈਸ਼ਨ, ਵਪਾਰ ਆਿਦ) 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ | 

  ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਸਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਅਸਾਨ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਰੂਚੀ ਹੈ | 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਾਹੀ 
ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠĂ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

 ਿਕ� ਜ ੋਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਖ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨĂ  ਪੈਣਗੇ |  ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ | 

 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੇਖਣ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਕੂਲ ਰਸਾਲੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੁਰ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ 
ਿਹੱਤ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ | 

2.2.4 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 
ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ 

 ਅਖਬਾਰ ਦੈਿਨਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ | 
 20 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ |  
 ਅਖਬਾਰ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਵ�, ਿਵਤੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਿਵਿਭੰਨ 

ਰੂਚੀਆਂ ਤੇ ਕ�ਦਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ |  
 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | 
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 ਅਖਬਾਰ ਆਮ ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਹੱਤ ਿਲਖ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ | 
 ਅਖਬਾਰ ਿਲਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਸਖਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਇਹ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ |  
ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ 

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ/ਪੰਤਵਾੜੇ/ਮਹੀਨĂ  ਬਾਅਦ ਆ�ਦੇ ਹਨ | 
 ਇਹ ਿਲਖਾਰੀ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਲੰਬੇ, ਿਵਚਾਰ ਯੁਕਤ ਟੁਕੜੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਠਾਠ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ 

ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਤਰ� ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨ | 
 ਰਸਾਲੇ ਖਾਸ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਖੇਡ�, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜ� ਸੰਗੀਤ | 
 ਰਸਾਲਾ ਲੇਖਣ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 
 ਰਸਾਲੇ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਹੱਤ ਿਲਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ | 
 ਰਸਾਲਾ ਿਲਖਾਰੀ ਕੋਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਚੀਜ� ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਠ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 

2.2.5  ਿਨਚੋੜ 
 “ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਜੀਵਨ ਿਲਖਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲੇਖਣ ਨੰੂ 
ਆਂਤਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸ�ਪ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ | 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਨਾ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |” 

2.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਧਿੁਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
2.3.1 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
 ਜਦ� ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨੰੂ ਅਧੁਿਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ�, 
ਤ� ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਿਲਅਤ (ਫ�ੇਡ�ੀਕਸ, 2014) | ਿਵੱਿਦਆ ਜ� ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਵਧਾਵਾ 
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਨੰਪਨੁਤਾ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਰੂਰੀ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਬੌਿਧਕ ਜੋਰ ਪਾ�ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |  
2.3.2  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦਾ ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 

ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੁbhਅਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਅਰਥਯੋਗ ਸਮਝਣ | ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਜੀ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਸ�ਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਤੀਿਵੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਪਛੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ | 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੇ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਿਦ�ਸਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਝ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਸਰਫ ਚੰਗੇ ਗਰੇਡ, ਲਾਇਕ ਿਦੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਤੇ 
ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਿਵੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਸ਼ਮੁਿਲਅਤ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ 
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ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਤੁਲਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੋf;aਸ਼ ਨੰੂ 
ਪ�ੋਤਸਾਹਣ ਦੇ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |    
ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚਰਚਾ ਰਾਹ� ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਵਧੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆਂ ਿਵਧੀ ਹੈ | ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪਿਹਲ� ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਚੰਗੀ ਤਰ� ਿਤਆਰੀ ਕਰਕੇ 
ਆ�ਣ | ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਸਰੌਤ� ਜ� ਇੰਟਰਨă ਟ ਜ� ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਣਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ| ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਬਿਹਸ, ਪ�ਿਸੱਧ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਕਚਰ, ਕਿਵਤਾ ਗਾਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਯੋਗੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਉਹਨ� ਨੰੁ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਣ |        
2.3.3 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ 
 ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤੀ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ: 
 ਪ�ਮੱੁਖ ਮੱੁਦਾ ਨĄ ਜਵਾਨਾ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਤਾ ਹੈ | ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਉਹਨ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 
ਮੱੁਹਈਆ ਨਹ� ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਖ਼ਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ 
ਹਨ | 
 ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੈ | ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 
ਠĂ ਕੇਦਾਰ� ਨĂ  ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ ੋਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਿਹੱਤ ਵਕਤ ਵਕਤ ਤੇ ਭੜਕਾ�ਦੇ ਹਨ | 
 ਤੀਜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ | ਸਾਡ ੇ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ 
ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦ� ਬੈਚਲਰ ਜ� ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੁਏਟ ਿਡਗਰੀ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ 
ਨĄ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜ� ਭੈਣ ਨੰੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖਦਾ ਜ� ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹ ਨੰੁ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ |  
ਗਰੀਬੀ ਅਗਲਾ ਮੱੁਦਾ ਜ� ਸਮੱਿਸਆ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | 
ਅੱਜਕੱਲ ਿਵੱਿਦਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹੰਗਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਿਵੱਿਦਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ |  
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਬੇਿਦਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ |  ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ 
ਉਹਨ� ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ | ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੁ ਕੇਵਲ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ |  
ਜਾਤੀਵਾਦ �ਚੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ | ਜਦ� ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਸੀ 
ਉਥ ੇਮੈ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਫੀਸ ਲ�ਦੇ ਦੇਿਖਆ (ਤੁਸ� ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ਼ 
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਫੀਸ ਲ�ਦੇ ਹਨ) | ਪਰੰਤੂ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਫੀਸ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤ� ਅਿਧਆਪਕ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ 
ਫੀਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ | ਉਸ bVਕੇ ਨĂ  ਰਕਮ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ | ਜਦ� ਮ� ਅਿਧਆਪਕ 
ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਤ� ਅਿਧਆਪਕ ਨĂ  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਵਅਸਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮ� 
ਉਸ ਤ� ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੀਸ ਨਹ� ਲੈ ਸਿਕਆ | ਪਰੰਤੂ ਅਸbhnਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਅਛੂਤ ਸੀ . ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ | 
ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ | ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | 
ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਵੱਧ 
ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ�ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਅਸਮਰਥ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ | ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ� ਜ� ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੁਲ� ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹ� 
ਕਰਦੇ |  
ਅਗਲੀ ਚੁਣੋਤੀ ਿਭ�ਸਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ� ਅਤੇ ਸਮੂਚੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ | 
ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਫੰਡ ਿਜਹੜਾ ਸਕੂਲ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ| ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ | 
ਿਵੱਿਦਆ ਦਾ ਿਨਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱੁਦਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਿਗਆਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ | ਪਰੰਤੂ ਿਨਜੀ ਸੰਸਥਾਵ� 
ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੂਕ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱਿਦਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਹੱਤ ਚੰਗੀ ਨਹ� ਹੈ |  
 ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗ� ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ� ਬਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਅਨਜਾਣਪਣ ਦਾ ਮੱੁਦਾ | ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੂਚੀ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ | ਅਿਧਆਪਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ 
ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਚਮਕਾਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ | ਿਕ� ਜ ੋਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਢੰਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ� ਦਾ ਨਵੀਣੀਕਰਨ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਮ� ਸੋਚਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਹਨĂ  ਿਜਆਦਾ ਕਠĄ ਰ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ | 
 ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਮੱੁਦਾ  ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਆਚਰਣ ਿਗਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ | ਇੱਕ 
ਅਿਧਆਪਕ ਹੀ ਿਸਰਫ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ ੋਸਮਾਜ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ 
ਕ�ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ� ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ 
ਸਾਦੀ ਿਵੱਿਦਆ ਨੰੂ ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾ ਤ� ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ 
ਅਲੱਗ ਹ? ਖਬਰ� ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਿਲਆ 
ਜ� ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜ�ਦੇ ਹਨ | 
2.3.4  ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 
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ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਈ-ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਿਵੱਚ ਅੜਚਨਾ 
 ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
 ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਨ ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਚੁਣੋਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਥ ੇਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ 
ਨਾਲ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਿੁਨਕ ਤਕਨੀਕ� ਅਿਧਆਪਕ� ਤ� ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਨ 
ਿਵੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਵੇ |  ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਸੱਿਖਅਕ-ਕ�ਦਿਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ –ਕ�ਦਿਰਤ 
ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਉਪਜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜੈ ਜ ੋਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | 
ਇਸ ਨĂ  ਭਿਵZਖ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪ {ਰਵਜ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ  
ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਅਲੱਗ  ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ | ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਤੋਣ 
ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ� ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨă ਟ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ 
ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ (ਰੋਜਨਬਰਗ,2001) | ਿਵੱਿਦਅਕ ਦਖਲ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 
ਸਮਾਿਜਕ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਿਗਆਨ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਚੋਣੋਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ  ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੁਆਰ� ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਿਧਆਪਕ-
ਿਸੱਿਖਅਕ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ | ਇਹ ਦੋ 
ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ: (1) ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੇ ਅਟੁੱ ਟ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ 
ਨੰੂ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕਨ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ (2) ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਹੱਤ 
ਨੀਤੀਆਂ ਖੋਜਣਾ 
ਪਾਠਕ�ਮ, ਅਿਧਆਪਨ ਢੰਗ , ਿਸੱਖਲਾਈ ਨਤੀਜੇ ਵਧਾ�ਣ, ਨਵ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਯੋਗਤਾ ਢ�ਚੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਪਣਾ�ਣ ਦਾ ਦਵਾਬ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵੱਿਦਆ ਿਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |  
ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਵੱਿਦਆ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੀ 
ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ | ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱਚ ਿਵੱਿਦਅਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ | ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਿਸੱਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕ-ਸੁਧਾਰ ਿਸੱਖਲਾਈ ( ਟੀ ਈ ਐਲ), ਕੰਿਪਉਟਰ-
ਅਧਾਰਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ), ਕੰਿਪਉਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ (ਸੀ ਬੀ ਟੀ), ਕੰਿਪਉਟਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ 
ਿਨਰਦੇਸ਼(ਸੀ ਏਆਈਆਰ ਆਈ), ਇੰਟਰਨă ਟ - ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ( ਆਈ ਬੀ ਟੀ) , ਵੈਬ - ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ( 
ਡਬਿਲਉ ਬੀ ਟੀ), ਆਨਲਾਈਨ ਿਵੱਿਦਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਿਵੱਿਦਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਿਸੱਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ( ਵੀ ਐਲ ਈ), 
ਐਮ-ਿਸੱਖੱਲਾਈ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਿਵੱਿਦਆ ਸਿਹਗੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਸੇ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ 
ਹਨ | ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਨ�ਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਿਹਲੁ, ਿਹੱਸੇ ਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ | 
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ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ, ਕੰਿਪT{ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਉਟਰ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦਾ 
ਅਟੁੱ ਟ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਿਧਐਨ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲ ਬਣਾ�ਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ- 
ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਭਿਵਖ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 
ਿਰਵਾਇਤੀ ਯ{ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਈ-ਿਸੱਿਖਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਕ�ਪਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ 
ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਈ-ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ ੋਕ�ਪਸ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੇ ਆਜੀਵਣ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ 
ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ | ਯ{ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਭਿਵZਖ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦ�ਸaਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ  “ਵਰਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ 
ਿਰਮੋਟ ਵਰਿਕੰਗ” ਤਕਨੀਕ� ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੁ{ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਸਮਰੱਥ 
ਬਨਾ�ਣਗੀਆਂ | ਫੇਰ ਵੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਅਜੀਵਨ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਮੁਮਿਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ 
ਈ-ਿਸੱਿਖਆ ਰਣਨੀਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਿਕ ਿਰਵਾਇਤੀ ਯੁ {ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ “ਸੇਧਤ” ਦੀ ਥ� “ 
ਬਦਲਾn” ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |   
ਐਡਂਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ� (2006) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ-ਿਸੱਿਖਆ 
ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ (ਕ) ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ (ਖ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਜੀਵਨ ਿਸੱਿਖਆ ਮੱੁਦੇ ਦੀ 
ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਲਚehਲੇਪਣ ਦੀ ਲੋੜ | 
 ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ  ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ 

ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਵ-ੈਅਿਧਐਨ, ਅਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਖਲਾਈ 
ਜ� ਿਸੱਿਖਅਕ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਡਸਟ�ਸ ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਿਮਸ਼ਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਆਮ s"ਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੋਚ ਜ� 
ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ: 

 ਸਮੁZਚੇ ਿਡਗਰੀ ਪ�ੋਗ�ਾਮ� ਸਮੇਤ ਿਵੱਿਦਆ ਤੱਕ ਸੁਧਰੀ ਖੱੁਲੀ ਪਹੰੁਚ 
 ਗੈਰ-ਫZ[ਲ-ਟਾਈਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ  ਿਹੱਤ ਵੱਿਧਆ ਏਕੀਕਰਨ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਵੱਚ 
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਉਨੱਤ ਗੱਲਬਾਤ 
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਰੱਥ ਬਣਾ�ਣ ਿਹੱਤ 

ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 
 ਤਕਨੀਕ� ਅਤੇ ਕੰਿਪਉਟਰ� ਰਾਹ� ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ 
 ਕਿਠਨਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ� ਭਾਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ ਚੱਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ |  
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  ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਅੜਚਨਾ ਜੋ ਿਸੱਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਘੱਟ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� 
ਦਾ ਸkਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ | 

 ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਲਝਣ, ਬੋਰੀਅਤ ਜ� ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ 
ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੇਜ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਨਵ� ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ� ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |  

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨੰੂ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ ਜ� ਸਮ� ਿਸਰ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ �ਚ ਬ�ਡਿਵਡਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

 ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਸਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� 
ਕਰਦੀ ( ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਐਪਲ ਮੈਸੀਨਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਿਵੰਡ ੋ ਪੀਸੀ) | ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰ ਮਦੱਦ 
ਕਰਨਗੇ | 

 ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਤਾ ਜ ੋਪਰਸਪਰ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਭਾਵ� ਇਹ ਕੋਰਸ ਈ-
ਿਸੱਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | 

 ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ �ਚ ਪਧੱਰ ਦਾ ਸਵੈ ਅਿਨਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸਮ� ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ  
ਸਾਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਵੈ-ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਿਕ� ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਿਨਭਵ ਅਕਸਰ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |  

 ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਹੱਤ ਕੋਰਸ ਸਮਗਾਰੀ ਅਨੁਿਚਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਵੱਚ ਹੈ | ਕੋਰਸ ਪਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਫਬਦੇ ਨਵ� ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਸ਼ਲ� ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਿਡਜਾਇਨ ਕੌਸ਼ਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 

  ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਿਹੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹੈ | ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਧ ੂ
ਲਾਗਤ� ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ� ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਹਨ | 

 ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਜ� ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ | 
 ਸਮਾਿਜਕ / ਆਰਿਥਕ ਅਸੁਿਵਧਾ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਪਹੰੁਚ ਤ� 

ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� , ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ) |  
 ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੁ ਵਧੀਆ ਟੱਕਰ ਨਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਿਰਵਾਇਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਾਇਬ ਹੈ | 
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 ਅਿਧਆਪਕ�-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਕੋਲ ਸੀਿਮਤ ਆਈਟੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ 
ਔਖ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |  

 ਨĂ {ਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸੁਿਵਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |  
 ਲੱਚਕਤਾ ਗੰੁਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੌਰਸ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹ� ਹੈ | 
 ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿਧਆਪਕੀ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਿਸੱਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ ਹੈ| 
 ਧੋਖਬੇਾਜh ਿਵੱਚ ਅਸਾਨੀ | 
 ਤਕਨੀਕ- ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖ ਪਾਤ | 
 ਵਰਚੁਅਲ ਅਿਧਆਪਕ-ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ gqਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ | 
 ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ | 
 ਅਿਧਆਪਕ� ਵਲ� ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ |  
 ਅਸਮਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |  
 ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਾ ਖਤਰਾ | 

 ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਿਹੱਤ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਸੁਝਾਅ: 
 ਅਿਹਮ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਿਸੱਿਖਅਕ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |  

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨੰੁ ਿਵੱਿਦਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਿਨਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਈ-ਅਿਧਆਪਨ 
�ਪਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੱਹ ਅਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਭਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦੱਦ ਕਰੇਗਾ | 

  ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਅਿਧਐਨ ਸਮਗੱਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਕੰਮ ਸੌਪਣ ਦੇ ਪ�ਜੋ?ਕਟ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨĂ  ਪੂਰੇ ਕਰਨĂ  
ਹੰੁਦੇ ਹਨ| 

 ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ ਨੰੁ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦੱਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ|  

 ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਿਵੱਚ ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਰਾਹ� ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਅਿਧਆਪਨ ਢੰਗਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ 
ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ  ਵੱਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
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 ਸਾਰੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲ� ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੜਚਨ� ਨੰੁ 
ਪਿਹਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਾ | 

 ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਸੱਖਲਾਈ-ਸਵੈ ਮੁਲ�ਕਣ, ਆਭਾਸ, ਸਵੈ ਸੰਚਾਿਲਤ ਿਸੱਖਲਾਈ, ਸਮੱਿਸਆ ਅਧਾਰਤ 
ਿਸੱਖਲਾਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਤਾਲਮੇਲ ਅਿਧਆਪਕ-ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ | 

 ਿਸੱਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ- ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੋਨć  | 
2H4 ;ko 
 ਈ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਾਗਤ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਰਵਾਇਤੀ ਅਿਧਅਪਨ ਅਧਾਰਤ 
ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਿਜਆਦਾ (ਏ ਏ ਐਮ ਸੀ, 205) | ਅਿਧਐਨ� ਨĂ  ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਈ- ਿਸੱਖਲਾਈ ਤ� ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ( ਕ�ਡਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, 2003 ਅਤੇ ਹੈਲੀ, 2001) | ਵਰਤ� ਅਤੇ 
ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਕਿਥਤ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨĂ ਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਿਮਤੱਰਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਿਡਜਾਇਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਆਈਆਰ-ਿਸੱਖਲਾਈ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਰ ਵੱਧਦੀ 
ਹੈ (ਹਾਰਡਨ ਅਤੇ ਹਾਰਟ, 2012) | ਿਦਲਚਸਪੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਈ- ਿਸੱਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਰਵਾਇਤੀ 
ਅਿਧਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਤ� ਅਲੱਗ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਬਲਿਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ |    
 ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਦੂਜ ੇਲੇਖ ਿਲਖਣ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਖਬਾਰ� ਦਾ ਲੇਖ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਅਲਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |  ਅਖਬਾਰ ਲੇਖ ਸੀਿਮਤ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ | ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜ ੋਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਤੱਰਕਾਰੀ ਦੇ 
ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ�ਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਣ ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਮਦੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਹੈ |  ਰਸਾਲਾ 
ਲੇਖਣ ਗੁਣ ਅਧਾਰਤ ਟੁਕੜੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਣ ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਦੂਸਰੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਟੁਕਿੜਆਂ ਤ� ਲੰਬੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦਾ ਿਦ�ਸਟੀਕੋਣ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਿਸਰਫ ਚੰਗੇ ਗਰੇਡ, ਲਾਇਕ ਿਦੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ 
ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਿਵੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਸ਼ਮੁbhਅਤ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 
ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਤੁਲਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੋfਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਹਣ ਦੇ ਕੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |  

2.5 ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸ਼ਨ 
1. ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਖਬਾਰ ਲੇਖਣ 

ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 



ਬੀ.ਐਡ ਭਾਗ-d{ik 32  g/go s/Jh 

 

2. ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਰਸਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ |  

3. ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਲੱਤ ਕੁਝ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ | 
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