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हाॆो भनाइ 
िव ालय िशक्षा के्षऽमा िव मान िशक्षा नीित तथा कायर्बमह  िशक्षामा समतामूलक पहुँच सिुनि त गन, िशक्षालाई 
रोजगारी उन्मखु बनाउने, गणुःतरमा सधुार एवं व्यवःथापकीय क्षमतामा अिभविृ  गरी आिथर्क, सामािजक िवकासका 
लआयह  हािसल गनतफर्  लिक्षत छन ्। नपेालको संिवधानले िशक्षालाई मौिलक अिधकारको पमा ःथािपत गरेको 
छ । नेपालले सबैका लािग गणुःतरीय आधारभतू िशक्षाको सिुनि तता गनर् राि य एवं अन्तरार्ि यःतरमा ूितब ता 
जनाएको छ । सन ्२०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयःतरको मलुकुमा ःतरो ित गन तथा सन ्२०३० सम्म 
िदगो िवकासका लआय हािसल गनर् सघाउ पगु्न ेगरी शैिक्षक कायर्बम तथा नीितह  तय भएका छन ्। यही 
पृ भिूममा िव ालय िशक्षाको समम शैिक्षक िवकासका लािग सरकारले २०१६/१७ - २०२२/२३ का लािग ७ वष 
िव ालय के्षऽ िवकास योजना कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । िव ालय िशक्षाको िवकासका लािग समता, गणुःतर, 
सक्षमता र सान्दिभर्कता िवकासको सिुनि ताको लािग कायर्बम कायर्न्वयन पिुःतका २०७७/७८ को िनमार्ण भई 
स ालनमा आएको छ ।  
यसै बममा नेपाल सरकार, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय, िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्िले 
यएुसएआइडीको सहयोग,  ािन्डक्याप इन्टरनेसनल, िवँ व िशक्षा र ःथानीय साझेदार संःथाह को (DPOs) सहकायर् 
तथा समन्वयमा राि य ूारिम्भक कक्षा पढाइ कायर्बम लागू भएका िजल्लामध्ये १० ओटा िजल्लामा सबैका लािग 
पढाइ पिरयोजना लागू गरेको छ । सबैका लािग पढाइ कायर्बमले ूारिम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपा ता भएका 
बालबािलकाको पठन िसपको िवकास गन लआय राखेको छ । 

अपा ता तथा कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को फरक-फरक समःया र आवँयकता हनु्छन ्। तसथर् 
अपा ता तथा कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को िशक्षण-िसकाइ समःया सम्बोधन गनर्का लािग िशक्षा तथा 
मानव ॐोत िवकास केन्िले सबैका लािग पढाइ पिरयोजनासँगको सहकायर्मा ॐोतकक्षामा िशक्षण गन िशक्षकह को 
क्षमता अिभविृ  गनर्, अध्ययनरत वौि क अपा ता भएका वालवािलकाह को लािग शैक्षिणक आवँयकता सम्बोधन 
गनर्, पठन िसपको िवकासका लािग िशक्षण िविध, ूिोmया, िोmयाकलाप तथा िशक्षण-िसकाइ साममीह को ूयोगमा 
समेत म त गनर्का लािग यस तािलम ूिशक्षक िनदिशका िवकास गरेको हो । यस तािलम ूिशक्षक िनदिशकाले 
वौि क अपा ता भएका वालवािलकाह का ॐोत कक्षा तथा िवशेष िव ालयका िशक्षकह को क्षमता अिभबिृ  गनर् 
म त गन अपेक्षा गिरएको छ । यस साममीमा रहेका िवषयह लाई सहजीकरण गदार् अभ्यास, नमनुा ूदशर्न, 
अन्तरिबया, अनभुव आदानूदान, छलफल जःता पक्षमा जोड िदनपुन हनु्छ । 
यस तािलम ॐोत साममी तयार गनर्मा आवँयक सल्लाह, सझुाव तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणर् महानभुावह  तथा 
सबैका लािग पढाइ पिरयोजना ूािविधक सिमित, ािन्डक्याप इन्टरनशेनल, िव  िशक्षा, अपा ता महासंघ, अिटज्म 
केयर सोसाइटी नेपाल र सबैका लािग पढाइ पिरयोजना ूित आभार व्यक्त गद रचनात्मक सझुाव र सल्लाहका लािग 
िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि हािदर्क धन्यवाद ापन गदर्छ। 

 
 

 िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि 
सानोिठमी, भक्तपरु 
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क. तािलमको लआय 
वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह लाई ूभावकारी पले िशक्षण गनर्को लािग ॐोतकक्षाका िशक्षकह को क्षमता 
अिभविृ  गनुर् यस तािलमको लआय रहेको छ ।   
 
ख. तािलमका उ ेँ यह ः  

1. अपा ताको पिरचय, ूकार र वगीर्करणको बारेमा बताउन;  

2. अपा तासम्बन्धी (िशक्षासम्बन्धी) नीितगत व्यवःथा, सेवा सिुवधाको बारेमा बताउन;   

3. िसकाइ किठनाइ पिहचान गरी सहजीकरण गनर्;   

4. समावेशी िशक्षाको अवधारणा, महत्व र चनुौतीह को बारेमा बताउन; 
5. िसकाइ सहजीकरणमा समावेशी िसकाइ ढाचा (UDL) को ूयोग गनर्;  

6. वौि क अपा ताको (डाउन िसन्सोमसिहत) पिरचय, पिहचान तथा विगर्करण गनर्;   

7. अिटजम र मिःतंक पक्षाघातको पिरचय, पिहचानका आधार, लक्षण र िशक्षण िसकाइमा सहजीकरण गनर्; 
8. िसकाइ सहजीकरणमा कक्षाकोठा व्यवःथापन गनर्; 
9. संचार वा संकेत-पाटीलगायत िशक्षण िसकाइ साममी संकलन, िनमार्ण र ूयोग गनर्;  

10. पा बममा िविविधकरण (Curriculum Differentiation) गरी ूयोग गनर्; 
11. दैिनक आधारभतू िसपह को ूयोगमा सहजीकरण गनर्;    

12. वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण र ूयोग गनर्; 
13. वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना िनमार्ण एवम ्ूयोग गनर्; 
14. अिभभावकह को संलग्नता तथा सहयोग अिभविृ  गनर्;  

15. भािषक तत्वगत कायर्कलापलाई एकीकृत िसकाइ सहजीकरणमा ूयोग गनर्;  
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ग. तािलमका िवषयवःत,ु सऽ एवम ्समय िवभाजन  (३० सऽ ) 
ब. सं.  तािलम िवषयवःत ु िवषयवःतकुो िवःतिृतकरण सऽ संख्या कैिफयत 

१.  अपा ता (Disability) ● पिरभाषा, ूकार र विगर्करण 

● नीित, ऐन, छाऽविृ  सेवा सिुवधा, मयार्िदत 
शब्दावली र भाषा 

१ सऽ 
(९० िमनेट)  

२.  िसकाइमा हनु ेकिठनाइह  ● िसकाइमा हनु ेकिठनाइह  र लक्षणह  

● सहजीकरणका उपायह  
१ सऽ 
(९० िमनेट) 

 

३.  समावेशी िशक्षा र 
िवँ वव्यापी समावेशी 
िसकाइको ढाचा (UDL) 

● समावेशी िशक्षाको अवधारणा, वाधक 
तत्वह  

● UDL को अवधारणा, िस ान्त र उपयोिगता 

१ सऽ 

(९० िमनेट) 

 

४.  क. वौि क अपा ता 
 (Intellectual disability) 

ख. डाउन िसन्सोम 
● पिरयच, पिहचान, ूकार,  

● वौि क अपा ताको विगर्करण 
(Classification) 

● डाउन िसन्सोम र अन्य िसन्सोमका छोटो 
पिरचय 

२ सऽ 

(१८० िमनेट) 
 

५.  अिटजम ्(Autism) 

मिंतंक पक्षाघात 
● पिरचय, िवशेषता, कारण तथा पिहचान 

● सहजीकरण ूदशर्न (डेमो) 
२ सऽ 
(१८० िमनेट) 

 

६.  पा बम िविविधकरण 
(Curriculum 
Differentiation) 

● पा बम िविविधकरणको पिरचय र उ ेँय 

● पा बम िविविधकरणका के्षऽ तथा 
उपायह  

१ सऽ 
(९० िमनेट) 

 

७.  भािषक तत्वगत 
िबयाकलाप र एकीकृत 
िसकाइ सहजीकरण  

● भािषक तत्वगत िबयाकलाप, िविध र 
साममीको ूयोग 

● एकीकृत िसकाइ सहजीकरण (नमूना 
िशक्षण, अभ्यास र पृ पोषण)  

३ सऽ 
(२७० िमनेट) 

 

८.  दैिनक आधारभतू िसपह  
सहजीकरण र डेमो 

● ःवाबलम्बन, शारीिरक िवकास, सामािजक 
िसप, कला खेलकुद र मनोर न, संचार र 
ूिविध 

६ सऽ 
(५४० िमनेट) 

 

९.  वैयिक्तक शैक्षिणक योजना, 
वैयिक्तक पिरवार सेवा 
योजना 

● पिरचय, महत्व, नमूना ढाचा र अवयवह  
● योजना िनमार्ण अभ्यास 

२ सऽ 
(१८० िमनेट) 
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१०. िव ाथीर् मूल्या न  
(िसकाइ लेखाजोखा) 

● वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को 
िसकाइ लेखाजोखा 

१ सऽ 
(९० िमनेट) 

 

११. अिभभावकको संलग्नता ● पिरचय, महत्व, सहयोगका के्षऽह  
 

१ सऽ 

(९० िमनेट) 
 

१२. वौि क अपा ता लिक्षत 
साममी िनमार्ण 

● पिरचय, महत्व 

● साममीह को सूची बनाउे, िनमार्ण तिरका र 
ूदशर्न 

● सहभागीबाट साममी िनमार्ण अभ्यास 
● िशक्षण िसकाइ साममीह का◌े ूया◌ेग गन 

िविध 

९ सऽ 

(८१० िमनेट) 
 

  जम्मा ३०  सऽ  
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ूिशक्षक िनदिशका 
 

 
 

सऽ शीषर्क: अपा ता - ूकार, विगर्करण, नीित, ऐन, िनयम, सेवा सिुवधाका ूावधानह  
पिरचय: 
शरीरका अ ह  र शारीिरक ूणालीमा भएको समःयाका कारण भौितक, सामािजक, सांःकृितक वातावरणका साथै 
स ार समेतबाट िसजर्ना भएको अवरोधसमेतले दैिनक िबयाकलाप सामान्य पमा स ालन गनर् एवम ्सामािजक 
जीवनमा पूणर् सहभागी हनु किठनाइ हनु ेअवःथालाई अपा ता भिनन्छ । िसकाइ सहयोगीह  पिन अपा ताको 
अवधारणा र यसका अवयवमा पिरिचत हनुपुन हनुाले यस सऽमा अपा ताको अवधारणा, ूकार, वगीर्करण, अपा ता 
पिहचान गन तिरका तथा मयार्िदत शब्दावली आिदको बारेमा छलफल गिरनेछ ।   
 

उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन:् 

● अपा ता, कायर्गत सीिमतता, अपा ताको ूकार एवम ्गम्भीताको वगीर्करण र पिरचयपऽका अवधारणा र 
िवशेषता बताउन; 

● अपा तासँग सम्बिन्धत सरकारी ऐन, िनयम, काननु तथा ूावधानह को बारेमा बताउन; 
● अपा ता अन्तगर्त ूा  हनुे छाऽविृ  तथा सेवा  सिुवधाह को सूची बनाउन; 

● अपा ताको के्षऽमा ूयोग हनु ेमयार्िदत शब्दावलीह  ूःततु गनर्; 
िवषयवःत ु

● अपा ताको अवधारणा, ूकार, गम्भीरताको आधारमा वगीर्करण र अपा ता पिरचय-पऽ  
● अपा तासँग सम्बिन्धत ऐन, िनयम, कानून तथा ूावधान 

● अपा ता भएका व्यिक्तले ूा  गन छाऽविृत, सेवा र सिुवधा 
● अपा ता सम्बन्धी मयार्िदत शब्दावली 

 

साममी :  ूोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, न्यजुिून्ट पेपर, पाठपऽ आिद ।  

सहजीकरण िबयाकलापः  
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ िवषय पिरचय  

● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र महत्वबारे जानकारी गराउनहुोस ्।   
५ िमनटे 

२ अपाङ्गताको अवधारणा, ूकार, गम्भीरताका आधारमा वगीर्करण र सेवासिुवधा  
● सहभागीह लाई जोडी-जोडीमा बःन भ ुहोस;्  

● सहभागीह लाई कक्षाकोठामा वा समदुायमा कःतो कःतो िकिसमको अपाङ्गता 
देख्नभुएको छ, अपा ता पिहचानका आधारह  के के हुँदा रहेछन,् अपाङ्गता भएका 
बालबािलकाह ले के कःता सेवासिुवधाह  पाइरहेका छन ्जःता िवषयमा दईु-दईु जनाको 
जोडीमा छलफल गनर् लगाउनहुोस । सिजलोको लािग ू ह  बोडर्मा लेिखिदनहुोस ्।  

२० 
िमनेट 

िदनः १                                सऽ नं. १                             समयः ९० िमनटे 
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● छलफल गदार् अपाङ्गताको अवधारणा, ूकार, गम्भीरताको वगीर्करण र सेवा-सिुवधामा 
केिन्ित रही छलफल गराउनहुोस ्। जोडी छलफल सिकएपिछ, छलफलका कुरालाई 
सनुाउन लगाउनहुोस ्। 

त्यसपिछ सहजकतार्ले ूोजेक्टर वा न्यजुिून्टमाफर् त अपा ताका◌े पिरभाषा, ूकार, गिम्भरताको 
आधारमा विगर्करण र अपा ता र कायर्गत सीिमतता पिहचान गन आधारह  बारेमा छलफल 
गद सहजीकरण गनुर्होस ्। िबचिबचमा ू ो र गद ू पाद जानहुोस ्। 

३ दईुओटा समूहमा खेल खेलाउन े
● सहभागीलाई दईु समूहमा बाडेर ूँतो र खेल खेलाउनहुोस ्। दईु समूहमा िवभाजन गन 

र दवैु समूहलाई पालैपालो दोॐो कोठामा राखेको कायर्गत सीिमतताबारे कथनह  
ासिमस गरी सोध्ने र कथनअनसुारको अपाङ्गता के हो ? भनेर सोध्नहुोस ्।    

● सही उ र िदएमा १ अ  िदनहुोस ्र सबै ूकारह मा रािखएका ू ह  नसिकएसम्म खेल 
जारी राख्नहुोस।  

खेलका लािग कथनह   
अपाङ्गता कायर्गत सीिमतता 

१. शारीिरक अपाङ्गता 
उठबस गनर्, िहँ डलु गनर्, हात चलाउन, हातले काम गनर् 
जःता हनु ेकिठनाइ 

२. ि सम्बन्धी अपाङ्गता देख्न, हेनर्, पढ्न, िसक्न, िहँ डलु गनर् जःता हनुे किठनाइ 

३. सनुाइसम्बन्धी अपाङ्गता सनुेर, बोलेर स ार गनर् हनु ेकिठनाइ 

४. ौवण ि  िवहीनता 
सम्बन्धी अपाङ्गता 

हेरेर, सनुेर, बोलेर स ार गनर् तथा िहँ डलु गनर् हनुे किठनाइ 

५. ःवर र बोलाइसम्बन्धी 
अपाङ्गता 

बोलेर स ार गनर् हनुे किठनाइ 

६. मानिसक वा 
मनोसामािजक अपाङ्गता 

मनिःथितमा आउने किठनाइ वा डर, ऽास, िचन्ता, 
िदक्दारीपन, िवनाकारण ने, कराउने, हाँःन ेवा असामान्य 
व्यवहार देखाउने 

७. बौि क अपाङ्गता िसक्न, सम्झन, बझु्न हनु ेकिठनाइ 

८. अनवंुशीय रक्तौाव 
(िहमोिफिलया) सम्बन्धी 
अपाङ्गता 

आन्तिरक वा बा  रक्तौाव रोक्न किठनाइ हनु ेतथा दखु्न े
 

९. अिटजम अपाङ्गता 
एकोहोरो हनुे, स ार गनर्, घलुिमल हनु र िसक्नमा हनुे 
किठनाइ 

३० िमनेट



10 
 
 

१०. बह ुअपाङ्गता 
मािथ उिल्लिखत दईु वा दईुभन्दा बढी अपाङ्गताअन्तगर्त 
हनुे किठनाइ भएको अवःथा 

 

 
३ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 िशक्षामा अपा ताका सवाल सम्बिन्धत ऐन, नीित, िनयम, शैिक्षक छाऽविृ , अन्य सेवा सिुवधा  
● अपा ताको पिरचय, ूकार, कायर्गत सीिमतता तथा विगर्करणबारे छलफल प ात 

सहजकतार्ले िशक्षामा अपा ता सम्बन्धी केही नीित, िनयम, छाऽविृ  तथा अन्य सेवा 
सिुवधाह को बारेमा पाठपऽ िवतरण गन र सहभागीह लाई किरब ५-७ िमनेट सरर 
अध्ययन गनर् लगाउने । त्यसपिछ केही नीित, सेवा सिुवधा, छाऽविृ को बारेमा केही 
ू ह  सोध्नहुोस ्। आएका उ र वा ूितिबयाह लाई ूशंसा गनुर्होस ्। 

● त्यसपिछ सहजकतार्ले केस ःटडी वा पावरपोइन्ट ःलाइड वा न्यजुिून्टको माध्यमबाट 
नीित, िनयम तथा सेवा सिुवधाह को बारेमा ूदशर्न गद थप ू  पािरिदनहुोस ्। 

● मयार्िदत भाषा र शब्दावलीको बारेमा पावरपोइन्टबाट ूदशर्न गद ू  पािरिदनहुोस ्(अथवा 
यसलाई पिरचयको सऽमा जोडेर िसकाउन पिन सिकन्छ) । 

● सऽको मखु्य िसकाईलाई सहजकतार्ले साराशंको पमा छलफल गद बताउनहुोस ्।  

- अपाङ्गता भनकेो व्यिक्तको शरीरको बनावट र ूणालीमा भएका समःया एवं सामािजक, 

सांःकृितक र स ारह को अवरोधका कारण दैिनक िबयाकलापको सम्पादन गनर् र 
सामािजक जीवनमा पूणर् पले सहभागी हनु नसक्ने एक ूकारको अवःथा नै अपाङ्गता 
हो।  

- कायर्गत सीिमतता : िबयाकलापको दैिनकीलाई ानको ूयोग गरेर कुनै पिन िजम्मेवारी 
सम्पादन आफले गनर् समःया हनुे अपाङ्गताको व्यापक अथर् नै कायर्गत सीिमतता हो। 

६० 
िमनेट  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४  ूितिबम्बन र मूल्या न  
● सऽमा िसकेका मखु्य िवषयवःतबुारे ू ावलीको माध्यमबाट सहभागीलाई ूितिबम्बन गनर् 
लगाउनहुोस ्। 

नमनुा ूशन्ह :  
● अपाङ्गता भनकेो के हो ? अपाङ्गता कित ूकारका हनु्छन ्? 

● गम्भीरताको आधारमा अपाङ्गतालाई कित भागमा वगीर्करण गिरएको छ ? 
● उमेर अनसुार गनुर्पन व्यवहार गनर् नसक्न ेअपा ता के हो? 

● व्यिक्तगत िबयाकलाप सम्पादन गनर् तथा सामािजक िबयाकलापमा संलग्न हनु िनरन्तर 
अ को सहयोग िलँदा पिन गा॑ो हनुे अपा ता भएका व्यिक्तलाई ूदान गिरने पिरचयपऽको 
वगर् र रंग के हो ?  

● कतै ठोिक्कदा वा चोट लाग्दा आन्तिरक रक्तौाव हनुे र िनलडाम हनु ेअपा ता के हो ? 

१५ िम.  
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िदनः १                                  सऽ नं. २                          समयः ९० िमनटे 
सऽ शीषर्क: समावेशी िशक्षा र UDL को अवधारणा, िस ान्त र उपयोिगता  
पिरचय : 
समावेशीकरण र समतामूलक समाज िनमार्णको िनिम  समावेशी िशक्षा, एिककृत िशक्षा र िवशेष िशक्षा तथा यस 
संबन्धी मौजदुा ऐन, नीित, िनयम, सेवा तथा सिुवधाह  संबन्धमा जानकारी हनु ुज री हनु्छ । अपा ता भएका तथा 
कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह ले सामना गनुर्परेका समःयाह को पिहचान गरी सो को न्यूिनकरण गनर् 
सकेमा माऽ सामािजक न्याय, सरुक्षा र संरक्षणमा आधािरत गणुःतरीय िशक्षा सिुनि त गराउन सिकन्छ । तसथर् 
अपा ता लगायत सबै वगर् र के्षऽका बालबािलकाह लाई िव ालय िशक्षामा समािहत गनर् सकेमा र समावेशी िशक्षाको 
िस ान्तलाई अनसुरण गद िव ालय िशक्षालाई सिुनि त गनर् सबै वगर्, जातजाती, धमर्, संःकृित, आिथर्क र सामािजक 
ःतरका बालबािलकालाई समावेश गनर् सकेमा समावेशी िशक्षा अथर्पूणर् हनुसक्छ । त्सयको साथै अपा ता तथा 
िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलकाह को लािग सवर्व्यापी िसकाइको ढाँचा (UDL) अनसुार िशक्षण िसकाइ गनर् 
सिकयो भने यस िकिसमका बालबािलकाह ले पिन िसकाइमा ूगित गनर् सक्छन ्। अत: यस सऽमा समावेशी 
िशक्षाको अवधारणा, वाधक तत्वह , नीित र ऐन लगायत सवर्व्यापी िसकाइको ढाचाको (UDL) बारेमा छलफल तथा 
अन्तिबर् या गिरनेछ ।  
उ ेँ य : यस सऽको अन्तमा सहभागीह  िनम्न कुराह  गनर् सक्षम हनुछेन ्: 

● समावेशी िशक्षा, एकीकृत िशक्षा र िवशेष िशक्षाको अवधारणा एवम ्िभ ता छु ाउन । 

● समावेशी िशक्षा तथा अपा ता भएका बालबािलकाह का लािग उपलब्ध ऐन, नीित, िनयम तथा सेवा सिुवधाह बारे 
बताउन । 

● िसकाइको समावेशी ढाचा (UDL) को अवधारणा, िस ान्त र उपयोिगताको बारेमा व्याख्या गनर् । 

िवषयवःत ु: 
● समावेशी िशक्षा, एकीकृत िशक्षा र िवशेष िशक्षाको अवधारणा 
● ऐन, कानून, नीितिनयम तथा सेवा सिुवधा 
● िसकाइको समावेशी ढाचा (UDL) को अवधारणा, िस ान्त र उपयोिगता 

 
 

साममीः ूोजेक्टर, िःबन, बोडर्, माकर् र, मेटाकाडर्, न्यजुिून्ट, पठन साममी आिद । 
 
 

सहजीकरण िबयाकलाप : 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ 
 

 िवषय पिरचय : 
● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र औिचत्यबारे जानकारी गराउनहुोस ्। 

 ५ 
 िमनटे  

२  समावेशी िशक्षा : 
● सहभागीह लाई दईु समूहमा िवभाजन गनुर्होस ्।  

● समावेशी िशक्षा, उपलब्ध नीित िनयम तथा सेवा सिुवधाबारेको फलेक्स वा ॐोत साममी 
वा पाठपऽ िवतरण गरी सामूिहक पमा अध्ययन तथा छलफल गनर् लगाउनहुोस ्र 
मूख्य बुदँाह  िटपोट गनर् लगाउनहुोस ्।   

 ४५  
 िमनटे   
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● छलफल प ात समावेशी िशक्षा नीित िनयम तथा सेवा सिुवधाबारे खेल खेलाउनहुोस ्र 
ू  हनु म त गनुर्होस ्।  

 िठक-बेिठक खेल खेलाउन ेिविध: 
● समूह कायर् अनु पमा अध्ययन कायर् सिकएपिछ, दबैु समूहका सहभागीह लाइ एक एक 
ःथानमा उिभन लगाउनहुोस ्।  

● तािलम हलको एउटा िभ ामा ‘िठक’ र अक  िभ ामा ‘बेिठक’ शब्द मेटा काडर्मा लेखेर 
टाःनहुोस ्।  

● सहभागीह को संख्या अनु प तयार गिरएको कथनह को नम्बर ूत्येक समूहका १।१ 
जना गद ू ह को नम्वर छा  लगाउनहुोस ्। 

● नम्वर छा े सहभागीलाई छाने अनु प कथनह  भनेर सोध्नहुोस ्र तकर् सिहत िठक वा 
वेिठक जनु सही त्यिहँ गएर उिभन लगाउनहुोस ् । साथै िठक वा वेिठक के हो 
अन्तरिबयात्मक गद सोही अनु प खेल खेल्दै समावेशी िशक्षाबारेमा छलफल गराउनहुोस ्
र आवँयकता अनसुार सहजीकरणमा सहयोग गनुर्होस ्।  

 समावेशी िशक्षा सम्बन्धी नमूना कथनह :  
१. ि िविहन, न्यून ि यकु्त, बिहरा, सःुत ौवण भएका बालबािलकालाई िनयिमत शैिक्षक 

प ितको अधीनमा रही िदइन ेिशक्षा समावेशी िशक्षा हो । 

२. अिटज्म, बौि क अपा ता, शारीिरक वा अन्य अपा ता भएका बालबािलकालाई िनयिमत 
शैिक्षक प ितको अधीनमा रही िदइने िशक्षा पिन समावेशी िशक्षा हो।  

३. सामािजक, आिथर्क वा भौगोिलक कारणले पछािड पािरएका व्यिक्तलाई िवभेदरिहत 
वातावरणमा िदइने िशक्षा समावेशी िशक्षा अन्तगर्त पदन।  

४. ि िविहन, बिहरा, अिटज्म, बौि क अपा ता , सःुत ौवण वा अित-अशक्त शारीिरक 
अपा ता भएका बालबािलकालाई छु ै समूहमा राखी िवशेष ू कार र िनि त माध्यमबाट 
िदइन ेिशक्षा िवशेष िशक्षा हो ।  

५. अपा ता ूित अपहेललना, नकारात्मक भावना, मान्यता तथा अभ्यासह  समावेशी 
िशक्षाका वातावरणीय तथा भौितक वाधाह  हनु।्  

६. ूभावकारी समावेशी िशक्षा नीित नहनु,ु िशक्षक तािलमको अभाव, अपा ता मैऽी िव ालय 
नहनु, बजेट व्यवःथापन नहनु ुतथा राजनैितक इच्छा शिक्तमा अभाव जःता पक्षह  
समावेशी िशक्षाका संःथागत बाधाह  हनु ्।  

७. मैऽीपूणर् यातायातका साधन, सडक, भवन, खेल मैदान, शौचालय आिद नहनु ुसमावेशी 
िशक्षाका धारणागत वाधाह  हनु ्।  

८. नेपालको संिवधान २०७२ मा अपा ता भएका र आिथर्क पले िवप  नागिरकलाई 
कानून बमोिजम िनःशलु्क उच्च िशक्षा पाउने हक उल्लेख गिरएको छैन ।   

९. नेपालको संिवधान २०७२ अनु प ि िवहीन नागिरकलाई ॄेलिलिप तथा बिहरा र 
ःवर वा बोलाइ सम्बन्धी अपा ता भएका नागिरकलाई सांकेितक भाषाको माध्यमबाट 
कानून बमोिजम िनःशलु्क िशक्षा पाउने हक रहेको छ ।  
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१०. नेपालको संिवधान २०७२ अनु प नेपालमा बसोबास गन ूत्येक नपेाली समदुायलाई 
कानून बमोिजम आफ्नो मातभृाषामा िशक्षा पाउने हक उल्लेख गिरएको छ ।  

११. अपा ता भएका व्यिक्तको हक िहत संरक्षण सम्बन्धी िवषयमा समन्वय गन काम 
समेतको लािग गठन हनुे ूत्येक गाउँपािलका र नगरपािलकामा ःथानीय समन्वय 
सिमितको संयोजक पािलकाको अध्यक्ष वा ूमखु रहन ेूावधान रहेको छ ।  

१२. राि य िशक्षा नीित २०७६ ले अपा ताको ूकृित अनसुार लिचलो पा बम तथा 
पा पःुतक, वैकिल्पक िसकाइ साममी तथा िशक्षण िविधमा जोड िदनकुो साथै िव ाथीर् 
मूल्या न ूणालीलाई अपा ता भएका बालबािलका अनकूुल बनाइन ेनीित तय गरेको 
छैन ।   

१३. आिथर्क, सामािजक तथा साःंकृितक कारणले पिछ परेका व्यिक्तह लाई िशक्षाको 
अवसर सिुनि त गनर् आरक्षण, सकारात्मक िवभेद, ूाथिमकता, ूोत्साहन लगायतका 
उपायह  अवलम्बन गन कुरा राि य िशक्षा नीित २०७६ ले तय गरेको छ ।  

१४. राि य िशक्षा नीित २०७६ ले सरकारी छाऽविृ  तथा िवदेशी सरकारले नेपाललाई 
उपलब्ध गराउने छाऽविृ  सावर्जिनक अथवा सामदुाियक िव ालयमा अध्ययन गरेका 
िव ाथीर्लाई ूदान गनर् ूाथिमकता िदइने नीित तय गरेको छ । 

१५. हाल नेपालमा एिककृत िशक्षा संचािलत िव ालय जम्मा २३ ओटा रहेकाछन ्।    
१६. हाल नेपालमा जम्मा ३० ओटा िवशेष िव ालयह  रहेकाछन ्।  
१७. १७ हाल नपेालमा ३८० ओटा ॐोतकक्षा स ािलत िव ालयह  छन ्।  
१८. अपा ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ िब.स २०७४/९/३० 

गते देिख लागू भएको हो ।  
१९. आवासीय छाऽविृ  ूा  बालबािलकाह लाई आवास स ालन अनदुान ूित िव ालय 

वािषर्क . २ लाख ५० हजार उपलब्ध गराइन्छ ।  
२०. दिलत बालबािलकाह का लािग ूित िव ाथीर् वािषर्क . ५००।–  ूदान गिरन्छ ।  
२१. अपा ता छाऽबिृ  अन्तगर्त आवासीय छाऽविृ  ू ित िव ाथीर् वािषर्क . ५००००।–  

ूदान गिरन्छ । 
२२. अपा ता छाऽबिृ  अन्तगर्त यातायात सेवा छाऽविृ  (गैर आवासीय) ूित िव ाथीर् 

वािषर्क . ३०००।–  ूदान गिरन्छ । 
२३. अपा ता भएका व्यिक्तह लाई सावर्जिनक यातायात भाडामा ५०% छुटको सहिुलयत 

ूदान गन ूावधान रहेको छ । 

उ र  

१. िठक, २. िठक, ३. वेिठक, ४. िठक, ५. वेिठक, ६. िठक, ७. वेिठक, ८. वेिठक, 
९. िठक, १०. िठक, ११. वेिठक, १२. वेिठक, १३. िठक, १४. िठक, १५. िठक, 
१६. वेिठक, १७. िठक, १८. िठक,  १९. िठक, २०. िठक, २१. वेिठक, २२. िठक, 
२३. िठक 

३ व्यापी िसकाइको ढाचा (UDL) को अवधारणा, िस ान्त र उपयोिगता  ३५ 

 िमनटे 
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● िसकाइको समावेशी ढाचा (UDL) को बारेमा सु ु भएको छ भन्दै ू  गद २-३ िमनटे 
छलफल गनुर्होस ्। 

● यहा िदएको कुरालाई ूःटसंग बताउनहुोस ्। “िसकाइको समावेशी ढाँचा (Universal 

Design for Learning -UDL) त्यःतो अवधारणा हो जसले िसकाईमा परुय्ाउने िविभ  
अबरोधह को न्यूनीकरण गद िसकाईका अवसरह  िसजर्ना गन  र सो को लािग पयार्  
िवकल्प ू दान गद मखु्यतः ३ ओटा िस ान्तको ू योगलाई जोड िदएको छ । िसकाइको 
समावेशी ढाँचा (UDL) ले ूत्येक व्यिक्तले िसक्न सक्दछन ्तर िसकाईको तिरका, अवःथा 
र पिरवेश फरक फरक हनु्छ भ े कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ ।” 

● “UDL त्यःतो अवधारणा हो जसले सबै िबधाथीर्ले िसक्न सक्छन ्तर िबिबधता लाई 
संबोधन गद पहुंच अिभविृ  गनर् माऽ होइन िक उनीह को सिबय सहभािगता र 
सफलताको अवःथा लाई महत्वपूणर् मान्दछ।”  

● त्यसपिछ  UDL का तीनवटा िस ान्तह को बारेमा जानकारी गराउनहुोस ्र अन्तरिबया 
गराउँदै छलफल गनुर्होस ्। 

१.  संलग्नताका बहिुवधी 
२. िचऽणका बहिुवधी 
३. कायर् र अिभव्यिक्तका बहिुविध 

४ ूितिवम्बन र मूल्याकंन : 
सामूिहक पमा वा व्यिक्तगत पमा वा जोडीमा समावेशी िशक्षाबारे ंय छलफल गराउँदै 
सऽको सिमक्षा/ूितिवम्बन गन । ू ह ः 
समावेशी िशक्षा भनेको कःतो िशक्षा हो ? 
समावेशी िशक्षाका वाधक तत्वह  के के छन ्? 
िसकाइको समावेशी ढाचाका ३ िस ान्तह  के के हनु ्? व्याख्या गनुर्होस ्।    

 ५ 
 िमनटे 

 
 
 

िदनः १                                सऽ नं: ३                             समयः ९० िमनटे    
 

सऽ शीषर्क : वौि क अपा ताः पिरचय, लक्षण, िच  ेआधार तथा विगर्करण  
पिरचय : 
बौि क अपा ता मानिसक अपा तािभऽ पदर्छ । १८ वषर्को उमेर अगावै बौि क िवकास नभएको कारणले उमेर 
वा वातावरण सापेक्ष िोmयाकलाप गनर् किठनाइ हनुे व्यिक्तलाईर् बौि क अपा ता भएको मािनएको छ । बौि क 
अपा ता रोग होइन एक अवःथा हो । यो अवःथा िनको हुँदैन । उमेरसँगै िबःतारै िशक्षा तथा तािलमले बौि क 
अपा ताको अवःथामा सधुार भन ेहनु्छ । बौि क अपा ता धेरै ूकार र ूकृितको हनु्छन ्। वौि क अपा तालाई 
सु कै अवःथामा लक्षणह  तथा कारक तत्वह  प ा लगाइ, समःया पिहचान गनर् सकेमा र सोही अनु प 
ूितिबयात्मक सेवा र बच्चाको उमेर र अवःथा हेरेर उिचत िशक्षा, िसकाइ सहायता तथा तािलम ूदान गन हो भने 
वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह ले पिन पिरवार र समदुायमा सफल जीवन यापन गनर् सक्छन ्। तसथर् यस 



15 
 
 

सऽमा वौि क अपा ता के हो, यसका लक्षणह  के के हनु्छ, कसरी पिहचान गनर् र यस अपा तालाई कसरी 
विगर्करण गिरएको छ भ ेबारे छलफल गिरनेछ ।       
 

उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन ्: 

● वौि क अपाङ्ताको पिरचय बताउन; 
● वौि क अपा तालाई पिहचान गन आधारह को सूची तयार गरी व्याख्या गनर्; 
● वौि क अपा ताको लक्षण र अन्य िवशेषताह  सूची तयार गनर्; 
● वौि क अपा ताको विगर्करणह को बारेमा व्याख्या गनर् । 
 

िवषयवःत ु
● वौि क अपाङ्ताको अवधारणा वा पिरचय 

● पिहचान गन आधारह  

● वौि क अपा ताको लक्षण र अन्य िवशेषताह  

● वौि क अपा ताको विगर्करण 
 

साममी :  ूोजेक्टर, ःबीन, बोडर्, माकर् र, मेटाकाडर्, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ आिद । 
 

सहजीकरण िबयाकलाप 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ िवषय पिरचय  

अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र औिचत्यबारे जानकारी गराउने   
 ५ िमनेट 

२ वौि क अपाङ्गताको अवधारणाः 
तपाईह ले वौि क अपा ता ॐोत कक्षामा अध्यापन गद हनु ुहनु्छ, तसथर् वौि क अपा ता 
के हो र कःतो अपा ताह  हो सोबारे ५ िमनेट ४ वा ५ जना आ-आफ्नो टेबल बसेर 
छलफल गनुर्होस,् भनी छलफल गनर् लगाउनहुोस ्।  

छलफल प ात, हरेक टेबलबाट एक जनालाई छलफलको साराँश सनुाउन लगाउनहुोस ्
। 

त्यसपिछ सहजकतार्ले वौि क अपा ताको अवधारणाको बारेमा न्यजुिून्ट वा पावरपोइन्ट 
ःलाइडको माध्यम वा केही िचऽह को माध्यमबाट सहजीकरण गद ू  पािरिदनहुोस ।  

 १५     
िमनेट 

३ वौि क अपा ताका पिहचान गन आधारह , लक्षणह  र अन्य िवशेषताह  
सबै सहभागीह लाई ३ समूहमा िबभाजन गनुर्होस ्र िनम्नानसुार पाठपऽ ( ाण्ड-आउट) 
िवतरण गनुर्होस ्। 

समूह १ - वौि क अपा ता पिहचान गन आधारह    (समय-१० िमनटे) 

समूह २ - वौि क अपा ताका लक्षणह            (समय १० िमनेट) 

समूह ३ - वौि क अपा तामा देिखने िवशेषताह      (समय- १० िमनटे) 
 

सबै समूहलाई १० िमनेटसम्म िदइएको पाठपऽ अध्ययन गनर् लगाउनहुोस ्र मखु्य बूदँाह  
ूःतिुतकरण गनर् लगाउनहुोस ्।  

हरेक समूहको ूःतिुतकरन प ात सहजकतार् आवँयक जानकारी वा थप गनुर्पन सूचना 
िदंदै ू  पािरिदनहुोस । 

 ४५ 
 िमनेट 
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त्यसपिछ केही शीषर्कह  आधार, लक्षण र िवशेषताह को बारेमा केही थप जानकारी 
िदनपुन भएमा पावरपोइन्ट वा न्यजुिून्टमाफर् त सहजीकरण गनुर्होस ्। िबचिबचमा ू ो र 
गद मखु्य िसकाइ भए नभएको यकीन गनर् छलफल पिन गद जानहुोस ्।   

४ 
 
 
 
 
 
 
 
 

वौि क अपा ताको विगर्करण   
वौि क अपा तालाई कित िकिसमले विगर्करण गिरएको छ होला? भन्दै ू  गनुर्होस ्र 
३-४ िमनेट छलफल गनुर्होस ्।  

छलफल प ात वौि क अपा ताका ४ विगर्करणह को बारेमा पावरपोइन्ट वा 
न्यजुिून्टमाफर् त बूदँाह  देखाउँदै व्याख्या गिरिदनहुोस ्। 

थप ू  पानर्को लािग बीच-बीचमा ू ह  गनुर्होस ्। 

अन्तमा छोटो समम िसकाइको सिमक्षा/ूितिवम्बन गनुर्होस ्।  

 १५ 
 िमनटे  
 
 
 
 
 
 
 
 

४ ूितिबम्बन र मूल्या न  
सऽमा िसकेका मखु्य िवषयवःतबुारे ू ावलीको माध्यमबाट सहभागीलाई ूितिबम्बन गनर् 
लगाउनहुोस ्। िसकाइ मूल्या नको लािग िनम्न ू ह  गनुर्होस ्। 

नमनुा ू ह :  
वौि क अपाङ्गता कःतो अपा ता हो ? 

वौि क अपा तालाई िच े आधारह  के-के छन ्?  

वौि क अपा ताका मखु्य मखु्य लक्षणह  के-के हनु ्? 

वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह मा के-के िवशेषताह  देिखन्छन ्?  

 १०  
 िमनटे  

 
 
 

िदनः २                                सऽ नं. ४                            समयः ९० िमनटे  
सऽ शीषर्क: डाउन िसन्सोमः पिरचय, ूकार, लक्षण, कारक तत्व र सावधानी र िसकाइ सहजीकरण 
पिरचय :  

वौि क अपा तािभऽ पिन अन्य धेरै ूकारका समःयाह  देिखने हनुाले ितनलाई अन्य वौि क अपा तताका नामह  
िदइएको छ र ती मध्ये डाउन िसन्सोमलाई तल उल्लेख गिरएको छ । शारीिरक पले      किठनाइ भएका, सनुाइमा 
किठनाइ भएका, शारीिरक अपा ता भएका यस समूहका बालबािलकाको पिहचान नहनु पिन सक्छ । अपा ता 
नभएका व्यिक्तको तलुनामा उल्लेख नगिरएका वा नतोिकएका तर डाक्टरह ले पिहचान नगरेका वौि क अपा ता 
यस समूहमा पदर्छन ्। वौि क अपा ता भएका व्यिक्तह मा सामान्यतया िसकाइ सम्वन्धी सीिमतता हनुे र सामािजक 
तथा व्यवहार कुशल िसपह  िवकास गनर् केही बढी समय लाग्ने हनु्छ । वौि क अपा ताका सम्भािवत कारणह मा 
ःवःथ्यसम्बन्धी समःया अनवंुिसक समःया वा वातावरणीय समःयामा पदर्छन ्।  िसन्सोमह  धेरै ूकारका छन ्तर 
यस सऽमा डाउन िसन्सोमको बारेमा छलफल गिरनेछ । 
 

उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन ्: 

● डाउन िसन्सोम के हो र यसलाई पिहचान गन आधारह  बताउन;  
● डाउन िसन्सोमका ूकार र ितनको लक्षणह  र कारक तत्वह को बारेमा बताउन; 
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● डाउन िसन्सोमको सावधानीको बारेमा छलफल गनर्; 
िवषयवःतःु  

● डाउन िसन्सोमको पिरचय र पिहचानका आधारह   
● डाउन िसिन्समका ूकार, लक्षणह  र कारक तत्वह  

● डाउन िसन्सोमको सावधानी 
साममी :  ूोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ 
 

सहजीकरण िबयाकलाप 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ िवषय पिरचय  

● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र औिचत्यबारे जानकारी गराउनहुोस ्। 
 ५  
 िमनटे 

२ डाउन िसन्सोम (Down Syndrome) : पिरचय, पिहचान गन आधार   
● सहभागीह लाई डाउन िसन्सोमको बारेमा सु ु भएको छ? भनी ू  ेगन र आएका 

ूितिबयाह लाई बोडर्मा िटप्दै जानहुोस ्। 

● त्यसपिछ सहजकतार्ले डाउन िसन्सोमको पिरचयको साथै पिहचान गन आधारह   

एक-एक गरी पावरपोइन्ट वा न्यजुिून्टमा देखाउँदै व्याख्या गिरिदनहुोस ्।     

● केही नबझेुको छ भन ेू ो र र छलफल गनुर्होस ्र ू  पािरिदनहुोस ्।  

 ४० 
 िमनटे 

३ डाउन िसन्सोममा सहजीकरण, िसकाइ साममी, संचारपाटीको ूयोग र मूल्या नको ूदशर्न  
● सहजकतार्ले िसकाइ डाउन िसन्सोम भएका बालबािलकाह लाई कसरी सहजीकरण गन, 

के के साममीह  ूयोग गन, संचारपाटीको ूयोग कसरी गन र मूल्या न कसरी गन 
भ े बारे डेमो (ूदशर्न) गरेर देखाउनहुोस ्। ूदशर्न गदार् पठन िसप, गिणत, सनुाइ, 
बोलाइ वा लेखाइ मध्ये कुनै पिन एक शीषर्क छनौट गनुर्होस ्।  

● सहजकतार्को ूःततुी पिछ एकिछन छलफल चलाउनहुोस ् र डाउन िसन्सोम भएका 
बालबािलकाह लाई सहजीकरण गन िवषयमा केही थप ूं ाउन ु पनछ भन े ू   
पािरिदनहुोस ्।  

● अभ्यास र जोडीमा ूःतिुतकरणः सहभागीह मध्ये १ जोडा छनौट गनुर्होस ्र कुनै एक 
िवषय र शीषर्क छनौट गरी १५ िमनेटको डेमो वा ूःततुीको लािग तयारी गनर्  
लगाउनहुोस ्। अ  सहभागीह को अक  िदन सऽमा वा अक  वौि क अपा ता वा 
िसन्सोमको सऽमा अवसर ूदान गिरनछे भ  ेकुरा जानकारी गराउनहुोस ्।    

● जोडीमा सहभागीह को ूःततुी हेनुर्होस ् र सझुाव र पृ पोषण िदनहुोस ् । अन्य 
सहभागीह लाई ूःतिुतकरण अवलोकन गनर् लगाउनहुोस ् र साथीलाई पृ पोषण िदन  
भ ुहोस ्।  

 ४०  
 िमनटे 

४ ूितिबम्बन र मूल्या न  
● सऽमा िसकेका मखु्य िवषयवःतबुारे अन्तरिबयात्मक छलफल र ू ावलीको माध्यमबाट 

सहभागीलाई ूितिबम्बन गनर् लगाउनहुोस ्। िसकाइ मूल्या नको लािग िनम्न ू ह  
गनुर्होस ्। 

 ५ 
 िमनटे  
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नमनुा ूशन्ह :  
● डाउन िसन्सोम के के कारणले हुँदो रहेछ ? 

● डाउन िसन्सोमका ूकारह  के के हनु ्?  

● डाउन िसन्सोमका काक तत्वह  के के छन ्?  
● डाउन िसन्सोममा के के सावधानी अपनाउन पछर् ?  

 

 
 

िदनः २                               सऽ नं: ५                            समयः ९० िमनटे 
 

सऽ शीषर्क: अिटजम ्Ñ पिरचय, लक्षण, कारक तत्वह , िसकाइ सहजीकरणका उपायह  
पिरचय: 
वौि क अपा तािभऽ अिटजम ्पिन पदर्छ । यसलाई नेपालमा १० ओटा अपा ता मध्ये एक छु ै अपा ताको पमा 
पिन सूचीकृत गिरएको छ । यसका लक्षण, प ा लगाउन ेतिरका र यो अपा ता हनु ेिवशेष कारणह  पिन छन ्र 
यी कारण र लक्षणह  प ा लगाउन िवशेष ताको आवँयकता पदर्छ । यस सऽको लआय भनेको पिन अिटजमको 
पिरचय, लक्षणह , कारण, असर, पिहचानका आधारह को बारेमा समम पमा छलफल गनुर्, जानकारी ूदान गनुर्को 
साथै यो समःया भएका बालबािलकाह लाई कक्षाकोठामा कसरी िसकाइ सहजीकरण गन, के कःता शैक्षिणक 
साममीह  ूयोग गनर् सिकन्छ, कक्षाकोठा व्यवःथापन कःतो हनुपुछर् र मूल्या न कसरी गन भ  ेजःता पक्षह मा 
छलफल, ूदशर्न, सहजीकरण र सहभागीह बाट अभ्यास र ूदशर्न समेत गिरनेछ ।  
 

उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन-् 
● अिटजमको पिरचय, कारण र लक्षणह को बारेमा व्याख्या गनर्; 
● अिटजम ्भएका बालबािलकाह लाई कसरी िसकाइ सहजीकरण ूःततु (डेमो) गरेर देखाउन ।    

िवषयवःत ु 
● अिटज्मको पिरचय, कारण, लक्षणह  र प ा लगाउने तिरका 
● अिटजम ्भएका बालबािलकाह को िसकाइ सहजीकरण (डेमो)  

 

साममी : ूोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ 
 

सहजीकरण िबयाकलाप 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ िवषय पिरचय  

● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र महत्वको बारेमा जानकारी  
गराउनहुोस ्।  

५ िमनटे 

२  अिटज्मको पिरचय, कारण र लक्षणह  
● सहजकतार्ले अिटज्मको पिरचय, कारण, लक्षणह  र प ा लगाउने तिरकाह को बारेमा 

पावरपोइन्ट वा न्यजुिून्टमाफर् त जानकारी ूदशर्न गद छलफल गनुर्होस ् र ू   
पािरिदनहुोस ्।   

 ४०  
 िमनटे 
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● िसकाइमा हनुसक्ने केही समःयाह  छन ्भन ेिवशेष छलफल गनुर्होस ्जःतै िसकाइमा 
समःया, व्यवहार, संचार र अन्तरिबयामा समःय, बोलाइमा समःया, अिभव्यिक्तमा 
समःया आिद । 

● केही िज ाशा वा ू ह  आएभन े सहजकतार्ले छलफल र अन्तरिबया गद ू   
पािरिदनहुोस ्।   

३ अिटजम भएका बालबािलकाह लाई िसकाउन ेवा सहजीकरण गन तिरका   
● सहजकतार्ले अिटजम ्भएका बालबािलकाह लाई िसकाउन कसरी योजना बनाउन,े 

के के कुरा समेट्ने, कसरी सहजीकरण गन, के के साममीह  ूयोग गन आिद बारे 
बूदँागत पमा ूदशर्न गद छलफलको माध्यमबाट पािरिदनहुोस ्। 

४०    
िमनेट 

४ ूितिबम्बन र मूल्या न  
● सऽमा िसकेका मखु्य िवषयवःतबुारे अन्तरिबयात्मक छलफल र ू ावलीको 

माध्यमबाट सहभागीलाई ूितिबम्बन गनर् लगाउनहुोस ्। िसकाइ मूल्या नको लािग 
िनम्न ू ह  गनुर्होस ्। 

नमनुा ूशन्ह :  
● अिटजम कःतो समःया हो र यसका कारणह  के के हनु?् 

● अिटजमका लक्षणह  के के हनु्छन ्? 

● अिटजम प ा लगाउने तिरकाह  के-के छन ्?  

● यो समःया भएका बालबािलकाह  कसरी सहजीकरण गनर् सिकन्छ ? 

● सहजीकरण गदार् के कःता चनुौतीह  आउँदा रहेछन ् ? कसरी ती चनुौतीह लाई 
समाधान गनर् सिकन्छ ? 

५ िमनटे  

 
 
 

िदनः २                               सऽ नं. ६                              समयः ९० िमनटे 
 

सऽ शीषर्क: मिःतंक पक्षाघात Cerebral Pal sy(  ) पिरचय, ूकार, कारण, लक्षण र िसकाइ सहजीकरण 
 

पिरचय : 
वौि क अपा तािभऽ मिःतंक पक्षाघात पिन पदर्छ । यसका लक्षण र कारक तत्वह  फरक फरक हनु्छन ्र यी 
कुराह  प ा लगाउन िवशेष ताको आवँयक्ता पदर्छ । मिःतंक पक्षाघात हनुे कारणह  िविवध िकिसमका हनुे 
हनुाले िवशेष समयमा पिन हनु सक्न ेहनुाले ती समयमा िनकै िवचार परुय्ाउनपुन हनु्छ । यस सऽको लआय भनेको 
मिःतंक पक्षाघातको पिरचय, ूकार, लक्षणह , कारण, असर, पिहचानका आधारह को बारेमा छलफल गनुर्, 
जानकारी ूदान गनुर्को साथै यो समःया भएका बालबािलकाह लाई कक्षाकोठामा कसरी िसकाइ सहजीकरण गन, 
के कःता शैक्षिणक साममीह  ूयोग गनर् सिकन्छ र मूल्या न कसरी गन भ े जःता पक्षह मा छलफल, ूदशर्न, 
सहजीकरण र सहभागीह बाट अभ्यास र ूदशर्न समेत गिरनेछ ।  
 

उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन-् 
● मिःतंक पक्षाघातको पिरचय, ूकार कारण, असर र लक्षणह को बारेमा व्याख्या गनर्; 
● मिःतंक पक्षाघात भएका बालबािलकाह लाई कसरी िसकाइ सहजीकरण गन तिरकाह  छलफल गनर् । 
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िवषयवःतःु  
● मिःतंक पक्षाघातको पिरचय, कारण, लक्षणह  र प ा लगाउने तिरका 
● मिःतंक पक्षाघात भएका बालबािलकाह को िसकाइ सहजीकरण   

 

साममी:  ूोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ 
 

सहजीकरण िबयाकलाप 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ िवषय पिरचय  

● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र महत्वको बारेमा जानकारी  
गराउनहुोस ्।    

५ 
िमनेट 

२  मिःतंक पक्षाघातको पिरचय, ूकार, कारण, लक्षण, असर, सावधानी र सहयोग 
● मिःतंक पक्षाघात भएको बालबािलकाह  देख्न ुभएको छ ? के कःता लक्षणह  

हनु्छन,् भन्दै छोटो छलफल गनुर्होस ्।  

● सहजकतार्ले मिःतंक पक्षाघातको पिरचय, कारण, लक्षणह , असर, सावधानी र 
सहयोगकोबारेमा न्यजुिून्टमाफर् त (वा पावरपोइन्टमाफर् त) बूदँाह  ूदशर्न गद 
छलफल गनुर्होस ्र ू  पािरिदनहुोस ्। 

४०   
िमनेट 

३ मिःतंक पक्षाघात भएका बालबािलकाह मा हनु ेिसकाइ समःया र सहजीकरणका उपाय  
● सहजकतार्ले मिःतंक पक्षाघात भएका बालबािलकाह मा हनु सक्ने िसकाइ 

समःयाह  बूदँागत पमा ूःततु गद ू  पािरिदनहुोस ्।  

● मिःतंक पक्षाघात भएका बालबािलकाह लाई सहजीकरण गन तिरकाह , ूयोग 
गनर् सिकने साममीह  र मूल्या न गन उपायह को बारेमा बूदँागत पमा छलफल 
गद ू  पािरिदनहुोस ्।   

४० 

िमनेट 

४ ूितिबम्बन र मूल्या न  
● सऽमा िसकेका मखु्य िवषयवःतबुारे अन्तरिबयात्मक छलफल र ू ावलीको 

माध्यमबाट सहभागीलाई ूितिबम्बन गनर् लगाउनहुोस ्। िसकाइ मूल्या नको लािग 
िनम्न ू ह  गनुर्होस ्। 

नमनुा ूँ नह :  
● मिःतंक पक्षाघातका कारणह  के के हनु?् 

● मिःतंक पक्षाघातका लक्षणह  के के हनु्छन ्? 

● मिःतंक पक्षाघातका असरह  के के हनु्छन ्? 

● मिःतंक पक्षाघात प ा लगाउने तिरकाह  के-के छन ्?  

● यो समःया भएका बालबािलकाह को मखु्य मखु्य िसकाइ समःया के के हनु्छन ्?  

● सहजीकरण गन तिरकाह  के के हनु्छन ्?  

५ 
िमनेट 
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िदनः ३                                सऽ नं. ७                           समयः ९० िमनटे 
 

सऽ शीषर्क: िसकाइमा हनु ेकिठनाइ Learning Di ff i cul t i es(  ) 
पिरचय : 
शारीिरक, मानिसक वा बौि क अपा ताका कारणले बालबािलकाह को िसकाइमा किठनाइ हनुे गदर्छ । िसकाइमा 
हनुे धेरै किठनाइह  बालबािलकाको न्यरुो बायोलोिजकल असर अथवा गभार्वःथामा भएका अन्य असर वा जन्मेपिछको 
चोटपटकले गदार् मिःतंकमा असर पनर् गएमा हनु जान्छ । बौि क िवकासमा पिन असर पनार्ले बालबािलकाह को 
िसकाइमा ूभाव पछर् । तसथर् यःता िसकाइमा हनु ेकिठनाइह को लक्षणह  प ा लगाइ िसकाइमा सहयोग गनर् 
सिकयो भन े माऽ बालबािलकाह ले अपेिक्षत िसकाइ उपलब्धी हािसल गनर् सक्छन ् । यसका लािग िवशेष 
सहजीकरणका उपायह  पिन अपनाउन ुपन हनु्छ । िसकाइमा हनु ेकिठनाइह मा धेरै अध्ययन अनसंुधानह  जारी 
छन ्र प ा पिन लाग्दै गएका छन ्तर, यस सऽमा हामी बालबािलकाह मा ूाय देिखने ७ ओटा िसकाइमा हनुे 
समःया र ती समःयामा िसकाइ सहायता वा सहजीकरण कसरी गनर् सिकन्छ भ े िवषयवःतहु को सेरोफेरोमा रही 
छलफल तथा अन्तिबर् या गिरनेछ ।  
 

उ ेँ य :यस सऽको अन्तमा सहभागीह  िनम्न कुराह  गनर् सक्षम हनुेछनः 
● िसकाइमा हनु े७ ओटा किठनाइह  एवम ्ितनको लक्षणह को बारेमा ूःतत गनर्,  
● िसकाइमा हनुे ७ ओटै किठनाइह लाई सम्बोधन गद बालबािलकाह लाई िसकाइमा सहजीकरण गन उपायह को 

नमूना अभ्यास गनर्, 
● िसकाइमा किठनाइ हनुे बालबािलकाह को लािग साझा रणनीितह  ूःततु गनर्,  
िवषयवःत ु: 
● िसकाइमा हनु े७ ओटा किठनाइह  

● िसकाइमा हनु ेकिठनाइह को लक्षण एवम ्सहजीकरणका उपायह  

● िसकाइमा उपयकु्त हनु ेसाझा रणनीितह  

 
साममी : ूोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ 
 

सहजीकरण िबयाकलाप : 
 िब. नं.  िबयाकलाप िवःततृीकरण  समय 

१ िवषय पिरचय : 
● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र औिचत्यबारे जानकारी गराउनहुोस ्।

   

 १०  
 िमनटे  

२ िसकाइमा हनु े७ ओटा किठनाइह , लक्षण र सहजीकरणका िसप 

● सहजकतार्ले िसकाइमा हनु ेबारेमा सामान्य पिरचय िदंदै छोटो छलफल गनुर्होस । 

● सहभागीह लाई ७ समूहमा िवभाजन गन; समूह छलफलको लािग २० िमनेटको 
समय तोिकिदनहुोस ्। िनम्न समूह अनसुार िवषयवःतकुो पाठपऽ (handout) िवतरण  
गनुर्होस ्।  

समूह १ –  िडःलेिक्सया (लक्षण र सहजीकरणका उपाय) 

 ७० 
 िमनटे  
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समूह २ –  िडःमािफया (लक्षण र सहजीकरणका उपाय) 

समूह ३ –  िडःक्यालकुिलय (लक्षण र सहजीकरणका उपाय) 

समूह ४ -  ADHD (ध्यान एकिऽत नहनु ेर िनकै सिबय वा चकचके हनुे) (लक्षण 
र सहजीकरणका उपाय) 

समूह ५ –  सनुाइ ूिबयामा िवचलन (लक्षण र सहजीकरणका उपाय) 

समूह ६ –  ि  ूिबयामा िवचल (लक्षण र सहजीकरणका उपाय) 

समूह ७ –  िडःप्र्यािक्सया- शरीरको चाल र ःवर बोलाइमा असन्तलुन (लक्षण र 
सहजीकरणका उपाय) 

● २० िमनेट पिछ सबै समूहलाई ूःतिुतकरण गनर् लगाउनहुोस ् र ूःतिुतकरणको 
लािग ५-६ िमनेटको समय िदनहुोस ्। ू ािविधक िवषय भएको हनुाले ू ःतिुतकरणको 
दौरान सहजकतार्ले िबच िबचमा ू  पाद जानहुोस ्।   

● अन्तमा केही साझा रणनीितह को बारेमा पावरपोइन्ट वा न्यजुिून्टमा बूदँाह  ू दशर्न 
गद ू सँग व्याख्या गिरिदनहुोस ्।   

 अभ्यास, तयारी र ूदशर्न  (ADHD को)  
● ध्यान केिन्ित नहनुे र चकचके (ADHD) िवषयमा सहजकतार्ले छोटो डेमो देखाउनहुोस ्

र सहभागीमध्ये कुनै एक जोडीलाई कुनै एक िशषर्क िदनहुोस ्र सो शीषर्कमा डेमोको 
तयारी र ूिशन गनर् लगाउनहुोस ्। 

● अन्य सहभागीह लाई ूःतिुतकरणको अवलोकन र पृ पोषण िदन भ ुहोस । 
सहजकतार् आफूले पिन पृ पोषण िदनहुोस ्। 

 ९० 
 िमनटे 

३ ूितिवम्बन र मूल्या न : 
सेसनको समम िसकाइको बारेमा छोटो समीक्षात्मक छलफल गन। 
िठक बेिठक खेलको माध्यबाट िसकाइको मूल्या न गन: 
ू ह ः  

१. पढ्न लेख्न गा॑ो हनु,े अक्षर उच्चारण गनर् र िच   गा॑ो हनु े िसकाइ समःया 
‘िडःमािफया” हो । 

२. बेिठक (िडःलेक्सीया) 

३. सामान्य वःतहु को संख्या गणना गनर्, अंक र पैसा निच  ेर सामान्य हरिहसाब 
गनर् गा॑ो समःया “िडःमािफया” हो । 

४. बेठीक (सही उ र: िडःक्यालकुिलया) 

५. िसधा लेख्न, लाइन िमलाउन र लेख्दा अक्षर र शब्दको आकार ठूलो-सानो हनु े
समःया िडःमािफया हो । 

६. ठीक  

७. सिजलो पेिन्सल वा कलम िदएर लाईन भएका किप वा माफ पेपरमा लेख्न 
िसकाउँदा िडःलेिक्सया भएका बालबािलकालाई सिजलो हनु्छ । 

८. बेठीक (सही उ र: िडःमािफया) 

 १०  

 िमनटे 
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९. शब्द, िचऽको आंिशक भाग हेरेर केहो भनेर छु ाउन गा॑ो हनुे समःया 
िडःप्र्यािक्सया हो । 

बेठीक (सही उ र: ि  ूिबयामा िवचलन) 

१०. एकै ठाउँमा बिसरहन नसक्ने, तु न्तै िबयाकलाप पिरवतर्न गन, ध्यान निदने जःतो 
समःया सनुाइ ूिबयामा िबचलन हो । 

बेठीक (सही: Attenton Deficit Hyperactvity Disorder) 

११. उःतै शब्द, भाषा सनुेर, बझु्ने र संझन े ूिबयामा किठनाइ हनु ु िडःलेिक्सया  
हो । 

बेठीक (सही उ र : सनुाइ ूिबयामा िवचलन) 

१२. पढ्दा टाउको फकार्उने, एउटा आखँा बन्द गन  र िकताब कापी अप् ारोसँग 
समाउने सनुाइ ूिबयामा िवचलन हो । 

बेठीक (सही उ र : ि  ूिबयामा िवचलन) 

१३. आफु र आफ्नो सामान सम्हाल्न किठनाइ हनुे, बोलाइमा सन्तलुन नहनु े
"िडःप्र्याक्सीया” हो । 

ठीक 

१४. होहल्ला, आवाज र तेज ूकाशलाई िनयन्ऽण जःतो उपाय केवल सनुाइ ूिबयामा 
िवचलन भएकालाई उपयकु्त हनु्छ । 

बेठीक: िसकाइमा समःया भएका सबैलाई उपयकु्त हनु्छ। 

१५. िसकाइमा समःया भएका बालबािलकाह लाई सामान्य पले हप्काउने र सानोितनो 
सजाय िदन सिकन्छ । 

बेठीक: 
 मूल्या न सिकएपिछ सबैलाई धन्यवाद िदंदै सऽ समापन गन । 

 
 

िदन: ३                              सऽ नं. ८                             समयः ९० िमनटे 

सऽ शीषर्क: पा बममा िविवधता Curri culumDi fferenti ati on(  ) 
पिरचय : 
“उमेरको विृ संगै बौि क सचेतनाको िवकास हनु नसकी बौि क िवकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा 
सापेक्ष िबयाकलाप गनर् समःया हनु ेअवःथाका व्यिक्तह  (जःतो डाउन्स िसन्सोम समेत) वौि क अपा ता भएको 
मािनन्छन ्।”  
िशक्षा बालबािलकाको अिधकार हो । उनीह लाई िशक्षा उपलब्ध गराउन ुसरकारको दाियत्व पिन हो । बौि क 
अपा ता भएका बालबािलकाको िशक्षाका लािग नेपालमा िवशेष िव ालय तथा ॐोतकक्षा खलेुका छन ्। यी िव ालय 
तथा ॐोतकक्षाका लािग यो पा बम िवकास गिरएको छ । िवशेष िव ालय तथा ॐोत कक्षामा िविभ  अवःथा 
(हल्का, मध्यम, अित अशक्तता भएका िव ाथीर् भनार् हनु्छन ्। केही वषर्को अध्ययनपिछ हल्का र मध्यम अवःथाका 
केही िव ाथीर् साधारण कक्षा वा िव ालयमा समािहत हनु सक्छन ्। मध्यम अवःथाका धेरैजसो र अित अशक्त 
अवःथाका सबै िव ाथीर् िवशेष िव ालय तथा ॐोत कक्षामै रहन्छन ्। यी िव ाथीर्को भावी जीवनका लािग के 
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िसकाउने र कित समयसम्म उनीह  िव ालयमा रहन ेभ े पक्षह  पिन ःप  हनु ुआवँयक छ । यस पक्षलाई 
सम्बोधन गन मनसायका साथ बौि क अपा ता भएका बालबािलकाको िशक्षाको सामान्य मागर् िचऽ ःव प पा बम 
तयार गिरएको हो ।  
यस सऽमा अिटजम भएका र सी.पी. भएका बाल बािलकाह का लािग समेत उपयोगी हनुे गरी तयार गिरएको 
पा बमको बारेमा छलफल गिरनेछ भन ेयसलाइ पिरवेश अनसुार सामन्य पले िविविधकरण गद समायोजन पिन 
गनर् सिकन ेकुरामा पिन छलफल गिरनेछ ।  
 

उ ेँ य :यस सऽको अन्तमा सहभागीह  िनम्न कुराह  गनर् सक्षम हनुेछनः 
● वौि क अपा ता भएका बालबािलकह को लािग तयार भएको पा बमको पिरचय, एकीकृत पा बमको ढाचा 

र संरचनाको (तह अनसुारको) बारेमा बताउन; 
● तह अनसुारका के्षऽगत तथा सह-के्षऽगत उ ेँयह , तोिकएका िबयाकलापह  तथा मूल्या ता गन तिरकासमेतको 

बारेमा व्याख्या गद बताउन;,  
िवषयवःत ु: 
● वौि क अपा ता पा बमको संरचनाको (तह अनसुार) 
● के्षऽगत तथा सह-के्षऽगत उ ेँयह  

● उ ेँय अनसुार तोिकएका िबयाकलाप तथा मूल्या नका तिरका 
 

साममी : ूोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ 
 

सहजीकरण िबयाकलाप : 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१  िवषय पिरचय : 

● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र औिचत्यबारे जानकारी गराउनहुोस ्। 
५ 
िमनेट
  

२  वौि क अपा ता पा बमको पिरचय र तहगत संरचना 
● सहजकतार्ले (ूिशक्षक) ू ो र गद पा बमको पिरचय, िवषयगत ढाचा, एकीकृत 

पा बम र वौि क पा बमलाई जोडेर यी पा बमको तयार गनुर्को औिचत्यको 
बारेमा छलफल गन । सहभागीबाट आएका बूदँाह लाई बोडर्मा िटप्दै जाने ।  

● त्यसपिछ वौि क पा बमको पिरचय, िवषयगत ढाचा, औिचत्य, तह र उमेर अनु प 
तहगत संरचनाको बारेमा ूदशर्न गद व्याख्या गिरिदने । 

● केही िज ाशा छन ्भने थप ू  पािरिदन े।    

३० 
िमनेट
  

३  पा बमको उ ेँ य, के्षत र सह-के्षऽगत िबयाकलाप र मूल्या न गन तिरका 
● सहजकतार्ले वौि क पा बमले राखेका उ ेँयह को बारेमा सहभागीह लाई सोध्ने र  

िवषयवःतमुा ूवेश गनुर् अिघ छोटो तयारी छलफल गनुर्होस ्। 

● त्यसपिछ सहभागीह लाई ३ समूहमा बाड्न ेर तल िदएको तह, उ ेँय, िबयाकलाप र 
मूल्या न अध्ययन गनर् पाठपऽ िवतरण गनुर्होस ्। 
समूह १ –  तह १ को उ ेँय, के्षऽ र सहक्षेऽको उ ेँय, िबयकलाप र मूल्या न 
समूह २ –  तह २ को उ ेँय, के्षऽ र सहक्षेऽको उ ेँय, िबयाकलाप र मूल्या न 

५० 
िमनेट 
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समूह ३ –  तह ३ को उ ेँय, के्षऽ र सहक्षेऽको उ ेँय, िबयाकलाप र मूल्या न 
● सबै समूहलाई अलग अलग पाठपऽ िलएर छलफल गनर्को लािग १५ िमनेटको समय  

िदनहुोस ्। सहजकतार्ले सबै समूहमा गएर छलफलमा अनगुमन र सहयोग गनुर्होस ्। 

● समूह कायर् समा  भएपिछ पालैपालो ूःतिुतकरण गनर् लगाउनहुोस ्र सबै समूहलाई 
धन्यबाद िदनहुोस ्। 

● केही ःप  नभएमा सहजकतार्ले दोहोरय्ाएर ू  पािरिदनहुोस ्।     
४  ूितिवम्बन र मूल्या न : 

सेसनको समम िसकाइको बारेमा छोटो समीक्षात्मक छलफल र सिमक्षा/ूितिवम्बन 
गनुर्होस ्। त्यसपिछ िसकाइ मूल्या न गनर् तल िदएका ू ह  सोध्नहुोस ्।  

१. वौि क अपा ता पा बम कःतो बालबािलकाह को लािग तयार गिरएको पा बम   
हो ? 

२. पा बमलाई कितवटा तहमा िवभाजन गिरएको छ र कुन कुन उमेर तोिकएको छ ? 

३. पिहलो तहमा कितवटा के्षऽ र सहक्षेतह  छन ्? दोॐो तहमा कितवटा के्षऽ र सह-
के्षऽह  छन ्? तेॐो तहमा कितवटा के्षऽ र सह-के्षऽह  छन ्?  

४. िबयाकलाप संचालनको लािग मखु्य कुन-कुन िबयाकलाप वा िविधह  उल्लेख गिरएका 
छन ्?  

५. मूल्या नका मखु्य कुन कुन तिरकाह  उल्लेख गिरएका छन ्?   

 ५ 
 िमनटे 

  
 
 
 

िदनः ३ र ४                          सऽ नं : ९-११                        समयः २७० िमनटे  
सऽ शीषर्क: भािषक तत्वह , पढाइ, पठन िसपका तत्वह   
पिरचय :  
िव मा भएका अनसुन्धानह ले भाषालाई िसकाइको ूमखु र आधारभतू पक्ष मान्दै आएका छन ्। भाषा िवचार 
िविनमयका साथै िसकाइको माध्यम र िचन्तनको आधार पिन हो । भाषाका िसपह माफर् त िसकाइलाई ूभावकारी 
बनाउन भाषाको मखु्य भिूमका रहन्छ । आधारभतू तह कक्षा १-३ को एकीकृत पा बम अनु प भािषक िसकाइलाई 
थप ूभावकारी बनाउन र मािथल्लो तहसँगको ःतरण र सन्तलुन कायम गनर् तथा भािषक िसपको सधुार गनर् जोड 
िदएको छ । एकीकृत पा बमले भािषक ान र िसप, िसकाइ ूिबया, भािषक सामथ्यर् र ूयोग, भािषक तहगत 
सन्तलुन, िव ालयिभऽको िसकाइ र िव ाथीर्को वाःतिवक जीवन, अन्तरसम्बिन्धत भािषक िसकाइ के्षऽह लगायतको 
एकीकरणमा जोड िदइएको छ । यसमा िसकाइ के्षऽलाई िवषय के्षऽगत एकाइमा िवभाजन गरी भािषक िसप, 
व्यवहार-कुशल िसप, िव ाथीर्को वैयिक्तक िसकाइ क्षमतालाई सम्बोधन गन उपागम र भािषक ूकायर्लाई एकीकृत 
पमा ूःततु गिरएको छ । नेपाली िवषयको कक्षा १-३ को पा बम तथा पा साममी िवकास गदार् भािषक 

तत्वगत के्षऽ  ध्विन सचेतीकरण, ौँय ंय बोध, लेख्यवणर् सचेतीकरण, शब्दभण्डार, पठन-ूवाह, पठन बोध, लेखाइ 
र कायर्मूलक व्याकरणबारे ू  पमा उल्लेख गद िबयाकलाप सोही अनु प गनबारे ू पमा उल्लेख गिरएको  
छ । तसथर् यस सऽमा पढाइ तथा भािषक तत्वगत के्षऽ तथा उक्त के्षऽ केिन्ित नमूना िबयाकलापका बारेमा 
छलफल केिन्ित रहने छ ।   
उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन ्  
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पढाइ तथा पढाइका तत्वह बारे बताउन 

● भािषक तत्वगत के्षऽ र सक्षमताह बारे बताउन;   

● भािषक तत्वगत के्षऽ केिन्ित िबयाकलापह  पिहचान गनर् ।  

िवषयवःत ु: 
● पढाइ तथा पढाइका तत्वह ; 

● भािषक तत्वगत के्षऽह ;   

● भािषक तत्वगत के्षऽ केिन्ित िबयाकलापह   
 
सहजीकरण िबयाकलाप : 
 

िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ िवषय पिरचय : 

अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र औिचत्यबारे जानकारी गराउनहुोस ्। 
५  

िमनेट  
२ पढाइः  

सहभागीह लाई पढाइ के हो ? भ े बारे ू  सोध्न े। उक्त ू बारे व्यिक्तगत पमा 
आफूले बझेुको कुरा मेटाकाडर्मा लेख्न लगाउनहुोस ्।  
उक्त मेटाकाडर्मा लेखेको कुरा दईु जनाको जोडीमा भएर छलफल गनर् लगाउने र छलफल 
गरेको कुरा सबैलाई सनुाउन लगाउनहुोस ्।  
सहभागीह को छलफलसँगै सहजकतार्ले तयार गरेको ूःततुी अनु प पढाइको बारेमा ू  
हनु सहजीकरण गनुर्होस ्।   

१०  

िमनेट 

३ भािषक तत्वगत के्षऽः 
 सहजकतार्ले भािषक तत्वगत के्षऽह को पिरचयबारे तयार गरेको ूःततुी अनु प ू  

हनु सहजीकरण गनुर्होस ्।  

 भािषक तत्वगत के्षऽको पिरचयको छलफल प ात सहभागीह लाई ८ समूहमा 
िवभाजन गन र उल्लेिखत बुदँा अनु पको पठन सन्दभर् साममीको हातेपऽ अध्ययन 
तथा छलफलका लािग िवतरण गनुर्होस ्।  

 समूहमा छलफल प ात हरेक समूहलाई िदइएको के्षऽबारे छलफल गद बझुाइ ूःततु 
गनर् लगाउनहुोस ्।  

ध्विन सचेतीकरण -  समूह १ 

ौब्य ंय बोध -  समूह २ 
लेख्य वणर् सचेतीकरण -  समूह ३ 
शब्द भण्डार -  समूह ४ 
पठन ूवाह -  समूह ५ 
पठन बोध -  समूह ६ 
लेखाइ - समूह ७ 
कायर्मूलक व्याकरण  -  समूह ८ 

६० 
िमनेट 
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 समूहह को ूःततुीसँग आवँयकता अनु प सहजकतार्ले भािषक तत्वगत के्षऽमा ू  
हनुका लािग सहजकतार्ले सबै के्षऽह  (ध्विन सचेतीकरण देिख कायर्मूलक व्याकरण 
सम्म) बूदँागत पमा सप  पािरिदनहुोस ्। 

 शआुम िशक्षणको तयारी र ूःतिुतकरण (डेमो) 
४ भािषक तत्वह मा सहभागीको शआुम िशक्षण 

सबै समूहलाई िदएका भािषक तत्वह को शैक्षिणक ूदशर्न गनर्को लािग शआुम िशक्षणको १५ 
िमनेटको योजना बनाउन लगाउनहुोस ्। योजना िनमार्ण गनर् ३० िमनटेको समय िदनहुोस ्। 
ूःतिुतकरणको लािग १५ िमनेट र ५ िमनटे पृ पोषणको लािग छु ाउनहुोस ्।  
समूह १ Ñ ध्विन सचेितकरण (१५ िमनटे + ५ िमनेट) 
समूह २ Ñ ौब्य ंय बोध (१५ िमनटे + ५ िमनटे) 
समूह ३ - लेख्य वणर् सचेतीकरण (१५ िमनटे + ५ िमनेट) 
समूह ४ - शब्द भण्डार (१५ िमनटे + ५ िमनेट) 
समूह ५ - पठन ूवाह (१५ िमनेट + ५ िमनेट) 
समूह ६ - पठन बोध (१५ िमनेट + ५ िमनेट) 
समूह ७ - लेखाइ (१५ िमनेट + ५ िमनेट) 
समूह ८ - कायर्मूलक व्याकरण (१५ िमनटे + ५ िमनेट) 

 तयारी प ात शआुम िशक्षण ूःतिुतकरण गनर् पालैपालै बमानसुार अनरुोध गनुर्होस ्र 
अवलोकन गरी सहभागीलाई पृ पोषण िदन भ ुहोस ्र आफूले पिन पृ पोषण 
िदनहुोस ्।   

१७० 
िमनेट 

५ ूितिवम्बन र मूल्या न : 
ू ो र र अन्तरिबया गद िसंगो सऽ तथा शआुम िशक्षणको सिमक्षा/ूितिवम्बन गनुर्होस ्।  
  

 ५ 
 िमनेट 

 
 

िदनः ४, ५, ६                        सऽ नं: १२-१७                      समयः ५४० िमनटे 
सऽ शीषर्कः बौि क अपा ता दैिनक आधारभतू िसपह मा शआुम िशक्षण 
पिरचयः  
बौि क अपा ता भएका व्यिक्तह  सामान्यतयाः हल्का, मध्यम, अित अशक्त र पूणर् अशक्त गरी चार अवःथाका हनु्छन ्र 
उनीह लाई पा बम अनु प िशक्षा उपलब्ध गराउन ुसरकार लगायता सबैको दाियत्व हो ।त्यसको अलावा बौि क 
अपा ता भएका बालबािलकाह लाई अ सरह दैिनक जीवनमा आफैले गनुर्पन कामह  गनर् पिन सक्षम बनाउनपुन 
हनु्छ जःतै आफ्नो हातमखु आफै धनुे, आफै नहुाउने, ॄस गन, शैचालय ूयोग गन, कपडा, जु ा-मोजा लगाउने, 
आफैले खाना खाने, घरका सानाितना िबयाकलापह  गन आिद जःता पक्षह मा ान र िसपह  िदन ुपिन उि कै 
आवँयक छ । वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग तयार गिरएको पा बम एवम ्िबयाकलापह को 
सूचीले पिन यी पक्षह लाई सूचीकृत गरेको छ ।  
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह लाई के कःता ःवावलम्बनक िसप िसकाउन ुपछर् भ े कुरा महत्वपूणर् हनु्छ 
भने िशक्षकको लाग ती िसपह  कसरी िशक्षण गन भ े कुरा पिन उि कै महत्वपूणर् हनु्छ । तसथर् ियनै िसपह  
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अिभविृ  गनर्को लािग शआुम िशक्षणको ूावधान रािखएको छ र सबै सहभागीले िदएको िवषयमा र समयिभऽ शआुम 
िशक्षणको तयारी र ूदशर्न गनुर्हनुछे । सहजकतार् लगायत अन्य सहभागीले सहभागीह को शआुम िशक्षण ूदशर्न 
अवलोकन गरी पृ पोषण आदानूदान गनुर्हनुछे । शआुम िशक्षणमा बालबािलकाको दैिनक अत्यावँयक िसप तथा 
ःवावलम्बनका िसपमा-केिन्ित रही जोडी-जोडीमा तयारी गरी शआुम िशक्षण ूदशर्न गनुर्हनुछे ।  
 

उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन ्- 
 बालबािलकाह लाई दैिनक अत्यावँयक पक्षह  ःवावलम्बन, शारीिरक िवकास, सामािजक िवकास, बौि क 

िवकास, भािषक िसप, खेल तथा मनोर न, स ार र ूिविध केिन्ित िबयाकलाप छनौट गरी नमूना िशक्षण  ूदशर्न 

गनर् । 

 नमूना िशक्षण अवलोकन गरी पृ पोषण ूदान गनर् ।   
 

िवषयवःतःु 
 ःवावलम्बनसँगसम्बिन्धत के्षऽ तथा उप-के्षऽमा रहेर शआुम िशक्षणको तयारी )ःवावलम्बन, शारीिरक िवकास, 

सामािजक िवकास, बौि क िवकास, भािषक िसप,  खेल तथा मनोर न, स ार र ूिविध) 
 शआुम िशक्षण ूःतिुतकरण र पृ पोषण  

 

साममी : ू ोजेक्टर, िःबन, बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄ ाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ, िसकाइ सन्दभर् साममीह  

जःतो फोटो, िभिडयो, ठोस वःतहु  आिद 
  

सहजीकरण िबयाकलाप 

िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 

१ िवषय पिरचय 

 सहजकतार्ले सबै सहभागीह लाई ःवावलम्बन िसपह  कसरी िसकाउन सिकन्छ भ े 
कुराको बारेमा अन्तरिबया गद सामान्य जानकारी गराउनहुोस ्र शआुम िशक्षणको गनुर्को 
उ ेँय , समूह िवभाजन, र िवषय वःतकुो छनौटको बारेमा जानकारी गराउनहुोस ्।   

१० 

िमनेट 

२ ःवावलम्बन िसप 
 सहभागीह लाई {{ ःवावलम्बन िसप भनेको को हो र यसको महत्वबारे जोडीजोडीमा छलफल 

गनर् लगाउने, मेटा काडर्मा िटप्न लगाउने र दबैुजनाको बझुाइ सनुाउन लगाउनहुोस ्। 

सहभागीह को भनाइसँगै सहजकतार्ले ःवावलम्बन िसपको बारेमा थप ू  पानर् आवँयक भए 
समान बझुाइका लािग सहजीकरण गनुर्होस ्र आज हामी ःवावलम्बन िसपअन्तगर्तका िविवध 
के्षऽ तथा उप-के्षऽह  छनौट गरी जोडी-जोडीमा शआुम िशक्षण 
गनछौ, भनी जानकारी गराउनहुोस ्। पिहले सहजकतार् आफूले एउटा नमूना डेमो ूःततु 
गनुर्होस ्।   

 

४५ 
िमनेट 

 
 
 
 
 

 



29 
 
 

३ सहजकतार्बाट नमूना ूदशर्न (डेमो)  
 सहजकतार्ले २० िमनेटको एउटा डेमो तयारी गरी नमूना ूदशर्न गरेर 

देखाउनहुोस ्। 

 ूःतिुतकरण प ात छलफल गनुर्होस ्र के के कुरा अवलोकन गनुर्भयो भनी सोध्नहुोस ्
र शआुम िशक्षणको लािग सहभागीह लाई तयार हनु अनरुोध गनुर् गद हौसला ूदान 
गनुर्होस ्।  

 

जोडी समूह िवभाजन 
 सहभागीह को संख्या र ःवावलम्बनका उप-के्षऽअनसुार जोडी समूह िवभाजन 

गनुर्होस ्। 

 तयारी समयः ३० िमनेट िदनहुोस ्  

९० 
िमनेट 

४ ूितिवम्बन र मूल्या न 
 सहजकतार्ले पिहलो जोडीको शआुम िशक्षण तयारीको अवःथा, २० िमनटेको योजना 

हेनुर्होस ्र सझुाव िदनहुोस ्।  
 ूःतिुतकरणको लािग आवँयक सहयोग गनुर्होस ्।   

५ िमनेट 

५. शआुम िशक्षण ूःतिुतकरण 

ःवावलम्बन 
जोडी समूह १:   
शीषर्कः सरसफाइ 
समयः २० िमनटे  
 सरसफाइअन्तगर्तका मखु्य-मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गन, आवँयक साममीको 

समेत तयारी गन र केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण गरेर  
देखाउनहुोस ्। अन्य जोडीलाई ू पोषण िदन भ ुहोस ्र सहजकतार् आफूले पिन पृ पोषण 
िदनहुोस ्।  

 
 

३० 

िमनेट 

६. जोडी समूह Ñ २ 

शीषर्कः खानपान 
समयः २० िमनटे  
 खानपानअन्तगर्तका मखु्य-मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गन, आवँयक साममीको 

समेत तयारी गन र केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण गरेर  
देखाउनहुोस ्। अन्य जोडीलाई ू पोषण िदन भ ुहोस ्र सहजकतार् आफूले पिन पृ पोषण 
िदनहुोस ्।  

३० 
िमनेट 
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७. जोडी समूह Ñ ३ 

शीषर्कः लगुा, जु ा, चप्पल लगाउन े
समयः २० िमनटे  
लगुा, जु ा चप्पल लगाउने िसपअन्तगर्तका मखु्य-मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गन, 
आवँयक साममीको समेत तयारी गन र केही िबयाकलापह को शआुम िशक्षण गरेर  
देखाउनहुोस ्। अन्य जोडीलाई ू पोषण िदन भ ुहोस ् र सहजकतार् आफूले पिन पृ पोषण 
िदनहुोस ्। 

३० 
िमनेट 

८. वौि क िवकास 
 

जोडी समूह Ñ ४ 

शीषर्क: कला   
समयः २० िमनटे  
कला िसपअन्तगर्तका मखु्य-मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गन, आवँयक साममीको समेत 

तयारी गन र केही िबयाकलापह को शआुम िशक्षण गरेर  
देखाउनहुोस ्। अन्य जोडीलाई ू पोषण िदन भ ुहोस ् र सहजकतार् आफूले पिन पृ पोषण 
िदनहुोस ्।  
 
 

जोडी समूह - ५  

शीषर्कः खेल र मनोर न  
समयः २० िमनटे 

यसअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ु पन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 

३० 
िमनेट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३० 
िमनेट 

९ जोडी समूह Ñ ६ 

शीषर्कः  ःथलु मासंपेशीको िवकास 

समयः २० िमनटे 

यसअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ु पन वा 
िसकाउनपुन िबयाकलापह को िलःट तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक साममीको 
समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर देखाउनहुोस ्। 

३० 
िमनेट 
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१० सामािजक िसपः 
 

जोडी समूह Ñ ७  
शीषर्कः पिरवार तथा समदुायसँगको सम्बन्ध  
समयः २० िमनटे 

यसअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ु पन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 

 

 
 

३० 
िमनेट 

११ जोडी समूह Ñ ८  
शीषर्कः िश ाचार, अनभुिूत र नागिरक चेतना 
समयः २० िमनटे 

यसअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ु पन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 

३० 

िमनेट 

१२ जोडी समूह Ñ ९  
शीषर्कः साममीह को जतन र सरुक्षा 
समयः २० िमनटे 

यसअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ु पन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 
  

३० 

िमनेट 

१३ वौि क िवकास 
 

जोडी समूह - १० 

शीषर्कः बःतहु को पिहचान  
समयः २० िमनटे 

यस शीषर्कअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ुपन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 

३० 
िमनेट 
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िदनः ६ र ७                         सऽ नं: १८ र १९                      समयः १८० िमनटे 

१४ जोडी समूह Ñ ११ 

शीषर्कः आकार, ूकार र रंगह को पिहचान  
समयः २० िमनटे 

यस शीषर्कअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ुपन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 

३० 
िमनेट 

१५ जोडी समूह Ñ १२ 
शीषर्कः पैया र पैसाको पिहचान  
समयः २० िमनटे  
यस शीषर्कअन्तगर्त बौि क अपा ता वा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग गराउन ुपन वा 
िसकाउनपुन मखु्य मखु्य िबयाकलापह को सूची तयार गरेर उक्त िबयाकलापका लािग आवँयक 

साममीको समेत तयारी गरी केही िबयाकलापह को नमूना िशक्षण वा कायर् गरेर  
देखाउनहुोस ्। 

३० 
िमनेट 

१६ ूितिबम्बन र मूल्या न  
 केही सहभागीह लाइ यस सऽ तथा नमूना शआुम िशक्षणकोबारेमा छलफल गद अनभुव 

सनुाउन लगाउनहुोस ्। 

 सहभागीह ले सहजकतार् र सहभागीह बाट पाएको सझुाव र पृ पोषणमा ध्यान िदन 
र िसकाइलाई आफ्नो कायर्संपादनमा पान्तरण गनर् अनरुोध गद सऽ समापन 
गनुर्होस ्।   

३० 
िमनेट 
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सऽ िशषर्क : वैयिक्तक शैक्षिणक योजना र वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना  
पिरचय : 
बालबािलकाह को शारीिरक, मानिसक, वौि क तथा संवेगात्मक अवःथा फरक फरक हनु्छ । यसरी अवःथा फरक 
हुँदा िसकाइ आवँयकताह  लगायत बालबािलकाको सक्षमता, किठनाइ, िचह  पिन फरक फरक हनु्छन ्। तसथर् 
िसकाइ अवःथाको आधारमा पा बमले िनिदर्  गरेको िसकाइ उपलिब्धह  हािसलगनर्का लागी सहयोग परुय्ाउन 
वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको आवँयकता पदर्छ । वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाले बालबािलकाह को िसकाइसँगै 
िसकाइ वातावरण िनमार्ण, िबयाकलाप िनधार्रण तथा सोही अनु प समय अनु पको कायर् गनर्समेत सहयोग  
गदर्छ ।  
त्यसैगरी पूवरू् ाथिमक वा बालिबकास केन्ि उमेरका बालबािलकाह को लािग वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना पिन 
िनकै महत्वपूणर् हनु्छ । यस उमेरका बालबािलकाह  केिन्ित रहेर वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना बनाइ सहयोग 
गन प ितले बालबािलकाको चौतफीर् िवकासमा िनकैनै सहयोग पगु्दछ । वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनामा िशक्षक 
वा सहजकतार्सँग अिभभावक वा पिरवारको भिूमका िनकैनै महत्वपूणर् हनु्छ । तसथर् यस सऽमा वैयिक्तक शैक्षिणक 
योजना तथा वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना किन्ित छलफल गिरने छ ।     
उ ेँ य :यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािशल गनछन:् 

● वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको पिरचय र महत्वबारे बताउन;  
● वैयिक्तक शैक्षिणक योजनामा समेट्न सिकने िवषयवःतह बारे बताउन; 
● िदइएको नमूना फाराम ूयोग गद वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण गरी ूदशर्न गनर्; 
● वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना पिरचय तथा महत्वबारे बताउन ।  

िवषयवःत:ु 
● वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको पिरचय र महत्व;  
● वैयिक्तक शैक्षिणक योजनामा समेट्न सिकने िवषयवःतह ; 
● नमूना वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण तथा ूदशर्न; 
● वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना पिरचय, महत्व र िजम्मेवारीह  । 

 

सहजीकरण िबयाकलाप : 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ अन्तिबर् यात्मक छलफल गद सऽको पिरचय र उ ेँयबारे जानकारी गराउनहुोस ्।  ५ 

िमनेट 
२ वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको पिरचय र महत्व 

● सहभागीह लाई िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलकाह लाई कसरी सहयोग गद 
हनुहुनु्छ, भनरे ू ो र तथा अन्तरिबया गद सहभागीह लाई अनभुव सनुाउन 
लगाउनहुोस ्।  

● अनभुवसँगै वैयिक्तक शैक्षिणक योजना भनेको के होला वा कःतो योजना होला, भनेर ू  
गद मेटकाडर्मा लेखेर सनुाउन लगाउनहुोस ्।  

३० 
िमनेट
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● सहभागीह को भनाइसँगै सहजकतार्ले वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको पिरचय र महत्वबारे 
न्यजुिून्ट वा पावरपोइन्टमा बूदँाह  ूःततु गद अन्तरिबयात्मक छलफल गद साझा 
बझुाइका लािग सहजीकरण गनुर्होस ्।  

३ वैयिक्तक शैक्षिणक योजनामा समेट्न सिकन ेिवषयवःत ुतथा िनमार्ण ूिबया: 
● ूत्येक सहभागीलाई वैयिक्तक शैक्षिणक योजना पिुःतका िवतरण गनुर्होस ्।  

● वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाका िवषयबःतमुा अध्ययन गनर् लगाउनहुोस ्र त्यसपिछ वैयिक्तक 
शैक्षिणक योजनाले समेटेका िवषयवःतहु बारे सहभागीह को बझुाइ सनुाउन 
लगाउनहुोस ्।  

● केही थप ू  हनुपुन िवषयमा सहजकतार्ले सहजीकरण गरी ू हनु म त गनुर्होस ्। 

● साथै सहजकतार्ले अन्तरिबयात्मक पमा छलफल गराउँदै िनमार्ण गदार्को ूिबयाबारे 
ू  हनु सहजीकरण गनुर्होस ्।   

६०  
िमनेट  

४ वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण अभ्यास : 
● उपलब्ध भए सहभागीह लाइ वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्णको िभिडयो िक्लप 

देखाउनहुोस ्वा हेनर् लगाउनहुोस ्।  
● वै. शै. यो. िनमार्णको लािग सहभागीह लाई ३/३ जनाको समूहमा बःन लगाउनहुोस ्।  

● ूत्येक समूहमा १ जनालाई ू.अ., १ जनालाई कक्षा िशक्षक र १ जनालाई अिभभावकको 
भिूमकामा रहेर समूह-कायर् गनर् िजम्मेवारी िदनहुोस ्। 

● ूत्येक समूहलाई तल िदइएको एकओटा घटना (हातेपऽ) िदनहुोस ्र वैयिक्तक शैक्षिणक 
योजनाको ढाँचा (फम्यार्ट) पिन िवतरण गनुर्होस ्।   

● िदईएको घटना अनु प व्यिक्तगत िववरण, सक्षमता, अवरोध, िच, िसकाइ अवःथा, 
उ ेँय र िबयालाप सिहतको ऽैमािसक योजना िनमार्ण गनर् लगाउनहुोस ्। योजना िनमार्ण 
गदार् आ-आफ्नो भिूमका र िजम्मेवारी अनु प छलफल गरी योजना बनाउन 
लगाउनहुोस ्।  

● तयार पािरएको योजनालाई सहभागीतात्मक पमा ूःतिुतकरण गनर् लगाउनहुोस ्। 

● ूःतिुत प ात समम छलफललाई समेटने गरेर सहजकतार्को तफर् बाट िनःकषर् सिहत 
आवँयकता अनु प ू  पािरिदनहुोस ्।    

 

नमूना मािमला अध्ययन 
 

मािमला-अध्ययन १ : 
वषर् ८ की समीरा चौधरी था -मातभृाषा बोल्ने रा ी सोनारी गापा-४ िनवासी आशाराम चौधरीकी 
छोरी हनु ्। उनी ौी नेपाल राि  आधारभतू िव ालयमा कक्षा २ मा पिढ्छन ्। उनी बौि क 
पमा किठनाइ भएकी बािलका हनु ्र उनीसंग "ख" वगर्को िनलो अपा ता पिरचय-पऽ पिन 
छ । समीरालाई सु , देख्न, बोल्न, िह लु गनर् त्यती धेरै समःया छैन । उनलाई सम्झन, 
लेख्न र ध्यान केिन्ित गनर् समःया छ । उनलाई गीत गाउन र नाच्न मनपछर् । कक्षा २ 
को अन्तितर आइसक्दा पिन उनले माऽा लागेका अक्षर तथा शब्दह  पढ्न सिक्दनन ्। 
उनलाई छोटो सरल वाक्य पढ्न किठन छ । िचऽको वणर्न गनर् पिन सिक्दनन ्। उनलाई 

७५ 
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अक्षर लेख्न िनकै किठन हनु्छ । १ देिख ९ सम्मको अंक पिन िच  किठन छ । समीरालाई 
लगुा वा जु ा लगाउन अ को सहयोग आवँयक पछर् ।  
 

मािमला-अध्ययन २ :  
नसुरत अली खान अवधी मात-ृभाषा बोल्न े बैजनाथ गापा-३ बःन ेमन्सरु अली खानका ८ 
विषर्य छोरा हनु ्। उनी आदशर् आधारभतू िव ालयमा कक्षा २ मा पढ्छन ्। उनमा सनुाइ 
सम्बन्धी किठनाइ छ र "घ" वगर्को सेतो रंगमा अपागंता पिरचयपऽ पिन ूा  गरेकाछन ्। 
उनले ौवण-यन्ऽको ूयोग गछर्न ् । तर पिन कक्षामा पछािड बःदा सु मा किठनाइ 
हनु्छ । उनको अिभभावकलाई आफ्नो बच्चालाई अझै पिन सु मा समःया छ भ े बारे 
जानकारी छैन । उनलाई हेनर्, बोल्न, िह लु गनर् कुनै किठनाइ छैन । कक्षामा िशक्षकले 
बोलेको कुराह  ःप  सु  नसकेको कारणले उनको पढाइ र िसकाइमा असर पिररहेको 
छ । उनले सरल तथा जिटल शब्दह  पढ्न र लेख्न सक्दैन  । एकल अंकह  (१-९) 
िच  सक्छन ्तर सामान्य जोड र घटाउ गनर् सक्दैनन ्।    

मािमला-अध्ययन ३ :  
िहमाल गा.पा. ३ बःने बाबकुाजी तामाङका १० बिषर्य छोरा रिबन तामाङ सरःवती आधारभतू 
िव ालयमा कक्षा ३ मा अध्ययन गदर्छन ्। उनको घरमा सबैजना तामाङ भाषा बोल्दछन ्। 
उनलाई देख्नमा किठनाइ छ र उनले "ग" वगर्को पहलो रंगको अपांगता पिरचयपऽ ूा  
गरेका छन ्। रिबन चँमा लगाउँदछन तर पिन बोडर्मा लेखेका कुरा ठम्याउन उनलाई गा॑ो 
हनु्छ । रिबनलाई जिटल िकिसमका शब्द तथा अनचु्छेद पढ्न र लेख्नमा पिन समःया 
छ । पढेका कुरा पिन संिझन र त्यससँग सम्बन्धीत ू को उ र िदन पिन किठन हनु्छ । 
उनलाई सामान्य जोड घटाउ गनर् पिन किठनाइ छ । उनलाई बोल्न, संचार गनर्, िहँडडूल गनर्, 
सु  केही पिन किठनाई छैन । उनलाई फुटबल खेल्न र िचऽ बनाउन सा॑ै मनपछर् । 
कक्षामा रमाइला चटुिकलाह  भ  पिन चाउँछन ्। रिबन आफ्नो व्यिक्तगत कायर्ह  जःतो 
कपडा लगाउन,े जु ा लगाउने, बुर्सगन जःता काम आफै गदर्छन ्। उनको बवुाआमालाई 
पिन उनको पढाइबारे खासै चासो छैन । 

५ वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनाको पिरचय र महत्वः 
● सहभागीह लाई वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना भनेको कःतो योजना होला भनेर ू  गद 

सहभागीह को भनाइ सनुाउन लगाउनहुोस ्।  
● सहभागीह को भनाइसँगै सहजकतार्ले अन्तरिबयात्मक पमा छलफल गद वैयिक्तक 

पिरवार सेवा योजनाको पिरचय र महत्वबारे समान बझुाइका लािग सहजीकरण 
गनुर्होस ्।  

३० 
िमनेट 

६ वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनामा समेट्न सिकन े िवषयवःत ु तथा अिभभावक वा पिरवारको 
भिूमकाः  
● सहभागीह लाइ २ समूहमा िवभाजन गनुर्होस ्।  

६० 
िमनेट 
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● दबैु समूहलाई वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनासँग सम्बिन्धत पाठ-पऽ िवतरण गनुर्होस ्र 
सोबारे अध्ययन तथा छलफल गनर् लगाउनहुोस ्। साथै तल उिल्लिखत कायर् गनर् लगाइ 
ूःततुी गनर् लगाउने ।  

समूह कायर्ः 
समूह १ - वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनामा समेट्न सिकने िवषयवःतहु  र त्यसको महत्व 
समूह २ - वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनामा अिभभावक वा पिरवारको भिूमका वा िजम्मेवारी 
● समूहको ूःततुीसँगै अन्तरिबयात्मक पमा सहजकतार्ले थप ू  पािरिदन सहजीकरण 

गनुर्होस ्।  
७ ूितिबम्बन तथा मूल्या न : 

● यस सऽ केिन्ित केही सहभागीह लाई अनभुव सनुाउन लगाउँदै अन्तिबया गद सऽको 
सिमक्षा/ूितिवम्बन गनुर्होस ्र मूल्या नको लािग तल िदएका ू ह  सोध्नहुोस ्। 
क. वैयिक्तक शैक्षिणक योजना कःतो योजना हो ? 
ख. यसको आवँयक्ता िकन पछर् ? 
ग. व्यिक्तगत िववरण लगायता यसमा अन्य समेिटएका छन ्?  
घ. कित कित मिहनामा बनाइन्छ र सिमक्षा गिरन्छ ? 
ङ. वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना कःतो योजना हो र िकन आवँयकत पछर् ? 
च. अिभभावक र पिरवारका सदःयह को के के िजम्मेवारी हनु्छन ्? आिद ।  

१० 
िमनेट 

 
 
 

िदनः ७                             सऽ नं: २०                            समयः ९० िमनटे 
सऽ शीषर्कः िव ाथीर् मूल्या न (बौि क अपा ता िसकाइ लेखाजोखा)   
पिरचय : 
मूल्या नको शाब्दीक अथर् मूल्य+अ न हो। यसको अथर् मूल्य (Value) लाई अ मा (Numerical value) पान्तरण 
गन भ े बिुझन्छ । मूल्या न िव ाथीर्को गणु र क्षमतालाई मापन गरी अ मा पान्तरण गन एउटा ूिोmया हो । 
मूल्या नलाई एउटा “िनयिमत र व्यविःथत ूिबया” को पमा पिन पिरभािषत गिरन्छ । िव ाथीर्ह को िसकाइको 
अवःथा लेखाजोखा गनर् मूल्याकंन गनुर्पन हनु्छ । बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को पिन पढाइ िसप तथा 
िसकाइ लेखाजोखा गनुर्पन, अिभलेख राख् नपुन र सोही अनु प उनीह को िसकाइ अिभविृ  गद जानपुन हनु्छ ।  
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइ के्षऽ र उप-के्षऽअनसुार ान र िसप िसकाउनपुन हनु्छ । यी 
के्षऽ र उप-के्षऽह , िसकाइका िबयाकलाप तथा मूल्या नका िविधह  बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्ह को लािग 
तयार गिरएको पा बममा (िब. सं. २०७२) उल्लेख गिरएको छ । तथािप, बौि क अपा ता ॐोत कक्षाका 
िशक्षकह ले पा बम िविविधकरणअनु प मूल्या न गन तिरकाह  समायोजन वा अनकूुलन (adaptation) गद 
ूयोग सिकन ेअवःथा रहन्छ ।  
तसथर् यस सऽमा बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्को के्षऽगत िसकाइ ( ान र िसप) मूल्या न गन तिरकाह को 
बारेमा छलफल गिरनेछ र बौि क अपा ता भएका बालािलकाह को पठन िसप मूल्या नमा ूयोग हनुे पढाइ अवःथा 
अिभलेख फाराममा अभ्यास समेत गिरनछे । 

उ ेँ य : यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािशल गनछन:् 
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● िव ाथीर् मूल्या नको अवधारणा र ूकार बताउन;  

● बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्ह को लािग मूल्या नका के्षऽ र उपके्षऽह  बताउन र ितनको मूल्या न 
गन तिरकाह  बताउन;  

● पढाइ अवःथा अिभलेख फाराम अनु प बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्ह को मूल्यांकन गरी अिभलेिखकरण 
गनर् ।   

िवषयवःत:ु 
● िव ाथीर् मूल्या नको अवधारणा 
● बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्ह को मूल्या न गिरने के्षऽ तथा उप-के्षऽह  

● पढाइ अवःथा अिभलेख फारामको ूयोग 
 

तािलम साममीह ः पावरपोइन्ट ूोजेक्टर, बोडर्, माकर् र, मेटा काडर्, न्यजुिून्ट, िफ्लपचाटर्, पाठ-पऽ (Hands out) 
आिद ।     
 
 

सहिजकरण िबयाकलाप: 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 

१ अन्तरिबयात्मक छलफलको माध्यमबाट सऽको पिरचय, िवषयवःत,ु उ ेँयबारे जानकारी 
गराउनहुोस ्।  
 

५ 
िमनेट 

२ बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्को मूल्या न र िसकाइ लेखाजोखा 
● सहभागीह लाई मूल्या न भनेको के हो र सामान्यतयाः िकन मूल्या न गिरन्छ भनी 

ू ो र गद एकिछन िसंगो समूह छलफल (प्लेनरी) गनुर्होस ् 

● बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्को मूल्या न गनर् िकन आवँयक छ भनी छलफल 
गनुर्होस ्।  

● त्यसपिछ मूल्या नका २ ूकारह  (सधुारात्मक र िनणर्यात्मक मूल्या न) को बारेमा 
व्याख्या गद ू  पािरिदनहुोस ्।  

● िव ाथीर्को मूल्या नलाई िनयिमत पमा स ालन गरी िसकाइ सधुारका लािग िनरन्तर 
पृ पोषण ू दान गन र कक्षा १–३ का ू त्येक िव ाथीर्को कायर्सञ् चियका (Portfolio) व्यविःथत 
गरी रािखनपुछर् । कायर्सञ् चियका फायललाई िव ाथीर्को कक्षाकायर्, पिरयोजना कायर्, उपलिब्ध 
परीक्षा, िव ाथीर्मा आएको व्यावहािरक पिरवतर्नको अवलोकन, हािजरी आिदका माध्यमले 
अ ाविधक गनुर्पछर् भ े कुरा जानकारी गराउनहुोस ्। 

● सामान्य जानकारी प ात सहजकतार्ले कक्षा १–३ को एकीकृत पा बममा िदइएको िव ाथीर् 
मूल्या नको ूिबया र तिरका र साधन, िव ाथीर्को उपलिब्धःतर र त्यसको सामान्य व्याख्या 
र मूल्या न गरी ूितसत र ौेणी िनधार्रण गन तिरका पिन एकीकृत पा बममा िदएअनसुारनै 
ूदशर्न गरी ू  पािरिदनहुोस ्।    

3० 
िमनेट
  

३ बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइ के्षऽअनसुार मूल्या न गन तिरका ३० 
िमनेट 
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 बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइको के्षऽअनसुार (जःतै ःवावलम्बन, 
शारीिरक िवकास, सामािजक िवकास, बौि क िवकास आिद) बौि क अपा ता 
पा बममा िदएअनसुार नै मूल्या न गन तिरका ूदशर्न गद व्याख्या गिरिदनहुोस ्। 

 उदाहरणको लािगः  
के्षऽ, 
उपके्षऽ 

िबयाकलाप मूल्या न गन 
तिरका 

ःवावलम्बन
-  
सरसफाइ 

१. चप्पल लगाए चपीर्मा गई िदसा िपसाब गन; 
२. खाना खान ुअगािड र पिछ तथा िदसा िपसाब 

गरेपिछ हात धनुे; 
३. बािहरबाट आएपिछ खु ा धनुे; 
४. ओठ बन्द गरेर र् याल िनयन्ऽण गन; आिद । 

अवलोकन गन, 
अिभभावकसँग 
सोधपछु गन ।  

खाने िपउन े १. खानेकुरा िचनेर माऽ खान;े 
२. िचसो र तातो छु ाउने; 
३. खानेकुरा खाँदा तोिकएका ठाउँमा बसेर खाने; 
४. आिद । 

 

अवलोकन गन, 
ू ो र गन,  
(खानेकुराका नाम 
सोध्ने, के के 
खाने, कित खाने? 
 

 मूल्या न गन तिरकाबारे छलफल भैसकेपिछ केही थप जानकारी आवँयक भए 
सहजकतार्ले ू  पािरिदनहुोस ्।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४ बौि क अपा ता िव ाथीर्को लािग पढाइ अवःथा अिभलेख फाराम   
● सहभागीह लाई पढाइ अवःथा अिभलेख फाराम िवतरण गनर्होस ्।  वौि क अपा ता 

भएका िव ाथीर्को लािग तयार गिरएको पढाइ अवःथा अिभलेख फारामको भाग हेनर् र 
अध्ययन गनर् लगाउनहुोस ्।  

● अध्ययन प ात पढाइ अवःथा अिभलेख फारामका तह र चरणगत पमा रहेका 
िवषयवःतहु मा भएका तह र चरणह को बारेमा समूहको बझुाई ू ःतिुतकरण सहभागीह  
मध्ये १-२ जनालाई अनरुोध गनुर्होस ्। 

● ूःतिुतकरण सिकएपिछ सहजकतार्ले पढाइ अवःथा अिभलेख फाराम िभऽका तह तथा 
हरेक चरणका िबयाकलापको बारेमा जानकारी गराउनहुोस ्र पढाइ अवःथा पिहचान 
गद र अिभलेखीकरण गन कायर्लाई िनयिमत पमा गद जानपुछर् भ ेबारे ू  हनु म त 
गनुर्होस ्। 

२० 
िमनेट
  

५ ूितिवम्बन र मूल्याकंन:   
● सऽको बारेमा छोटो सिमक्षात्मक छलफल गनुर्होस ्।  
● ू ह  सोधेर सहभागीको िसकाइ मूल्या न गनुर्होस ्।  

क. मूल्या न के हो र कित ूकारका हनु्छन ्? 
ख. बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्ह को िसकाइ मूल्या न गनर् िकन आवँयक छ ? 
ग. बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्को मूल्या न गन तिरकाह  के के हनु्छन ्?  

५ 
िमनेट 
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घ. बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्को लािग तयार भएको पढाइ िसप अिभलेख फाराममा 
कितवटा तह र चरणह  छन ्? आिद ।   

 
 
िदन ७                                  सऽ नं: २१                          समयः ९० िमनटे 
सऽ शीषर्कः अिभभावकको संलग्नताः पिरचय, महत्व, सहयोगका के्षऽ र तिरका 
पिरचयः  
बालबािलकाको सवार्ि ण िवकासमा अिभभावकको अहम भिूमका रहन्छ । आफ्ना बालबािलकाको ख्याल गन र 
आवँयकताको सम्वोधन गन कुरामा पिहलो चासो र िचन्ता अिभभावकलाई हनु्छ । आफ्ना सन्ततीलाई पालनपोषण 
गन राॆो िशक्षा-िदक्षा िदने, पिरवारको िजम्मेवार सदःय र समाजको एउटा असल नागिरक बनाउन ेध्येय राखेको 
हनु्छ । यसकारण पिन अिभभावकको भिूमका अनसुार सन्तानले आफुलाई अिघ बढ्ने वातावरण पाउँछ र  
बनाउछ । अपा ता भएका बालकािलकालाई अझ अिभभावकको बिढनै आवँयकता पदर्छ । हरेक पाइलामा 
अिभभावकको साथ र सहयोगको खाँचो पदर्छ । वौि क अपा ता भएका बालबािलकाले पिन ान र िसप िसकेर 
आफ्नो हेरचाह आफै गनर्, आफू अनकूुलका िसपका काम गरे आय आजर्न गनर् र आत्म िनभर्र हनु सक्छन ्। 
उनीह ले आफ्ना दैिनक काम गनर् िसके भने उनीह लाई माऽ नभएर अिभभावक र पिरवारका सदःयह लाई पिन 
सहजता हनु्छ । उनीह ले िसप िसकेर आय आजर्न गनर् सके भने अिभभावक र पिरवारका सदःयह लाई उनीह को 
धेरै िचन्ता हदैुन । त्यसैले अिभभावकह ले वौि क अपा ता भएका आफ्ना बालबािलकाह को िशक्षाको लािग 
खिटिदनपुन हनु्छ । वौि क अपाङ्ता भएको आफ्नो बालबािलकाका लािग िशक्षाका लािग मखु्य भिूमका नै 
अिभभावकको हनु्छ । वौि क अपा ता लगायत अन्य अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइमा सहयोग गनर् 
अिभभावकको संलग्नता िनकै महत्वपूणर् भएको हनुाले हामी यस सऽमा ियनै िवषयवःतकुो सेरोफेरोमा रहेर छलफल 
गनछौ ।    

उ ेँ यः यस सऽको अन्त्यमा सहभागीह  देहाय बमोिजमका कायर्ह  गनर् सक्षम हनुेछन ्। 

▪ अिभभावक संलग्नताको पिरचय र महत्व बताउन;  

▪ वौि क अपा ता भएका बालबािलकाका अिभभावकको िविवध भिूमकाबारे बताउन; 
▪ वौि क अपा ता भएका बालबािलकाका अिभभावकले गन सहयोगका के्षऽह बारे व्याख्या गनर्; 
▪ अिभभावकह ले सहयोग गन तिरकाह बारे ू  व्याख्या गनर् । 

िवषयवःत ु
▪ अिभभावक संलग्नताको पिरचय र महत्व  

▪ वौि क अपा ता भएका बालबािलकाका अिभभावकको िविवध भिूमकाह   

▪ अिभभावकले गन सहयोगका के्षऽह  

▪ अिभभावकह ले सहयोग गन तिरकाह  

साममी :  ूोजेक्टर, िःबन, बोडर्, माकर् र, मेटाकाडर्, न्यजुिून्ट पेपर, पाठपऽ, घटना िववरण 
 

सहजीकरण िबयाकलाप 
िब.नं िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 
१ अन्तरिबयाको माध्यमबाट सऽको पिरचय, उ ेँय र बारेमा जानकारी गराउनहुोस।् १० 
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िमनेट 
२ अिभभावक संलग्नताको पिरचय र महत्व 

● ूँ नबाट सु  गनुर्होस ्–  तपाईको िव ालय वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को 
अिभभावकह ले आफ्नो बालबािलकाह को िसकाइमा कि को चासो िलएको देख्न ुभएको 
छ वा संलग्नता देखाउन ुहनु्छ ? आएका बूदँाह लाई बोडर्मा िटप्दै जानहुोस ्।   

● त्यसपिछ सहजकतार्ले अिभभावक भनेको के हो, अिभभावकको संलग्नता के हो र वौि क 
अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग यो िकन महत्वपूणर् छ वा आवँयक छ भ े 
कुरा बूदँागत पमा पावरपोइन्ट वा न्यजुिून्टमा ूदशर्न गद ू  व्याख्या गिरिदनहुोस ्। 
केही ू ह  सोिधयोभने छलफल गद ू  पािरिदनहुोस ्। 

  

३०  
िमनेट 

३ अिभभावकको िविवध भिूमका, अिभभावकले गन सहयोगका के्षऽ, सहयोग गन तिरका 
● सहभागीह लाई ३ समूहमा िवभाजन गनुर्होस ्र िनम्न िवषयमा छलफल गनर् र तयारी गनर् 

१५ िमनटेको समय िदनहुोस ्। 

समूह १ –  अिभभावकको िविवध भिूमकाह  

समूह २ –  अिभभावकले गनर् सक्ने सहयोगका के्षऽह  

समूह ३ -  अिभभावकले सहयोग गन तिरका (कसरी) 

● समूहमा छलफल हुँदा सहजकतार्ले अवलोकन र सहयोग गनुर्होस ्। ूःतिुतलाई बूदँागत 
पमा तयार गनर् भ ुहोस ्। 

● सबै समूहलाई ूःततुीकरण गनर् लगाउनहुोस ्। 

● कुनै िवषय वा बूदँाह मा थप ू  पािरिदनपुन अवःथा छ भने ू  पािरिदनहुोस ्। 

४०  
िमनेट 

४ ूितिवम्बन र मूल्या न 
● अन्तरिबयात्ममक छलफल गराउँदै सहभागीह लाई सऽको सिमक्षा/ूितिवम्बन 

गराउनहुोस ्।  

● ू ो र एवम ्छलफलको माध्यमबाट सहभागीह को बझुाई थाहा पाउन िनम्न ूँ नह  
गनुर्होस ्। 

क. अिभभावक भ ाले कसलाई जनाउछ ? 

ख. िशक्षा िनयमावलीले अिभभावकलाई कसरी पिरभािषत गरेको छ ? 

ग. अिभभावकह को के के भिूमकाह  हुँदो रहेछ ? 

घ. वौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई उिनह का अिभभावकले के-के के्षऽमा 
सहयोग गनर् सक्दछन ्? 

ङ. वौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई अिभभावकले कसरी सहयोग गनर् 
सक्दछन ्?  

१०  
िमनेट 
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सऽ िशषर्कः वौि क अपा ताको लािग ःथानीय शैक्षिणक साममी िनमार्ण 

पिरचय : 
 बालबािलकह को िदगो तथा ूभावकारी िसकाइ सिुन तताका लािग साममीह  र ितनको ूयोग अपिरहायर् हनु्छ । 
ूारिम्भक तहमा अध्ययनरत ्बालबािलकाह का लािग साममीिवनाको िसकाइ तथा पढाइ अित नै किठन हनु्छ र 
िसकाइ पिन िचपूणर् र ूभावकारी नहनु सक्दछ । िवशेषगरी ूारिम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपा ता भएका 
बालबािलकाह का लािग साममीह , ठोस वःतहु , िचऽात्मक साममीह , ंयात्मक साममीह , अिडयो साममीह , 
छापायकु्त साममी तथा अन्य िडजीटल साममीह  अितनै महत्वपणुर् हनु्छ । त्यसमा पिन वौि क अपा ता भएका 
बालबािलकाह को पठन िसप सधुार गनर् तथा िसकाइ ( ान र िसप) अिभविृ का लािग शैक्षिणक साममीको उपलब्धता 
तथा ूयोग सिुन तता भएमा माऽ िसकाइ िछटो र िदगो हनु सक्दछ ।  
साममीह  कितपय तयारी अवःथामा ूा  गनर् वा िक  सिकन्छ भन ेकितपय साममी ःथानीय ःतरबाट पिन स लन 
गनर् तथा ःथानीय ॐोत साधनको उपयोग गद कक्षाकोठामा वा घरमा समेत िनमार्ण गरी ूयोग गनर् सिकन्छ । 
तसथर् यस सऽमा ूारिम्भक तहमा अध्ययनरत बालबािलका केिन्ित ःथानीय ःतरबाट स लन गरी ूयोग गनर् सिकन े
शैक्षिणक साममीह  तथा कक्षाकोठा वा घरमा बनाइ ूयोग गनर् सिकन ेअन्य साममीह को बारेमा छलफल तथा 
िनमार्ण अभ्यास समेत गिरनेछ ।    
 उ ेँ य: यस सऽको अन्तमा सहभागीह ले देहाय बमोिजमको सक्षमताह  हािसल गनछन ्  
● ूारिम्भक तहमा अपा ता-केिन्ित ःथानीय ःतरबाट स लन गरी ूयोग गनर् सिकन ेशैक्षिणक साममीह  र 

ितनको ूयोगबारे बताउन; 
● वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग कक्षाकोठा वा घरमा बनाइ ूयोग गनर् सिकन ेशैक्षिणक 

साममीह  बनाइ ूदशर्न गनर् तथा ती साममीह को ूयोग िनदशनबारे बताउन; 
िवषयवःत ु: 
● ूारिम्भक तहमा अध्ययनरत बालबािलकाको लािग उपयकु्त हनु ेर ूयोग गनर् सिकन ेःथानीय साममीह  र 

ितनको ूयोग; 
● कक्षाकोठा वा घरमा बनाइ ूयोग गनर् सिकने शैक्षिणक साममीह को ूयोगबारे िनदशन; 
 

साममीः बोडर् माकर् र, मेटाकाडर्, माकर् र, न्यजुिून्ट पेपर, ॄाउन चाटर्पेपर, पाठपऽ, रंिगन माकर् र, साइन पेन, ग्ल ुिःटक, 
कैची, कुट पेपर, रंिगन चाटर् पेपर, मािःकङ टेप, पिन्चङ मेिसन, लर, वाटर कलर, ॄस, फेिॄक कलर र ॄस 
आिद । 

 सहजीकरण िबयाकलाप : 
िब. नं. िबयाकलाप िवःततृीकरण समय 

१ िवषय पिरचय : 
● अन्तरिबयाको माध्यमबाट िवषयवःत,ु उ ेँय र यस सऽको महत्वबारे जानकारी 

गराउनहुोस ्। 

५ िमनेट
  

२ वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग उपयोगी ःथानीय साममी र ितनको ूयोगबारे 
िनदशन 
● अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग के कःता साममीह  वा िशक्षण-उपयोगी 

साममीह  हनु सक्छन ्भनी एकिछन छलफल र अन्तरिबया गनुर्होस ्।   

३५ 
िमनेट 
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● त्यसपिछ, सहभागीह लाई ४ समूहमा वा आवँयक्ता अनु प िवभाजन गनुर्होस ्।  
● आ-आफ्नो समूहमा छलफल गद वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग विरपिर 

ःथानीय ःतरमा उपलब्ध र कक्षाकोठामा ूयोग गनर् सिकने ठोस वा तरल वा अन्य 
वःतहु को सूची तयार गनर् लगाउनहुोस ्।  

● साममीको सूची तयार भएपिछ सबै समूहलाई ूःततु गनर् वा सनुाउन लगाउनहुोस ्।   
● त्यसपिछ ती सबै समूहलाई आ-आफ्नो सूची िलएर तािलम-हल भन्दा बािहर वा वरपर 

गएर जितसक्दो धेरै साममीह  संकलन गनर् लगाउनहुोस ्। सम्भव छैन भने वरपर भएका 
बःतहु  नै संकलन गनर् भ ुहोस ्।   

● खोजेर ल्याएका साममीह  टेबल-टेबलमा िडःप्ले गरेर राख्न लगाउनहुोस ्।   
● त्यसपिछ सहजकतार् ूिशक्षकले हाॆ ैविरपिर भएका धेरै साममीह  पिन िसकाइ साममीको 

पमा ूयोग गनर् सिकने रहेछ भ े जानकारी गराउनहुोस ्। ती साममीको ूयोगको बारेमा 
व्याख्या गिरिदनहुोस ्र केही छुट भएका साममीह  छन ्भने ितनको बारेमा पिन जानकारी 
िदंदै थप ूषट् पािरिदनहुोस ्।   

३ साममी िनमार्ण ूदशर्न र अभ्यास  
● सहजकतार्-ूिशक्षकले वा वा  दक्ष िवशेष ले ःथानीय पमा low-cost र no-cost 

मा िव ालयमा नै िनमार्ण गनर् सिकन े साममीह को सूची सिहत जानकारी 
गराउनहुोस ्।  

कक्षाकोठामा िनमार्ण र ूयोग गनर् सिकन ेसाममी 
● अक्षर वा वणर्प ी, शब्द प ी, िचऽ प ी, शब्द-िचऽ प ी, झ्यालेपऽी (शब्द र 

वाक्य) 
● नेमकाडर् 
● सम्झना खेल साममी 
● कागजबाट व  ेिविवध साममीह  (जहाज, चरा, फुल, खेलौना आिद) 
● हाते पपेट (कठपतुली) 
● संचार पाटी (communication board) (दैिनक िबयाकलाप, आधारभतू सूचना आिद) 
● िचऽ बोडर्  Picture Board (िदनको नाम, मिहनाको नाम, जनावरह , चराह  आिद) 
● मौसम चाटर् (Weather Chart) 
● पकेट चाटर् (Pocket Chart)    

ती साममीह  मध्ये ३-४ ओटा वा जती सिकन्छ ती साममीह को िनमार्ण ूदशर्न गरेर 
देखाउनहुोस ्र साथसाथै िनदशन पिन िदंदै जानहुोस ्।  
अभ्यास –  सहभागीह लाई अभ्यास र िनमार्णको लािग ४ समूहमा िवभाजन गनुर्होस ्। 

● त्यसपिछ आवँयक साममीह  ू दान गरी सबै सहभागीह लाई पिहलो िदन ३-४ ओटा 
साममीह  व्यिक्तगत एवम ्समूहगत पमा िनमार्ण गनर्को लािग िनदशन, र ूदशर्न 
गरेर देखाउनहुोस ्र त्यसपिछ उनीह लाई नै बनाउन लगाउनहुोस ्। सहजकतार्ले 
समूह-समूहमा गएर अनगुमन र सहयोग गनुर्होस ्।  

४९० 
िमनेट 
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● दोॐो र तेॐो िदन पिन साममी िनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता िददै साममी िनमार्ण गनर् 
लगाउनहुोस।्  

● साममी िनमार्ण सिकएपिछ, िडःप्ले गनर् लगाउनहुोस ्र ितनको ूयोगको बारेमा थप 
छलफल गद जानकारी ूदान गनुर्होस ्।  

४ ूितिवम्बन, समीक्षा र मूल्या न : 
सऽको अन्तमा सहभागीह लाई अन्तरिबयात्मक छलफल गद सऽको सिमक्षा/ूितिवम्बन गनर् 
सहजीकरण गनुर्होस ्। िनम्न नमूना ू ह  गद सऽको मूल्या न गनुर्होस ्।   
नमूना ू ह ः 
● ःथानीय ःतरबाट वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग के-के साममीह  

स लन गनर् सिकन्छ ? ती साममीह  के के िबयाकलापमा ूयोग गनर् सिकन्छ ?  
● कक्षाकोठामा बनाउन सिकने साममीह  के-के रहेछन ? ती साममीह  कुन-कुन 

िबयाकलापका लािग ूयोग गनर् सिकन ेरहेछ ?  
● ःथानीय ःतरमा बनाउन सिकने साममीह को लािग आधारभतू साममीह  के के चाँिहदो 

रहेछ ? 
● बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग कुन कुन साममी बढी ूभावकारी हनु 

सक्न ेरहेछ ? आिद ।     

१० 
िमनेट 
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पों ट टेःट, तािलमको मूल्या न र तािलम समापन  
 
 

िबयाकलापह  
  
ब. सं. िबयाकलापह  समय 

१ ● यस तािलमको १०औ िदनको अिन्तम सऽमा पोषट् टेःट पिरक्षा िलइने
छ र सहभागीको िूटेःटको नितजासँग तलुना गिरन ेछ । 

 

३० िमनेट 

२ ● तािलमको मूल्या न  
 
 
 

२० िमनटे 

 

३ ● तािलमको समापन 

 
 

 

४० िमनटे 

 
 
शआुम िशक्षण योजनाको ढाचा - नमूना 
 

पाठ योजना 
 िव ालयः _____________________________ (म.ु - ॐो.  - िव.)  कक्षाः _____ (सेक्सन ___) 
 

 िवषयः ______________           पाठः _____________         जम्मा समयः २० िमनेट 
 
 िविश  उ ेँयः 

1.  
2.  
3.  

ब. सं.  िशक्षण िसकाइ िबयाकलापह  ूिबया र िविध साममी समय कैिफयत 
१  पाठ पिरचय खण्ड 

●  
●  

 
 

    

२ मखु्य खण्ड (मखु्य िशक्षण-िसकाइ िबयाकलाप) 
●  
●  
●  
●  
●  

    



45 
 
 

●  
●  
●  

 

३ सारांश र मूल्या न खण्ड (Summary and
evaluation) 

●  
●  
●  
●  

 

    

  
 

  जम्मा समयः __ 
 
 
 
नमूना सआुम िशक्षणको आधारह ः 

क. शआुम िशक्षण गदार् भािषक िसपह  आधारभतू तहको कक्षा १ देिख ३ को िवषयगत के्षऽमध्ये नपेाली 
िवषयबाट (पठन िसप केिन्ित) एउटा शीषर्क छनौट गन ।  

ख. सहजकतार्को सल्लाहमा शीषर्क छनौट गन;  

ग. उक्त पाठ शीषर्कमा केिन्ित रहेर म गछुर्, हामी गर , ितमी गर प ित वा ूिबया अनु प १५-२० 
िमनेटको िशक्षण-योजना बनाउने;  

घ. िदएको फम्यार्ट अनसुार योजनाको तयारी र ूःतिुतकरण जोडीमा गन;  

ङ. योजनाको साफ्ट सहजकतार्लाई देखाउने, सझुाव अनसुार अिन्तम प िदने र तयारी गन; 
च. ूःतिुतकरण गन र ूिशक्षक तथा सहभागीबाट पृ पोषण िलने ।  

 
 
 




