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भधूमका 
विद्यालय शिक्षा क्षेरमा विद्यमान शिक्षा नीधत तथा कायाक्रमहरू शिक्षामा समतामूलक पहुँच सधुनशित गने, शिक्षालाई रोजगारी 
उन्त्मखु िनाउन,े गणुस्तरमा सिुार एिं व्यिस्थापकीय क्षमतामा अधभिृवि गरी आधथाक, सामाशजक विकासका लक्ष्यहरू हाधसल 
गनेतर्ा  लशक्षत र्न ्। नेपालको 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 
नेपाललाई 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 सन ्२०२२ िेशख २०३० सम्मका लाधग ९ िष ेविद्यालय क्षेर विकास योजना कायाान्त्ियनमा ल्याएको र्।विद्यालय 
शिक्षाको विकासका लाधग समता, गणुस्तर, सक्षमता र सान्त्िधभाकता विकासको सधुनशिताको लाधग धनवयधमत िावषाक रूपमा 
कायाक्रम कायान्त्ियन पशुस्तका धनमााण भई सञ्चालनमा ल्याइन्त्र् ।  
यसै क्रममा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले यएुसएआइधिको 
सहयोग,  ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनेसनल, 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 िालिाधलकाहरू को 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 
आिश्यकताअनरुूपका व्यिस्थापन, शिक्षण वििी, प्रवक्रया, वक्रयाकलाप तथा शिक्षण धसकाइ सामग्रीहरूको प्रयोगमा समेत मद्दत 
गनाका लाधग यस ताधलम सहजीकरण मागाििानको धनमााण गररएको हो।यस ताधलम सहजीकरण मागाििानले दृविसम्िन्त्िी 
अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूका स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता अधभिृवि गना मद्दत गने अपेक्षा 
गररएको र्। साथै यस सामग्रीले दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता केशन्त्रत समािेिी शिक्षासम्िन्त्िी ताधलम, अधभमखुीकरण सञ्चालन तथा 
धनयधमत प्राविधिक सहयोग गनामा समेत सहयोग परु् याउने अपेक्षा गररएको र्। यस सामग्रीमा रहेका विषयहरूलाई सहजीकरण 
गिाा अभ्यास, नमनुा प्रििान, अन्त्तरवक्रया, अनभुि आिानप्रिान, र्लर्ल जस्ता पक्षमा जोि ठिनपुने हनु्त्र्।  
यस सहजीकरण मागाििान लेखन काया श्री होमनाथ अयाालिाट भएको हो । यस सहजीकरण मागाििानलाई पूणाता प्रिान गना 
मागा धनिेिन प्रिान गनुाहनुे शिक्षा, तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रका महाधनिेिक श्री िैकुण्ि  प्रसाि अयााल, उप महा धनिेिक 
श्री केिि प्रसाि िाहालप्रधत हाठिाक कृतज्ञता  ज्ञापन गिार्ौं । साथै, सामग्री विकासमा अमूल्य सझुाि र सल्लाह ठिनहुनुे 
समावहत शिक्षा िाखाका धनिेिक िा. ठिब्या ििािी, िाखा अधिकृत श्री नारि प्रसाि िमला, पाठ्यक्रम विकास केन्त्रका धनिेिक 
श्री अधनल धमश्र, ताधलम िाखाका  धनिेिक श्री गीरमान थापा र िैशक्षक गणुस्तर पररक्षण केन्त्रका धनिेिक श्री उत्तरकुमार 
पराजधुललाइ मरुीमरुी िन्त्यिाि । 
यो ताधलम सहजीकरण मागाििान सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाअन्त्तगात वि.सं. २०७८ सालमा तयार गररएको हो। ताधलम 
सहजीकरण मागाििान तयार गनामा आिश्यक सल्लाह, सझुाि तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणा महानभुािहरू तथा पररयोजना 
प्राविधिक सधमधत, सहयोगी संस्था नेपाल दृविविहीन कल्याण सङ्घ, विश्व शिक्षा तथा ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनेिनल र सिैका लाधग 
पढाइ कायाक्रमप्रधत आभार व्यक्त गिै रचनात्मक सझुाि र सल्लाहका लाधग शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र हाठिाक 
िन्त्यिाि ज्ञापन गिार्।  
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ताधलमको उद्दशे्यः 
• समािेिी शिक्षाको अििारण, विकास एिम ्अपाङ्गताको पररचय र प्रकारिारे िताउन; 

• बे्रलको पररचय र पूिाबे्रल वक्रयाकलापिारे व्या्या गना; 
• िेिनागरी बे्रलधलवपका स्िर र व्यञ्जनिणा शचन्न; 

• िेिनागरी बे्रलधलवपमा आिा अक्षर शचन्न; 

• बे्रलधलवपमा िेिनागरी िब्ि लेखाइ (प्रयोगात्मक) अभ्यास गिै प्रििान गना; 
• िेिनागरी धलवपमा विराम शचह्न, विभशक्त, संयोजक शचन्न; 

• बे्रलधलवपमा पढाइ र लेखाइ धसपिारे िताउन; 

• अङ्खग्रजेीमा अक्षरहरू स्िर र व्यञ्जन (सानो र िूलो) शचन्न; 

• अङ्खग्रजेी बे्रलधलवपमा िब्ि र िाक्यको पढाइ र लेखाइिारे िताउन: 

• अङ्खग्रजेी बे्रलमा विराम र अन्त्य शचह्नहरू शचन्न; 

• एकीकृत अङ्खग्रजेी बे्रलिारे िताउन; 

• िैशक्षक सामग्री र त्यसका प्रयोगिारे िताउन; 

• धनमेथ बे्रलकोि पररचय, बे्रल अङ्क, अङ्क सूचक,  विराम शचह्नहरू, गशणतीय सूचकहरू शचन्न; 

• बे्रलमा क्रमसूचक, रोमन अङ्क र जोि गरेर िेखाउन; 

• बे्रलमा घटाउ, गणुन, भाग र सािारण धभन्न गरेर िेखाउन; 

• न्त्यून दृवि एिम ् दृविविहीन व्यशक्तहरूको लाधग विधभन्न प्रविधिहरूिारे िताउन; 

• घिीको िारणािारे िताउन; 

• अधभमखुीकरणको ज्ञान एिम वहँड्डलुिारे िताउन; 

• अपाङ्गतामैरी र िालमैरी िातािरणिारे िताउन; 

• अधतररक्त वक्रयाकलाप गरेर िेखाउन; 

• सूक्ष्म शिक्षण प्रििान गरी िेखाउन । 

 

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

• आमन्त्रण गररएअनरुूपका 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 िा ठिन ेप्रकारका खेल विधििाट गना 
गराउन सवकने  

• आयोजकका तर्ा िाट सहभागीहरूलाई स्िागत तथा ताधलम िा अधभमखुीकरणका मु् य उदे्दश्यको िारेमा जानकारी 
गराउन े

• सहभाधगतात्मक रूपमा आिश्यकताअनरुूप ताधलम धनयम धनमााण तथा विविि काया समूह जस्तो प्रधतिेिन, मनोरञ्जन, 

व्यिस्थापन समूह आठि िनाई शजम्मेिारी िाँिर्ाँि गने 

• ताधलम िा अधभमखुीकरणका विषयिस्तहुरूमा र्लर्ल गनुाअगाधि सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाकोिारेमा 
जानकारी गराउन े

• सहभागीहरूको धसकाइ अपेक्षा िा विचार सङ कलन गरी यस ताधलममा र्लर्ल गररने र गना सवकने विषयिस्त ुिारे 

जानकारी ठिन े
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• ताधलमको सरुुमा वप्रटेस्ट र अन्त्तमा पोस्टटेस्ट गने (प्रश्नािली तयारी अिस्थामा राख्े)् 
• अन्त्य आिश्यक विषय िा थप गनुापने क्षेर िेशखएमा सोहीअनरुूप ताधलकामा समािेि गना सवकन्त्र् िा र्लर्लका 

लाधग खलुा राख् ेिा आगामी ठिनमा यस िारेमा र्लर्ल गना सझुािका रूपमा धलने  
• ताधलम िा अधभमखुीकरणको संशक्षप्त समीक्षासवहत अन्त्तमा आयोजकका तर्ा िाट समापनको वक्रयाकलाप गना 

लगाउन ेिा गराउन े

विषयिस्त ुसर सङ्ख्या र समयभार 
 ठिन        ताधलम विषयिस्त ु सर समय कैवर्यत 

१ समािेिी शिक्षा (Inclusive Education and Disability)  

• नेपालमा समािेिी शिक्षाको अििारण र विकास 

• वििेष शिक्षाको विकासमा योगिान परु् याउने धनकाय 

र व्यशक्तत्िहरू 

• अपाङ्गताको पररचय र प्रकार   

१ सर ९० धमनटे  

२ बे्रलको पररचय र पूिाबे्रल वक्रयाकलाप  (Braill and pre Braille 

Activities) 

• बे्रलको पररचय र पूिाबे्रल वक्रयाकलाप 

• िेिनागरी बे्रलधलवपका स्िर र व्यञ्जनिणा 
• िेिनागरी बे्रलधलवपमा आिा अक्षर 

३ सर २७० धमनेट  

३ िेिनागरी बे्रल लेखाइ (Writing of Devnagari  Braille ) 

• िेिनागरी बे्रलमा िब्ि लेखाइ (प्रयोगात्मक)  

• िेिनागर धलवपमा विराम शचह्न, विभशक्त र संयोजक 

• बे्रलधलवपमा लेखाइ र पढाइको सीप स ्िाक्यहरू 

पढाइ र लेखाइ (प्रयोगात्मक) 

४ सर ३६० धमनेट 

 

 

४ अङ्खग्रजेीमा अक्षर, िब्ि र िाक्यहरू  (English Letters, 

Words and Sentences ) 

• अङ्खग्रजेीमा अक्षरहरूM स्िर र व्यञ्जनहरू (सानो र 

िूलो अक्षरहरू)  

• अङ्खग्रजेी बे्रलधलवपमा िब्ि र िाक्य  लेखाइ र पढाइ 

(प्रयोगात्मक) 

• अङ्खग्रजेीमा  धिराम र अन्त्य  शचह्नहरू        

४ सर ३६० धमनेट 

 

 

५ एकीकृत अग्रजेी बे्रल (Unified English Braille ) 

• अङ्खग्रजेी एकीकृत बे्रलको आिश्यकता र महत्त्ि 

• एकल अक्षरका सङ्कचुन, पूणा िब्िको सङ्कचुन र अिा 
िब्िका सङ्कुचन 

• पूणा िब्िका तल्लो खण्िका सङ्कुचन, आिा िब्िका 
तल्लो खण्िका सङ्कचुन र सरुु अक्षरका सङ्कचुन 

• अन्त्त्य अक्षरका सङ्कुचन र िब्िको र्ोटो रूप सङ्कुचन 

४ सर ३६० धमनेट 

 

 

६ िैशक्षक सामग्रीहरू (Educational Materials ) 

• िैशक्षक सामागी्रहरूको धनमााण तथा प्रयोग 

४ सर ३६० धमनेट  
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७ धनमेथ बे्रलकोि (Nemeth Braille Code ) 

• धनमेथ बे्रल कोि पररचय, बे्रल अङ्क, अङ्क सूचक,  

विराम शचह्नहरू, गशणतीय सूचकहरू  

• क्रम सूचक सङ्ख्या,  रोमन अकहरू 

• जोि –  (िािो र तेसो जोिहरू ) 

४ सर ३६० धमनेट  

८ धनमेथ बे्रलकोि (Nemeth Braille Code ) 

• घटाउ (िािो र तेसो घटाउ), गणुन (िािो र तेसो 
गणुन)  

• भाग (िािो र तेसो भाग ) 

• सािारण धभन्न 

४ सर ३६० धमनेट  

९ न्त्यून दृवि (Low Vision ) 

• न्त्यून दृवि पररचय, न्त्यून दृवियकु्त िालिाधलकाको 
लाधग उपकरणहरूको जानकारी र प्रयोग विधि 

• न्त्यून दृवििालिाधलकाको लाधग कक्षाकोिा 
ब्यिस्थापन 

• दृवि िोषी भएका िालिाधलकाको को लाधग विधभन्न 

खालका िैक्षशणक प्रविधिहरू. 

• घिीको िारणा 

४ सर ३६० धमनेट  

१० अधभमखुीकरण, वहँििलु,  ठिनचयाा र मैरी िातािरण (O 

&M, DLS, Friendly Environment ) 

• अधभमखुीकरणको ज्ञान एिम ्वहँििुल 

• ठिनचयाा 
• िाल मैरी र अपाङ्ग मैरी िातािरण 

४ सर ३६० धमनेट  

1१ अधतररक्त वक्रयाकलाप (Extra Curricular Activities ) 

• मनोरञ्जनात्मक र िारीररक वक्रयाकलाप 

• शस्कवपङ, घैटोर्ोर , मसुो र धिरालो 
• रसी तानातान, तातो आल,ु जोि र धिजोि, ताली 

पड्काइ, नाटक खेल्ने ,  नतृ्य, सङ्गीत गायन, नक्कल 

गरी िोल्न ु

• म्यूशजक र चेस    

• हाई जम्प, लङ जम्प, हाशजरी जिार्, िौि र िलका 
विधभन्न खेल   

• सूक्ष्म शिक्षण 

४ सर ३६० धमनेट  

 जम्मा समय ४० सर ६० घण्टा  
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१. समािेिी शिक्षाको  अििारण,  विकास  एिम ् अपाङ्गताको  पररचय  र  प्रकार 

 

ठिन : पवहलो                    सर : पवहलो                   समय : ९० धमन

पररचय  

दृविविहीन व्यशक्तहरूलाई पधन शिक्षा उपलब्ि गराई आत्मसम्मानका साथ जीिन यापन गने  अिसर उपलब्ि गराउन ेउदे्दश्यले 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूको शिक्षाको कायाक्रम धि.सं. २०२१ सालिाट लेिोरेटरी मा. वि. कीधतापरु, कािमािौँमा सरुु भएको 
हो । यसरी दृविविहीन िालिाधलकाहरूको शिक्षाको विकासको क्रममा विधभन्न चरणमा विधभन्न व्यशक्तत्िहरूिाट भएको योगिान 

सम्िन्त्िमा र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा या गररने र् ।  

उदे्दश्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनेुर्न ्। 

• नेपालमा समािेिी शिक्षाको अििारणा र विकासमा पररशचत हनु; 

• वििेष शिक्षाको विकासमा योगिान परु् याउने धनकाय र व्यशक्तत्िहरू िारे िताउन;  

• अपाङ्गताको पररचय र प्रकार पवहल्याउन । 

धिषयिस्त ु 

• नेपालमा समािेिी शिक्षाको अििारण र विकास; 

• वििेष शिक्षाको विकासमा योगिान परु् याउने धनकाय र व्यशक्तत्िहरू; 

• अपाङ्गताको पररचय र प्रकार . 

सामग्री 
• िोिा, माका र, न्त्यूजवप्रन्त्ट, पािपर, मेटाकािा 

सहजीकरण वक्रयाकलाप  

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१ अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्तकुो पररचय, उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२ समािेिी शिक्षाको अििारण र विकास तथा अपाङ्गता 

• सहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप सहभागीहरूसँगको अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै 

समािेिी शिक्षाको अििारण र विकास तथा अपाङ्गतािारे जानकारी गराउन े। 

• जनकारीपिात सहभागीहरूलाई समािेिी शिक्षा केशन्त्रत पािपर वितरण गरेर अध्ययन तथा 
र्लर्लसमेत गना लगाउने ।  

• सहजकतााले आिश्यकता अनूरूप सहजीकरण गिै विषयमा प्रि हनु मद्दत गने ।   

३० धमनटे 

३ वििेष शिक्षाको विकासमा योगिान परु् याउने धनकाय र व्यशक्तत्िहरू 

• सहभागीहरूलाई आिश्यकता अनरुूप समूहमा विभाजन गने ।  

• प्रत्येक समूहमा वििेष शिक्षाको विकासमा योगिान परु् याउन ेधनकाय र व्यशक्तत्िहरूिारे 

पािपरमा उल्लेख गररएका विषयिस्त ुअध्ययनका लाधग वितरण गने ।  

• उक्त पािपर अनरुूप र्लर्ल गना र मु् य कुराहरू वटपोट गना लगाउन ेर हरेक समूहिाट 

वटपोट गररएका िुिँहरू प्रस्तधुत गना लगाउने । 

• अपाङ्गताको पररचय र प्रकार  िारे कुनै एक जना सहभागीलाई मेटाकािामा लेख् लगाई प्रस्ततु 

गना लगाउने ।  

४० धमनटे 
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• साथै सहजकतााले आिश्यकताअनरुूप सहजीकरण गने । 

४. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू प्रश्नोत्तर गिै सरको समीक्षा गनेः 
१. नपेालमा दृविविहीनहरूको वििेष शिक्षाको कायाक्रम औपचाररक रूपमा कधत सालमा सरुु भएको 
हो रु  (वि.संस २०२१) 

४. कुमार नामका व्यशक्तलाई सन १९६१ मा कहा ँर वकन पिाइयो ?  (दृविविहीनहरूको शिक्षा 
अध्ययन गना पवका न्त्स स्कूल र्र ि ब्लाईान्त्ि, िोस्टन, अमेररका पिाइको धथयो।) 

५. Mr. Lloyd A Stevens नेपालमा आई के काम गरे?  (कीधतापरु शस्थत कलेज अर् एजकेुिनका 
विद्याथीहरूलाई सन १९६५ मा नेपाली र अङ्खग्रजेी बे्रल धसकाएका धथए ।) 

६. पूिााञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालय िरान कधत सालमा सरुु भएको हो ?  (सन १९७८ मा) 
७. अमर धसंह मा.वि. पोखरा र पञ्चोिय मा.वि.िनगढीमा दृविविहीनहरूको वििेष शिक्षाको कायाक्रम 

कधत सालमा सरुु भएको हो ? (सन १९८१ मा) 
८. English Braille Contraction Guide Book कसले कसले प्रकािन गरेको हो? (NAWB) 

९. Braille Hand Book र UEB Hand Book कसले प्रकािन गरेको हो? (NAWB) 

१०. दृवि अपाङ्गता भएका िालिाधलकाका लाधग शिक्षा शिक्षक स्िाध्यायन सामग्री कवहले प्रकािन 

भएको हो ? (वि.सं. २०७२) 

११.िेिनागरी बे्रल कोिलाई शिक्षा मन्त्रालयिाट कवहले कवहले स्िीकृधत प्राप्त भयो ? (वि.सं. २०६३ 

पौष १६) 

१२. अपाङ्गतालाई कधत प्रकारमा िगीकरण गररएको र् ? (१० प्रकार) 

१० धमनटे 
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२. बे्रलको पररचय र पूिाबे्रल वक्रयाकलाप 

 

ठिन : पवहलो                          सर : िोस्रो                             समय : ९० धमनेट 

 
पररचय  

दृविविहीन व्यशक्तहरूले लेखपढ गने धलवपलाई बे्रलधलवप भधनन्त्र् । यो धलवपमा ६ िटा िट हनु्त्र्न ्। िायापँठििाट माधथिेशख तल 

१,२,३, िायाँतर्ा  माधथिाट तल ४,५,६ भधनन्त्र्  । यी ६ िटको समूहलाई एक सेल भधनन्त्र् । वयनैबे्रल िटका विधभन्न आकारिाट 

अक्षर अङ्क सिै िनाई दृविविहीन व्यशक्तहरू लेखपढ गर्ान ्। बे्रल पढ्ने काम र्ापाका अक्षर धसक्न पढ्न गने प्रवक्रया जस्तै गरी 
धसक्न पने हनु्त्र् । हातका औलँाका टुप्पाले कागतमा उिेका बे्रल िट रु्ट्याएर पढ्न पने हनुाले  औलँाको टुप्पाको र्ामेर रु्ट्याउन 

सक्ने क्षमता विकास गनुापर्ा । यसको लाधग िूला साना  सामान  रु्िाएर ती के सामान हनु ्भन्ने िारेमा जानकारी ठिंिै ती सामग्रीहरू 

रु्ट्याउन सक्न ेक्षमता अधभिृवि गराउन ुआिश्यक हनु्त्र् । तसथा यस सरमा बे्रल धलवपका आिारभतू संरचना तथा अििारण र 

महत्त्िमा रहेर र्लर्ल गररनरे् ।   

  

 

 

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनेुर्न ्। 

• बे्रलधलवपको संरचना, अििारणा तथा महत्त्ििारे िताउन; 

• बे्रल धसक्नपूुिाको वक्रयाकलाप तथा आकार प्रकारमा पररशचत हनु । 

विषयिस्त ु 

• बे्रलधलवपको संरचना, अििारणा तथा महत्त्ि; 

• बे्रल धसक्नपूुिाको वक्रयाकलाप तथा आकार प्रकारहरू । 

सामग्री 

• िोिा, माका र, सेतोपाटी, न्त्यजुवप्रन्त्ट पेपर, मेटाकािा 

सहजीकरण वक्रयाकलाप  

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० 

धमनटे 

२. बे्रलधलवपको संरचना, अििारणा तथा महत्त्ि र पूिाबे्रलका वक्रयाकलाप 

• सहजकतााले बे्रलकत्त संरचना तथा अििारणा महत्त्ििारे जानकारी गराउन े।   

• जानकारीपिात ्सहभागीहरूलाई जोिीमा िस्न लगाउने । 

• प्रत्येक जोिीलाई उपलब्ि सामग्री िा पािपर वितरण गने ।  

• जोिीमा उक्त सामग्री तथा पािपर अनरुूप बे्रलको संरचना िारे अध्ययन तथा स्पिा गिै र्लर्ल  गराउने ।  

• साथै प्रत्येक जोिीलाई बे्रलको संरचानािारे उहाँहरूको र्लर्लका कुराहरू सनुाउन लगाउने ।  

• सहजकतााले आिश्यकता अनरुूप सहजीकरणमा सहयोग गने ।   

३० 

धमनटे 

 

१ 

= 
४ 

२ ५ 

३ ६ 
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३. पूिाबे्रल वक्रयाकलाप 

• सहभागीहरूलाई हाल कक्षाकोिा पूिाबे्रलका के कस्ता वक्रयाकलापहरू र कसरी गराइरहनभुएको र् भनरे 

सनुाउन लगाउने ।  

• उहाँहरूको अनभुिसँगसँगै सहजकतााले पूिाबे्रलका वक्रयाकलापहरूका उिाहरणहरू प्रस्तधुत गिै तथा 
पूिाधसकाइका लाधग उपलब्ि सामग्रीहरूको प्रयोग तथा वक्रयाकलापहरू केही नमनुा वक्रयाकलाप गराउँिै 

जानकारी गराउन े। 

• साथै आिश्यकता अनरुूप सहजतााले सहजीकरण गने ।  

नमनुा वक्रयाकलापहरू 

• ससाना तथा मधसना सामग्रीहरू समाउन, उिाउन, स्पिा गना लगाउन े 

• विधभन्न आकारप्रकारका िस्तहुरू स्पिा गना तथा िणान गना लगाउने  
• िोस िस्तहुरू स्पिा गना, गन्त्ि सुघँ्न लगाउने आठि 

४० 

धमनटे 

४. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरूमा प्रश्नोत्तर गिै सरको समीक्षा गने । 

• बे्रलधलवपको एक समूहमा कधतिटा िट हनु्त्र्न ्? (६ ओटा) 
• पूिाबे्रल वक्रयाकलापहरू के के हुँिा रहेर्न ्? 

• पूिाबे्रलका लाधग के कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गना सवकँिोरहेर्न ्? 

१० 

धमनेट 
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३. िेिनागरी  बे्रल धलवपका  स्िर  र  व्यञ्जन िणा 
 

ठिन : पवहलो                       सर : तेस्रो                             समय : ९० धमनेट 

 

पररचयः  
िेिनागरी धलवपमा पधन बे्रलको विकास भएको र् । यही िेिनागरी बे्रलको आिारमा दृविविहीन व्यशक्तहरूले पाठ्यसामग्रीहरू पढ्न 

र लेख् ेगर्ान ्। बे्रलमा स्िर र व्यञ्जन ििैुमा लेख् र पढ्न सवकन्त्र् । तसथा यस सरमा िेिनागरी बे्रलधलवपका स्िर र व्यञ्जन िणािारे 

र्लर्ल गररनेर् ।   

 

उद्दशे्यः  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनेुर्न ्। 

• बे्रलधलवपमा स्िरलाई पढ्न र लेख्; 

• बे्रलधलवपमा व्यञ्जन िणालाई पढ्न र लेख्; 

• बे्रलधलवपका समूह रु्ट्याएर लेख् । 

 

विषयिस्तःु 

• िेिनागरी स्िर बे्रलको अििारणा; 
• िेिनागरी व्यञ्जन बे्रलको अििारणा; 
• बे्रलधलवपका समूह रु्ट्याउन े। 

 

सामग्री 

• मेटाकािा, माका र न्त्यूजवप्रन्त्ट, स्लेट, स्टाइलस, बे्रल अक्षरपत्ती, िब्ि पत्ती 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. िेिनागरी बे्रलः स्िर र व्यञ्जन  

• सहभागीहरूलाई िईु समूहमा विभक्त गरी स्िर र व्यञ्जनका बे्रलिटलाई र्लर्ल गराउने । 

• स्िर अक्षर र व्यञ्जन अक्षरहरू कागजमा एक एक िटा िेिनगरीमा लेखी पट्याउने र एकजना 
सहभागीले २ िटा तान्ने । पट्याएर राखेको कागज खोल्ने र जनु जनु अक्षर पर्ा त्यसलाई बे्रलमा लेख् 

लगाउन े। यो प्रवक्रया गिै जान े। 

• बे्रल िट लेशखएको पाना सिै सहभागीलाई प्रिान गने र अध्ययन गना लगाई र्लर्ल गने । 

• र्लर्लपिात ्ििैु समूहलाई केही िणाहरू धसकाउनका लाधग १०।१० धमनटेको नमनुा शिक्षण योजना 
िनाउन लगाउने ।  

• उक्त योजनाअनरुूप प्रत्येक समूहिाट २ जना सहभागीहरूलाई १०।१० धमनेटको नमनुा शिक्षण गना 
लगाउन े।  

७० धमनटे 
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• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथीको भधूमका र केहीलाई अिलोकन िारे भधूमका 
ठिन े।  

• नमनुा शिक्षणपिात ्राम्रा पक्षहरू र सिुार गना सवकन ेपक्षहरूिारे र्लर्ल गने र आिश्यकताअनरुूप 

सहजकतााले सहजीकरण गने । 

३.  समीक्षा र मूल्याङ्कन 

• तलको नमनुा प्रश्नहरू गिै सरको समीक्षा गने । 

• िेिनागरी बे्रलको स्िरको ३ िटा बे्रल िट भन्नुहोस ्। 

• अ र उ को बे्रलिट के हो ? 

• व्यञ्जन िगाको कुनै ३ िटा अक्षरको बे्रलिट भन्नुहोस ् । 

• व्यञ्जन िणाको ि ुर ष ुको बे्रलिट मेटाकािामा लेख्हुोस।् 

• स्िर िगाका सिै अक्षरका बे्रलिट न्त्यूजवप्रन्त्टमा लेखेर आफ्नो धसटको पर्ाधि धभत्तामा टाँस्नहुोस ्। 

१० धमनटे 
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४. िेिनागरी  बे्रल धलवपमा  आिा  अक्षर 

 

ठिन : पवहलो                  सर : चौथो                                         समय : ९० धमनेट
 

पररचय  

बे्रलमा पधन आिा अक्षर लेख्पुर्ा । बे्रलमा आिा अक्षर ले्िा त्यस आिा अक्षर लेख्पूुिा  आिा अक्षर सूचक िट ४  ठिइन्त्र् । यस 

प्रकार आिा अक्षर िटपधर्को अक्षर आिा अक्षर माधनन्त्र् । यस सरमा िेिनागरी बे्रलधलवपमा आिा अक्षरमा र्लर्ल गररनेर् ।  

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• बे्रलमा आिा अक्षर सूचक लेख्; 

• बे्रलमा आिा अक्षरसवहतको िब्ि िनाउन । 

 

विषयिस्त ु  

• बे्रलमा आिा अक्षर तथा िब्ि  

 

सामग्री 

• िोिा माका र, मेटाकािा, पािपर, बे्रल अक्षर पत्ती,स्लेट, स्टाइलस, बे्रल पेपर 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. बे्रलमा आिा अक्षरः 
• आिा अक्षर बे्रलमा कसरी  लेख् े भन्न े सम्िन्त्िमा सहजकतााले अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गराउँिै 

जानकारी गराउन े। 

• बे्रलमा प्रत्येक सहभागीहरूलाई आिा अक्षर समािेि भएका िब्िहरू ठिई बे्रलमा उल्था गना 
लगाउन े। 

• बे्रलमा लेशखएका आिा अक्षरहरूलाई पालैपालै पढेर सनुाउन लगाउने । 

• आिा अक्षरको र्लर्लपिात ्आिा अक्षरले िनेका िब्िहरू पधन सहभागीरूलाई वितरण गने ।  

• उक्त िब्िहरूलाई बे्रलमा लेख् लगाउन े।  

• लेशखएको िब्िहरू एकअकाा सहभागीहरूसँग साटासाट गना लगाउने र आरू्लाई परेको  िब्ि सही 
िा गलत के र् ? पवहचान गरी पढेर सनुाउन लगाउने  ।   

• र्लर्लपिात ्कुनै चार जना सहभागीहरूलाई उक्त आिा अक्षर र िब्ि पढ्न तथा लेख् धसकाउनका 
लाधग १०।१० धमनटको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन लगाउने ।  

• उक्त योजना अनरुूप प्रत्येक समूहिाट २।२ जना सहभागीहरूलाई १०।१० धमनटेको नमनुा शिक्षण 

गना लगाउने । 

७० धमनटे 
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• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथीको भधूमका र केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका 
ठिन े। 

• नमनुा शिक्षणपिात ्राम्रा पक्षहरू र सिुार गना सवकने पक्षहरू िारे र्लर्ल गने र आिश्यकता अनरुूप 

सहजकतााले सहजीकरण गने । 

३. प्रधतधिम्िन 

• केही सहभागीहरूलाई तलका नमनुा िब्िहरू बे्रलमा उल्था गना लगउँिै सरको समीक्षा गने । चल्ला, 
रत्न, स्यािास 

• ट्याक्क भन्न ेिब्िहरूलाई बे्रलमा उल्था गनुाहोस ्। 

िेिनागरीमा उल्था गनुाहोस ्   

k⠈p p 

)⠈⠝⠝ 

H⠈nn 

१० धमनटे 
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५. बे्रलधलवपमा  िेिनागरी  िब्ि  लेखाइ (प्रयोगात्मक) 

 

ठिन : िोस्रो                       सर : पवहलो              समय : ९० धमनेट
 

पररचय  

 

धसकाईका चार पक्षमध्ये िब्ि लेखाइ एउटा महत्त्िपूणा पक्ष हो । िेिनागरी बे्रल धलवपलाई प्रयोग गरेर दृविविहीन िालिाधलकाहरूले 

लेख  पढ गरी  आफ्नो िैशक्षक उन्नयन गना सर्ल   हनु्त्र्न ्। स्लेट स्टाईलस, टाईपराईटर र बे्रल मेमो प्रयोग गरी िेिनागरी बे्रलमा 
लेख् सवकन्त्र् । तसथा यस सरमा बे्रलमा िब्ि लेखनमा रहेर र्लर्ल गररनरे् ।  

 

उद्दशे्य   

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• िेिनागरीमा लेशखएका िब्िहरूलाई बे्रलमा लेख् सक्नरे्न ्।  

 

विषयिस्त ु 

• िेिनागरीमा लेशखएका िब्िहरूलाई बे्रलमा लेखाइ । 

 

सामग्री 
• िोिा, माका र, मेटाकािा, पािपर, िब्ि सूची, स्लेट, स्टाईलस, बे्रल पेपर 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. बे्रलमा िेिनागरी िब्ि र लेखाइ प्रवक्रया   
• बे्रलधलवपमा िब्िलाई लेशखने तौरतररका, एक िब्ि र अको िब्ि िीचमा बे्रल धलवपमा ले्िा पधन 

खाली िाउँ र्ोड्नपुने जस्ता ध्यान ठिनपुने कुराहरूमा रहेर सहजकतााले अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल 

गराउँिै जानकारी गराउन े। 

• र्लर्लपिात ्सहभागीहरूलाई ४ समूहमा विभाजन गने ।  

• प्रत्येक समूहलाई र्रक र्रक िब्िहरूको िब्ि सूची वितरण गने ।  

• उक्त िब्िहरूलाई समूहमा र्लर्ल गिै बे्रलमा  उल्था गना िा लेख् लगाई प्रस्ततु गना लगाउने ।  

• प्रस्तधुत गिाा केही सिुार गनुापने भए सहजकतााले सहजीकरण गने । 

• उक्त कायापिात ्प्रत्येक समूहिाट एक जना सहभागी गरेर ४ जना सहभागीहरूलाई  बे्रलमा िब्ि 

पढ्न तथा लेख् धसकाउनको लाधग १०।१० धमनेटको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन लगाउन े। 

उक्त योजना अनरुूप प्रत्यक समूहिाट २।२ जना सहभागीहरूलाई १०।१० धमनटेको नमनुा 
शिक्षण गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाईा विद्याथीको भधूमका र केहीलाई अिलोकन कतााको भधूमका 
ठिन े। 

• नमनुा शिक्षणपिात ्राम्रा पक्षहरू र सिुार गना सवकने पक्षहरूिारे र्लर्ल गने र आिश्यक्तानरुूप 

सहजकतााले सहजीकरण गने । 

७० धमनटे 

 

  



13 

३. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरूमा प्रश्नोत्तर तथा अन्त्तवक्रा या गिै सरको समीक्षा गने।   

• बे्रलमा िेिनागरी िब्ि र लेखाइ गिाा ियान ठिनपुने विषयहरू के के रहेर्न ्।  

• कक्षाकोिामा िब्िहरू धसकाउँिा के के कुराहरूमा तयारी गनुापने रहेर् ? 

१० धमनटे 
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६. िेिनागरी  धलवपमा  विराम  शचह्न, विभशक्त, संयोजक 

 

ठिन : िोस्रो                          सर : िोस्रो                                 समय : ९० धमनेट
 

पररचय  

बे्रलधलवपमा लेखपढ गिाा विधभन्न विराम शचह्नका साथै विभशक्त संयोजकहरू प्रयोग हनुे भएकोले धतनीहरूलाई उपयकु्त वकधसमले 

उपयकु्त िाउँमा प्रयोग गररन्त्र् । िेिनागरी बे्रल ले्िा पढ्िा अन्त्य धलवपमा जस्तै विरामका साथै अन्त्य शचह्नहरू प्रयोग गरेर ले्य 

भाषालाई सशजलै िझु्न सवकने र भाषालाई स्तरीय िनाइन्त्र् ।  त्यसै कारण यस सरमा  िेिनागरी धलवपमा विराम शचह्न, विभशक्त, 

संयोजक शचह्नहरूको र्लर्ल गररने र् ।   

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा ताधलममा सहभागीहरू धनम्न कुराहरू गना सक्षम हनुेर्न ्।  

• उपयकु्त स्थानमा उपयकु्त बे्रल  विराम शचह्न प्रयोग गना; 
• उपयकु्त वकधसमले बे्रल विभशक्त, संयोजकको प्रयोग गना । 

 

विषयिस्त ु  

• बे्रलमा उपयकु्त विराम शचह्न, विभशक्त, संयोजकको प्रयोग । 

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, माका र, न्त्यजु वप्रन्त्ट, बे्रल पेपर, स्लेट, स्लाईाटस 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. िेिनागरी बे्रलमा विधभन्न विराम शचह्न, विभशक्त, संयोजकको प्रयोग  

• िेिनागरी बे्रलमा विधभन्न विराम शचह्न, विभशक्त, संयोजकको प्रयोग सम्िन्त्िमा सहभागीहरूसँग 

र्लर्ल गिै अन्त्तवक्रा या गने ।   

• विराम शचह्न जस्तै पूणा विराम, प्रश्निाचक, आियािाचक, विराम, अिा विराम, विसगा, यस्तै शचह्नहरूमा 
र्ोटो ड्यास, योजक, लामो ड्यास, चन्त्र विन्त्ि ु, ििल कोटेिन माका  सरुु र अन्त्त्य, धसंगल कोटेिन 

माका  सरुु र अन्त्त्य, िीर विन्त्ि ु, िरािर शचह्न, चन्त्र विन्त्ि ुयस्तै िूला र साना कोष्ठ लाई मेटा कािामा 
तथा बे्रलमा समेत लेखी ताधलमका सहभागीहरूलाई त्यस सम्िन्त्घमा पालैपालो सोिी र्लर्ल गने । 

• माधथ उल्लेशखत संयोजक र  विभशक्त समाविि गरी  िेिनागरी िब्ि, िाक्यहरू न्त्यूजवप्रन्त्टमा लेखी 
धभत्तामा टाँसेर राख् ेर केही सहभागीहरूलाई पढ्न लगाउँिै सिैको सहभागीता सधुनितता गिै उक्त 

िब्ि िा िाक्यमा कुन शचह्न कहा ँप्रयोग गनेिारे प्रश्नोत्तर गिै सहजीकरण गने ।   

७० धमनटे 

३. प्रधतधिम्िन 

केही सहभागीहरूलाई तल उल्लेशखत शचह्नसवहतका नमनुा िब्ि तथा िाक्यहरू बे्रलमा  उल्था गना 
लगाउँिै सरको समीक्षा गने ।  

• पूणा विराम शचह्नको बे्रल िट िाउनहुोस ्।  

• बे्रलमा हामीलाई लेख्हुोस ्। 

१० धमनटे 
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• बे्रलमा राम र सीता घर गए लेखेर िेखाउनहुोस ्। 

• हररको भाइ सानै (३ िषाका) र्न ्। बे्रलमा उल्था गनुाहोस ्। 

• मेरो नाम केिल हो । यो िाक्यलाई बे्रलमा उल्था गनुाहोस ्। 

 

 
  



16 

७. बे्रलधलवपमा  पढाइ  र  लेखाइ  धसप 

 

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

 

पररचय  

 

उपयकु्त वकधसमको  पढाइ  र लेखाइले मानि जीिनलाई थप सर्ल पाना सहयोग पगु्ने हुँिा दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई उपयकु्त 

वकधसमको पढाइ  र लेखाइको अिसर  प्रिानगरी  दृविविहीन िालिाधलकाहरूको पिनपािनमा सक्षमता ल्याउन सवकन्त्र् ।तसथा 
यस सरमा बे्रल धलवप पढाइ  र लेखाइअन्त्तगात औलँाहरूको ठिक आसन, हातका औलँाहरूको गधत र औलँाको हलकुा स्पिा 
सम्िन्त्िमा र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा या गररने र् ।  

 

उद्दशे्य   

 यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• औलँाहरूको ठिक आसन (Good Postured), हातका औलँाहरूको गधत र औलँाको हलकुा स्पिािारे िताउन;  

• बे्रलधलवपमा  पढाइ  र लेखाइ गिाा ध्यान ठिनपुने विषयहरू पवहल्याउन; 

• उपयकु्त वकधसमले बे्रलमा लेशखएका ले्यलाई पढ्न र लेख् । 

 

विषयिस्त ु 

• औलँाहरूको ठिक आसन (Good Postured), हातका औलँाहरूको गधत र औलँाको हलकुा स्पर्िा; 
• बे्रलधलवपमा पढाइ  र लेखाइ  गिाासम्िन्त्िी  ध्यान ठिनपुने विषयहरू; 

• बे्रलमा लेशखएका ले्यहरूको पढाइ र लेखाइ ।  

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, बे्रल गाइि, माका र न्त्यूजवप्रन्त्ट 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. औलँाहरूको ठिक आसन (Good Postured), हातका औलँाहरूको गधत र औलँाको हलकुा स्पिा  
• सहजकतााले औलँाहरूको ठिक आसन (Good Postured), हातका औलँाहरूको गधत र औलँाको 

हलकुा स्पिा िारे ध्यान ठिन ुपने कुराहरू अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै सहभागीहरूलाई अभ्यास 

िारे िताउन लगाउँिै जानकारी गराउने ।   

• र्लर्लपिात ् स्लेट र स्टाईलसको प्रयोग िारेसमेत सहभागीहरूको अनभुि सनुाउन लगाउँिै 

यसको प्रयोग िारे जानकारी गराउने । साथै  सहजकतााले औलँाको ठिक आसन, गधत र हलकुा स्पिा 
िारेसमेत जानकारी गराउने ।  

 

औलँाहरूको ठिक आसन 

• साथै बे्रल स्लेटको िईु खप्टेराको िीचमा बे्रल पेपर धर्राएर स्लेटलाई िन्त्ि (लक) गरी प्रशिक्षकले 

प्रशिक्षाथीहरूलाई िेखाउँिै प्रत्येक प्रशिक्षाथीलाई स्लेटको िीचमा बे्रल पेपर राखी िन्त्ि गना 
लगाउन े। साथै स्टाइलसको माधथल्लो भागको िीचमा चोर औलँाको धिच भागले अठ्याएर समाउन 

लगाउने । त्यसपधर् िाँया िाट िाँयाधतर स्टाइलसले िट (थोप्ला) िनाउँिै आउने गनुापर्ा भनी 
सहजीकरण गने ।  

१६० 

धमनटे 
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हातका औलँाहरूको गधत र हलकुा स्पिा 
 

• बे्रल पढ्िा हातका ६ िटा औलँाहरू (िावहने र िाँया हातका िीचका ३।३ िटा औलँाहरू) एकैचोटी 
बे्रल िाक्यको िाँया वकनारमा राखी क्रमिः पढ्िै िावहनेधतर र्ामेर पढ्िै अगाधि िढ्नपुर्ा भनी 
जानकारी गराउने । र्ामेर पढ्िै अगाधि िढ्िै जाँिा िाक्यको धिचमा पगुेपधर् िाँया हातका धिचका 
३ िटा औलँाहरूलाई िाक्यको सरुुको भागमा अक्षर माधथिाट ल्याउने र िावहने हातका धिचका ३ 

िटा औलँाहरू भने पढ्िै िाक्यका अशन्त्तमधतर गई िावहने हातका ३ िटा औलँालाई तल्लो िाक्यको 
अशन्त्तमिाट औलँा सािै िाँया हातका औलँाहरूलाई रु्ने भनी जानकारी गराउन े। यसपधर् ६ िटै 

औलँाको टुप्पाले पढ्िै िावहनेधतर जान ुपने ब्यहोरा अिलोकन गराउन े  र  रे्रर िाक्यको धिचमा 
पगुेपधर् माधथ भधनएअनसुार िावहने हातका औलँाले िावहनेधतर पढ्िै जाने र िाँया हातका औलँाहरू 

िायाँधतर िाक्यको सरुुमा ल्याई तल्लो िाक्यको सरुुमा राख् ेिारे प्रि हनु सहजीकरण गने ।  

• जानकारीपिात ्जोिीमा  िस्न लगाउन े। 

• प्रत्येक जािीहरूलाई बे्रलमा लेशखएका सामग्रीहरू वितरण गने । 

• उक्त जोिीलाई वितरण गररएको सामग्रीहरू पढ्िा तथा ले्िा हातको पोशजसन, स्थान, स्पिाका 
तररका, औलँा साने क्रम, उपयकु्त गधत र ले्िा स्लेट र स्टाइलसको उपयकु्त रूपमा प्रयोगको समेत 

अभ्यास गराउँिै प्रििान गना लगाउने ।  

• साथै  आिश्यकताअनरुूप सहजीकरण गने । 

३. प्रधतधिम्िन 

तल उल्लेशखत नमनुा  प्रश्नहरू गिै सरको समीक्षा गने ।  

• बे्रल पढ्नका लाधग हातको पोशजसन, गधत, स्थान, स्पिा गने उपयकु्त तररकाहरू के कस्ता हुँिा  
रहेर्न ्?  

• स्लेट र स्टाइलस प्रयोग गिाा ध्यानठिनपुने कुराहरू के के हुँिारहेर्न ् ?   

• बे्रलमा लेख् ेतररकाहरू के के हुँिारहेर्न ्? 

१० धमनटे 
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८. अङ्खग्रजेीमा  अक्षरहरू  स्िर  र  व्यञ्जन  (सानो र िूलो) 
 

ठिन : तेस्रो                                   सर : पवहलो                  समय : ९० धमनेट
 

पररचय   

बे्रलमा पधन अङ्खग्रजेी अक्षरहरू लेख् सवकन्त्र् । सानो अक्षर र िूलो अक्षर ििैु लेख् सवकन्त्र् । सानो बे्रल अक्षर र िूलो अक्षर र्रक 

र्रक वकधसमले लेशखन्त्र् । दृविविहीन िालिाधलकाहरूले बे्रलमा स्िर र व्यञ्जन अक्षरहरू लेखपढ गिै आफ्नो क्षमता अधभिृवि 

गनुापर्ा । अतः यस सरमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूले बे्रलमा अङ्खग्रजेी स्िर र व्यञ्जन लेखपढ गने विषयिस्तमुा वििषे र्लर्ल 

गररने र् । 

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• अङ्खग्रजेी बे्रलमा िूलो स्िर र व्यञ्जन अक्षर पवहचान गना; 
• अङ्खग्रजेी बे्रलमा सानो स्िर र व्यञ्जन अक्षर पवहचान गना; 
• अङ्खग्रजेी बे्रलमा िूलो अक्षर सूचकिारे िताउन । 

 

विषयिस्त ु 

• अङ्खग्रजेी बे्रलमा िूलो अक्षर, सानो अक्षर र िूलो अक्षर सूचक । 

 

सामग्री 
• बे्रल पेपर, वप्रन्त्ट पेपर, मेटाकािा, िोिामाका र,पवका न्त्स, टाईपराईटर, स्लेट, स्टाईलस 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. अङ्खग्रजेी िूलो र सानो अक्षर  

• सहभागीहरूलाई न्त्यूजवप्रन्त्टमा अङ्खग्रजेी बे्रलको सानो अक्षर र िूलो अक्षर लेखेकोलाई अगाधि टासँ 

गरी सो अिलोकन गराउने साथै अङ्खग्रजेी बे्रल िटलाई पढ्न लगाउने । िूलो अक्षर र सानो अक्षरको 
लेखाइमा हनुे र्रकलाई प्रि पािै सहजीकरण गने ।  

• सहभागीहरूलाई  पालैपालो उक्त टाँस गररएको सामग्री िा बे्रल िटहरू पढ्न लगाउँिै थप प्रि हनु 

सहजीकरण गने ।   

• जानकारीपिात ्सहभागीहरू सिै जनालाई स्लेट स्टाइलसको सहयोगिाट अङ्खग्रजेी बे्रलका साना र 

िूला अक्षरहरू लेख् लगाउने ।  

• सहभागीहरूलाई  गोलाकारमा उधभन लगाउँिै ि िाट ि सम्मका अक्षरको बे्रल िट एक–

एकजनालाई पालैपालो भन्न लगाउने । 

• साथै सहजकतााले आिश्यकताअनरुूप र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा या गिै सहजीकरण गने ।  

७० धमनटे 

३. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरूमा र्लर्ल गिै सरको समीक्षा गने ।   

• क्यावपटल लेटर (िूलो अक्षर) सूचक बे्रलिट के हो ?  

• क्यावपटल लेटर (िूलो अक्षर) B, P, L को बे्रलिट भन्नुहोस ्। 

१० धमनटे 
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• स्मल लेटर d, c, f को बे्रलिट लेखेर िेखाउनहुोस ्। 

• बे्रलिट र अङ्खग्रजेी अक्षर ले्िा के के कठिनाइ हनु्त्र्न ्भन्नुहोस ्। 
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९. अङ्खग्रजेी  बे्रलधलवपमा  िब्ि  र  िाक्यको  पढाइ  र  लेखाइ 

 

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

पररचय  

दृविविहीन िालिाधलकाहरूले अङ्खग्रजेी बे्रलधलवपमा लेखपढ गरी ज्ञान आजान गना आिश्यक हनु्त्र् । अतः अङ्खग्रजेी बे्रलमा 
िब्ि र िाक्य के कसरी लेख् ेभन्ने िारेमा यस सरमा यसका अियिको समीक्षा गिै र्लर्ल र पनुरािलोकन गराइन ेर् । 

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• अङ्खग्रजेी बे्रलका िब्ि र िाक्यहरू पढ्न; 

• अङ्खग्रजेी बे्रलका िब्ि र िाक्यहरू लेख् ।  

 

विषयिस्त ु 

• अङ्खग्रजेी बे्रल पढाइ; 

• अङ्खग्रजेी बे्रल लेखाइ । 

 

सामग्री 
• न्त्यूजवप्रन्त्ट, मेटाकािा, स्लेट, स्टाईलस, बे्रल पेपर, िैलमा िब्ि तथा िाक्यहरू 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. अङ्खग्रजेी बे्रल पढाइ तथा लेखाइ 

• सहजकतााले अङ्खग्रजेीमा जस्तै बे्रलधलवपमा िब्िहरूको पढाइ तथा िब्िहरू ले्िा ध्यान ठिनपुने 

कुराहरूजस्तो िब्िको िीचमा खाली िाउँ राख्पुने,  िाव्यको पवहलो िब्िको पवहलो अक्षर िूलो 
अक्षर हनु ेजस्ता कुराहरूिारे र्लर्ल गराउँिै सहजीकरण गने ।  

• उक्त र्लर्लपिात ्सहभागीहरूलाई २।२ समूहमा विभाजन गने । 

• र्लर्ल तथा जानकारीपिात ्सहभागीहरूलाई अङ्खग्रजेीमा लेशखएका समाग्रीहरूलाई बे्रलमा लेख् 

लगाउने । उक्त कवपलाई अको  साथीसँग साटेर  पढ्न लगाउने । यसरी पढ्िा बे्रल पढ्ने साथीको 
पढाइ पवहलो साथीले राम्रोसँग सनु्ने र कुनै सिुार गनुापने भए सो िारेमा र्लर्ल गिै सिुार गने ।  

• साथीले  िाक्यहरू पढ्िा विस्तारै र िब्ि रु्ठिने उच्चारण गरी पढेको नपढेको िारे अको साथीले 

ध्यानपूिाक सनु्ने । 

• साथै लेखाइमा पधन ििुािवुि के र् ? र उक्त कुराहरू पधन पत्ता लगाउँिै  सिुार गनुापने भए सो 
िारेसमेत र्लर्ल गने र आिश्यकताअनरुूप सहजकतााले सहजीकरण गने । सिुार गनुापने भए 

सो िारेसमेत र्लर्ल गने र आिश्यकताअनरुूप सहजकतााले सहजीकरण गने । 

• र्लर्लपिात ्सहभागीहरूले तयार गरेको िब्िहरू तथा  िाक्य अनरुूप िालिाधलकाहरूलाई 

धसकाउनका लाधग २।३ जना सहभागीहरूलाई १० धमनेटको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन 

लगाउन े।  

• उक्त योजनाअनरुूप नमनुा शिक्षण गना लगाउने । 

१७० धमनेट 
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• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई अिलोकनको शजम्मेिारी ठिन े । साथै, नमनुा 
शिक्षणपिात ्राम्रा पक्ष तथा सिुार गनुापने पक्षिारे र्लर्ल गने साथै नमनुा शिक्षणपिात ्राम्रा पक्ष 

तथा सिुार गनुापने पक्षिारे र्लर्ल गने साथै सहजकतााले आिश्यकताअनरुूप र्लर्ल तथा 
अन्त्तवक्रा या गिै सहजीकरण गने । । 

३. प्रधतधिम्िन 

• सहभागीहरूलाई नमनुा शिक्षण वक्रयाकलाप िारेको अनभुि सनुाउन लगाउँिै सरको समीक्षा गने ।   

१० धमनटे 
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१०.अङ्खग्रजेी  बे्रलमा  विराम  र  अन्त्य  शचह्नहरू 

 

ठिन : तेस्रो                      सर : चौथो                             समय : ९० धमनेट
 

पररचय  

भाषालाई ििु रूपमा पढाइ र लेखाइको लाधग विराम शचह्नका साथै अन्त्य शचह्नहरूको प्रयोग हुँिै आएको र् । अङ्खग्रजेी भाषामा रहेका 
सिै विराम शचह्न र अन्त्य शचह्नहरू अङ्खग्रजेी बे्रलमा पधन प्रयोग हनुे भएकाले यस सम्िन्त्िमा यहाँ र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा या गररने र् । 

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• अङ्खग्रजेी बे्रल विराम र अन्त्य शचह्नहरूको िट पवहचान गना; 
• अङ्खग्रजेी बे्रल विराम र अन्त्य शचह्न उपयकु्त िाउँमा प्रयोग गना । 

 

विषयिस्त ु 

• अङ्खग्रजेी बे्रल विराम र अन्त्य शचह्नहरू  

 

सामग्री 
• िोिा, माका र, न्त्यजुवप्रन्त्ट, मेटा कािा, स्लेट, स्टाइलस, बे्रल शचह्नहरू, स्लेट, स्टाइलस, िाक्यहरू 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. अङ्खग्रजेी बे्रल विराम र अन्त्य शचह्नहरू 

• सहजकतााले बे्रलमा comma, comma, full stop, semicolon, colon, exclamation mark, question 

mark, apostrophe, opening parenthesis, closing parenthesis का बे्रल शचह्न न्त्यूज वप्रन्त्टमा लेखेर 

र बे्रलमा लेखेर आिश्यकता अनरुूप शिक्षकहरूलाई ठिने िा टाँस्ने र प्रशिक्षाथीहरूलाई एकएक गरेर 

उक्त शचह्न पढेर सनुाउन लगाउन े।   

• सहभागीहरूलाई गोलो घेरामा राखेर माधथका विसगा र अन्त्य शचह्नहरूको बे्रलिट भन्न लगाउने र 

अन्त्तवक्रयात्मक रूपमा र्लर्ल सञ्चालन गिै सहजीकरण गने ।  

• माधथ उल्लेशखत विसगा र अन्त्य शचह्नहरूलाई मेटाकािामा लेखेर िा बे्रलमा तयार गरेर सहभागीहरूलाई 

एक एक गरेर त्यो मेटाकािा तान्न लगाउने र आरू्लाई परेका शचह्नका िारेमा भन्न र यसको प्रयोग 

िारेसमेत भन्न लगाउँिै र्लर्ल गराउन सहजीकरण गने । 

७० धमनटे 

३. प्रधतधिम्िन 

• तलका नमनुा िाक्यहरूलाई बे्रलमा रूपान्त्तरण गिे उपयकु्त स्थानमा बे्रलमा विराम र अन्त्य उपयकु्त 

शचह्न राख् लगाउँिै सरको समीक्षा गने । 

• Where are you going? 
• My name is Rita. 
• What a beautiful pen! 
• I need 5 (five) marbles. 

१० धमनटे 
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११ . एकीकृत अङ्खग्रजेी बे्रल 

 

ठिनः चौथो                           सरः  पवहलो, िोस्रो, तेस्रो र चौथो                 समयः ३६
 

पररचय   

 

एकीकृत अङ्खग्रजेी बे्रल कोि एउटा यस्तो बे्रल कोि हो जनु संसारभररका अङ्खग्रजेी िोल्न ेिेिहरूका दृविविहीन व्यशक्तहरूको लाधग  

एउटै वकधसमको अङ्खग्रजेी बे्रलकोि तयार गररएको र् । यसले सिै अङ्खग्रजेी िोल्न ेिेिहरूका बे्रल पािकहरूले सिै िेिका बे्रलमा 
लेशखएका सन्त्िेि, समाचार र पसु्तकहरू पढ्न  सक्षम भई सशजलै ज्ञान हाधसल गना सवकन्त्र् । नेपालमा पधन एकीकृत अङ्खग्रजेी बे्रल 

लागू भइसकेको पररप्रके्ष्यमा यस सम्िन्त्िमा यहाँ र्लर्ल गररने र् । 

 

उद्दशे्य   

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• एकीकृत अङ्खग्रजेी बे्रलको आिश्यकता र महत्त्ि िताउन; 

• Signle letter (एकल अक्षरका सङ्कुचन), Whole word (पूणा िब्िको सङ्कचुन) र Part word Contraction ( अिा िब्िका 
सङ्कुचन) िारे िताउन; 

• Whole word lower sign पूणा िब्िका तल्लो खण्िका सङ्कचुन Part world lower sign आिा िब्िका तल्लो खण्िका सङ्कचुन 

Initial letter contraction (सरुु अक्षरका सङ्कचुन ) िारे व्या्या गना; 
• Final letter अन्त्त्य अक्षरका सङ्कचुन Short form िब्िको र्ोटो रूप सङ्कुचन िताउन ।  

 

विषयिस्त ु 

• एकीकृत अङ्खग्रजेी बे्रलको आिश्यकता र महत्त्ि; 

• Signle letter (एकल अक्षरका सङ्कुचन), Whole word (पूणा िब्िको सङ्कचुन) र Part word Contraction ( अिा िब्िका 
सङ्कुचन) ; 

• Whole word lower sign पूणा िब्िका तल्लो खण्िका सङ्कचुन Part world lower sign आिा िब्िका तल्लो खण्िका सङ्कचुन 

Initial letter contraction (सरुु अक्षरका सङ्कचुन) ; 

• Final letter अन्त्त्य अक्षरका सङ्कचुन Short form िब्िको र्ोटो रूप ।  

 

सामग्री 
• मेटाकािा, प्रोजेक्टर,  िोिामाका र, न्त्यजुवप्रन्त्ट पेपर, पािपर, स्लेट, स्टाइलस, बे्रल पेपर 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. अङ्खग्रजेी एकीकृत बे्रल आिश्यकता र महत्त्ि 

• सहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुत अनरुूप अङ्खग्रजेी एकीकृत बे्रल आिश्यकता र महत्त्ि सम्िन्त्िमा 
प्रस्तधुत तथा अन्त्तवक्रा या गिै हालसम्म कुन कुन िेिमा यो लागू िा अभ्यास भइरहेको समेत िारेमा 
जानकारी गराउँिै र्लर्ल गने । 

७० धमनटे 
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३. अङ्खग्रजेी एकीकृत बे्रलको प्रकार र प्रयोग 

• सहजकतााले अङ्खग्रजेी एकीकृत बे्रलको प्रकारहरू िारे प्रस्तधुत तथा र्लर्ल गिै जानकारी  
गराउने ।   

• र्लर्लपिात ्एकीकृत बे्रलका प्रकारहरू मध्येका Single letter, Whole word / Part world 

contraction न्त्यूज वप्रन्त्टमा लेखेर िा बे्रलमा लेखेर सहभागीतात्मक रूपमा र्लर्ल सञ्चालन 

गराउने ।  

• र्लर्लसँगै सहभागीहरूलाई यसको अभ्यास िा कक्षाकोिामा कसरी कायाान्त्ियन गरररहनभुएको 
र् ?  भन्त्िै अनभुि सनुाउन लगाउने ।  

• सहभागीहरूको अनभुिसँगै यसमा के के कठिनाइ िा समस्याहरू रहेकार्न ्सोसमेत जानकारी 
गराउन लगाउँिै यसिारेमा थप प्रि हनु मद्दत गने ।   

• र्लर्लपिात ्पनुः सहजकतााले Whole word lower sigh, Part world lower Sign र Initial 

letter contraction  लाई मेटाकािामा लेखेर िा बे्रलमा लेखेर सहभागीहरूलाई उपलब्ि गराउिै 

यसको अभ्यास तथा कायाान्त्ियन िारे अन्त्तवक्रा यात्मक रूपमा र्लर्ल सञ्चालन गने । साथै 

र्लर्ल गिै गिाा सहभागीहरूलाई यी वक्रयाकलाप गराउँिा िा गिाा के कस्ता समस्या िा कठिनाइ 

भोधगरहनभुएको र् ? भन्ने कुराहरूपधन सनुाउन लगाउने ।   

• र्लर्लको क्रममा थप प्रि हनुपुने आिश्यकता भएमा  अन्त्तवक्रा यात्मक रूपमा र्ललर्ल गिै 

प्रि पाने । 

९० धमनटे 

४. Final letter अन्त्त्य अक्षरका सङ्कचुन र Short form िब्िको र्ोटो रूप सङ्कचुन 

• सहजकतााले Final letter र Short form लाई न्त्यूज वप्रन्त्टमा लेखेर िा बे्रलमा तयार गरेर 

आिश्यकता अनरुूप सहभागीहलाई वितरण गने सहभागीहरूलाई गोलाकारमा उधभन लगाएर 

आफ्नो हातमा रहेको मेटाकोिामा लेखेको िा बे्रलमा लेशखएका सङ्कुचन पत्ता लगाउने  र आफ्नो 
रे्उको सहभागीलाई एउटा-एउटा सङ्कुचन सोध्ने । 

• सङ्कुचन सम्िन्त्िमा सोिनी भइसकेपधर् ताधलमको सहभागीहरूलाई बे्रलमा सङ्कचुन प्रयोग गरी ३-

३ िटा अङ्खग्रजेी िाक्य िनाउन लगाउने । ती तयार पाररएका िाक्यलाई एउटाले अको साथीलाई 

उपलब्ि गराई लेशखएका िाक्य ठिक िेठिक भएको पत्ता लगाउने भन्ने ।   साथै प्रत्येक 

सहभागीहरूले उक्त सङ्कुचनको प्रयोग उपयकु्त िा ठिक भए नभएकोसँगै कुनचावहँ सही हो भन्न े

िारेसमेत र्लर्ल गना लगाउने ।  

• साथै आिश्यकता अनरुूप सहजकतााले सहजीकरण गिै थप प्रि हनु मद्दत गने र थप जानकारी 
धलनका लाधग स्रोत पशुस्तकामा भएको सम्िशन्त्ित विषय केशन्त्रत अध्ययन गना लगाउने । 

९० धमनटे 

५. समूह अभ्यास तथा र्लर्ल 

• ताधलमका सहभागी शिक्षक साथीहरूलाई ८ समूहमा विभाजन गने । 

• समूह १ लाई Single letter contraction, समूह २ लाई Whole word contraction, समूह ३ लाई 

Part word contraction,  समूह ४ लाई  Whole word lower Sign contraction, समूह ५ लाई 

Part word lower sign, समूह ६ लाई Initial letter, समूह ७ लाई Final letter र समूह ८ लाई 

Short form का सङ्कुचनिारे र्लर्ल गिै वटपोट गना लगाउने ।  

• वटपोट गररएका  सङ्कचुनहरू एकअकाा समूहमा रहेर र्लर्ल गना लगाउन े। र्लर्लकै क्रमममा 
एउटा समूहले सनुाएको सङ्कुचनहरू अको समूलाई बे्रलमा लेख् लगाउन े।  

• यसरी एक समूहले भनकेो सङ्कुचन अको समूहले ले्िै गिाा कुन समूहले सिैभन्त्िा सही तररकाले 

लेखेको र् हेरी उक्त समूहलाई उत्कृि भनेर सिै सहभागीहरूलाई सनुाउने र परुस्कृत गने ।    

• साथै उक्त समूहरूको र्लर्ल र लेख् ेक्रमसँगै आिश्यकताअनरुूप सहजकतााले सहजीकरण 

गने । 

९० धमनटे 
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६. प्रधतधिम्िन 

• प्रत्येक सहभागीहरूलाई आफ्नो नाम बे्रल सङ्कुचनमा लेखेर िेखाउन तथा सनुाउन लगाउँिै सरको 
समीक्षा गने ।   

१० धमनटे 
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१२ . िैशक्षक सामग्री र त्यसको प्रयोग 

 

ठिनः पाचँौं                        सरः पवहलो, िोस्रो, तेस्रो र चौथो               समयः ३६० धमनेट 

 

पररचय   

 

दृविविहीन िालिाधलकाको शिक्षालाई प्रभािकारी िनाउनको लाधग िैशक्षक सामग्री अधत आिश्यक हनु्त्् । िैशक्षक सामग्रीले 

विषयिस्तलुाई र्लाङ्ग पानामा मद्दत परु् याउँर् । थाहा भएकै कुरा हो वक हेरेर अनभुि गरेर धसकेका कुराहरू पधर्सम्म 

सशम्झरवहन्त्र् । अतः शिक्षण धसकाइमा विषयिस्त ुसँगसँगै सम्िशन्त्ित सामग्रीहरू पधन प्रस्ततु गिै लगे विद्याथीहरूले उत्सकुतापूिाक 

ध्यान ठिएर धसक्नेर्न ्। दृविविहीन विद्याथीहरूले िस्तलुाई र्ामेर िारणाको विकास गर्ान ्जसले गिाा ती विषिस्तकुो ज्ञान 

पधर्सम्म रहन्त्र् । दृविविहीनहरूको लाधग िेरै जसो िैशक्षक सामग्रीहरू वििेष वकधसमका हनु्त्र्न ्। गाउँघर र िातािरणमा पाइन े

अनधगन्त्ती सामग्रीहरू दृविविहीन विद्याथीहरूको शिक्षाको लाधग उपयकु्त िैशक्षक सामग्री हनु सक्र्न ्। जनु उपयकु्त शिक्षाको लाधग 

र्लिायी हनु्त्र् ।  

 

उद्दशे्य   

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• विधभन्न शिक्षण सामग्रीहरूको पवहचान तथा नमनुा सामग्री िनाएर प्रििान गना; 
• उपलब्ि तथा धनमााण गररएका नमनुा िैशक्षक सामग्रीहरू प्रयोग िारे व्या्या गना । 

 

विषयिस्त ु  

• विधभन्न शिक्षण सामग्री तथा नमनुा सामग्री धनमााण; 

• उपलब्ि तथा धनमााण गररएका नमनुा िैशक्षक सामग्रीहरूको प्रयोग । 

 

सामग्री 
• न्त्यूज वप्रन्त्ट, मेटाकािा, िोिा, माका र, विधभन्न िैशक्षक तथा सन्त्िभा सामग्री, अन्न, िोस िस्तहुरू, िागो, कैं ची, कािािोिा, स्लेट, 

स्टाइलस, पेपर 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. िैशक्षक सामग्री र प्रयोग 

• सहजकतााले सहभागीहरूलाई हाल तपाईँहरू कक्षाकोिामा के कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग 

गरररहनभुएको र् ? भन्ने प्रश्न गिै उहाँहरूले भनकेा सामग्रीहरूको नाम वटपोट गिै र्लर्ल गने ।  

• र्लर्लपिात ्बे्रलमा अध्ययनरत िालिाधलकाहरूका लाधग कक्षाकोिामा प्रयोग गररने सामग्रीहरू 

जस्तो स्लेट, स्टाइलस, बे्रल टाइपराइटर, बे्रल कागत, कम्प्यटुर (NVDA िा JAWS भएको), टेप 

रेकिा, Embossed Glob, Raised Writing Paper, Talking Calculator, Braille Books, मार 

नभएर स्पिा गरेर िा सुँघेर थाहा पाउन सवकने जस्ता सामग्रीहरूिारे र्लर्ल गिै ती सामग्रीहरू के 

कस्ता वक्रयाकलापमा प्रयोग गना सवकन्त्र् भन्ने िारेसमेत र्लर्ल गिै जानकारी गराउने ।  

• सामग्री प्रयोग गिाा अपनाउनपुने साििानी तथा तौरतररकाहरूका िारेमा समेत सहजकतााले 

अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै जानकारी गराउने ।    

८० धमनटे 
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३. स्थानीय रूपमा सङ्कलन तथा उपलब्ि स्रोत सामग्रीहरू र धतनको प्रयोग  

• सहभागीहरूलाई आिश्यकताअनरुूप समूह विभाजन गरेर समूहमा िस्न लगाउने ।  

• प्रत्येक समूहलाई स्थानीय रूपमा के कस्ता सामग्रीहरू सङ्कलन गना सवकन्त्र् ? के कस्ता सामग्रीहरू 

िजारिाट खररि गरेर प्रयोग गना सवकन्त्र् उक्त सामग्रीहरूको सूची िनाउन लगाउने ।  

• प्रत्येक समूहिाट उक्त तयार गरेको सूची अनरुूप कुन सामग्री के कस्ता वक्रयाकलापका लाधग प्रयोग 

गना सवकन्त्र् ? भन्त्िै र्लर्ल गना लगाउँिै सहभागीहरू सिैको सहभाधगता हनुगेरी प्रस्तधुत गना 
लगाउन ेर आिश्यकता अनरुूप सहजकतााले सहजीकरण गिै प्रि हनु सहयोग गने । 

८० धमनटे 

४. नमनुा सामग्री धनमााण तथा त्यसको प्रयोग 

• सहजकतााले बे्रलमा अध्ययनरत िालिाधलकाहरूका लाधग िैक्षशणक गधतविधिमा सहयोग पगु्न ेर 

सहजरूपमा उपलब्ि स्रोतसामग्रीको प्रयोग गिै िनाउन सवकने सामग्रीहरूको नमनुाहरू केही िनाएर 

प्रििान गने । साथै उक्त सामग्री के कस्ता वक्रयाकलापमा प्रयोग गना सवकन्त्र् त्यस िारेमा पधन 

सहजीकरण गने ।  

• उक्त नमनुा सामग्रीको जानकारीपिात ् सहभागीहरूलाई आिश्यकताअनरुूप समूहमा िस्न  

लगाउन े।  

• प्रत्येक समूहलाई केही कच्चा पिाथा िा स्रोतहरू उपलब्ि गराइठिने ।  

• साथै समूहमा सहभागीहरूलाई स्रोत सामग्रीमा समेत अध्ययनसमेत गना लगाउने ।  

• समूहमा र्लर्ल गिै उपलब्ि स्रोतको प्रयोग गिै नपेाली विषयका लाधग उपयकु्त हनुे, गशणतका 
लाधग, अङ्खग्रजेीका लाधग, हाम्रो सेरोरे्रो विषयका लाधग उपयकु्त हनुे ( नेपालको नक्सा)  र प्रयोग गना 
सवकने िैशक्षक सन्त्िभा सामग्री िनाउन लगाउन े। 

• उक्त िनाइएका सामग्रीहरू सिै समूहलाई प्रििान गना लगाउन े। 

• उक्त प्रििानमा राशखएका सामग्रीहरू एक अकाा समूहलाई अिलोकन गना लगाउने र उक्त सामग्री 
के कस्ता वक्रयाकलापमा प्रयोग गना सवकन्त्र् सो िारेसमेत र्लर्ल गना अनरुोि गने ।  

• साथै आिश्यकताअनरुूप सहजकतााले सहजीकरणमा मद्दत गिै प्रि हनु सहयोग गने । 

१८० धमनेट 

५. प्रधतधिम्िन 

• केही सहभागीहरूलाई सामग्री िनाउँिाका अनभुि तथा अि कक्षाकोिामा गएर के के सामग्री िनाएर 

प्रयोग गना सक्नहुनु्त्र् होला ? भन्ने प्रश्न गिै उहाँहरूको धसकाइ र प्रधतििताका िारेमा र्लर्ल गिै 

सरको समीक्षा गने ।  

१० धमनटे 
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१३ . धनमेथ  बे्रलकोि  पररचय, बे्रल अङ्क, अङ्क सूचक,  विराम शचह्नहरू, गशणतीय  सूचकहरू 

 

ठिनः रै्िौं                   सरः पवहलो र िोस्रो                समयः १८० धमनेट 

 

पररचय   

 

धनमेथ बे्रलकोि (Nimeth Braille Code) अथाात  गशणतीय  बे्रल अमेररका धनिासी धनमेथ भन्ने व्यशक्तले कुनै पधन ठिवििा नहनुे गरी 
गशणतीय समस्याहरू समािान गना विकधसत गनुाभएको धथयो । यसै धनमेथ बे्रलकोि प्रयोग गरी अङ्कहरू लेख्कुा साथै बे्रलमा गशणतीय 

समस्या समािान गनाको लाधग धनमेथ बे्रलकोि धसक्न आिश्यक हनु ेभएकोले यसै सेरोरे्रोको साथै आिश्यक सूचक विराम र 

Symblo हरू समेत जानकारी हनुपुने भएअनसुार यस सम्िन्त्िमा यस सरमा र्लर्ल गररने र् । 

 

उद्दशे्य   

   यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुरे्न ्। 

• धनमेथ बे्रलकोि (Nimeth Braille Code)तथा बे्रलमा अङ्कहरू िताउन; 

• बे्रलमा विराम शचह्नहरू पवहचान गना; 
• बे्रलमा गशणतीय शचह्नहरू िताउन । 

 

विषयिस्त ु 

• धनमेथ बे्रलकोि (Nimeth Braille Code) तथा बे्रलमा अङ्कहरू; 

• बे्रलमा विराम शचह्नहरू; 

• बे्रलमा गशणतसम्िन्त्िी शचह्नहरू (Symbol) । 

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, माका र,न्त्यूज वप्रन्त्ट, स्लेट, स्टाइलस तथा अन्त्य िैक्षशणक सामग्रीहरू 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. धनमेथ बे्रलकोि (Nimeth Braille Code) 

• सहजकतााले धनमेथ बे्रलकोिमा अङ्कहरू, शचह्न तथा सूचकहरूका िारेमा सामान्त्य अन्त्तवक्रा यागिै 

यसिारेमा जानकारी गराउँिै सहजीकरण गने ।  

• र्लर्लपिात ्सिै सहभागीहरूलाई कुन ैअङ्क भधनठिन ेर मेटाकािामा श्रधुतलेखन गरेर एक अकाा 
सहभागीहरूलाई साटासाट गरेर धमलेनधमलेको र्लर्ल गना लगाउन े । र्लर्लअनरुूप 

सहजकतााले सहजीकरणमा सहयोग गने ।   

• साथैसहजकतााले विराम शचह्न, अङ्कसूचक , गशणतीय र गशणत सम्िन्त्िी अन्त्य शचह्नहरू न्त्यूज वप्रन्त्टमा 
लेखेर धभत्तामा टासँ गरीठिने र सहभागीहरूलाई अिलोकन गना तथा कुनै सहभागीहरूलाई टाँस 

गररएको विषयिस्त ु र्लर्ल गिै प्रस्ततु गना लगाउने र आिश्यकता अनरुूप सहजकतााले 

सहजीकरण गने । 

४० धमनटे 

३. बे्रल अङ्क, सूचक तथा शचह्नहरूमा अभ्यास 

• सहभागीहरूलाई ३ समूहमा विभाजन गने ।  

• पवहलो समूहले बे्रल अङ्क, अङ्कको Upper cell & Lower cell विराम शचह्न, अङ्क सूचक, गशणतसम्िन्त्िी 
शचह्नहरू  मध्ये ५ ओटा, िोस्रो समूहलाई सोध्ने, िोस्रो समूहले यसै गरी तेस्रो समूहलाई समूह १ ले 

१२० 

धमनटे 
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नसमेटेका ५ िटा सोध्न ेसाथै तेस्रो समूहले पवहलो समूहलाई माधथ जस्तै ५ िटा अङ्क÷शचह्नहरू बे्रलमा 
भन्न लगाउँिै र्लर्ल तथा प्रस्तधुत गना लगाउने ।  

• उक्त र्लर्लपिात ्समूह १ ले बे्रलमा अङ्कहरू िोस्रो समूहले २ ले विराम शचह्नहरू र समूह ३ ले 

गशणतसम्िन्त्िी शचह्नहरू शिक्षणका लाधग १०।१० धमनेटको नमनुा शिक्षणको योजना िनाउन 

लगाउन े। 

• उक्त नमनुा शिक्षण योजनाअनरुूप नमनुा शिक्षणसमेत गना लगाउने । नमनुा शिक्षण गिाा केही 
सहभागीहरूलाई विद्याथी केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका धनिााह गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षणपिात ्नमनुा शिक्षणका राम्रापक्षहरू र सिुारगनुापने पक्षहरूिारे र्लर्लका लाधग 

सहजीकरण गने । 

४.  प्रधतधिम्िन 

• नमनुा शिक्षण गने सहभागीहरूलाई अनभुि सनुाउन लगाउँिै सरको समीक्षा गने । 

१० धमनटे 
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१४ . बे्रलमा  क्रम सूचक, रोमन  अङ्क  र  जोि 

 
ठिनः रै्िौं                       सरः  तेस्रो र चौथो                 समयः १८० धमनेट 

 

पररचय  

 

बे्रलधलवपमा गशणतीय समस्या समािान गना क्रम सूचक, रोमन अङ्क र जोिको जानकारी हनु आिश्यक हनु्त्र् । वयनकैो आिारमा 
बे्रलमा गशणतसम्िन्त्िी समस्या समािान गरी आफ्नो ज्ञानलाई र्रावकलो िनाउँिै प्रधतस्प्रिात्मक हनुको लाधग दृविविहीन 

िालिाधलकाहरूलाई गशणत पिनपािन गना आिश्यक हनु्त्र् । तसथा यस सरमा बे्रलमा क्रम सूचक, रोमन अङ्क र जोिका िारेमा 
र्लर्ल गररनेर् ।  

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• बे्रलमा क्रमसूचक िताउन; 

• बे्रलमा रोमन अङ्क (सानो र िूलो) रु्ट्याउन; 

• बे्रलमा जोिको समस्या समािान गना । 

 

विषयिस्त ु  

• बे्रलमा क्रमसूचक शचह्न; 

• बे्रलमा रोमन (सानो र िूलो) अङ्क; 

• बे्रलमा जोि । 

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, माका र,न्त्यूज वप्रन्त्ट, स्लेट, स्टाइलस तथा अन्त्य िैक्षशणक सामग्रीहरू 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. बे्रलमा क्रम सूचक, रोमन अङ्क  

• सहभागीहरूलाई हाल तपाईँहरूले कक्षाकोिामा बे्रलमा क्रम सूचक र रोमन अङ्क कसरी धसकाउँिै 

हनुहुनु्त्र् ?  भनेर प्रश्न गिै र्लर्ल गराउन े।  

• र्लर्लसँगै सहजकतााले बे्रलमा क्रम सूचक र रोमन अङ्कहरूका िारेमा तयार गरेको प्रस्तधुत िा 
सहभाधगतात्मक वक्रयाकलाप गराउँिै सहभागीहरूलाई प्रि हनु सहजीकरण गने ।  

• र्लर्लपिात ्प्रत्येक सहभागीहरूलाई मेटाकािा वितरण गने र क्रम सूचक र रोमन अङ्कहरू बे्रलमा 
लेख् लगाई प्रस्ततु गना लगाउन े। सहभागीहरूको प्रस्तधुतसँगै सहजकतााले आिश्यकता अनरुूप 

सहजीकरण गने । 

७० धमनटे 
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३. जोि वहसाि 

• सहजतााले जोि वहसाि गिाा ध्यानठिनपुने कुराहरू तथा अपनाउन सवकन े उपयकु्त विधि 

तथासामग्रीहरू , िािो र तेसो जोिका विधिहरू जस्ता विषयहरूमा अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल गिै 

सहभागीहरूलाई प्रि हनु सहजीकरण गने ।  

• र्लर्लपिात ्सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाजन गने ।  

• समूह १ लाई सामान्त्य हात नलाग्ने िािो र तेसो जोिको, समूह २ लाई हात लाग्न ेजोि शिक्षणका 
लाधग १५।१५ धमनटेको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन लगाउने ।  

• उक्त योजनाअनरुूप प्रत्येक समूहिाट २।२ जनालाई नमनुा शिक्षण अभ्यास गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथी केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका धनिााह गना 
लगाउन े।  

• नमनुा शिक्षणपिात ्नमनुा शिक्षणका राम्रापक्षहरू र सिुार गनुापने पक्षहरू िारे र्लर्लका लाधग 

सहजीकरण गने । 

९० धमनटे 

४. प्रधतधिम्िन 

सहभागीहरूलाई तलका नमनुा प्रश्नहरू समािान गरेर िेखाउन लगाउँिै सरको समीक्षा गने ।  

∙ तलका क्रमसूचक अङ्कलाई बे्रलमा रूपान्त्तरण गनुाहोस ्। 

1st, 5th, 9th 

∙ स्लेट स्टाइलसको सहयोगले तलको रोमन अङ्कलाई बे्रलमा उल्था गनुाहोस ्। 

i, ii, iii, iv, ix, x 

 

III V VI VIII X 

• तलको जोिलाई स्लेट स्टाइलसको मद्दतले समस्या समािान गनुाहोस ्। 

  1.   3 

           +5  
  8 

 2. 44 +7 = 51    

 

 3.   83 

+ 5 

__ 

88 

१० धमनटे 
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१५ . बे्रलमा  घटाउ, गणुन, भाग  र  सािारण  धभन्न 

 
ठिनः  सातौं                  सरः पवहलो, िोस्रो, तेस्रो र चौथो         समयः ३६० धमनेट 

 

पररचय  

दृविविहीन िालिाधलकाहरूको जीिन सञ्चालनको लाधग बे्रलधलवपमा लेखपढ गनुापर्ा । यसै क्रममा उनीहरूले घटाउ, गणुन, भाग 

र धभन्नको धसकाइको पधन आिश्यकता पर्ा । वयनै धसकाइिाट आफ्नो जीिनलाई प्रधतस्पिी िनाई जीिनलाई सहज वकधसमले 

सञ्चालन गना सवकन्त्र् । यसै कारणले बे्रलमा घटाउ, गणुन, भाग र धभन्न सम्िन्त्िमा यस सरमा र्लर्ल गररने र् । 

 

उद्दशे्यः 
यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• बे्रलमा घटाउिारे िताउन तथा गरेर िेखाउन; 

• बे्रलमा गणुन समस्या समािानिारे िताउन तथा गरेर िेखाउन; 

• बे्रलमा भागिारे िताउन तथा गना; 
• बे्रलमा सािारण धभन्निारे िताउन र प्रििान गना । 

 

विषयिस्तःु  
• बे्रलमा घटाउ; 

• बे्रलमा गणुन;  

• बे्रलमा भाग; 

• बे्रलमा सािारण धभन्न । 

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, माका र,न्त्यूज वप्रन्त्ट, स्लेट, स्टाइलस तथा अन्त्य िैक्षशणक सामग्रीहरू 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप   

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. बे्रलमा घटाउ 

• सहभागीहरूलाई तपाईँहरूले कक्षाकोिामा बे्रलमा घटाउ कसरी सहजीकरण गरररहनभुएको 
र् ? के कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गनुाहनु्त्र् ? जस्ता प्रश्नहरू गिै र्लर्ल सञ्चालन गने ।  

• र्लर्लसँग ैसहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप िा कुन ैसहभाधगतात्मक वक्रयाकलाप 

गराउँिै घटाउ गिाा ध्यान परु् याउनपुने पक्षहरू, िािो र तेसो घटाउ गिाा विचार गनुापने कुराहरू, 

सामग्रीहरू जस्ता विषयिारे सहजीकरण गने ।  

• उक्त र्लर्लपिात ्सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाजन गने ।  

• प्रत्येक समूहलाई १०।१० धमनटेको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन लगाउने ।  

• उक्त योजनाअनरुूप प्रत्येक समूहिाट २।२ जनालाई नमनुा शिक्षण अभ्यास गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथी केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका धनिााह 

गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षणपिात ्नमनुा शिक्षण गने सहभागीहरूलाई उहाहँरूको अनभुि सनुाउन लगाउँिै 

राम्रापक्षहरू र सिुारगनुापने पक्षहरूिारे र्लर्लका लाधग सहजीकरण गने । 

८० धमनटे 
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३. बे्रलमा गणुन र भाग 

• सहभागीहरूलाई तपाईँहरूले कक्षाकोिामा बे्रलमा गणुन र भागका वक्रयाकलापहरू  कसरी 
सहजीकरण गरररहनभुएको र् ? के कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गनुाहनु्त्र् ? जस्ता प्रश्नहरू गिै 

र्लर्ल सञ्चालन गने ।  

• र्लर्लसँग ैसहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुत अनरुूप िा कुन ैसहभाधगतात्मक वक्रयाकलाप 

गराउँिै गणुन र भाग गिाा ध्यान परु् याउनपुने पक्षहरू, िािो र तेसो गणुन तथा भाग गिाा विचार 

गनुापने कुराहरू, सामग्रीहरू जस्ता विषयिारे सहजीकरण गने ।  

• उक्त र्लर्लपिात ्सहभागीहरूलाई ४ समूहमा विभाजन गने । २ ओटा समूहलाई गणुन (िािो 
र तेस्रो) को र २ समूहलाई भाग (िािो र तेस्रो) मा वहसाि धसकाउनका लाधग हरेक समूहलाई 

१०।१० धमनेटको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन लगाउने ।  

• उक्त योजना अनरुूप प्रत्येक समूहिाट २।२ जनालाई नमनुा शिक्षण अभ्यास गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथी केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका धनिााह 

गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षणपिात ्नमनुा शिक्षण गने सहभागीहरूलाई उहाहँरूको अनभुि सनुाउन लगाउँिै 

राम्रापक्षहरू र सिुार गनुापने पक्षहरूिारे र्लर्लका लाधग सहजीकरण गने । 

१८० धमनेट 

४. बे्रलमा धभन्न  

• सहभागीहरूलाई तपाईँहरूले कक्षाकोिामा बे्रलमा धभन्न कसरी सहजीकरण गरररहनभुएको र् ? 

के कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गनुाहनु्त्र् ? जस्ता प्रश्नहरू गिै र्लर्ल सञ्चालन गने ।  

• र्लर्लसँग ैसहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप िा कुन ैसहभागीतात्मक वक्रयाकलाप 

गराउँिै धभन्नगिाा ध्यान परु् याउनपुने पक्षहरू, सामग्रीहरू जस्ता विषयिारे सहजीकरण गने ।  

• उक्त र्लर्लपिात ्सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाजन गने ।  

• प्रत्येक समूहलाई १०।१० धमनटेको नमनुा शिक्षण योजना िनाउन लगाउने ।  

• उक्त योजनाअनरुूप प्रत्येक समूहिाट २।२ जनालाई नमनुा शिक्षण अभ्यास गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथी केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका धनिााह 

गना लगाउने ।  

• नमनुा शिक्षणपिात ्नमनुा शिक्षण गने सहभागीहरूलाई उहाहँरूको अनभुि सनुाउन लगाउँिै 

राम्रा पक्षहरू र सिुार गनुापने पक्षहरूिारे र्लर्लका लाधग सहजीकरण गने । 

८० धमनटे 

५. प्रधतधिम्िन 

• तलका नमनुा प्रश्नहरू र्रक र्रक सहभागीहरूलाई समािान गरेर प्रस्ततु गना लगाउँिै सरको 
समीक्षा गने ।  

• १) 

 ७६५३ 

+ ५७५५ 

 

• २) 

 

 ५३३ 

X  १३ 

 

• ३) 

 

१० धमनटे 
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 १३) ७८ (६ 

७८ 

 X 

 

• ४. बे्रलमा उल्था गनुाहोस ् 

क) ६५२-२२ = ६१३, ख) २३४ X १५ = ३५१० 

ग)  १          घ)     ३       +       ५ 

      २                 ५              ७ 
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१६ . न्त्यून  दृवि  एिम ् दृविविहीन  व्यशक्तहरूका  लाधग  विधभन्न  प्रविधिहरू 

 
ठिनः आिौँ             सरः पवहलो, िोस्रो र तेस्रो                           समयः २७० धमनेट

 

पररचय  

 

कुनै व्यशक्त औषिी, िल्यशचवकत्सा तथा चश्मा प्रयोग जस्ता उपचारिाट पधन २० र्ीटको िरुीिाट हालतका औलँा रु्ट्याउन 

सक्िैनन ्िा स्नलेेन चाटाको चौथो लाइनको अक्षर (६÷१८) पढ्न सक्िैनन ्भन ेत्यस्तो व्यशक्तलाई न्त्यून दृवि व्यशक्त भधनन्त्र् । न्त्यून 

दृवियकु्त व्यशक्तको सङ्ख्या दृविविहीनको तलुनामा तीन गणुा िढी हनुे अनमुान गररएको र् । न्त्यून दृवियशुक्त  िालिाधलकाहरूलाई 

पधन पिनपािनको अिसर उपलब्ि गराउनपुर्ा जसको लाधग दृविविहीन िालिाधलकाहरूको शिक्षा भन्त्िा केही र्रक पिधतिाट 

पढाइमा सररक गराउनपुर्ा ।  यसै प्रकार दृविविहीन व्यशक्तहरूको शिक्षाको उन्नयनको लाधग विधभन्न वकधसमका प्रविधिलाई पधन 

सँगसँगै लैजानपुर्ा । तसथा यस सरमा न्त्यूनदृवि तथा ती िालिाधलकाहरूको धसकाइ व्यिस्थापनका साथै दृविविहीन व्यशक्तहरूको 
शिक्षाको उन्नयनको लाधग विधभन्न वकधसमका प्रविधिलाई अिलम्िन गनुापने कुरामा केशन्त्रत रहेर र्लर्ल गररने र् ।  

 

उद्दशे्य   

 यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

 

• न्त्यूनदृवि िारे िताउन; 

• न्त्यूनदृवियशुक्त िालिाधलकाको लाधग उपकरण र यसको प्रयोग िारे िताउन; 

• दृवि क्षमतामा ह्रासको कारणहरूिारे िताउन; 

• न्त्यूनदृवियकु्त विद्याथीहरूको लाधग सहयोग र कक्षा व्यिस्थापन गना; 
• दृविविहीनव्यशक्तहरूले प्रयोग गने विधभन्न प्रविधि िारे िताउन ।  

 

विषयिस्त ु 

• न्त्यूनदृवि; 

• न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाको लाधग उपकरण तथा यसको प्रयोग; 

• दृवि क्षमतामा ह्रास र यसको कारण; 

• न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाहरूको लाधग कक्षाकोिा तथा धसकाइ व्यिस्थापन; 

• दृविविहीन व्यशक्तहरूले प्रयोग गने विधभन्न प्रविधि । 

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, माका र, न्त्यूनदृविका उपकरणहरू तथा पािपर  

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. न्त्यूनदृवि 

• सहभागीहरूलाई न्त्यूनदृवि भनेको कस्तो अिस्था िा के होला भनरे प्रश्न गने र यस िारेमा प्रत्येक 

सहभागीहरूलाई मेटाकािा िा बे्रल पेपरमा लेख् लगाउने । उक्त लेशखएका कुराहरू एक 

अकाालाई सनुाउन लगाउने र केही सहभागीहरूलाई सनुाउन समेत लगाउने ।   

• उक्त र्लर्लपिात ्सहजकतााले न्त्यूनदृवि भनकेो के हो ? यसको िगीकरण तथा अिस्थाहरू, 

कक्षाकोिामा न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाहरूको सङ्ख्या तथा ती िालिाधलकाहरूको 

५० धमनटे 
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व्यिस्थापन तथा आिश्यकताअनरुूप रेर्रल सेिा, जस्ता विषयहरूमा अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्ल 

तथा तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप सहभागीहरूलाई जानकारी गराउने । 

३. दृवि क्षमतामा ह्रास र यसको कारण 

• सहजकतााले दृवि क्षमतामा ह्रास र यसको कारण के के हनु सक्र्न ्होला भनेर प्रश्न गने र 

सहभागीहरूिाट आएका कुराहरूलाई वटपोट गिै अन्त्तवक्रा या सञ्चालन गने ।  

• अन्त्तवक्रा यासँगै सहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुत िा सामग्रीका माध्यमिाट दृवि क्षमतामा ह्रास र 

यसको कारणहरू सहभागीहरूलाई प्रि हनु सहजीकरण गने । 

५० धमनटे 

४. न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाको लाधग उपकरण र यसको प्रयोग तथा प्रविधिहरू 

• सहभागीहरूलाई जोिीमा िस्न लगाउन े।  

• प्रत्येक जोिीलाई हाल तपाईँहरूले कक्षाकोिामा िा न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाको लाधग 

उपकरण र यसको प्रयोग तथा प्रविधिहरू के कस्ता हुँिा रहेर्न ् ? यस िारेमा र्लर्ल गिै 

मेटाकािामा िा बे्रलमा वटपोट गना लगाएर सनुाउन लगाउन े। साथै र्लर्ल अन्त्तवक्रा यात्मक 

िनाउन सहजकतााले सहजीकरण गने ।  

• उक्त र्लर्लपिात ्प्रत्येक जोिीलाई एक जनालाई समूह १ मा र अको जनालाई समूह २ मा 
िस्न लगाउने ।    

• समूह १ लाई न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाको लाधग उपयकु्त हनु ेउपकरण र यसको प्रयोगसम्िन्त्िी 
र समूह २ लाई न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाको लाधग उपयकु्त हनुे प्रविधि र  यसको प्रयोगसम्िन्त्िी 
स्रोत पशुस्तकामा भएको सम्िशन्त्ित पािपर अध्ययन गना लगाउन े।  

• अध्ययन तथा र्लर्लसँगै सहभागीहरूलाई वटपोट गिै प्रस्तधुत तयार गना लगाई ििैु समूहलाई 

प्रस्तधुतसमेत गना लगाउने ।  

• प्रस्तधुतसँग ैआिश्यकताअनरुूप सहजकतााले सहजीकरणमा सहयोग गिै प्रि हनु सहयोग गने । 

९० धमनटे 

५. न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाहरूको लाधग कक्षाकोिा व्यिस्थापन 

• सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाजन गने ।  

• ििैु समूहहरूलाईै न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाहरूको लाधग कक्षाकोिा तथा समग्र धसकाइ 

व्यिस्थापन गिाा के कस्ता पक्षहरू व्यिस्थापन गना जरुरी हनु्त्र् होला ?  भन्ने विषयमा समूहमा 
र्लर्ल गना लगाउने । र्लर्ल गिाा स्रोत सामग्री तथा सहभागीहरूको अभ्यास िा अनभुिलाई 

समेत अध्ययन तथा र्लर्ल गिै मु् यमु् य िुिँाहरू वटपोट गना लगाउने ।  

• उक्त वटपोट गररएका िुिँाहरू पालैपालो ििैु समूहलाई प्रस्ततु गना लगाउने । प्रस्तधुत गिै गिाा 
यी क्षेरहरूमध्ये तपाईँहरूको कक्षाकोिामा केके कुराहरू व्यिस्थापन गनुापने र् ? यसिारेमा 
समेत र्लर्ल र प्रस्तधुतसँगै अन्त्तरवक्रया तथा र्लर्ल गना लगाउने र प्रिताका लाधग 

सहजकतााले समहजीकरण गने ।   

• दृविविहीन व्यशक्तहरूले प्रयोग गने विधभन्न प्रविधििारे र्लर्ल गिै त्यस्ता सामग्रीहरूको सूची 
तयार पाना लगाईप्रस्ततु गना लगाउँने । 

६० धमनटे 

६. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू सहभागीहरूलाई सोध्िै सरको समीक्षा गने । 

१.न्त्यूनदृवि भनकेो कस्तो अिस्था िा यसका प्रकारहरू के कस्ता रहेर्न ्? 

२. न्त्यूनदृवियकु्त िािाधलकाहरूले प्रयोग गने कुनै ५ ओटा उपकरणहरू र त्यसका प्रयोग िारे 

िताउनहुोस ्।  

३. न्त्यूनदृवियकु्त िािाधलकाहरूका लाधग उपयकु्त प्रविधिहरू के के  हुँिारहेर्न ्? 

४. दृवि क्षमतामा ह्रास हनुकुा कारण तथा यसका के कस्ता वकधसमहरू रहेर्न ्? 

१० धमनटे 
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५. न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाहरूको लाधग कक्षाकोिा व्यिस्थापनमा तपाईँले अि गएर के के 

कुराहरू व्यिस्थापन गनुापने र्  र के के व्यिस्थापन गनुाहनु्त्र् ? 

६. दृविविहीन व्यशक्तहरूले प्रयोग गने के के  प्रविधि   हनु सक्र्न ्? 
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१७ . घिीको िारणा 
 

ठिनः आिौं                        सरः चौथो          समयः ९० धमनेट 

 

पररचय   

 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई खाना पस्केपधर् कुन कुन खानकुेराहरू कुन कुन स्थानमा र्न ्सो कुरा जानकारी हनु आिश्यक 

हनु्त्र् । यसको लाधग घिीको िारणा (Clock Concept) को ज्ञान ठिनपुर्ा । घिीको िारणाको ज्ञानले दृविविहीन व्यशक्तहरूलाई 

उपयकु्त तररकाले खाना खानको साथै गमनिीलताको लाधग समेत  ज्ञान ठिने भएकोले यस सम्िन्त्िमा घिीलाई िेखाउँिै र्लर्ल 

गररने र् । 

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

 

• घिीको िारणाको सही ज्ञानले सहज वकधसमले खाना खान र सहज गमनिीलतािारे िताउन । 

 

विषयिस्त ु  

• घिीको िारणा तथा प्रवक्रया । 

 

सामग्री 
• मेटाकािा, िोिा, माका र, धभते्त घिी, स्लेट, स्टाइलस,  

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रयात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. घिीको िारणा 
• सहजकतााले घिीको अििारणा भनकेो के हो ? यस अििारणालाई के कस्ता वक्रयाकलाप (जस्तो 

खानवपन गिाा, वहँििुल गिाा) गिाा अपनाउन सवकन्त्र् ? साथै यस अििाराणाका के कस्ता र्ाइिाहरू 

हनु्त्र्न ्?  भन्ने िारे प्रस्तधुत िा अन्त्तवक्रा या गिै जानकारी गराउन े।  

• जनकारीपिात ्सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाजन गने ।  

• प्रत्येक समूहलाई एउटा एउटा धभते्त घिी ठिने ।  

• ििैु समूहलाई उक्त घिीको ६ िजेलाई आरू्धतर पने गरी राख्,े यसरी रा्िा घिीको िाँयातर्ा   ९, 

िाँयातर्ा  ३ र धसिै अगाधि १२ पने गरी राख् धनिेिन ठिने ।  

• यसरी राखेपिात ्समूह १ लाई ४ िटा खानाका पररकारहरू मेटाकािामा लेखेर उक्त घिीले िेखाएको 
४ स्थानमा राख् लगाउने र सोही अनरुूप समूह २ लाई पधन लेखेर राख् लगाउन े।  

• यसरी एक अकाा समूहका सहभागीहरूलाई सोध्िै अभ्यास १२ मा के र् ? ९ मा के र् ? ३ मा के र् 

? ६ मा के र् ? भन्त्िै कुनै कुनै पनुः र्रक स्थानमा राखेरसमेत अभ्यास गना लगाउने । 

• साथै र्लर्ल तथा अभ्यास गिै गिाा आिश्यकता अनरुूप सहजकतााले सहजीकरणमा सहयोग 

गने ।   

७० धमनटे 
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३. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू सहभागीहरूलाई सोध्िै सरको समीक्षा गने । 

• दृविविहीन व्यशक्तहरूले खाना खाएको िेख् ुभएको होला । घिीको िारणा अनरुूप खाना खान 

सहजीकरण गिाा के के र्ाइिा हनु्त्र् होला ? 

• कुनै २ जना सहभागीहरूलाई दृिविहीन िालिाधलकाहरूलाई तपाईँको विद्यालयको 
प्रिानाध्यापकको कोिािाट ३ कक्षाधभर प्रिेि गना घिीको िारणाको माध्यमिाट सहजीकरण 

गरेको अभ्यास गरेर िेखाउन लगाउनहुोस ्। 

१० धमनटे 
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१८ . अधभमखीकरणको ज्ञान एिम ्हड्डलु  

 

ठिनः निौं                सरः पवहलो, िोस्रो र तेस्रो              समयः २७० धमनटे 

 

पररचय   

दृविविहीन िालिाधलकाहरू कुन िाउँमा कुन अिस्थामा रु् भन्न ेिारे जानकारी हनु आिश्यक हनु्त्र् । यस्तै आरू्लाइा इच्र्ा लागकेो 
िाउँ जानको साथै आफ्नो िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू पधन आरै् सम्पन्न गनुापने हनु्त्र् । अतः यस सरमा अधभमखुीकरण तथा 
वहँििुल जस्ता विषय केशन्त्रत रहेर र्लर्ल गररने र् । 

 

उद्दशे्य   

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• अधभमखुीकरणको अििारणा तथा अभ्यास गरेर िेखाउन; 

• वहँििुलको अििारणा तथा अभ्यास गरेर िेखाउन; 

• िैधनक जीिनका कामहरू तथा अभ्यास गरेर िेखाउन । 

 

विषयिस्त ु 

• अधभमखुीकरणको अििारण तथा अभ्यास; 

• वहँििुलको अििारणा तथा अभ्यास; 

• िैधनक जीिनका कामहरू तथा अभ्यास । 

 

सामग्री 
•      मेटाकािा, िोिा, माका र, न्त्यूज वप्रन्त्ट, िाशल्टन, बे्रल पेपर, सलेट स्टाइलस, कपिाहरू आठि 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. अधभमखुीकरण 

• सहहभागीहरूलाई जोिीमा िस्न लगाउने ।  

• प्रत्येक जोिीलाई अधभमखुीकरण भनकेो के हो ? यस िारे के कस्ता कुराहरू पिार्न ् ? 
भन्ने प्रश्न गने र यस िारे र्लर्ल गिै मेटाकािामा लेखेर प्रस्ततु गना लगाउने ।  

• सहभागीहरूको प्रस्तधुतपिात ्सहजकतााले तयार गरेको अधभमखुीकरणको प्रस्तधुत अन्त्तवक्रा या गिै 

जानकारी गराउन े।  

• जानकारीपिात ्कुनै ४ जना सहभागीहरू र्नौट गने ।  

• उक्त र्नौट भएका मध्ये २ जनालाई नया ँभनाा भएको दृविविहीन विद्याथीको अधभनय गना लगाउने र 

२ जना सहभागीहरूलाई पालैपालो उक्त नया ँविद्याथीलाई अधभमखुीकरणको अभ्यास गरेर िेखाउन 

लगाउन े। 

• अधभनय तथा अभ्यास गिै गिाा र्लर्ल तथा अन्त्तवक्रा यासमेत गराउँिै सहजकतााले सहजीकरण 
गने । 

८० धमनटे 
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३. वहँििलु   

• सजहकतााले वहँििुल के हो ? भन्ने प्रश्नहरू गने र प्रत्येक सहभागीहरूलाई मेटाकािामा लेखेर सनुाउन 

लगाउन े।  

• सहभागीहरूको भनाइसँगै सहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप वहँििुल के हो ? 
यसका प्रकारहरू के कस्ता रहेकार्न,् वहँििूलको आिश्यकतािारे सहभागीहरूलाई प्रस्तधुतअनरुूप 

जानकारी  गराउने । 

• सजकतााको प्रस्तधुतपिात ्केही सहभागीहरू र्नौट गने ।  

• उक्त र्नौट भएका सहभागीहरूलाई वहँििुलका विषय केशन्त्रत जस्तो िारािाट पानी भरेर धलएर 

आउन,े पसु्तक पसलिाट बे्रल पेपर र स्लेट स्टाइलस वकनेर ल्याउन लगाउन,े सतु्ने कोिामा गएर 

आफ्नो कपिा धलएर आउन लगाउने जस्ता अधभनय िा अभ्यास गना लगाउने । साथै अभ्यास गिाा 
सोहीअनरुूप सहजीकरणमा आिश्यकतािमोशजम सहजीकरण िा र्लर्ल गना मद्दत गने । 

८० धमनटे 

४. िैधनक जीिनका वक्रयाकलाप 

• सहभागीहरूलाई तपाईँहरूले दृविविहीन िालिाधलकाहरूले िैधनक गनुापने विधभन्न वक्रयाकलाप के 

के हनु,् र कसरी गनुापर्ा ? जस्ता प्रश्नहरू गिै र्लर्ल सञ्चालन गने ।  

• र्लर्लसँगै सहजकतााले तयार गरेको प्रस्तधुतअनरुूप सहभाधगतात्मक वक्रयाकलाप गराउँिै िैधनक 

जीिनका वक्रयाकलापहरूिारे प्रि हनु सहयोग गने ।  

• र्लर्लपिात ्कुनै ५ जना सहभागीहरू र्नौट गने ।  

• उक्त र्नौट भएका सहभागीहरूलाई दृविविहीन िालिाधलकाहरूले िैधनक गनुापने विधभन्न 

वक्रयाकलापहरू जस्तो ब्रस तथा हातमखु िनुे काम, शचया पकाउने काम, कपिा िा डे्रस लगाउन े

काम, कोिा सरसर्ाइको काम, खाना खाइसकेपिात ्भाँिा िनुे काम िा कुनै सामग्रीहरू खोजेर 

ल्याउने काम जस्ता िीषाकअनरुूप अधभनय िा अभ्यास गरेर िेखाउन लगाउने ।  

• सहजकतााले उक्त अधभनय िा अभ्यास सँगसँग ैआिश्यकताअनरुूप र्लर्ल तथा सहजीकरणमा 
सहयोग गने ।    

९० धमनटे 

५. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू र्रक र्रक सहभागीहरूलाई सोध्िै सरको समीक्षा गने । 

• अधभमखुीकरण भनकेो के रहेर् ? 

• अधभमखुीकरण को महत्त्ि के होला  ?  

• वहििुलका  प्रकारहरू के के हनु ् ? 

• िैधनक जीिनका वक्रयाकलाप के के हनु ्? 

१० धमनटे 
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१९ . अपाङ्गतामैरी  र  िालमैरी  िातािरण 

 

ठिनः निौं           सरः चौथो            समयः ९० धमनेट 

 

पररचय  

िैशक्षक गधतविधि उल्लेखनीय प्रगधत पथमा वहँिाउनको लाधग त्यहाँको िातािरण सकारात्मक र मैरी हनु ुआिश्यक हनु्त्र् । 

िालिाधलकाहरूको गणुस्तरीय धसकाइ सधुनशितताका लाधग अपाङ्गतामैरी तथा िालमैरी िातािरण अपररहाया हनु्त्र् । यसको लाधग 

भौधतक व्यिस्थापन तथा मैरीपूणा िातािरण िनाउन शिक्षक तथा अन्त्य सरोकारिालाहरूको समेत महत्त्िपूणा शजम्मेिारी रहन्त्र् । 

मैरीपूणा िातािरणमा गररने धसकाइले मार िालिाधलकाहरूको आिश्यकताअनरुूपका समस्या तथा रुशच, क्षमता तथा धसकाइ 

सम्िोिन गना सक्िर् । तसथा यस सरमा अपाङ्गतामैरी तथा िालमैरी िातािरण केशन्त्रत र्लर्ल गररनरे् ।  

 

उद्दशे्य   

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• िालमैरी तथा अपाङ्गतामैरी िातािरण धसजाना गने तौरतररकाहरूमा पररशचत हनु ।  

 

विषयिस्त ु  

• िालमैरी तथा अपाङ्गतामैरी िातािरण । 

 

सामग्री 
• िोिा, माका र, मेटाकािा, पािपर, न्त्यूजवप्रन्त्ट 

 

सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. िालमैरी तथा अपाङ्गतामैरी िातािरण  

• सहभागीहरूलाई ३ समूहमा विभाजन गने ।  

• प्रत्येक समूहलाई िालमैरी तथा अपाङ्गतामैरी िातािरणसम्िन्त्िी पािपर वितरण गने ।  

• समूह १ लाई िालमैरी िातािरण र समूह २ लाई अपाङ्गतामैरी िातािरण र समूह ३ लाई 

दृविविहीन तथा न्त्यूनदृविविहीन िालिाधलकाहरूका लाधग उपयकु्त िातािरणका लाधग के कस्ता 
व्यिस्थापनका कायाहरू पिार्न ्? भन्ने विषयिारे पािपर अध्ययन तथा अनभुि िारे गिै र्लर्ल 

तथा िुिँाहरू वटपोट गना लगाउने ।  

• उक्त वटपोट गररएका िुिँाहरू प्रस्तधुत गना लगाउने ।  

• र्लर्लसँगै विषय केशन्त्रत प्रस्तधुत तयार गना लगाई प्रस्ततु गना लगाउन े।  

• प्रस्तधुतसँगै आिश्यकताअनरुूप सहजकतााले सहजीकरण गने । 

७० धमनटे 

३. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू गिै सरको समीक्षा गने ।  

• विद्यालय िालमैरी तथा अपाङ्गतामैरी हनुका लाधग कस्तो हनुपुने रहेर् ?  

• दृविविहीन तथा न्त्यूनदृविविहीन िालिाधलकाहरूका लाधग उपयकु्त िातािरणका लाधग के कस्ता 
व्यिस्थापनका कायाहरू रहेर्न ्? 

१० धमनटे 
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२०. अधतररक्त  वक्रयाकलाप 

  

ठिनः ििौं         सरः  पवहलो, िोस्रो  र तेस्रो       समयः २७०  

 

पररचय  

विद्यालयीय पिनपािनको साथसाथै एउटा िालकको चौतर्ी विकासको लाधग अधतररक्त वक्रयाकलाप उशत्तकै आिश्यक क्षेर हो । 

दृविविहीन िालिाधलकाको िारीररक र मानधसक विकासको लाधग अधतररक्त वक्रयाकलापअन्त्तगात खेलकूि, सङ्गीत, हाशजर जिार् 

जस्ता वक्रयाकलापहरू उशत्तकै उपयोगी हनु्त्र्न ्। तसथा यस सरमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूका लाधग उपयोगी हनुे अधतररक्त 

वक्रयाकलापहरूमा केशन्त्रत भई र्लर्ल गररने र् । 

 

उद्दशे्य  

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• शस्कवपङ, हशण्िर्ोर, मसुो धिरालो खेल खेल्न;  

• िोरी तान्ने, तातोआल,ु ताली वपट्ने खेल खेल्न;  

• जोर वक विजोर, हाइजम्प, लङजम्प खेल खेल्न; 

• िौि र िलका विधभन्न खेल खेल्न; 

• सङ्गीत र नतृ्यको उपयोधगता िारे िताउन; 

• नक्कल गरी िोल्न र नाटक खेल्न । 

 

विषयिस्त ु  

• शस्कवपङ, हशण्िर्ोर, मसुो धिरालो खेल; 

• िोरी तान्ने, तातो आल,ु ताली वपट्ने खेल; 

• जोर वक विजोर, हाइजम्प, लङजम्प खेल; 

• िौि र िलका विधभन्न खेल; 

• सङ्गीत र नतृ्यको उपयोधगता; 
• नक्कल गरी िोल्न र नाटक खेल्न । 

 

सामग्री 
• िोिा माका र, पेपर, मेटाकािा, शस्कवपङ, हण्िी िण्िी रुमाल,  ५० मी. प्लाविकको िोरी, एकएक वर्टका ३ िटा आिा इन्त्च 

मोटाइका पाइप, िल, पत्ती, सलुोसन, भटमासका गिेा १ पाउ तथा  खेलसँग सम्िशन्त्ित सामग्रीहरू 
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सहजीकरण वक्रयाकलाप 

क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्यिारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. 

 

अधतररक्त वक्रयाकलाप 

• सहभागीहरूलाई ४ समूहमा विभाजन गने । 

• प्रत्येक समूहलाई खेलहरू र खेलका धनयमहरू लेखेर ठिन े।  

समूह १ - शस्कवपङ, हशण्िर्ोर, मसुो धिरालो खेल र धनयम 

समूह २ - िोरी तान्न,े तातो आल,ु ताली वपट्न ेखेल र धनयम 

समूह ३ - जोर वक विजोर, हाइजम्प, लङजम्प खेल र धनयम 

समूह ४ - िौि र िलका विधभन्न खेल र धनयम 

• उक्त खेलहरू धनयमानसुार ठदृविविहीन िालिाधलकाहरूको अधभनय िा अभ्यास अनरुूप समूहमा 
र्लर्ल गिै उक्त खेल खेलेर िेखाउन िा अभ्यास गरेर िेखाउन लगाउने ।  

• खेल खेल्िा अन्त्य समूहका सहभागीहरूको सहभाधगतासमेत गराउन सवकने जानकारी 
गराउने ।  

• साथै खेल खेल्िा आिश्यकताअनरुूप र्लर्ल अन्त्तवक्रा या तथा सहजीकरणमा सहजकतााले 

मद्दत गने । 

१६० धमनेट 

३. सङ्गीत र नतृ्य तथा नक्कल गरी िोल्न र नाटक 

• सहभागीहरूलाई २ समूहमा विभाजन गने ।  

• समूह १ लाई दृविविहीन िालिाधलकाहरूका लाधग सङ्गीत र नतृ्य वक्रयाकलापको महत्त्ि 

र्लर्ल गरेर िताउन लगाउने र सोहीअनरुूप एउटा साङ्गीधतक नतृ्य प्रस्ततु गना लगाउने ।  

• समूह २ लाई कुन ैव्यशक्तत्िहरूको नक्कल गरी िोल्न र एउटा दृविविहीन व्यशक्तहरूले गरेको 
र्ोटो नाटक प्रििान गना लगाउने ।  

• सहजकतााले अिाश्यकताअनरुूप र्लर्ल तथा सहजीकरणमा मद्दत गने । 

९० धमनटे 

४. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू गिै सरको समीक्षा गने ।  

• सहभागीहरूलाई समूहमा गरेका कायाहरूको अनभुि सनुाउन लगाउने ।  

• यहाँ गररएका अधतररक्त वक्रयाकलापहरू कक्षाकोिामा तथा िावहर गना सवकन्त्र् वक सवकँिैन 

होला ? 

१० धमनटे 
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२१. सूक्ष्म  शिक्षण 
 

ठिनः ििौं       सरः चौथो                  समयः ९० धमनेट 

 

पररचय   

शिक्षक विद्याथीलाई िास्तविक कक्षाको लाधग तयार पाने प्रवक्रयालाई सूक्ष्म शिक्षण भधनन्त्र् । यसलाई कक्षामा पढाउनपूुिाको 
तयारी कक्षाको रूपमा पधन धलन सवकन्त्र् जसमा विद्याथीको सङ्ख्या सानो हनुकुा साथै एउटा सीपमा प्रिीण िनाउन े प्रयास 
गररन्त्र् । 
 

उद्दशे्य   

यस सरको अन्त्त्यमा सहभागीहरूले धनम्न कायाहरू गना सक्षम हनुेर्न ्। 

• सूक्ष्म शिक्षण तथा यसका चक्रहरू िताउन; 

• सूक्ष्म शिक्षण योजना िनाएर सोही अनरुूप सूक्ष्म शिक्षण प्रििान गना ।  
•  

विषयिस्त ु  

• सूक्ष्म शिक्षणको िारणा तथा यसको चक्र; 

• सूक्ष्म शिक्षण योजना धनमााण तथा अभ्यास ।  
•  

सामग्री 
• िोिा माका र, पेपर, मेटाकािा तथा अन्त्य िैक्षशणक सामग्रीहरू 

 

सहजीकरण अन्त्तवक्रा या   
क्र.सं. वक्रयाकलाप समय 

१. अन्त्तवक्रा यात्मक र्लर्लिाट विषयिस्त,ु उदे्दश्य र औशचत्य िारे जानकारी गराउन े। १० धमनटे 

२. सूक्ष्म शिक्षणको िारणा तथा यसको चक्र 

• सहजकतााले सहभागीहरूलाई ३ समूहमा विभाजन गने ।  

• ३ ओटै समूहमा सूक्ष्म शिक्षणिारे स्रोत पशुस्तकामा अध्ययन गना तथा र्लर्ल गना लगाउने ।  

• उक्त र्लर्ल तथा अध्ययनपिात ्प्रत्येक समूहलाई तलका विषय केशन्त्रत १०।१० धमनेटको सूक्ष्म 

शिक्षण योजना िनाउन लगाउने । उक्त योजनािमोशजम केही सहभागीहरूलाई सूक्ष्म शिक्षण 

प्रििान गरेर िेखाउन लगाउने ।  

• समूह १ ले नेपाली विषय केशन्त्रत, समूह २ ले गशणत र समूह ३ ले अङ्खग्रजेी विषय केशन्त्रत योजना 
िनाई नमनुा सूक्ष्म शिक्षण गना प्रोत्सावहत गने ।   

• नमनुा शिक्षण गिाा केही सहभागीहरूलाई विद्याथी केहीलाई अिलोकनकतााको भधूमका धनिााह गना 
लगाउन े।  

• नमनुा शिक्षणपिात ् नमनुा शिक्षण गने सहभागीहरूलाई उहाहँरूको अनभुि सनुाउन लगाउँिै 

राम्रापक्षहरू र सिुारगनुापने पक्षहरूिारे र्लर्लका लाधग सहजीकरण गने । 

७० धमनटे 

३. प्रधतधिम्िन 

तलका नमनुा प्रश्नहरू गिै सरको समीक्षा गने ।  

∙ सूक्ष्म शिक्षणका चक्र क्रमिि रूपमा भन्नुहोस ्।  

∙ शिक्षण योजनामा के के विषयहरू समािेि गररन्त्र् । 

१० धमनटे 

 
-----------x---------- 


