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यो स्रोत सामग्री अमेररकी अन्त्तरााविय विकास धनयोग (यएुसएआइिी) मार्ा त अमेररकी जनताको सहयोगका कारण 
सम्भि भएको हो। यस स्रोत सामग्री धभरका विषयिस्त ुर सामग्री ह्याण्िीक्याप ईन्त्टरनेिनल र विश्व शिक्षाका 
साझा शजम्मेिारी हनु ्र धतनले यएुसएआइिी िा अमेररकी सरकारको विचारको प्रधतविशम्ित गर्ान ्भने्न जरुरी 
रै्न। 



भधूमका 

विद्यालय शिक्षा क्षेरमा विद्यमान शिक्षा नीधत तथा कायाक्रमहरू शिक्षामा समतामूलक पहुँच सधुनशित गने, शिक्षालाई 
रोजगारी उन्त्मखु िनाउने, गणुस्तरमा सिुार एिं व्यिस्थापकीय क्षमतामा अधभिृवि गरी आधथाक, सामाशजक विकासका 
लक्ष्यहरू हाधसल गनेतर्ा  लशक्षत र्न ्। नपेालको संवििानले शिक्षालाई मौधलक अधिकारको रूपमा स्थावपत गरेको 
र् । नेपालले सिैका लाधग गणुस्तरीय आिारभतू शिक्षाको सधुनशितता गना राविय एिं अन्त्तराावियस्तरमा प्रधतििता 
जनाएको र्। सन ्२०२२ सम्ममा नपेाललाई मध्यम आयस्तरको मलुकुमा स्तरोन्नधत गने तथा सन ्२०३० सम्म ठिगो 
विकासका लक्ष्य हाधसल गना सघाउ पगु्न ेगरी िैशक्षक कायाक्रम तथा नीधतहरू तय भएका र्न ्। यही पषृ्ठभधूममा विद्यालय 
शिक्षाको समग्र िैशक्षक विकासका लाधग सरकारले २०१६/१७-२०२२/२३ का लाधग ७ िषे विद्यालय क्षेर विकास 
योजना कायाान्त्ियनमा ल्याएको र्।विद्यालय शिक्षाको विकासका लाधग समता, गणुस्तर, सक्षमता र सान्त्िधभाकता विकासको 
सधुनशिताको लाधग कायाक्रम कायान्त्ियन पशुस्तका २०७७/७८ को धनमााण भई सञ्चालनमा आएको र् ।  

यसै क्रममा नपेाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले यएुसएआइधिको 
सहयोग,  ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनसेनल, विश् ि शिक्षा र स्थानीय साझेिार संस्थाहरूको (DPOs) सहकाया तथा समन्त्ियमा राविय 
प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायाक्रम लागू भएका शजल्लामध्ये १० ओटा शजल्लामा सिैका लाधग पढाइ पररयोजना लागू गरेको 
र्।सिैका लाधग पढाइ कायाक्रमले प्रारशम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको पिन धसपको विकास 
गने लक्ष राखेको र् । 

अपाङ्गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको र्रक-र्रक समस्या र आिश्यकता हनु्त्र्न।्तसथा अपाङ्गता 
तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको िैक्षशणक समस्या सम्िोिन गनाका लाधग शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास 
केन्त्रले सिैका लाधग पढाइ पररयोजनासँगको सहकायामा दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको िैक्षशणक 
आिश्यकता सम्िोिन गिै पिन धसपको विकासका लाधग  शिक्षण विधि, प्रवक्रया, क्रियाकलाप तथा शिक्षण धसकाइ 
सामग्रीहरूको प्रयोगमा समेत मद्दत गनाका लाधग यस ताधलम सहशजकरण मागाििानको धनमााण गररएको हो।यस ताधलम 
सहजीकरण मागाििानले दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूका स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयका शिक्षकहरूको 
क्षमता अधभिवृि गना मद्दत गने अपेक्षा गररएको र्।साथै यस सामग्रीले दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता केशन्त्रत समािेिी 
शिक्षासम्िन्त्िी ताधलम, अधभमखुीकरण सञ्चालन तथा धनयधमत प्राविधिक सहयोग गनामा समेत सहयोग प¥ुयाउन ेअपेक्षा 
गररएको र्। यस सामग्रीमा रहेका विषयहरूलाई सहजीकरण गिाा अभ्यास, नमनुा प्रििान, अन्त्तरवक्रया, अनभुि आिानप्रिान, 

र्लर्ल जस्ता पक्षमा जोि ठिनपुने हनु्त्र्।  

यो ताधलम सहशजकरण मागाििान सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाअन्त्तगात वि.सं. २०७८ सालमा तयार गररएको हो। 
ताधलम सहशजकरण मागाििान तयार गनामा आिश्यक सल्लाह, सझुाि तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणा महानभुािहरू तथा 
पररयोजना प्राविधिक सधमधत, सहयोगी संस्था नपेाल दृविविहीन कल्याण सङ्घ, विश्व शिक्षा तथा ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनिेनल र 
सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाप्रधत आभार व्यक्त गिै रचनात्मक सझुाि र सल्लाहका लाधग शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास 
केन्त्र हाठिाक िन्त्यिाि ज्ञापन गिार्।  

शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 

सानोठिमी, भक्तपरु 
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ताधलमका सम्िन्त्िमा ताधलमका उद्दशे्यहरू 
● बे्रलको पररचय र पूिा बे्रल वक्रयाकलापहरू ब्याख्या गना 
● िेिनागरी बे्रलधलवप, स्िर, ब्यञ्जन, आिा अक्षर, अक्षरहरू, िब्िहरू र िाक्य लेख्न र पढन 

● अंगेर्जी िेर्ल िूलो अक्षर, सानो अक्षर , िूलो अक्षर सूचक, िब्िहरू, िाक्यहरू, विराम र अन्त्य शचन्त्ह लेख्न र पढन  

● अंग्रजेी एकीकृत बे्रलको महत्ि, प्रकार, प्रयोग गना र पररशचत हनु 

● यधुनर्ाईि अंगेर्जी िेर्ल लेख्न र पढन  

● विधभन्न शिक्षण सामग्रीहरू उत्पािन र उत्पाठित िैशक्षक सामग्रीहरू प्रयोग गना  
● बे्रलमा अङ्कहरू, विराम शचन्त्हहरू, गशणतीय शचन्त्हहरू  िताउन र पररशचत हनु 

● बे्रलमा  क्रमसूचक, रोमन अङ्क, जोि, घटाउ, गणुन, भाग र सािारण धभन्नको समस्या हल गना  
● न्त्यूनदृवियकु्त  विद्याथीका लाधग कक्षा कोिा व्यिस्थापन र  उपकरणहरूको प्रयोगिारे िताउन  

● घिीको िारणाको सही ज्ञानले सहज वकधसमले खाना खान र सहज गमनिीलतािारे िताउन  

● भौगोधलक रूपमा स्थान, स्ितन्त्र रूपमा वहँििूलिारे िताउन  

● अपाङगतागमैरी तथा िालमैरी िातािरण लगायत िैशक्षक तथा सहायक सामग्रीहरूिारे िताउन । 

 

    

 ताधलम सरुुआत गनुापूिा ध्यान ठिनपुने पक्षहरू 
● आिश्यक सामग्रीहरू तयारी अिस्थामा रहेको कुरा सधुनशित गने 

● आमन्त्रण गररए अनरुूपका सहभागीहरू िा सरोकारिालाहरूको उपशस्थधत सधुनशित गने 

● सहभागीहरूको नाम िताा तथा रोचक पररचयात्मक वक्रयाकलाप गरी ताधलमको लाधग िातािरण सहज िनाउन े

● पररचयको वक्रयाकलाप समािेिी शिक्षा िा अपाङ गताको िारेमा जानकारी धलने िा ठिने प्रकारका खेल विधििाट गना 
गराउन सवकन े 

● आयोजकका तर्ा िाट सहभागीहरूलाई स्िागत तथा ताधलम िा अधभमखुीकरणका मखु्य उदे्दश्यको िारेमा जानकारी 
गराउन े

● सहभाधगतात्मक रूपमा आिश्यकता अनरुूप ताधलम धनयम धनमााण तथा विविि काया समूह जस्तो प्रधतिेिन, मनोरञ्जन, 

व्यिस्थापन समूह आठि िनाई शजम्मेिारी िाँिर्ाँि गने 

● ताधलम िा अधभमखुीकरणका विषयिस्तहुरूमा र्लर्ल गनुा अगाधि सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाकोिारेमा जानकारी 
गराउन े

● सहभागीहरूको धसकाइ अपेक्षा िा विचार सङ कलन गरी यस ताधलममा र्लर्ल गररने र गना सवकन े विषयिस्त ुिारे 

जानकारी ठिन े

● ताधलमको सरुुमा वप्रटेस्ट र अन्त्तमा पोस्टटेस्ट गने (प्रश्नािली तयारी अिस्थामा राख्ने)् 
● अन्त्य आिश्यक विषय िा थप गनुापने क्षेर िेशखएमा सोही अनरुूप ताधलकामा समािेि गना सवकन्त्र् िा र्लर्लका लाधग 

खलुा राख्न ेिा आगामी ठिनमा यस िारेमा र्लर्ल गना सझुािका रूपमा धलने  
● ताधलम िा अधभमखुीकरणको संशक्षप्त समीक्षासवहत अन्त्तमा आयोजकका तर्ा िाट समापनको वक्रयाकलाप गना लगाउन ेिा 

गराउन े
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आिारभतू तह (कक्षा १−३) मा अध्ययनरत दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका विद्याथी केशन्त्रत 

शिक्षकहरूको ५ ठिने क्षमता विकास ताधलम विषयिस्त ु

सर सङ ख्या र समयभार 
ठिन ताधलम विषयिस्त ु सर समय कैवर्यत 

१ 

अपाङ्गता 

● अपाङ्गता, अपाङ्गताको प्रकार, िगीकरण 

● दृवि अपाङ्गताको पवहचान, दृवि क्षमता पवहचान  

● दृवि अपाङ्गता भएका िालिाधलकाका लाधग सहायक सामग्रीको 
पररचय र उपयोग 

● लेखाजोखाकेन्त्रको अििारणा 

१ सर ९० धमनटे  

२ 

 समािेिी शिक्षा  (Inclusive Education)  

● समािेिी शिक्षाको अििारणा, आिश्यकता र वििषेताहरू तथा 
िािाहरू 

● काननुी प्रिािानहरू तथा समािेिी शिक्षाको व्यिस्था र अभ्यास 

● दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको शिक्षा र शिक्षण 
व्यिस्था 

● दृवि अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको शिक्षामा समािेिीकरण 

१ सर ९० धमनटे  

३ 
दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकको धसकाइ िैली  

● धसकाइसम्िन्त्िी कठिनाइ 

● सहजीकरणका उपायहरू 

१ सर ९० धमनटे  

४ 

एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण धसकाइको अििारणा 

● एकीकृत पाठ्यक्रमको अििारणा  

● आिारभतू तह कक्षा १ ३ को पाठ्यक्रम 

● पाठ्यसामग्रीको पररचय र वििषेता 
● एकीकृत विषयक्षेर 

१ सर ९० धमनटे  

५ 

पिन धसप सिुारका लाधग िैक्षशणक तथा सन्त्िभा सामग्रीको प्रयोग 

● िैक्षशणक सामग्री र धतनको प्रयोग 

● सन्त्िभा सामग्री र धतनको प्रयोग 

२ सर 
१८० 
धमनटे 

 

६ 

पढाइको पररचय, महत्त्ि र भावषक तत्त्िगत वक्रयाकलाप 

● पढाइको पररचय, महत्त्ि  
● भावषक तत्त्िगत क्षेर तथा वक्रयाकलापको पररचय र महत्त्ि 

● भावषक तत्त्िगत िैक्षशणक वक्रयाकलाप 

 

२ सर 
१८० 
धमनटे 
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७ 

एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण अभ्यास र पषृ्ठपोषण 
आिानप्रिान 

● नमनुा पाियोजना प्रस्तधुत 

● सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास  

● पषृ्ठपोषण आिानप्रिान 

३ सर 
२७० 
धमनटे 

 

८ 

कक्षाकोिा व्यिस्थापन 

● कक्षाकोिा व्यिस्थापनको अििारणा, उदे्दश्य र महत्त्ि  

● कक्षाकोिा व्यिस्थापन 

१ सर ९० धमनटे  

९ 

विद्याथी मूल्याङ्कन 

● एकीकृत पाठ्यक्रममा विद्याथी मूल्याङ्कन प्रवक्रया 
● विद्याथी मूल्याङ्कन प्रवक्रयाको अधभलेखीकरण प्रवक्रया 
● पिन धसप अधभलेख र्ारामको प्रयोग 

१ सर ९० धमनटे  

१० 

िैयशक्तक िैक्षशणक योजना र अधभभािकको संलग्नता 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पररचय, महत्त्ि 

● अियि 

● धनमााण प्रवक्रया र अभ्यास 

● अधभभािकको संलग्नता  

२ सर 
१८० 
धमनटे 

 

 
जम्मा १५ सर र जम्मा समय २२ घण्टा ३० धमनेट (हरेक सर 
९० धमनेटको हनेु र् ।) 
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१. अपाङ्गता 
 

ठिन : पवहलो                       सर : पवहलो                        समय: ९० धमनटे 

 
पररचयः  
कक्षाका सिै विद्याथी एकै अिस्थाका हुँिैनन ्तर सिैलाई शिक्षा अधनिाया रूपमा ठिनपुिार् । जसरी अपाङ्गताका प्रकार 
िेरै हनु्त्र्न ्। त्यसै गरी दृश टसम्िन्त्िी अपाङ्गताका पधन एक हो । शिक्षकले सिै प्रकारका अपाङ्गताका िारेमा जानकारी 
राखी तिनरुूपको िैशक्षक िातािरणको धसजाना गनुापिार् । यस पािमा अपाङ्गता र दृश टसम्िन्त्िी अपाङ्गताको पररचय ठिँिै 
अपाङ्गताका र दृश टसम्िन्त्िी अपाङ्गताका प्रकार, कारणका आिारमा दृश्य िशक्तमा हनुे कमीका प्रकार र यसका सहायक 
सामग्रीहरूको  िारेमा र्लर्ल गररनेर् । त्यसको साथै  लेखाजोखा केन्त्रको अििारणा, संरचना, भधूमका र शजम्मेिारी 
िारेमा र्लर्ल गररनरे् । 

 

उद्दशे्य: यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरूले िेहायिमोशजमको सक्षमताहरू हाधसल गनेर्न।्    
● अपाङ्गताको अििारणा, प्रकार िगीकरण तथा सेिा सवुििाहरूको िरेमा व्याख्या गना; अपाङ्गता सम्िशन्त्ित नीधत 

धनयम, प्राििान तथा अन्त्य सेिा िा र्ारिृशिको िारेमा तथा मयााठित िब्िािलीको िारेमा िताउन । 

● दृश टसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग आिश्यक सहायक सामग्रीहरू र धतनको प्रयोग िारेमा 
िताउन । 

● लेखाजोखा केन्त्रको अििारणा, संरचना, भधूमका र शजम्मेिारीहरूिारे व्याख्या गना।  
 

विषयिस्त:ु 

✔ अपाङ्गता तथा कायागत सीधमतताको पररभाषा, प्रकार, िगीकरण, सेिा सवुििा र मयााठित िब्िािली  

✔ दृश टसम्िन्त्िी अपाङ्गता र दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गतामा प्रयोग हनुे सहयाक सामग्री 
✔ लेखाजोखाको अििारणा, संरचना, भधूमका र शजम्मेिारी 

 

सामग्रीहरुः प्रोजेक्टर, कम््यटुर, वपवपटी स्लाइि, पािपर, न्त्यजुवप्रन्त्ट, मेटाकािा, िोिा माका र, सेतोपाटी, सहजीकरण मागाििान 
र पिन स्रोत सामग्री  
 

सहजीकरण वक्रयाकलाप: 

वक्र. नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१ विषय पररचय : 
● अन्त्तरवक्रयाको माध्यमिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन।े  

५ धमनेट  

२ अपाङ्गताको अििारणा, प्रकार, िगीकरण 

● सहभागीहरूलाई तपाईँहरूले कक्षा कोिामा िा समिुायमा कस्तो-कस्तो वकधसमको अपाङ्गता 
िेशखरहन ुभएको र् ? दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गताका लक्षणहरू के हनु्त्र्न ्? न्त्यून दृश ट र दृवि 
विहीनता र पूणा दृविविहीनमा के र्रक र् ? जस्ता विषयमा सहभागीको सङ्खख्या हेरी चार 
समूहमा र्लर्ल गराई र्लर्लका धनश्कषा वट्न लगाउन े।  

● त्यसपधर् हरेक समूहलाई पािपर वितरण (ह्याण्िआउट) वितरण गने तल ठिएको समूहगत 
विषयिस्तमुा र्लर्ल गना लगाउने र िुिँाहरू वट्न लगाउन।े  

समूह १ - अपाङ्गताको अििारणा र प्रकार 

समूह २ – गम्भीरताको आिारमा िगीकरण, कािाको प्रकार र सामाशजक सरुक्षा सेिा 
सहधुलयत  

 
६० 
धमनटे 
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समूह ३ – सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता, दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गतामा प्रयोग हनुे सहायक सामग्रीहरू   

समूह ४ – लेखाजोखा केन्त्रको संरचना, काम कताब्य र शजम्मेिारीहरू  

● सिै समूहहरूलाई आ-आफ्नो विषयिस्तलुाई प्रस्ततु गना लगाउन ेर र्लर्ल चलाउन।े  

● प्रस्तधुतपिात ्सहजकतााले अपाङ्गता, प्रकार, िगीकरण र दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता तथा सहायक 
सामग्री र लेखाजोखा केन्त्र र मापिण्िहरूको िारेमा वपवपटी स्लाइिहरू िा न्त्यजुवप्रन्त्टको 
माध्यमिाट प्रि पाररठिन।े 

 मयााठित िब्िािलीहरू 

● सहजकतााले प्रश्न गनेः हाम्रो घर समिुायमा अपाङ्गतामा के कस्ता अमयााठित िा होच्याउन े
िब्िहरूको प्रयोग हनु ेगरेको र् ? 

● िब्िहरू िोिामा वट्िै जान ेर र्लर्ल गने । त्यसपधर् सहजकतााले मयााठित र अमयााठित 
िब्िािली सूचीको प्रििान गिै प्रि पाररठिने ।  

१५ 
धमनटे 

४ प्रधतधिम्िन र मूल्याङ्कन 
● सिै सहभागीहरूलाई िईु समूहमा िाँड्न ेर तल ठिएका कथन िा प्रश्नहरू िरािार सङ्खख्यामा 

िाँधिठिने।    
● समूह “क” लाई पवहले प्रश्न सोध्ने मौका ठिने र समूह “ख” लाई उिर ठिन भन्न।े सही 

उिर भएमा अङ्क १ ठिन े। सही उतर हो िा होइन सहजकतााले िताउन।े िेरै अङ्क प्राप्त 
गने समूहलाई विजयी घोवषत गने।   

नमूना कथन (प्रश्न) हरू :  
1. िारीररक अङ्ग िा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइका आिारमा अपाङ्गताको प्रकार 

कधत र्न ्?  

2. िारीररक अिक्तताको गम्भीरताका आिारमा कधतिटा िगीकरण गररएको र् ? (४ प्रकार) 

3. अमयााठित र मयााठित िब्िािलीमध्ये िवहरा िालिाधलकाका लाधग प्रयोग हनुे २ ओटा 
उिाहरण भन्नुहोस ्।  

4. दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गताका प्रकारहरू के के हनु ्? (३ प्रकार) 

5. शिक्षकले िोिामा लेखेका  कुराहरू निेखेर िारम्िार साथीहरूसँग सोधिरहन ेदृवि विवहनता 
र न्त्यून दृविमध्ये कुन अिस्था हो ? (सही: न्त्यून दृवि) 

6. लेखाजोखा केन्त्रको संरचना, काया र शजम्मेिारीहरू के के र्न ्?  
7. स्रोत कक्षा अनगुमनमा मखु्यमखु्य मापिण्िहरू के के र्न ्? कुन ै३ ओटा भन्नुहोस ्।  

१० 
धमनटे 

 

  



7 

@. समािेिी शिक्षा 
 

ठिन : पवहलो                      सर : िोस्रो                          समय: ९० धमनटे 

  

पररचय 

समािेिीकरण र समतामूलक समाज धनमााणको धनधमि समािेिी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा र वििषे शिक्षा तथा यससम्िन्त्िी 
मौजिुा ऐन, नीधत, धनयम, सेिा तथा सवुििाहरू सम्िन्त्िमा जानकारी हनु ुजरुरी हनु्त्र्। अपाङ्गता भएका तथा कायागत 
सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूले सामना गनुापरेका समस्याहरूको पवहचान गरी सोको न्त्यूनीकरण गना सकेमा मार 
सामाशजक न्त्याय, सरुक्षा र संरक्षणमा आिाररत गणुस्तरीय शिक्षा सधुनशित गराउन सवकन्त्र्। समािेिी शिक्षा पिधतले 
राविय तथा स्थानीय तहमा कुनै पधन पररशस्थधतजन्त्य कारणले िैशक्षक अिसरिाट िशञ्चत रहेका एिं विद्यालयमा रहेर पधन 
आिश्यकता अनकूुल उपयकु्त िातािरण र सहयोगको अभािमा विद्यालय र्ाड्ने खतरामा परेका िालिाधलकाको पवहचान 
गनुाका साथै सम्पूणा िालिाधलकाको सामाशजक, सांस्कृधतक र िैशक्षक आिश्यकतालाई पूरा गना िाल–केशन्त्रत शिक्षण धसकाइ 
प्रविmया अिलम्िन गना प्रोत्साहन गिार्।अत: यस सरमा यी विषयिस्तकुो सेरोरे्रोमा रही र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा या 
गररनरे्।  
 

उद्दशे्यः यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरू धनम्न काया गना सक्षम हनुरे्न ्

 

● समािेिी शिक्षाको अििारणा, आिश्यकता, वििषेता तथा िािाहरूका िारेमा िताउन; 

● समािेिी शिक्षासम्िन्त्िी कानूनी प्राििानहरू तथा समािेिी शिक्षाको व्यिस्था र अभ्यासहरूका िारेमा िताउन; 

● दृवट सम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको शिक्षा र शिक्षण व्यिव्स्थाहरू तथा समािेिीकरणका िारेमा 
िताउन । 

 

विषयिस्त ु: 

● समािेिी शिक्षाको अििारणा, आिश्यकता, वििषेता तथा िािाहरू; 

● कानूनी प्राििानहरू तथा समािेिी शिक्षाको व्यिस्था र अभ्यासहरू; 

● दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको शिक्षा, शिक्षण व्यिव्स्थाहरू तथा समािेिीकरण ।  
 

सामग्री 
● मेटाकािा, माका र, न्त्यजुवप्रन्त्ट पेपर, स्रोत सामग्री, प्रोजेक्टर, स्रोत सामग्री, पािपर, फ्लेक्स  
 

सहजीकरण वक्रयाकलाप : 

वक्र. नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१. विषय पररचय : 
● अन्त्तरवक्रयाको माध्यमिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन।े 

१० 
धमनटे 

२. समािेिी शिक्षाको अििारणा, आिश्यकता, वििेषता तथा िािाहरू : 
● सहभागीहरूलाई िईु समूहमा विभाशजत हनु लगाउन े।  

● सहभागीहरूलाई जोिीमा िस्न लगाउने तथा समािेिी शिक्षािारेको िझुाई र्लर्ल गरेर 
मेटाकािामा लेखेर प्रस्ततु गना लगाउन।ेसाथै सहभागीहरूको िझुाइसँगै सहजकतााले तयार गरेको 
प्रस्ततुी िा सामग्री अनरुूप समािेिी शिक्षाको अििारणा िारे प्रि हनु मद्दत गने ।  

२० 
धमनटे 
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● समािेिी शिक्षाको अििारणामा र्लर्लपिात ् सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाशजत हनु 
लगाउन े। साथै समूहलाई सम्िशन्त्ित पािपर उपलब्ि गराई अध्ययन गना लगाउन ेर तल 
उल्लेशखत समूह काया गना लगाई प्रस्तधुत गना लगाउने ।  

समूह काया 
समूह १ -  समािेिी शिक्षाको आिश्यकता तथा वििेषता िारे र्लर्ल तथा प्रस्तधुत 

समूह २ - समािेिी शिक्षाको िािाहरूिारे र्लर्ल तथा प्रस्तधुत  

● सहभागीहरूको प्रस्तधुतसँगै सहजकतााले  आिश्यकता अनरुूप समान िझुाइका लाधग सहजीकरण 
गने ।  

३. समािेिी शिक्षासम्िन्त्िी कानूनी प्राििानहरू तथा समािेिी शिक्षाको व्यिस्था र अभ्यासहरू 

● समािेिी शिक्षासम्िन्त्िी कानूनी प्राििान उल्लेशखत सामग्री िा फ्लेक्स िा अध्ययन सामग्री 
ताधलम कक्षको धभिामा २।३ स्थानमा टाँस गने । उक्त सामग्री अध्ययनका लाधग समूह 
िनाई अिलोकन तथा अध्ययन गना लगाउने । 

● अिलोकनपिात ्समािेिी शिक्षाको कानूनी प्राििान, व्यिस्था तथा अभ्यास केशन्त्रत ठिक िेठिक 
खेल प्रधतयोगीता गराउने ।  

● साथै ठिक िेठिक प्रश्नोिर गिै गिाा सहजकतााले अन्त्तरवक्रयात्मक रूपमा र्लर्ल गराउँिै 
सहजीकरण गने ।  

ठिक िेठिक खेलका लाधग नमूना प्रश्नहरू 

१. दृविविहीन, न्त्यून दृवियकु्त, िवहरा, ससु्त श्रिण भएका िालिाधलकालाई धनयधमत िैशक्षक पिधतको 
अिीनमा रही ठिइन ेशिक्षा समािेिी शिक्षा हो ।- ठिक 

२. अवटज्म, िौविक, िारीररक िा अन्त्य अपाङ्गता भएका िालिाधलकालाई धनयधमत िैशक्षक पिधतको 
अिीनमा रही ठिइन ेशिक्षा पधन समािेिी शिक्षा होइन । - िेठिक  
३. सामाशजक, आधथाक िा भौगोधलक कारणले पर्ाधि पाररएका व्यशक्तलाई विभेिरवहत िातािरणमा 
ठिइन ेशिक्षा समािेिी शिक्षाअन्त्तगात पिैन । - िेठिक  
४. अपाङ्गताप्रधत अपहेलना, नकारात्मक भािना, मान्त्यता तथा अभ्यासहरू समािेिी शिक्षाका 
िातािरणीय तथा भौधतक िािाहरू हनु।् - िेठिक  
५. .......... 

३० 
धमनटे
  

४. दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको शिक्षा, शिक्षण व्यिस्थाहरू तथा समािेिीकरण 

● सहभागीहरूलाई दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग शिक्षाको व्यिस्थापन 
के कस्तो रहेको र् ?  तपाईँहरूलाई के जानकारी रहेको र् ? भन्नेिारे व्यशक्तगत रूपमा 
मशस्तस्क मन्त्थन तथा अनभुिका आिारमा जानकारी प्रस्ततु गना लगाउन े।  

● सहभागीहरूको िझुाइअनरुूप दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको शिक्षा, शिक्षण 
व्यिस्थाहरू तथा समािेिीकरणिारे सहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप अन्त्तरवक्रयात्मक 
रूपमा र्लर्ल गराउँिै सहजीकरण गने ।  

२० 
धमनटे 

५ प्रधतधिम्िन 
● केही सहभागीहरूलाई यस सरमा गरेका वक्रयाकलाप तथा धसकाइिारेको समीक्षात्मक अनभुि 

सनुाउन लगाउँिै सरको समीक्षा गने ।  

१० 
धमनटे 
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३. धसकाइमा हनुे कठिनाइ र धसकाइ िैली 
 
 

ठिन: पवहलो                      सरः तेस्रो                      समय : ९० धमनेट 

 

पररचय : 

दृश टसम्िन्त्िी समस्यालगायत िारीररक, मानधसक िा िौविक अपाङ्गताका कारणले िालिाधलकाहरूको धसकाइमा कठिनाइ 
हनुे गिार्। धसकाइमा हनुे िेरै कठिनाइहरू िालिाधलकाको न्त्यरुो िायोलोशजकल अथिा गभाािस्थामा भएका असर िा 
जन्त्मेपधर्को चोटपटकले गिाा मशस्तकमा असर पना गएमा हनु जान्त्र् । िौविक विकासमा पधन असर पनााले दृविसम्िन्त्िी 
समस्या भएका िालिाधलकाहरूको धसकाइमा प्रभाि पर्ा । तसथा यस्ता धसकाइमा हनु ेकठिनाइहरूको लक्षणहरू पिा 
लगाई धसकाइमा सहयोग परु् याउनपुने हनु्त्र् । यसका लाधग वििषे सहजीकरणका उपायहरू पधन अपनाउनपुने हनु्त्र् । 
त्यसको साथै विद्याथीहरूले धसक्ने तररका िा िैलीहरू (learning styles), महत्त्व र प्रकारहरूको बारेमा र दृष्टिसम्बन्धी 
कठिनाइ भएका बालबाललकाहरूको लागि प्रयोि हुने ववशेष सहायता सामग्रीहरूको बारेमा पनन  र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा या 
गररनरे् ।  
 

उद्दशे्य :यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरू धनम्न कुराहरू गना सक्षम हनुेर्न ्  
● धसकाइमा हनुे ७ ओटा कठिनाइहरू एिम ्धतनको लक्षणहरूको िारेमा व्याख्या गना ।   
● धसकाइमा कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूलाई धसकाइमा सहजीकरण गने उपायहरूको नमूना अभ्यास गना । 

● धसकाइ िैलीको सामान्त्य अििारणा र महत्त्ि िताउन ।  
● धसकाइ िैलीका प्रकारहरूको िारेमा व्याख्या गना । 

● दृविसम्िन्त्िी कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूको लाधग आिश्यक सहायता सामग्रीहरूको िारेमा र्लर्ल गना।  
 
विषयिस्त ु: 

● धसकाइमा हनुे ७ ओटा कठिनाइहरू, लक्षण र सहजीकरणका उपायहरू 

● धसकाइ िैलीको अििारणा, महत्त्ि िा र्ाइिाहरू 

● धसकाइ िैलीको अििारणा र प्रकारहरू  
● अपाङ्गता तथा कायागत सीधमतता (दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूले धसक्ने तररका र सहायता सामग्री) 

 

सामग्रीः प्रोजेक्टर, कम््यटुर, वपवपटी स्लाइि, न्त्यजुवप्रन्त्ट, ब्राउन चाटा, िोिा माका र, मेटाकािा, माशस्कङ टेप 

 
सहजीकरण वक्रयाकलाप : 

वक्र. नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१ विषय पररचय : 
● अन्त्तरवक्रयाको माध्यमिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन।े 

१० 
धमनटे 

२ धसकाइमा हनेु ७ ओटा कठिनाइहरू, लक्षण र सहजीकरणका धसप 

● हामी आज धसकाइमा हनुे ७ ओटा कठिनाइहरूको िारेमा र्लर्ल गिैर्ौँ भनी जानकारी 
गराउने र सहभागीहरूलाई ७ समूहमा विभाजन गने । 

● हरेक समूहलाई एक-एक ओटा धसकाइमा हनुे समस्याका लक्षण एिम ् सहजीकरणका 
उपायहरूको पािपर वितरण गने । 

● पािपरको आिारमा हरेक समूहलाई र्लर्ल गना कररि १० धमनटको समय ठिने र र्लर्ल 
गना लगाउने । सहजकतााले सिै समूहमा गएर र्लर्लको िारेमा चासो ठिने, अनगुमन गने 
र सहयोग गने।  

२० 
धमनटे
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● समूह काया सवकएपधर्, सिै समूहलाई ५-५ धमनटको समय ठिएर प्रस्तधुत गना लगाउन।े हरेक 
प्रस्तधुत लगिै आिश्यक परेमा सहजकतााले थप स्पि पािै जान े।  

३ धसकाइ िैलीको अििारणा, प्रकार र धसकाइ िैलीिारे जानकारी हनुकुो र्ाइिा  

● प्रश्निाट सरुु गिै र्ोटो मशस्तक मन्त्थन गराउन े

प्रश् न: धसकाई िैली भनकेो के हो र शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप गनुाअशघ धसकाइ िैली थाहा 
पाउनकुो र्ाइिाहरू के के हनु्त्र्न ्? भनी प्रश्न गने।   

आएका िुिँाहरूलाई समेट्िै पररचय र महत्त्िको र्ोटो समीक्षा गने । सहजकतााले पािरपोइन्त्ट 
स्लाइि िा न्त्यजुवप्रन्त्टमा िेखाउँिै पररचय र महत्त्ििारे र्लर्ल गिै प्रि पाररठिन।े  

२० 
धमनटे
  

४ अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको धसक्ने िैली िा तररका 
● सामान्त्य धसकाइ िैलीहरू पररचय र महत्त्िको िारेमा र्लर्ल भएपधर् ७ ओटा समूहलाई 

७ ओटा धसकाइ िैलीहरू िारेको पािपर वितरण गने र अध्ययन गना लगाउने; 
समूह १ – दृश्यात्मक धसकाइ िैली  

समूह २ – श्रिण धसकाइ िैली 
समूह ३ – िोलेर धसक्ने धसकाइ िैली 
समूह ४ -  र्ोएर, चलाएर र गधतिील भएर हनुे धसकाइ िैली 
समूह ५ – तावका क धसकाइ िैली 
समूह ६ – सामाशजक िा अन्त्तरव्यशक्त (social or interpersonal) धसकाइ िैली 
समूह ७ – एकल िा स्ियं (intra personal or self) धसकाइ िैली 

● समूह कायापधर् पालैपालो प्रस्तधुत गना लगाउने र सहजकतााले आिश्यकताअनसुार थप 
जानकारीसवहत प्र ट पाररठिने ।  

● त्यसपधर् सनुाइमा कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूले कसरी धसक्र्न ् र के के सहायता 
सामग्रीहरू प्रयोग गना सवकन्त्र् भन्निेारे सहजकतााले  वपवपटी िा न्त्यजुवप्रन्त्ट प्रयोग गिै एक 
एक गरी प्रस्ततु गिै प्र ट पाररठिने ।  

  

३० 
धमनटे 

५ प्रधतविम्िन र मूल्याङ्कन : 

सेसनको समग्र धसकाइको िारेमा र्ोटो समीक्षात्मक र्लर्ल गने। 

ठिक िेठिक खेलको माध्यिाट धसकाइको मूल्याङ्कन गने: 
प्रश्नहरू  

1. पढ्न लेख्न गाह्रो हनुे, अक्षर उच्चारण गना र शचन्न  गाह्रो हनुे धसकाइ समस्या ‘धिस्ग्रावर्या” हो 
िेठिक (सही उिर धिस्लेक्सीया) 

2. सामान्त्य िस्तहुरूको सङ्खख्या गणना गना, अङ्क र पैसा नशचन्ने र सामान्त्य हरवहसाि गना गाह्रो 
समस्या “धिस्ग्रावर्या” हो। 

िेठिक (सही उिर: धिस्क्यालकुधलया) 

3. धसिा लेख्न, लाइन धमलाउन र लेख्िा अक्षर र िब्िको आकार िूलो-सानो हनुे समस्या 
धिस्ग्रावर्या हो। 

ठिक  

4. सशजलो पेशन्त्सल िा कलम ठिएर लाइन भएका कवप िा ग्रार् पेपरमा लेख्न धसकाउँिा धिस्लेशक्सया 
भएका िालिाधलकालाई सशजलो हनु्त्र्। 

िेठिक (सही उिर: धिस्ग्रावर्या) 

5. िब्ि, शचरको आंशिक भाग हेरेर केहो भनेर रु्ट्याउन गाह्रो हनुे समस्या धिस््याशक्सया हो। 

िेठिक (सही उिर: दृवि प्रवक्रयामा विचलन) 

१०  

धमनटे 
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6. एकै िाउँमा िधसरहन नसक्ने, तरुुन्त्तै वक्रयाकलाप पररितान गने, ध्यान नठिने जस्तो समस्या 
सनुाइ प्रवक्रयामा धिचलन हो। 

िेठिक (सही: Attenton Deficit Hyperactvity Disorder) 

7. उस्तै िब्ि, भाषा सनुेर, िझु्न ेर सम्झने प्रवक्रयामा कठिनाइ हनु ुधिस्लेशक्सया हो। 

िेठिक (सही उिर : सनुाइ प्रवक्रयामा विचलन) 

8. पढ्िा टाउको र्कााउने, एउटा आखँा िन्त्ि गने  र वकताि कापी अ्ठ्यारोसँग समाउने सनुाइ 
प्रवक्रयामा विचलन हो । 

िेठिक (सही उिर : दृवि प्रवक्रयामा विचलन) 

9. आरू् र आफ्नो सामान सम्हाल्न कठिनाइ हनुे, िोलाइमा सन्त्तलुन नहनुे "धिस््याक्सीया” हो । 

 

थप प्रश्नहरू  

(1) धसकाइ िैली कधत वकधसमका हुँिा रहेर्न ्? कुनै ३ ओटा भन्नुहोस ्? 

(2) धसकाइ िैलीअनसुार पढाउँिा के के र्ाइिा हुँिा रहेर्न ्? 

(3) दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका विद्याथीले कसरी धसक्िा रहेर्न ्?  
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४. एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण धसकाइको अििारणा 
 

ठिन: िोस्रो                         सर: पवहलो                        समय:  ९० धमनेट 

 
पररचय 

िईु िा िईुभन्त्िा िढी विषयहरूका सान्त्िधभाक पक्षहरूलाई अथापूणा रूपमा संयोजन गरी धनमााण गररएको पाठ्यक्रमलाई 
एकीकृत पाठ्यक्रम भधनन्त्र् । एकीकृत पाठ्यक्रमका विधभन्न ढाँचाहरू र्न ् । जसमध्ये विषयगत, िहवुिषयगत, 

अन्त्तरविषयगत र विषयविहीन ढाँचा प्रचधलत र्न ्। आिारभतू तह (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रम समग्रमा िहवुिषयक 
ढाँचामा र हाम्रो सेरोरे्रो अन्त्तरविषयक ढाचँामा विकास गररएको र् । पाठ्यक्रमलाई व्यािहाररक, सान्त्िधभाक र सहज 
रूपमा कायाान्त्ियन गनाको लाधग पाठ्यसामग्रीहरूको रूपमा पाठ्यक्रम, शिक्षक धनिेशिका र विद्याथी कायापसु्तक विकास 
भई कायाान्त्ियनमा आएको र् ।यस सरमा दृविविहीन िालिाधलकाकालाई शिक्षण गने शिक्षकहरूलाई एकीकृत पाठ्यक्रम, 

पाठ्यासामग्रीको अििारणा र यसको प्रयोगका िारेमा र्लर्ल गररने र् । 
 
उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरू िेहायअनसुारका कायाहरू गना सक्षम हनुे छ्न ्: 

● एकीकृत पाठ्यक्रमको अििारणा प्रि पाना 
● आिारभतू तह (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको वििषेताहरू पवहचान गना 
● एकीकृत विषयक्षेरहरू पवहल्याउन  

 

विषयिस्त ु 

● एकीकृत पाठ्यक्रमको अििारणा  
● पाठ्यसामग्री (पाठ्यक्रम, शिक्षक धनिेशिका र विद्याथी कायापसु्तक) को पररचय र वििषेताहरू 
● पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीधिचको अन्त्तरसम्िन्त्ि  
● एकीकृत विषयक्षेरहरू 

 
सामग्री 
पाठ्यक्रम, विषयगत विद्याथी कायापसु्तक, विषयगत शिक्षक धनिेशिका 
 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

वक्र.नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१ अन्त्तरवक्रयात्मक र्लर्लको माध्यमिाट सरको पररचय, विषयिस्त,ु उदे्दश्यिारे जानकारी 
गराउनहुोस ्।  

५ 
धमनटे 

२ एकीकृत पाठ्यक्रमको अििारणा  

● सहभागीहरूलाई मेटाकािा ठिई एकीकृत पाठ्यक्रम भनकेो के हो ? दृविविहीन 
िालिाधलकालाई धसकाइ सहजीकरणमा एकीकृत शिक्षणलाई कसरी उपयोग गररएको 
र् ? भन्ने िारेमा आफ्नो िारणा लेख्न लगाउनहुोस ्। 

● सहभागीले लेखेका िारणालाई जोिीमा र्लर्ल गराई साझा िारणा िनाउन 
लगाउनहुोस ्। 

● जोिीले िनाएका साझा िारणालाई प्रस्ततु गना लगाउनहुोस ्। 

१० 
धमनटे 
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● सहभागीका विचार समेट्िै एकीकृत पाठ्यक्रमका सन्त्िभामा विषयगत ढाचँा, िहवुिषयगत 
ढाँचा, अन्त्तरविषयक ढाचँा र विषयविहीन ढाँचाका िारेमा िताइठिनहुोस ्। 

● स्लाइि प्रस्ततुीकरण तथा शचरको माध्यमिाट माधथ उशल्लशखत चारओटै ढाँचाको पररचय 
ठिई समग्र एकीकृत पाठ्यक्रम िहवुिषयक ढाँचामा र हाम्रो सेरोरे्रो विषय अन्त्तरविषयक 
ढाँचामा विकास गररएको कुरा उिाहरणसवहत प्रि पानुाहोस ्। 

३ आिारभतू तह (कक्षा १–३) को एकीकृत पाठ्यक्रमका वििेषता  

● सहभागीहरूलाई चार ओटा समूहमा विभाजन गनुाहोस ्। पाठ्यक्रम समूहगत रूपमा 
वितरण गनुाहोस ्र तपधसलका पक्षहरूमा समूहगत रूपमा अध्ययन गना लगाई समूहको 
धनकषा प्रस्ततु गना लगाउनहुोस ्। 

समूह (क) एकीकृत पाठ्यक्रमको आिश्यकता, औशचत्य र महत्त्ि  

समूह (ख) एकीकृत पाठ्यक्रम : ढाँचा र संरचना  

समूह (ग) एकीकृत पाठ्यक्रम : धसकाइ सहजीकरण प्रवक्रया  

समूह (घ) एकीकृत पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन प्रवक्रया 

● प्रत्येक समूहले प्रस्ततु गररसकेपिात ्अन्त्य समूहलाई आिश्यक पषृ्ठपोषण ठिन लगाउनहुोस ्। 
सहजकतााले स्लाइििारा माधथ उशल्लशखत एकीकृत पाठ्यक्रम ढाचँा र संरचना (िहवुिषयक र 
अन्त्तरविषयक, विषयहरू, पाठ्यघण्टा र कायाघण्टा आठि) सहजीकरण, मूल्याङ्कन प्रवक्रयाका 
िारेमा िताइठिनहुोस ्।। 

२५ 
धमनटे 

४ पाठ्यसामग्री (शिक्षक धनिेशिका र विद्याथी कायापसु्तक) को पररचय र वििेषताहरू  

● सहभागीहरूलाई अशघकै चार समूहमा विभाशजत भई िस्न भन्नुहोस ्। समूहलाई नेपाली, 
गशणत, सेरोरे्रो र अङ्खग्रजेी विषयमा विभाजन गरी ती विषयका शिक्षक धनिेशिका र विद्याथी 
कायापसु्तक ठिई मखु्य मखु्य वििेषताहरूको सूची चाटापेपरमा तयार गना लगाउनहुोस ्।  

समूह (क) नेपाली समूह   

समूह (ख) अङ्खग्रजेी समूह 

समूह (ग) सेरोरे्रो समूह 

समूह (घ)  गशणत समूह  

● समूहगत कायालाई प्रस्ततु गना लगाउनहुोस ्। 

● सहभागीले प्रस्ततु गरेका विषयिस्तकुा आिारमा एकीकृत विषयक्षेरहरूका रूपमा 
िहवुिषयक र अन्त्तरविषयका ढाचँामा राशखएका विषयिस्तहुरू, चारओटै विषयका साझा 
विषयक्षरे, तीनओटा विषयका साझा विषयक्षेर, िईुओटा विषयका साझा विषयक्षेर र 
विषयगत विषयक्षेरका पािर्िाइन्त्ट प्रस्तधुतका आिारमा स्पि पाररठिनहुोस ् ।  

३० 
धमनटे 
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५ पाठ्यक्रम  अनकूुलन   

● पाठ्यक्रम अनकूुलन भनकेो के हो भन्नेिारे र्लर्ल गराउनहुोस ्। 

● दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई धसकाउन े शिक्षकहरूले पाठ्यक्रममा भएका कुनकुन 
कुराहरूलाई अनकूुलनको लाधग ध्यान गनुापर्ा सो िारे जानकारी गराउनहुोस ्।  

● एकीकृत पाठ्यक्रम कायाान्त्ियनका क्रममा हाल भएका अनकूुलन अभ्यासका िारेमा र्लर्ल 
गराई साझा िारणा िनाउन सहयोग गनुाहोस ्। 

१५ 
धमनटे 

६ प्रधतधिम्िन 

● एकीकृत पाठ्यक्रममा समेवटन ेविषय, तहगत र कक्षागत संरचना कस्तो रहेको र् ?  
● कक्षा १ िेशख ३ सम्ममा साप्तावहक रूपमा नपेाली भाषाको पाठ्यघण्टा कधत तय गररएको 

र् ?  
● आिारभतू शिक्षा (कक्षा १–३) अन्त्तगात चार ओटै विषयका साझा विषयक्षेरहरू 

भन्नुहोस।्  
● आिारभतू शिक्षा (कक्षा १–३) अन्त्तगात नेपाली विषयका कुनै ३ ओटा विषयिस्तकुा 

क्षेरहरू भन्नुहोस।् 

● धसकाइ मूल्याङ्कन गने कुन ै३ ओटा तररकाहरू भन्नुहोस ्? 

● पाठ्यक्रममा अनकूुलन भनकेो के हो र यसका प्रकारहरू के के रहेर्न ्?   

५ 
धमनटे 
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५. पिन धसप सिुारका लाधग िैक्षशणक तथा सन्त्िभा सामग्रीको प्रयोग 

 

ठिन: िोस्रो                              सर: िोस्रो र तेस्रो                       समय:  १८० धमनेट 

 
पररचयः  

विद्याथीहरूलाई पाठ्यपसु्तक मार पढाएर शिक्षामा गणुस्तर िृवि र शिक्षणकाया प्रभािकारी रूपिाट हनु सक्र् भन्न 
सवकँिैन। यसिाट मार िालिाधलकाहरूले धसकेका कुराहरू शचरस्थायी नहनु सक्र् । र्लस्िरूप अध्ययन अध्यापन 
काया पधन अब्यािहाररक हनु सक्र् । िालिाधलकाहरूलाई धर्टो र्ररतो वकधसमले विषयिस्तमुा िक्ष िनाई व्यिहाररक 
पक्षसँग पररशचत गराउने हाम्रा विद्यालयहरूमा गराइने पिन पािनमा िैक्षशणक सामग्रीहरूको प्रयोग हनु अत्यािश्यक र्। 

शिक्षक तथा विद्याथीहरूले शिक्षण धसकाइका लाधग प्रयोग गने सामग्रीहरू न ैिैक्षशणक सामग्री हनु। जसको प्रयोगिाट 
विषयिस्तलुाई पधन सरल र सहज ढङ्गिाट शिक्षण गना सवकन्त्र् । हाम्रो िेिमा दृवि अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूका 
लाधग िजारमा िैक्षशणक सामग्रीहरू कमै प्रा्य र्न ्। त्यसकारण स्रोत शिक्षकले आरू्ले पढेको धसकेको आिारमा 
आिश्यक हनु ेिैक्षशणक सामग्रीहरू िनाउने, िजारमा उपलब्ि सामग्रीहरूलाई रूपान्त्तरण गने र कुनै सामग्रीहरू प्रा्य 
नभएमा त्यसको सट्टा अको सामान उपलब्ि गराउने गनुापर्ा। सामग्री िनाएर दृविविहीन िालिाधलकालाई  धसक्न े
िातािरण तयार पाररठिनपुर्ा। यस्ता िैशक्षक सामग्रीहरूको प्रयोगिाट विद्याथीहरूको धसजानिीलता िृवि हनुका साथै 
पिनपािनप्रधत उत्प्ररेणा जगाउनमा सहयोग पगु्र् । यसैप्रकार िालिाधलकाहरूको पिनपािनलाई अझ स्तरीय िनाउनको 
लाधग सन्त्िभा सामग्रीहरूको पधन अधत आिश्यकता हनु्त्र् । भधनन्त्र्, “सनु ेधिधसाइन्त्र्, िेखे सशम्झइन्त्र्, गरे जाधनन्त्र् र प्रयोग 
गरे िानी पर्ा” । अतः गरेर धसक्नको लाधग िैशक्षक तथा सन्त्िभा सामग्रीको अत्यन्त्तै आिश्यकता िेशखन्त्र् । 

 

उद्दशे्यः  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले  धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। । 

● िैक्षशणक सामग्रीहरूको महत्त्ििारे समीक्षा गिै िताउन । 

● सन्त्िभा सामग्रीहरू पिा लगाउन । 

 
विषयिस्तःु  

● िैक्षशणक सामग्रीहरूको पररचय र महत्ि 

● सन्त्िभा सामग्रीहरूको पररचय 

● बे्रल प्रयोगकतााको लाधग सन्त्िभा सामग्रीहरूको प्रयोग 

 
सामग्री 

●  

सहजीकरण वक्रयाकलाप  

 

वक्र. न.  वक्रयाकलाप विस्तधृतकरण समय 

1= ● अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लको माध्यमिाट सरको पररचय, उदे्दश्य, औशचत्यको िारेमा 
जानकारी गराउन े

१० 
धमनटे= 
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2 िैक्षशणक सामग्रीहरूको पररचय र महत्ि 

● दृविविहीन र न्त्यूनदृवि भएका िालिाधलकाहरूको लाधग प्रयोग हनु े तहगत िैक्षशणक 
सामग्रीहरूलाई ताधलम हलको ४ कुनामा धमलाएर राख्न े।  

● िैक्षशणक सामग्रीहरूलाई ४ समूहमा विभाजन गने र िैशक्षक सामाग्रीहरू पालैपालो 
अिलोकन गना लगाउने र अिलोकन गररएको सामाग्रीको नाम प्रयोग के के रहेर्न ्भनी 
र्लर्ल गने र सहजकतााले वटपोट गिै प्रि पाने । 

 

● केही शजज्ञािा िा प्रश्नहरू भए र्लर्ल गने र प्रि पाररठिन।े   

४० 
धमनटे= 

 

 

३ ● सन्त्िभा सामग्रीहरूको प्रयोग र र्लर्लः 
सन्त्िभा सामाग्रीको प्रयोग सम्िन्त्िमा सहजकतााले नमनुा प्रििान गिै सहभागीहरूलाई 
पालैपालो अभ्यास (र्ोटो र्ोटो भधूमका प्रििान) गराउन े।  
सहभागीले गरेको अभ्यासमा सहजकतााले पषृ्ठपोषण ठिन ेर आिश्यकताअनसुार पनुः नमनुा 
प्रििान गने ।  

● अन्त्तमा सहजकतााले थप व्याख्या गररठिने र प्रि पाररठिने। 

६० 
धमनटे 

४ दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूलाई उपयकु्त हनु ेस्थानीयस्तरमा पाइन ेसन्त्िभा र 
िैक्षशणक सामाग्रीहरको सङ्कलन र प्रयोग 

सहभागीहरूलाइ ४ समूहमा विभाजन गने र दृविविहीन र न्त्यूनदृवि भएका िालिाधलकाहरूको 
शिक्षण धसकाइमा सहयोग गने सामाग्रीहरू सङ्कलन गना लगाउन े

सङ्कलन गररएको सामाग्रीहरूको नाम र उक्त सामाग्रीको प्रयोगसम्िन्त्िी समूहलाई प्रस्ततु गना 
लगाउन े। 

सङ्कलन गररएको सामाग्री दृविविहीन र न्त्यूनदृवि भएका मध्ये कसलाई िढी उपयकु्त हनु्त्र् 
िगीकरण गना लगाई दृविविहीन र न्त्यूनदृवि लेशखएको मेटाकािा भएको स्थानमा जम्मा गना 
लगाउन े।   

 स्थानीयस्तरमा पाइने सम्भावित सन्त्िभा र िैक्षशणक सामाग्रीहरूको ताधलका, सङ्कलन र प्रयोगको 
महत्त्ि सम्िन्त्िमा वपवपवटमा िेखाउिै प्रि पाने ।  

 

६० 
धमनटे 

५ प्रधतधिम्िन 

● सेसनको समग्र धसकाइको िारेमा र्ोटो समीक्षात्मक र्लर्ल गने। मूल्याङ्कनको लाधग 
तलका प्रश् नहरू सोध्न,े 

● सन्त्िभा सामाग्री िैक्षशणक सामाग्रीको नाम लेशखएको टुक्राहरू सिै सहभागीलाई वितरण 
गने ।  

● एउटा न्त्यजुवप्रन्त्टमा सन्त्िभा सामाग्रीहरूको काम अको न्त्यजुवप्रन्त्टमा िैक्षशणक सामाग्रीको 
काम लेखेर धभिामा टाँधसठिन।े  

● सहभाधगहरूलाई आरू्लाई परेको सामाग्रीको टुक्रा न्त्यजुवप्रन्त्टमा लेशखएको सामाग्रीहरूको 
कुन कामसँग धमल्र् टाँस्न लगाउने । 

● टाँसेको धमलेको नधमलेको हेरेर आिश्यकताअनसुार पषृ्ठपोषण ठिने  

 १० 
धमनटे  
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६. पढाइको  पररचय, महत्त्ि र भावषक तत्त्िगत वक्रयाकलाप 

 

ठिन : तेस्रो                      सर : पवहलो र िोस्रो                 समय : १८० धमनेट 

 
पररचय 

पढाइ भन्नाले सामान्त्यतया र्ापामा लेशखएका सामग्री पढेर अथा िोि गनुा भन्ने िशुझन्त्र्। पढाइको मखु्य उदे्दश्य भनकैे 
िोि र अधभव्यशक्त क्षमताको विकास गनुा हो। पिन धसप विकास प्रभािकारी रूपमा भएमा यसले भाषा विषयका साथै 
अन्त्य विषय पढ्न ेर िझु्ने क्षमताको विकासमा सहयोग गर्ा। पढ्न जानेपधर् सामाशजक, विज्ञान, गशणतजस्ता अन्त्य विषयहरू 
िझु्न र जान्न पधन सहज हनु्त्र् । प्रारशम्भक तहका कक्षामा राम्ररी िझेुर पढ्न ेक्षमताको विकास गरी पढाइप्रधत रुशच 
जगाउन सवकएमा विद्याथीको पढाइको जग िधलयो हनु्त्र् र यसले समग्र धसकाइ उपलशब्ि हाधसल गना सघाउ 
पगु्र् ।प्रारशम्भक तहमा शिक्षण गने तथा दृविविहीन िालिाधलकालाई धसकाइ सहजीकरण गने शिक्षकहरूले पिन धसप 
विकास गनाको लाधग पढाइका तत्त्ि, भावषक तत्त्िगत क्षेरहरू तथा यसका शिक्षण वक्रयाकलापहरूिारे जानकार 
हनुपुिार्।आिारभतू तह कक्षा १ िेशख ३ सम्म अध्ययनरत विद्याथीको पिन धसप विकासका लाधग भावषक तत्त्िहरू 
धनिाारण गररएका र्न ्। भावषक तत्त्िअन्त्तगात ध्िधन सचेततीकरण, श्रव्यदृश्यिोि, लेख्यिणा सचेतीकरण, पिनप्रिाह, 

िब्िभण्िार, पिनिोि, 

कायामूलक व्याकरण र लेखाइ पिार्न ्। भावषक तत्त्िले विद्याथीहरूमा िोि र अधभव्यशक्त ििैु पक्षको समानान्त्तर विकास 
गराउँर् । तसथा यस सरमा सहभागीहरूलाई पढाइका महत्त्ि तथा भावषक तत्त्िगत क्षेरका िारेमा र्लर्ल हनुे र् ।  
 
उद्दशे्य 

 यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरू िेहायिमोशजमका काया गना सक्षम हनुे र्न ्M 
● पढाइ पररचय र महत्त्ि िताउन 

● ध्िधन सचेतीकरण, श्रव्य÷दृश्यिोि, लेख्य िणा सचेतीकरण, पिन प्रिाह, िब्िभण्िार, पिनिोि, लेखाइ र 
कायामूलक व्याकरणका सम्भावित वक्रयाकलाप प्रस्ततु गना  

 
विषयिस्त ु

● पढाइ धसपको पररचय र महत्त्ि 

● भावषक तत्त्िगत क्षेर तथा वक्रयाकलापहरू 

 
सामग्री 
एकीकृत पाठ्यिम, ववद्यार्थी काययपसु्तक, लशक्षक ननरे्दलशका 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

वक्र.न.  वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१ अन्त्तरवक्रयात्मक र्लर्लको माध्यमिाट सरको पररचय, उदे्दश्य र औशचत्यको िारेमा जानकारी 
गराउनहुोस ्।  

५ 
धमनटे 

२ पढाइ तथा भावषक तत्त्िगत क्षरेहरू 

● पढाइ के हो र  भावषक तत्त्िगत वक्रयाकलाप भन्नाले के िशुझन्त्र् भन्ने िारेमा व्यशक्तगत 
रूपमा आफ्ना िारणा वटपोट गना लगाउनहुोस ्।  

८० 
धमनटे 
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● सहभागीले वटपोट गरेका विषयिस्तलुाई प्रस्ततु गना लगाउनहुोस ्। 

● सहभागीका िारणा समेट्िै पढाइ तथा भावषक तत्त्िगत क्षेरसम्िन्त्िी पािर्िाइन्त्ट प्रस्ततु 
गिै समान िझुाइका लाधग सहजीकरण गनुाहोस ्। 

● कुनै एक विषयक्षेरलाई धलई नेपाली विषयको पाठ्यक्रम, विद्याथी कायापसु्तक र शिक्षक 
धनिेशिकाका ध्िधन सचेतीकरण, श्रव्य÷दृश्यिोि, लेख्य िणा सचेतीकरण, पिन प्रिाह, 

िब्िभण्िार, पिनिोि, लेखाइ र कायामूलक व्याकरणका सम्भावित कायाकलापको िारेमा 
िताइठिनहुोस ्। 

● दृविविहीन िालिाधलकालाई धसकाइ सहजीकरणका क्रममा भावषक तत्त्िगत 
वक्रयाकलापहरूलाई अनकूुलन गरी धसकाइ सहजीकरण गने तररका, विधि र कायाकलापहरूका 
िारेमा िताइठिनहुोस ्। 

३ भावषक तत्त्िगत वक्रयाकलापका अनभुि तथा असल अभ्यास र कठिनाइ  

● सहभागीहरूलाई ८ ओटा समूहमा विभाजन गनुाहोस ्। 

● समूहमा सहभागीहरूलाई आआफ्नो विद्यालयको प्रारशम्भक कक्षाहरूमा दृविविहीन 
िालिाधलकाको पिन धसप सिुारका लाधग गरररहेका वक्रयाकलापिारे मशस्तक मन्त्थन गना 
लगाउनहुोस ्। 

● समूहमा र्लर्ल गिै ठिइएको नमनुा कायाअनरुूप आफ्नो विद्यालयमा भएका असल अभ्यास 
र भोगेका कठिनाइहरूका िारेमा समूहमा र्लर्ल गिै वटपोट गना लगाउनहुोस ्।  

समूह कायाका लाधग नमनुा काया  
समूह १. ध्िधन सचेतीकरण शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह २. श्रव्यदृश्य िोि शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह ३. लेख्य िणा सचेतीकरण शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह ४. पिन प्रिाह शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह ५. पिन िोि शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह ६. िब्िभण्िार शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह ७. लेखाइ शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ 

समूह ८. कायामूलक व्याकरण शिक्षणका असल अभ्यास तथा कठिनाइ  
● समूहमा र्लर्ल तथा वटपोट गररएका वििरण िा वक्रयाकलापहरूिारे प्रत्येक समूहिाट 

एकजनालाई प्रस्तधुत गना लगाउनहुोस ्।  
● प्रस्तधुतसँगसँग ै दृविविहीन िालिाधलकाको धसकाइ सहजीकरणका क्रममा आएका 

कठिनाइहरूको सम्िोिनका उपायिारे अन्त्तरवक्रयात्मक रूपमा र्लर्ल गनुाहोस ्र थप स्पि 
पानुाहोस ्।  

९० 
धमनटे 
 

४ प्रधतधिम्िन  

तलका नमनुा प्रश्नहरू अनरुूप सरको प्रधतधिम्िन गनुाहोस ्:  

● पढाइ के हो र िालिाधलकाको लाधग पढाइको के महत्त्ि र् ? 

● भावषक तत्त्िगत क्षेरहरू के के हनु ्? 

● लेख्य िणा सचेतीकरणका कुन ैतीन वक्रयाकलाप भन्नहुोस ्? 

५ 
धमनटे 
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७. एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण अभ्यास र पषृ्ठपोषण आिानप्रिान 

 

ठिन: तेस्रो र चौथो                सर: तेस्रो, पवहलो र िोस्रो              समय: २७० धमनेट 

 
पररचय 

ताधलमिाट भएको धसकाइ कक्षाकोिामा पगु्ने कुराको सधुनशित गनाका लाधग प्रशिक्षाथीहरूको समूहमा न ैरहेर गररन े
शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण हो । सूक्ष्म शिक्षण धनयशन्त्रत र सरुशक्षत िातािरणमा गररने अभ्यास हो । यस्तो कायाको उदे्दश्य 
अभ्यास गरी धसपमा विकास गनुा हो । यो त्यस्तो शिक्षण प्रविधि हो जसले निप्रिेिी र अनभुिी ििैु शिक्षकलाई आफ्नो 
शिक्षणमा सिुार गने मौका प्रिान गिार् । सूक्ष्म शिक्षण िेरै िाउँमा उपयोग गना पधन सवकन्त्र् । यस्तो कायामा शिक्षण 
धसकाइ वक्रयाकलापको समाधप्तपधर् पषृ्ठपोषण ठिइन्त्र् । एउटा पाि शिक्षण गिाा नेपाली विषय र अन्त्य विषयका साझा 
धसकाइ क्षेरका आिारमा शिक्षण गने कायालाई यहाँ एकीकृत शिक्षण भधनएको हो । त्यसरी शिक्षण गना शिक्षकलाई 
सक्षम िनाउनका लाधग यो खण्िमा एकीकृत र पिन तत्त्िहरूको आिारमा शिक्षण गने अभ्यास काया समािेि गररएको 
हो । प्रारशम्भक कक्षामा पढाइ धसप विकास गनाका लाधग मखु्य शिक्षण रणनीधतका रूपमा क्रधमक धसकाइ रणनीधत (म 
गरु्ा, हामी गर्ौँ, धतमी गर) अपनाइएको र् ।  
 
उद्दशे्य  
(क) भावषक तत्त्िगत वक्रयाकलापहरूको नमनुा पाि प्रस्तधुत र शिक्षण अभ्यास गना 
(ख) एकआपसमा पषृ्ठपोषण आिानप्रिान गना 
 
विषयिस्त ु

● भावषक तत्त्िगत नमनुा प्रस्तधुत (सहजकताािाट) 
● सूक्ष्म शिक्षण (सहभागीलाई) 
● पषृ्ठपोषण 

 
सामग्री  
पाठ्यक्रम, विद्याथी कायापसु्तक, शिक्षक धनिेशिका, पाियोजना 
 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

वक्र. नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१ अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै सरको पररचय, उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउनहुोस ्।  ५ धमनेट 
२ भावषक तत्त्िगत शिक्षणको नमनुा प्रस्तधुत (सहजकताािाट)   

● सहजकतााले एकीकृत पाठ्यक्रमको कुनै एक विषयक्षरे र भावषक तत्त्िगत 
वक्रयाकलापमा आिाररत भई तयार भएको पाियोजना प्रस्ततु गनुाहोस ्। 

● सहजकतााले कक्षा १ िेशख ३ मध्ये कुनै एउटा कक्षाको कुनै एउटा नमनुा 
पाियोजनािमोशजम ४० धमनटेको नमनुा शिक्षण गनुाहोस ्।  

● शिक्षणपधर् सहभागीिाट पषृ्ठपोषण माग गनुाहोस ्र राम्रा तथा सिुारका पक्षिारे र्लर्ल 
गनुाहोस ्। 

९० 
धमनटे 

  

३ सूक्ष्म शिक्षण (सहभागीलाई)  

● प्रत्येक सहभागीलाई कक्षा १ िेशख ३ मध्ये कुनै एउटा कक्षाको कुनै एक विषयक्षेरको 
पािअनसुार (३–४ तत्ि समेटी) एउटा सहजीकरण योजना तयार गना लगाउनहुोस ्। 

१७० 
धमनटे 
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सहजीकरण योजानाअनसुारको दृविविहीन िालिाधलकाका लाधग उपयकु्त सामग्रीसमेत 
धनमााण िा सङ्कलन गना लगाउनहुोस ्।  

● सहभागीलाई चारजनाको समूहमा विभाजन गरी हरेक समूहिाट एक जनालाई एकैपटक 
सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास गना लगाउनहुोस ्। सूक्ष्म शिक्षण गनेिाहेकका िाकँी सिस्यलाई 
पषृ्ठपोषण प्रिान गना लगाउनहुोस ्। सूक्ष्म शिक्षणका क्रममा सहजकतााले सिै समूहको 
अिलोकन गरी पषृ्ठपोषण प्रिान गनुाहोस ्।  

● हरेक सहभागीलाई सूक्ष्म शिक्षणको अभ्यासिाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका आिारमा पनुः आफ्नो 
सहजीकरण योजना सिुार गना लगाउनहुोस ्।  

● गोलाप्रथािाट कुन ै िईु जना सहभागी र्नोट गरी पररमाशजात सहजीकरण योजनाका 
आिारमा पूरै समूहमा शिक्षण गना लगाउनहुोस ्। कुनै तीन सहभागीलाई पषृ्ठपोषण र्ाराम 
ठिई पषृ्ठपोषणका िुिँाहरू वटपोट गना लगाउनहुोस ्।  

● सहजकतााले धनकषासवहत दृविविहीन िालिाधलकालाई शिक्षण गिाा ध्यान ठिनपुने पक्ष, 

पाठ्यक्रम अनकूुलन, सामग्रीको प्रयोग जस्ता पक्षहरू समेटी समग्र कक्षा शिक्षणको िारेमा 
पषृ्ठपोषण प्रिान गनुाहोस ्।  

४ प्रधतधिम्िन 

● दृविविहीन िालिाधलकालाई पढाइ धसप विकासका लाधग धसकाइ सहजीकरण गिाा यो सूक्ष्म 
शिक्षण अभ्यासले कसरी सहयोग पयुााउँर् ? 

● नमनुा शिक्षण गिाा प्राप्त पषृ्ठपोषणलाई दृविविहीन िालिाधलकाको धसकाइमा कसरी उपयोग 
गनुाहनु्त्र् ? 

५ धमनेट 
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८. कक्षाकोिा व्यिस्थापन 

 

ठिन : चौथो              सर : तेस्रो                            समय : ९० धमनेट 

 
पररचय : 

सिै िालिाधलकाहरूको धसकाइ सधुनशितताका लाधग कक्षाकोिामा विविि पक्षहरूको व्यिस्थापन अपररहाया हनु्त्र्। वििेष 
गरी कायागत सीधमतता तथा अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको धसकाइ सधुनशित गना भौधतक, िसाइ, सामग्री, सन्त्िभा 
सामग्री, र्ापामय िातािरण जस्ता व्यिस्थापनका विधिि पक्षहरूमा ध्यान ठिनपुने हनु्त्र्। अतः यस सरमा अपाङ्गता-मैरी 
कक्षाकोिा व्यिस्थापनका पक्षहरूमा केशन्त्रत र्लर्ल गररनरे्।  
 

उद्दशे्य: यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरूले िेहायिमोशजमको सक्षमताहरू हाधसल गनेर्न:् 

● कक्षाकोिा व्यिस्थापनको अििारणा, उदे्दश्य र महत्त्ि िताउन 

● अपाङ्गमैरी कक्षाकोिा व्यिस्थापनका विविि पक्षहरूको व्यिस्थापन तररकाहरू िारे ब्याख्या गना 
● धसकाइमैरी कक्षाकोिा व्यिस्थापनको िारेमा व्याख्या गना 
● दृविविहीन एिं न्त्यून दृवियकु्त िालिाधलकाहरूको कक्षाकोिा व्ियस्थापनका तररकाहरू िताउन;  

 

विषयिस्त:ु 

● कक्षाकोिा व्यिस्थापनको अििारणा, उदे्दश्य र महत्त्ि 

● अपाङ्गमैरी कक्षाकोिा व्यिस्थापनका विविि तररकाहरू  
● कक्षाकोिामा धसकाइमैरी व्यिस्थापन तथा विविि पक्षहरूको व्यिस्थापन 

 

सामग्री  
●  

 सहजीकरण वक्रयाकलाप : 
वक्र.नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१ अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै सरको पररचय, उदे्दश्य र औचत्यिारे   जानकारी गराउने। ५ धमनेट 

३ कक्षाकोिा व्यिस्थापनका विविि पक्षहरू 

● सहजकतााले सहभागीहरूलाइ ४ समूहमा विभाशजत हनु लगाउने ।  

● त्यसपधर् ४ ओटा समूहलाई पाि पर िा स्रोत पशुस्तका वितरण गरी धनम्न कुराहरू 
अध्ययन गरी प्रस्ततु गना लगाउन।े 

● समूह १ – कक्षाकोिा व्यिस्थापनका विविि पक्षहरू 

● समूह २ – धसकाइ मैरी कक्षाकोिा व्यिस्थापनमा ध्यान ठिनपुने कुराहरू 

● समूह ३ – धसकाइ क्षमताको आिारमा गररन ेकक्षा व्यिस्थापन 

● समूह ४ – विवििता व्यिस्थापनका विविि पक्षहरू 

● समूह काया सवकएपधर् पालैपालो प्रस्ततु गना लगाउने र र्लर्ल गिै थप िुिँाहरू 
आिश्यक भए सहजकतााले थपेर प्रि पाररठिन।े   

८० 
धमनटे 

४ प्रधतधिम्िनः  

र्ोटो समीक्षात्मक र्लर्ल गने। त्यसपधर् सहभागी मूल्याङ्कनको लाधग धनम्न प्रश् नहरू गनेः  

● कक्षाकोिा व्यिस्थापन गिाा कुन कुन पक्षलाई विचार गनुापने रहेर् ? 

● धसकाइको आिारमा कक्षाकोिा व्ियस्थापन भनकेो के हो र के के हनुपुर्ा ? 

● विवििता व्यिस्थापन के के कुराहरू पिार्न ्? 

५ धमनेट 
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९. विद्याथी मूल्याङ्कन 

 

ठिन : पाचँौ                    सरः पवहलो                            समय : ९० धमनटे 
 
पररचय : 
आिारभतू तहको कक्षा १-३ मा औपचाररक प्रकृधतको आिधिक परीक्षा सञ्चालन गरी विद्याथीको धसकाइको मूल्याङ्कन 
अथाात ् धनणायात्मक प्रयोजनको परम्परागत पिधतको मूल्याङ्कनले िालिाधलकालाई धसकाइका लाधग प्रोत्साहन गने र 
धसकाइमा सहयोग गने कायामा योगिान गना सक्िैन भन्ने कुरालाई आत्मसात ्गरेको र् । यस सन्त्िभामा विद्याथी मूल्याङ्कनले 
उनीहरूलाई धसकाइका लाधग प्रोत्साहन गनुाका साथै धसकाइ सिुारका लाधग मागाप्रिस्त गनुापिार् भन्ने दृविकोणमा आिाररत 
भई कक्षाकोिामा आिाररत मूल्याङ्कनका प्रविmया, रणनीधत तथा सािनहरू प्रयोग गनुा आिश्यक र् । कक्षाकोिामा आिाररत 
मूल्याङ्कनका लाधग विधभन्न वकधसमका सािनहरू प्रयोग गरेर विद्याथीको धसकाइको धनरन्त्तर लेखाजोखा गरी शिक्षण धसकाइ 
प्रविmयाको अधभन्न अङ्गका रूपमा अभ्यास गरी धसकाइ सिुारमा उपयोग गररन्त्र् । कक्षाकोिामा आिाररत यस्तो मूल्याङ्कनको 
अधभलेखलाई सशञ्चत गरी आिश्यकतानसुार धसकाइको मूल्याङ्कनका रूपमा अथाात ् विद्याथीको धसकाइस्तर पवहचान गने 
प्रयोजनमा पधन प्रयोग गना सवकने हनु्त्र् । यसरी धनमााणात्मक उदे्दश्यले गररने कक्षाकोिामा आिाररत मूल्याङ्कनको 
अधभलेखलाई धनणायात्मक प्रयोजनमा पधन प्रयोग गना सवकन ेभएकाले यस्तो मूल्याङ्कन पिधतलाई धनरन्त्तर मूल्याङ्कन पिधत 
पधन भन्ने गररन्त्र् ।  
आिारभतू तहको कक्षा १-३ मा गररने विद्याथी मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्य धसकाइ सिुार गने धनमााणात्मक हनुे भए पधन 
आिश्यकतानसुार यसको अधभलेख व्यिशस्थत गरी समग्र धसकाइस्तर धनिाारण गने प्रयोजनमा पधन प्रयोग गना सवकन्त्र् । 
आिारभतू तहको कक्षा १-३ को एकीकृत संरचनाको पाठ्यिmमअनसुार चारओटा विषयक्षेर नेपाली भाषा, गशणत, हाम्रो 
सेरोरे्रो र अङ्खग्रजेी भाषामा विद्याथीको मूल्याङ्कनका लाधग प्रयोग गररने विधि, प्रविmया तथा सािनहरू पवहचान गररने र् । 
त्यसै गरी यस मागाििानमा अपेशक्षत धसकाइ उपलशब्िमा विद्याथीको धसकाइस्तरको मूल्याङ्कन तथा सिुारात्मक धसकाइको 
अधभलेखीकरण गने तररका र अधभलेखीकरण सािनसमेत समािेि गररएको र् । यसैका आिारमा मातभृाषा तथा स्थानीय 
पाठ्यिmममा विद्याथीको मूल्याङ्कनका लाधग आिश्यक सािन तथा प्रविmया विकास गरी अधभलेखीकरण गना सवकन ेहनु्त्र् । 

 

कक्षा १-३ मा गररन ेविद्याथी मूल्याङ्कनलाई धसकाइ प्रविmयाकै अधभन्न अङ्गका रूपमा प्रयोग गनुा पिार् । यस्तो मूल्याङ्कनको 
मखु्य उदे्दश्य विद्याथीको धसकाइ उपलशब्ि तथा कमजोरीहरूको धनरन्त्तर लेखाजोखा गरी धसकाइ सिुारका लाधग पषृ्ठपोषण 
प्रिान गनुा हो । यस्तो पषृ्ठपोषण िईु चरणमा हनु सक्िर् । पवहलो चरणमा शिक्षण धसकाइको िmममा िा धनशित 
विषयिस्त ुधसकाइपिात ्गररएको मूल्याङ्कनमा अपेशक्षत उपलशब्ि प्राप्त गना नसकेका विद्याथीका कठिनाइका क्षेर पिालगाई 
सिुारात्मक धसकाइ विmयाकलाप सञ्चालन गनुा र िोस्रो चरणमा पटकपटकका सिुारात्मक धसकाइ विmयाकलापिाट पधन 
धसकाइ सिुार हनु नसकेका विद्याथीहरूका लाधग उपचारात्मक धसकाइ विmयाकलाप तजुामा गरी धसकाइमा सिुार 
गनुापिार् । कक्षाकोिामा आिाररत धनमााणात्मक मूल्याङ्कनले प्रत्येक विद्याथीलाई न्त्यूनतम धसकाइ स्तर प्राप्त गने सधुनशितता 
गरी माधथल्लो धसकाइ स्तर प्राप्त गना सहयोग गनुापिार् । तसथा यस सरमा आिारभतू तह कक्षा १-३ पाठ्यक्रम केशन्त्रत 
विद्याथी मूल्याङ्कन तथा नेपाली विषयका वक्रयाकलाप केशन्त्रत मूल्याङ्कनमा रहेर र्लर्ल गररनरे् । 

 

उद्दशे्य : यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरूले िेहायिमोशजमको सक्षमताहरू हाधसल गनेर्न:् 
● एकीकृत पाठ्यक्रममा विद्याथी मूलयाङ्कन प्रवक्रयािारे िताउन; 

● विद्याथी मूल्याङ्कन प्रवक्रया तथा अधभलेख र्ारामिारे िताउन; 

● नेपाली विषय केशन्त्रत मूल्याङ्कन तथा अधभलेखीकरणिारे िताउन;  

● पढाइ अिस्था अधभलेख र्ारामिारे िताउन । 
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विषयिस्त:ु 
● एकीकृत पाठ्यक्रममा विद्याथी मूल्याङ्कन प्रवक्रया; 
● विद्याथी मूल्याङ्कन प्रवक्रया तथा अधभलेख र्ाराम; 

● नेपाली विषय केशन्त्रत मूल्याङ्कन तथा अधभलेखीकरण; 

● पढाइ अिस्था अधभलेख र्ाराम । 

 
सामग्री 

● मेटाकािा, माका र, न्त्यजुवप्रन्त्ट पेपर, स्रोत सामग्री, प्रोजेक्टर, स्रोत सामग्री, पािपर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यक्रम, 
मूल्याङ्कन र्ाराम तथा पढाइ अिस्था अधभलेख र्ाराम 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप: 
वक्र. नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१. अन्त्तरवक्रयात्मक र्लर्लको माध्यमिाट सरको पररचय, विषयिस्त,ु उदे्दश्यिारे जानकारी 
गराउने।  

५ धमनेट 

२. एकीकृत पाठ्यक्रममा विद्याथी मूल्याङ्कन प्रवक्रया तथा अधभलेखीकरण र्ाराम : 
● सहभागीहरूलाई ३  समूहमा विभाशजत हनु लगाउन े।  

● ििैु समूहलाई मूल्याङ्कन भनकेो के हो ? मूल्याङ्कनका विधि िा तररका तथा सािनहरू र 
मूल्याङ्कनको अधभलेखीकरणिारेको िझुाइ तथा अभ्यासिारेको अनभुििारे र्लर्ल गना 
लगाउन े। साथै र्लर्ल गरेका कुराहरू िुिँागत रूपमा प्रस्ततु गना लगाउन े।  

● प्रस्तधुतपिात ्हरेक समूहलाई एकीकृत पाठ्यक्रमअनरुूप विद्याथी मूल्याङ्कन तथा मूल्याङ्कनको 
अधभलेखीकरणको पािपर वितरण गने तथा अध्ययन गना लगाउने र तल उशल्लशखतअनरुूप 
समूहकाया गना लगाई प्रस्ततुी गना लगाउने ।  

समूहकायाः 
समूह १ -  एकीकृत पाठ्यक्रमअनरुूप मूल्याङ्कन तथा मूल्याङ्कन प्रवक्रया, विधि, तररका तथा 
सािनहरू 

समूह २ – सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका विद्याथीहरूको मूल्याङ्कनका तररका, सािन तथा 
ध्यानठिनपुने पक्षहरू 

समूह ३ -  एकीकृत पाठ्यक्रमअनरुूप मूल्याङ्कन तथा अधभलेखीकरण र्ारामहरू 

  

● समूहको र्लर्ल तथा प्रस्ततुीसँगै अन्त्तरवक्रयात्मक रूपमा र्लर्ल सञ्चाचलन गिै 
आिश्यकताअनरुूप प्रि हनुका लाधग सहजीकरण गने । 

३० 
धमनटे  

३.  नेपाली विषय केशन्त्रत मूल्याङ्कन तथा अधभलेखीकरणः 
● सहभागीहरूलाई माधथकै ३ समूहमा िस्न लगाउन े। साथै हाल नेपाली विषयको धसकाइ 

उपलशब्ि केशन्त्रत मूल्याङ्कनको अभ्यासिारे र्लर्ल गिै िुिँागत रूपमा वटपेर प्रस्ततु गना 
लगाउन े।  

● सहभागीहरूको अभ्यास तथा िझुाइिारेको र्लर्लसँग ैतल समूह १  कक्षा १ नेपाली 
विषय केशन्त्रत धसकाइ उपलशब्ि तथा मूल्याङ्कन अधभलखीकरण, समूह २ लाइ कक्षा २ को 
नेपाली विषय केशन्त्रत धसकाइ उपलब्ि तथा मूल्याङ्कन अधभलखीकरण र  समूह ३ लाई 
कक्षा ३ को नपेाली विषय केशन्त्रत धसकाइ उपलब्ि तथा मूल्याङ्कन अधभलेखीकरणिारे 
अध्ययन गरी उक्त धसकाइ उपलशब्ि तथा मूल्याङ्कनिारे प्रस्ततु गना लगाउने । 

● साथै आिश्यकताअनरुूप सहजकतााले नपेाली विषयको धसकाइ उपलशब्ि केशन्त्रत मूल्याङ्कन 
तथा अधभलेखीकरणिारे प्रिताका लाधग सहजीकरण गने । 

३० 
धमनटे 
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४. पढाइ अिस्था अधभलेख र्ारामः 
● सहभागीहरूलाई माधथकै ३ समूह अनरुूप िस्न लगाई पढाइ अिस्था अधभलेख र्ाराम 

वितरण गने । उक्त पढाइ अिस्था अधभलेख र्ारामिारे अध्ययन तथा र्लर्ल गना 
लगाउन े। 

● र्लर्लपिात सहजकतााले पढाइ अिस्था अधभलेख र्ाराम िेखाउँिै उक्त पढाइ अिस्था 
अधभलेख र्ारामका अियि (विषयिस्त)ु केशन्त्रत प्रिताका लाधग सहजीकरण गने । 

● पढाइ अिस्था अधभलेख र्ाराम हरेक चरणका वक्रयाकलापपिात अिस्था पवहचान गिै र 
सोहीअनरुूप अधभलेखीकरण र धनयधमत रूपमा आिश्यकताअनरुूप सहयोग गिै जान ेभन्न े
िारे प्रि हनु मद्दत गने। 

२० 
धमनटे 

५. प्रधतधिम्िन :   

● सिै सहभागीहरूलाई यस सरमा धसकेको मखु्य धसकाइ केशन्त्रत िुिँागत रूपमा मेटाकािामा 
लेखेर एक स्थानमा टाँस  गना लगाउने र उक्त िुिँाहरू निोहररने गरी कुनै एक जना 
सहभागीलाइ पढेर सनुाउन लगाउँिै सरको समीक्षा गने । 

५ धम. 
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१०. िैयशक्तक िैक्षशणक योजना 
 

ठिन : पाचँौ                सर : िोस्रो र तेस्रो                    समय : १८० धमनेट 

 

 

पररचय : 

िालिाधलकाहरूको िारीररक, मानधसक, िौविक तथा िैयशक्तक िैक्षशणक योजना संिेगात्मक अिस्थाको आिारमा धसकाइ 
सक्षमता र आिश्यकता र्रक–र्रक हनु सक्र्न।् तसथा कायागत सीधमतता िा अपाङ्गताका कारणले धसकाइमा समस्या 
भएका िालिाधलकाहरूको ब्यशक्तगत िैशक्षक आिश्यकता सम्िोिन गना तयार गररने योजना नै िैयशक्तक िैक्षशणक योजना 
हो। िालिाधलकाको सक्षमता, कठिनाइ, रुशच तथा धसकाइ अिस्थाको आिारमा पाठ्यक्रमले धनठिाि गरेको धसकाइ 
उपलशब्िहरू हाधसल गना ियैशक्तक िैक्षशणक योजना आिश्यक पिार्।  
अधभभािक र शिक्षकको सहभाधगतामा िालिाधलकाको आिश्यकता अनरुूपका िैक्षशणक वक्रयाकलापहरूको रैमाधसक 
योजना तयार गररन्त्र्। साथै धसकाइ उपलशब्िको रैमाधसक समीक्षा गिै सो योजनालाई अद्यािधिक गररन्त्र्। िैयशक्तक 
िैक्षशणक योजना तयार गिाा अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित पधन महत्त्िपूणा हनु्त्र् । पाठ्यक्रमले कक्षागत रूपमा 
हाधसल गनपुने धसकाइ उपलशब्िहरू धनठिाि गरेको हनु्त्र्। ती धसकाइ उपलशब्िहरू हाधसल गना पाठ्यपसु्तकलगायतका 
विधभन्न िैशक्षक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी िालमैरी शिक्षण धिधिको प्रयोगद्वारा पढाइ पािन गराउनपुने हनु्त्र्।  
िैयशक्तक धभन्नताका कारण एउटै विषयमा पधन िालिाधलकाको धसकाइ र्रक हनु सक्र्। अपाङ्गता नभएका 
िालिाधलकाहरू भन्त्िा अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूलाई धसक्नमा समस्या हनुसक्र्। त्यसकारण तहगत रूपमा धनिाारण 
गररएको धसकाइ सक्षमताअनसुार िालिाधलकाहरूलाई सहयोग गना िैयशक्तक िैक्षशणक योजनामा आिश्यक पिार्। तसथा 
यस सरमा िैयशक्तक िैक्षशणक योजना पररचय, महत्त्ि, अियिहरू, धनमााण प्रवक्रया तथा अभ्यास र अधभभािको सहभागीता 
केशन्त्रत र्लर्ल गररनरे् ।  
 

    
उद्दशे्य : यस सरको अन्त्तमा सहभागीहरू धनम्न काया गना सक्षम हनुरे्न ्

 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पररचय र महत्त्ििारे िताउन 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाका अियिहरूिारे व्याख्या गना 
● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण प्रवक्रयािारे िताउन 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना िनाइ प्रििान गना 
● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियनमा अधभभािकहरूको संलग्नतािारे िताउन ।  

 

विषयिस्त:ु 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पररचय र महत्त्ि 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाका अियिहरू 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण प्रवक्रया 
● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण अभ्यास 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियनमा अधभभािकहरूको संलग्नता ।  
 
सामग्री 

● मेटाकािा, माका र, न्त्यजुवप्रन्त्ट पेपर, स्रोत सामग्री, प्रोजेक्टर, स्रोत सामग्री, पािपर, िैयशक्तक िैक्षशणक योजना पशुस्तका, 
नमनुा घटनाहरू, धनिेिनात्मक धभधियो 
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सहजीकरण वक्रयाकलाप : 

वक्र. नं. वक्रयाकलाप विस्ततृीकरण समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै सरको पररचय, उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउने।  ५ 
धमनटे 

२. िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पररचय र महत्त्ि :  

● सहभागीहरूलाई धसकाइमा कठिनाइ भोधगरहेका िालिाधलकाहरूलाई कसरी सहयोग 
गरररहनभुएको र् ? अनभुि सनुाउन लगाउने । 

● सहभागीहरूको अनभुिसँगै सहभागीहरूलाई िैयशक्तक िैक्षशणक योजनािारेको पररचय तथा 
महत्त्ििारे पिन सामग्री वितरण गरेर अध्ययन गना लगाउन े।  

● अध्ययनपिात िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको भनेको के रहेर् र यसको महत्त्ि के रहेर् भनेर 
केही सहभागीहरूलाई प्रस्ततु गना लगाउने ।  

● साथै सहभागीहरूको प्रस्तधुतसँगै सहजकतााले िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पररचय र 
महत्त्ििारे आिश्यकताअनरुूप अन्त्तरवक्रयात्मक र्लर्ल गराउँिै सहजीकरण गने ।  

३० 
धमनटे
  

३. िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाका अियिहरू : 

● सहभागीहरूलाई ४ समूहमा विभाशजत हनु लगाउन े। प्रत्येक समूहलाई िैयशक्तक िैक्षशणक 
योजना पशुस्तका वितरण गने र उक्त योजनामा समािेि गररएका अियि (विषयिस्तहुरू) 
अध्ययन गना लगाउने ।   

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाका अियि तथा विषयिस्तहुरू के के रहेर्न ्? समूहलाई निोहररने 
गरी प्रस्तधुत गना लगाउने । साथै सहभागीहरूको प्रस्तधुतसँगै िैयशक्तक िैक्षशणक योजना पशुस्तका 
िेखाउँिै अन्त्तरवक्रयात्मक रूपमा र्लर्ल गिै प्रिताका लाधग सहजीकरण गने ।   

४०  
धमनटे  

  



27 

४. िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण प्रवक्रया तथा अभ्यास  : 

● सहजकतााले तयार गरेको िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण प्रवक्रयािारे प्रस्तधुत गिै 
सहभागीहरूलाई जानकारी गराउने ।  

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण प्रवक्रयाको र्लर्लपिात  सहभागीहरूिाट ३ जना 
सहभागीहरू र्ान्ने  र उक्त ३ जनामध्येिाट १ जनालाई प्र.अ., १ जनालाई कक्षा शिक्षक र १ 
जनालाई अधभभािकको भधूमका केशन्त्रत घटना ठिन ेर उक्त घटनाअनरुूप भधूमका प्रििान गिै 
उक्त घटनामा उल्लेशखत विद्याथीको  ियैशक्तक िैक्षशणक योजना िनाउन लगाउन े। िा 
िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण केशन्त्रत धनिेिनात्मक धभधियो प्रििान गने । 

● योजना िनाउँिै गिाा अन्त्य सहभागीहरूलाई अिलोकन गना लगाउन े।  

● धनमााण अभ्यासपिात योजना िनाउँिाको अनभुि तथा राम्रा पक्ष र सिुार गनुापने पक्षहरूिारे 
र्लर्ल गने ।  

● साथै प्रत्येक सहभागीहरूलाई १।१ ओटा ियैशक्तक िैक्षशणक योजना पशुस्तका वितरण गने र 
आफ्नो कक्षामा रहेको अपाङ्गता तथा धसकाइमा कठिनाइ भोधगरहेको धिद्याथी केशन्त्रत िा नमनुा 
घटना केशन्त्रत ियैशक्तक िैक्षशणक योजना िनाउन लगाउने र केही सहभागीहरूलाई प्रस्ततु गना 
लगाउन े।  

● सहभागीहरूको प्रस्ततुीसँग ै आिश्यकता अनरुूप सहजकतााले अन्त्तकरवक्रयात्मक र्लर्ल 
गराउँिै प्रिहनुका लाधग सहजीकरण गने ।  

 

िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण अभ्यासका लाधग नमूना घटना : 

नमूना घटना १ : 
िषा ८ की समीरा चौिरी थारु-मातभृाषा िोल्ने राप्ती सोनारी गापा-४ धनिासी आिाराम चौिरीकी 
र्ोरी हनु ्। उनी श्री नेपाल राविय आिारभतू विद्यालयमा कक्षा २ मा पशढ्र्न ्। उनी दृविविहीन 
िाधलका हनु ्र उनीसँग "ख" िगाको धनलो अपाङ्गता पररचय-पर पधन र् । समीरालाई सनु्न, िोल्न, 

वहििुल गना त्यधत िेरै समस्या रै्न । उनलाई बे्रल िट सशम्झन / लेख् न] समस्या र् । उनलाई 
गीत गाउन  मनपर्ा । कक्षा २ को अन्त्तधतर आइसक्िा पधन  a]|n अक्षर तथा िब्िहरू पढ्न 
सशक्िनन ्। उनलाई र्ोटो सरल िाक्य पढ्न पधन कठिन र् . १ िेशख ९ सम्मको अङ्क पधन शचन्न 
कठिन र् । समीरालाई लगुा िा जिुा लगाउन अरूको सहयोग आिश्यक पिैन ।  

 

नमूना घटना २ :  

नसुरत अली खान  िैजनाथ गापा-३ िस्ने मन्त्सरु अली खानका ८ िषीय र्ोरा हनु ्।  उनी न्त्यून 
दृियकु्त िाnक  हनु ्।  नसुरतसँग "ख" िगाको धनलो अपाङ्गता पररचय-पर पधन र् ।  उनी 
आििा आिारभतू विद्यालयमा कक्षा $ मा पढ्र्न ्। उनको अधभभािकलाई आफ्नो िच्चालाई अझै 
पधन लेखपढ गरी दृवियकु्त िालिाधलका जस्तै सक्षम हनु्त्र् भन्न े कुरामा पक्का रै्नन ्।उनलाई  
िोल्न, वहििुल गना कुन ैकठिनाइ रै्न । कक्षामा शिक्षकले ;]tf] kf6Ldf n]v]को कुराहरू स्पि b]Vg 

नसकेको कारणले उनको पढाइ र धसकाइमा असर परररहेको र् । उनले सरल तथा जवटल 
िब्िहरू पढ्न र लेख् न सक्िैनन ्। एकल अङ्कहरू (१-९) शचन्न सक्र्न ्तर सामान्त्य जोि र घटाउ 
गना सक्िैनन ्।    

 

नमूना घटना ३ :  

वहमाल गा.पा. ३ िस्ने िािकुाजी तामाङका १० िषीय र्ोरा रधिन तामाङ सरस्िती आिारभतू 
विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययन गिार्न ्। उनको घरमा सिैजना तामाङ भाषा िोल्िर्न ्। 
उनलाई िेख् नमा कठिनाइ र् र उनले "ग" िगाको पहेँलो रङ्गको अपाङ्गता पररचयपर प्राप्त गरेका 
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र्न ्। रधिन चश्मा लगाउँर्न ्तर पधन िोिामा लेखेका कुरा िम्याउन उनलाई गाह्रो हनु्त्र् । 
रधिनलाई जवटल वकधसमका िब्ि तथा अनचु्रे्ि पढ्न र लेख् नमा पधन समस्या र् । पढेका कुरा 
पधन सशम्झन र त्यससँग सम्िशन्त्ित प्रश्नको उिर ठिन पधन कठिन हनु्त्र् । उनलाई सामान्त्य जोि 
घटाउ गना पधन कठिनाइ र् । उनलाई िोल्न, सञ्चार गना, वहँििूल गना, सनु्न केही पधन कठिनाइ 
रै्न । उनलाई रु्टिल खेल्न र शचर िनाउन साहै्र मन पर्ा । कक्षामा रमाइला चटुवकलाहरू 
भन्न पधन 
रुचाउँर्न ्। रधिन आफ्नो व्यशक्तगत कायाहरू जस्तो कपिा लगाउने, जिुा लगाउने, िुर्सगने जस्ता 
काम आरै् गिार्न ्। उनको ििुाआमालाई पधन उनको पढाइिारे खासै चासो रै्न । 

५. िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियनमा अधभभािकहरूको संलग्नता 
● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियनमा अधभभािकहरूको संलग्नता वकन, केका 

लाधग र के के मा अधभभािकको शजम्मेिारी ? भन्ने प्रश्नमा हरेक सहभागीहरूलाई मेटाकािामा 
त्यसको उिर िुिँागत रूपमा लेख्न लगाउने र सहभागीहरूले लेखेको िुिँाहरू प्रस्ततु गना 
लगाउन े।  

● साथै सहभागीहरूले प्रस्ततु गरेको िुिँा केशन्त्रत अन्त्तवक्रा या गिै प्रि िझुाइका लाधग सहजीकरण 
गने । 
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६. प्रधतधिम्िन 

● यस सर केशन्त्रत केही सहभागीहरूलाई प्रश्नहरू िनाउन लगाउने र अकाा केही सहभागीहरूसँग 
प्रश्नोिर गिै सरको समीक्षा गने । 
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