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१. ऩररचय
िैक्षऺक जनिक्तत विकास केन्त्ररे शिऺकहरूको ऩे सागत विकास गने उद्दे श्मभा ऩण
ा ा प्रदान गने
ू त
अशबमानका रूऩभा शिऺक ऩे

सागत विकास ताशरभ कामा

ऩरयभाजानसठहत सञ्चारन गदै आएको छ ।

क्रभराई सभसाभयमक रूऩभा

शिऺकको ऩे सागत विकास ताशरभको एउटा ऩऺ

नेऩारी बाषा शिऺण हो । वि द्मारम शिऺाभा नेऩारी बाषा अयनिामा विषमका रूऩभा यहे को

,

नेऩारी बाषा नेऩारको सयकायी काभकाजको बाषा यहे को , मो बाषा फहुसङ््मक नेऩारीहरूरे फु झ्ने
नेऩारका विशबन्त्न बावषक सभद
ु ामहरूफीचको सम्ऩका बाषासभेत बएकोरे मसको भहत्त्ि स्थावऩत
बएको छ। विद्मारम तहभा नेऩारी बाषा शिऺणभापात विद्माथॉहरूको नेऩारी बाषाको फुझाइ
प्रमोग अभ्मास ,

,

शरखित य भौखिक अशबव्मक्तत ऺभताराई िुद्ध य स्तयीम फनाई नेऩारी

बाषाका भाध्मभफाट हुने य गरयने प्रयतस्ऩधााभा स्तयीम प्रस्तुयतका राधग सऺभ फनाउनुभा नै
मसको भहत्त्ि यहे को छ ।
ऩाठ्मक्रभ विकास केन्त्ररे तमाय ऩाये को भाध्मशभक तह नेऩारी विषमको ऩाठ्मक्रभरे तम गये का
सऺभता हाशसर गयाउन शसकारुराई प्रदान गरयने बावषक शसऩहरूको प्रबािकारयताका राधग
शसकाउने विधध , प्रविmमा, प्रमोगात्भक क्रक्रमाकराऩ व्मािहारयक , िैऻायनक य प्रमोजनभूरक हुनु
अयनिामा छ । त्मसका राधग बाषा शिऺण गयाउने शिऺकको शिऺण ऺभता फढाउनु अऩरयहामा
छ । यमनै कुयाराई दृक्टटगत गदै प्रस्तत
ु ऩाठमक्रभका सॊयचनाभा भर
ू त् नेऩारी बाषा शिऺणभा
विधाका ऺेर य त्मससॉग सम्फक्न्त्धत विविध क्रक्रमाकराऩभा प्रमोगात्भक कौिर

, शसऩसॉग

सम्फक्न्त्धत क्रक्रमाकराऩ , अभ्मास, प्रस्तुतीकयण, ऩठनफोध, प्रमोगात्भक कामा , ऩटृ ठऩोषण, शसकाइभा
सभारोचनात्भक धचन्त्तन, शसकारुको फौद्धधकताको अिस्था , सहऩाठी शसकाइ, सहकामा, बावषक शसऩ
शिऺणभा साठहत्मका विधाहरूको उऩमोग य बावषक शसऩ अशबिद्
ृ धधका क्रक्रमाकराऩ आठदको
अभ्मास गयाउने गयी मो ऩाठ्मक्रभ तमाय गरयएको छ ।
ताशरभ ऩाठ्मक्रभ विकास गदाा शिऺकको ऩेसागत विकासको प्रारुऩ , २०७२ य शिऺक सऺभताको
प्रारुऩ, २०७२ राई आधायबूत भागादिानका रुऩभा अनुसयण गरयएको छ । विगतको ताशरभ
अभ्मासफाट सॊश्रेवषत शिऺकका ऩेसागत भाग (needs) तथा ऩरयभाक्जात विद्मारम ऩाठ्मक्रभका
कठठन एिभ ् भहत्त्िऩूणा विषम िस्तुराई मस ऩाठ्मक्रभको भु्म विषमका रुऩभा छनोट गरयएको
छ।
बाषा शिऺण गनऩ
ुा ूिा , शिऺणका क्रभभा गरयने (गयतविधध) क्रक्रमाकराऩ य

शिऺणऩश्चात ्

गरयने

क्रक्रमाकराऩसभेत सहजरूऩभा सञ्चारन गयी शिऺकको आत्भभूल्माङ्कन , शसकारुको भूल्माङ्कन ,
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वििेष आिश्मकता बएका फारफाशरकाहरूराई उऩमुतत हुने क्रक्रमाकराऩ य भूल्माङ्कन सभेतभा
सहजता प्रदान गने अऩेऺासठहत मो १० कामाठदने ताशरभ कामा

क्रभ विद्मारमभा आधारयत

ऩाॉचठदने ऩरयमोजना कामासठहतका विषम विियण सभािेि गरयएको हुॉदा नेऩारी बाषा शिऺण गने
शिऺकहरूराई मसरे सहजता प्रदान गने अऩेऺा गरयएको छ ।

२.

तालऱमको ऱक्ष्य तथा उद्दे श्य

भाध्मशभक तहको नेऩारी बाषा शिऺणभा सॊरग्न शिऺकहरूराई नेऩारी साठहत्मका विधाका
भाध्मभरे नेऩारी बाषा शिऺण गदाा अऩनाउने क्रक्रमाकराऩका भाध्मभफाट नेऩारी बाषा शिऺण
गदाा आइऩने सभस्माहरूराई सहजीकयणसठहत विद्माथॉहरूको शसकाइ उऩरक्धधभा फढोियी
गयाउने रक्ष्म यहे को छ ।
ताशरभका विषम िस्तु , सहजीकयण विधध य अभ्मासभापात सहबागीहरूभा दे हामनुसायका उद्दे श्म
प्राक्तत हुने अऩेऺा गरयएको छM
क)

नेऩारी बाषा शिऺणभा कथा , कविता, जीिनी, यनफन्त्ध, रूऩक य धचठी विधा शिऺणका
उऩमुतत

ि)

क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान गना

विधाअनुसायका क्रक्रमाकराऩका विशिटटताका आधायभा उऩमुतत यणनीयत ऩठहचान गयी
ताशरभ सञ्चारन गना

ग)

विधाका ऺेरअनुसाय तोक्रकएका ऩरयमोजना कामा सम्ऩन्त्न गना

३.

तालऱम सऺमता

ताशरभऩश्चात ् शिऺकहरूभा यनम्नअनुसायका सऺभता विकास हुने छन ्M
क)

कथा शिऺणका क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान

ि) कथाका भाध्मभफाट सन
ु ाइ करा
व्मा्मा,

बािविस्ताय,

, िद्
ु ध उच्चायण , िधदबण्डाय, ऩठन क्रक्रमाकराऩ, फोध,

उत्ऩादन,

कथाकथन,

सभूहकामा,

कथारेिन,

प्रस्तुतीकयण

क्रक्रमाकराऩको प्रमोग
ग) कविता शिऺणका क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान
घ)

कविता शिऺणका भाध्मभफाट रमफोध , बािफोध, बािविस्ताय, प्रश्नोिय, िधदबण्डाय,
िधदाथा, िणा विन्त्मास , कामाभर
ू क व्माकयण , कविता रेिन , प्रस्तत
ु ीकयणका अभ्मास ,
प्रमोगात्भक कामा , ऩटृ ठऩोषण, सभारोचनात्भक धचन्त्तन , सहकामा य बावषक शसऩ
शिऺणभा सविmमता जस्ता क्रक्रमाकराऩको प्रमोग
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ङ)

जीिनी शिऺणका क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान

च)

जीिनी विधाका भाध्मभफाट जीिनी कथन , प्रश्नोिय, िधदबण्डाय, िधदाथा, िणा विन्त्मास,
कामाभूरक व्माकयण , घटना ठटऩोट , व्मा्मा, ऩठन शसऩ , जीिनी रेिन , प्रस्तुतीकयण
जस्ता क्रक्रमाकराऩको प्रमोग

छ) यनफन्त्ध शिऺणका क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान
ज) यनफन्त्ध विधाका भाध्मभफाट सुनाइ करा

, िुद्ध उच्चायण , िधदबण्डाय, ऩठन

क्रक्रमाकराऩ, फोध, व्मा्मा, बािविस्ताय, फॉद
ु ाठटऩोट, सायाॊि, िणान, कामाभर
ू क व्माकयण ,
सभूहकामा, श्रयु तरेिन, श्रयु तफोध, श्रयु तयचना, अनुच्छे द रेिन, यनफन्त्ध रेिन, प्रस्तुतीकयण
जस्ता क्रक्रमाकराऩको प्रमोग
झ) रूऩक शिऺण क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान
ञ) रूऩक विधाका भाध्मभफाट अशबनम

, नाटकीकयण, सुनाइ करा , िुद्ध उच्चायण ,

िधदबण्डाय, ऩठन क्रक्रमाकराऩ , फोध, व्मा्मा, बािविस्ताय, श्रयु तरेिन, श्रयु तफोध,
श्रयु तयचना, कामाभूरक व्माकयण, सॊिाद, भनोिाद, िादवििाद, दै यनकी रेिन, प्रस्तुतीकयण
जस्ता क्रक्रमाकराऩको प्रमोग
ट) धचठी शिऺणका क्रक्रमाकराऩहरूको ऩठहचान
ठ) धचठी विधाका भाध्मभफाट धचठीका प्रकाय

, धचठीका ढाॉचा, धचठी, सभिेदना रेिन िद्
ु ध

उच्चायण, िधदबण्डाय, कामाभर
ू क व्माकयण तथा उत्ऩादन

, प्रस्तत
ु ीकयण

जस्ता

क्रक्रमाकराऩको प्रमोग
४.

तालऱम संरचना
क.

ि.

मो ताशरभ १५ ठदन अिधधको हुने छ । मसको ऩठहरो िण्ड १० ठदनको ताशरभ
कामािारा (Training-workshop) ढाॉचाभा पेसटुपेस भोडफाट क्जल्रा सदयभक
ु ाभभा

अिक्स्थत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रभा सञ्चारन हुने छ । मसको दोस्रो िण्ड ऩाॉच
ठदन अिधधको स्िाध्माम अभ्मास (Self-study exercise) ढाॉचाभा आधारयत हुने छ ।
दोस्रो िण्डको ऩाॉच ठदने स्िाध्माम अभ्मास ढाॉचाअन्त्तगात प्रशिऺाथॉरे आपू

कामायत विद्मारमभा आधारयत बई चाय ओटा ऩरयमोजना कामा ४५ ठदनशबर
सम्ऩन्त्न गरयसतनुऩने छ । ऩरयमोजना कामाको सफै प्रयतिेदन ऩठहरो िण्डको

ताशरभ सम्ऩन्त्न बएको ५२ ठदनशबर सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रभा अयनिामा
रुऩभा ऩेस गनऩ
ुा ने छ । मसभा भूरत

: १० ठदने ताशरभ कामािारा िण्डभा

शसकाइएका सैद्धाक्न्त्तक ऻान तथा शसऩको व्मािहारयक प्रमोग एिभ ् प्रशिऺाथॉको
3

शसजानात्भक य प्रितानात्भक ऺभता प्रदिान गना उऩमुतत ऩरयमोजना कामा
(Project work) तोक्रकने छ ।
५.

तालऱमका विषय िस्तु

ताशरभका यनधाारयत उद्दे श्म, सऺभता तथा सॊयचनासॉग अनुकूशरत विषम सभेटी
ऩाठ्मक्रशभक ढाॉचाभा विषम िस्तु य िद
ु ताशरभ घण्टा सॊमोजन गरयएको छ ।
क्र.स.

विषम िस्तु

क.

कथा शिऺण

१.

श्रिण तथा ऩठन



कथाकथन विधध

अभ्मास



सस्िय ऩठन विधध



भौन ऩठन विधध



ऩठन गयत भाऩन

२.

विषम िस्तुको विस्तत
ृ ीकयण

५

उच्चायण तथा

िधदोच्चायण, िधदाथा, िातमभा प्रमोग, िधद ऩठहचान,

िधदबण्डाय

कथा ऩाठभा प्रमोग बएका विऩयीताथॉ, ऩमाामिाची,
अनेकाथॉ य श्रयु तसभ शबन्त्नाथॉ िधदहरूको ऩठहचान,
प्रमोग, सभूहकामा, ऩरयमोजना कामा, प्रस्तुतीकयण तथा
ऩटृ ठऩोषण

३.

िणाविन्त्मास

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका िणाविन्त्मासका ऺेरहरूको िधद
तथा िातमको तहभा प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
प्रस्तत
ु ीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

४.

५.

६.

सर बाय

कामाभूरक

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका व्माकयणका ऺेरहरूको

व्माकयण

ऩठहचान य प्रमोगात्भक अभ्मास तथा प्रस्तुतीकयण

फोधऩाठगत

सङ्क्षऺतत उियात्भक, राभो उियात्भक प्रश्न, व्मा्मा,

प्रश्नोिय व्मा्मा

सप्रसङ्ग व्मा्मा, बाि विस्ताय, िणान, तका, सभस्मा

तथा िणान

सभाधान, सायाॊि रेिन, फॉद
ु ाठटऩोट, घटनाक्रभ शभरान

स्ितन्त्र यचना

िातम यचना, अनुच्छे द यचना, यनदे शित कथा रेिन
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तथा शसजानात्भक

अभ्मासका विशबन्त्न तरयका, स्ितन्त्र कथा रेिन

अभ्मास
ि.

कविता शिऺण

१.

श्रिण तथा ऩठन

५
रमफोध, ऩठन गयत भाऩन

अभ्मास
२.

उच्चायण तथा

िधदोच्चायण, िधदाथा, िातमभा प्रमोग, िधद ऩठहचान,

िधदबण्डाय

कविता ऩाठभा प्रमोग बएका विऩयीताथॉ, ऩमाामिाची,
अनेकाथॉ य श्रयु तसभ शबन्त्नाथॉ िधदहरूको ऩठहचान,
प्रमोग, सभूहकामा, प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

३.

िणाविन्त्मास

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका िणाविन्त्मासका ऺेरहरूको िधद
तथा िातमको तहभा प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

४.

५.

६.

कामाभर
ू क

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका व्माकयणका ऺेरहरूको

व्माकयण

ऩठहचान य प्रमोगात्भक अभ्मास तथा प्रस्तुतीकयण

फोधऩाठगत

सङ्क्षऺतत उियात्भक, राभो उियात्भक प्रश्न, व्मा्मा,

प्रश्नोिय व्मा्मा

सप्रसङ्ग व्मा्मा, बािफोध, बािविस्ताय, िणान, तका,

तथा िणान

सभस्मा सभाधान

स्ितन्त्र यचना

िातम यचना, कविता रेिन अभ्मासका विशबन्त्न

तथा शसजानात्भक

तरयका जस्तै यनदे शितभा ठदइएका िधदका आधायभा

अभ्मास

कविता यनभााण, स्ितन्त्र कविता यचना, सभूहकामा,
ऩरयमोजना कामा, प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

ग.

जीिनी शिऺण

५

१.

श्रिण तथा ऩठन



जीिनी कथन

अभ्मास



सस्िय ऩठन
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२.



भौन ऩठन



ऩठन गयत भाऩन

उच्चायण तथा

िधदोच्चायण, िधदाथा, िातमभा प्रमोग, िधद ऩठहचान,

िधदबण्डाय

जीिनी ऩाठभा प्रमोग बएका विऩयीताथॉ, ऩमाामिाची,
अनेकाथॉ य श्रयु तसभ शबन्त्नाथॉ िधदहरूको ऩठहचान,
प्रमोग, सभूहकामा, ऩरयमोजना कामाको प्रस्तुतीकयण
तथा ऩटृ ठऩोषण

३.

िणाविन्त्मास

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका िणाविन्त्मासका ऺेरहरूको िधद
तथा िातमको तहभा प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

४.

कामाभूरक

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका व्माकयणका ऺेरहरूको

व्माकयण

ऩठहचान य प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
ऩरयमोजना कामा, प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

५.

६

फोधऩाठगत

सङ्क्षऺतत उियात्भक, राभो उियात्भक प्रश्न, व्मा्मा,

प्रश्नोिय व्मा्मा

सप्रसङ्ग व्मा्मा, बाि विस्ताय, िणान, तका, सभस्मा

तथा िणान

सभाधान, सायाॊि रेिन, फॉद
ु ाठटऩोट, घटनािि
ृ

स्ितन्त्र यचना

िातम यचना, अनुच्छे द यचना, यनदे शित जीिनी रेिन,

तथा शसजानात्भक

स्ितन्त्र जीिनी रेिन सभूहकामा, ऩरयमोजना कामा,

अभ्मास

प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

घ.

यनफन्त्ध शिऺण

१.

श्रिण तथा ऩठन



सस्िय ऩठन

अभ्मास



भौन ऩठन



ऩठन गयत भाऩन

उच्चायण तथा

िधदोच्चयण, िधदाथा, िातमभा प्रमोग, िधद ऩठहचान,

िधदबण्डाय

यनफन्त्ध ऩाठभा प्रमोग बएका विऩयीताथॉ, ऩमाामिाची,

२.

६

अनेकाथॉ य श्रयु तसभ शबन्त्नाथॉ िधदहरूको ऩठहचान,
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प्रमोग, सभूहकामा, ऩरयमोजना कामा, प्रस्तुतीकयण तथा
ऩटृ ठऩोषण
३.

िणाविन्त्मास

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका िणाविन्त्मासका ऺेरहरूको िधद
तथा िातमको तहभा प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
प्रस्तत
ु ीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

४.

५.

६.

कामाभूरक

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका व्माकयणका ऺेरहरूको

व्माकयण

ऩठहचान य प्रमोगात्भक अभ्मास तथा प्रस्तुतीकयण

फोध् ऩाठगत

सङ्क्षऺतत उियात्भक, राभो उियात्भक प्रश्न, व्मा्मा,

प्रश्नोिय व्मा्मा

सप्रसङ्ग व्मा्मा, बाि विस्ताय, िणान, तका, सभस्मा

तथा िणान

सभाधान, सायाॊि रेिन, फॉद
ु ाठटऩोट

स्ितन्त्र यचना

िातम यचना, अनुच्छे द यचना, श्रयु त रेि, श्रयु तयचना,

तथा शसजानात्भक

श्रयु त िणान, घटना िणान, िस्तु िणान, मारा िणान

अभ्मास

यनफन्त्ध रेिन अभ्मासका विशबन्त्न तरयका, यनदे शित
िीषाकभा यनफन्त्ध रेिन, स्ितन्त्र यनफन्त्ध रेिन ।

ङ

रूऩक शिऺण

१.

श्रिण,



सस्िय ऩठन

अशबनेमात्भक



हाउबाउ अशबनेमसठहत ऩठन अभ्मास तथा ऩठन

ऩठन अभ्मास
२.

५

गयत भाऩन

उच्चायण तथा

िधदोच्चयण, िधदाथा, िातमभा प्रमोग, िधद ऩठहचान,

िधदबण्डाय

रूऩक ऩाठभा प्रमोग बएका विऩयीताथॉ, ऩमाामिाची,
अनेकाथॉ य श्रयु तसभ शबन्त्नाथॉ िधदहरूको ऩठहचान,
प्रमोग, सभूहकामा, ऩरयमोजना कामा, प्रस्तुतीकयण तथा
ऩटृ ठऩोषण

३.

िणाविन्त्मास

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका िणाविन्त्मासका ऺेरहरूको िधद
तथा िातमको तहभा प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
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प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण
४.

५.

६.

कामाभूरक

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका व्माकयणका ऺेरहरूको

व्माकयण

ऩठहचान य प्रमोगात्भक अभ्मास तथा प्रस्तुतीकयण

फोध ,ऩाठगत

सङ्क्षऺतत उियात्भक, राभो उियात्भक प्रश्न, व्मा्मा,

प्रश्नोिय, व्मा्मा

सप्रसङ्ग व्मा्मा, बाि विस्ताय, िणान तका, सभस्मा

तथा िणान

सभाधान, सायाॊि रेिन, फॉद
ु ाठटऩोट

स्ितन्त्र यचना

सॊिाद, भनोिाद, िादवििाद, दै यनकी, िततत
ृ ाभा

तथा शसजानात्भक

सहबाधगता, अशबनम, नाटकीकयणभा सहबागी, अभ्मास

अभ्मास

तथा प्रस्तुतीकयण, उक्ल्रखित रूऩकका उऩविधाहरूको
यचना, यनदे शित रूऩक रेिन अभ्मासका विशबन्त्न
तरयकाको प्रमोग

च.

धचठी शिऺण

१.

श्रिण तथा ऩठन



सस्िय ऩठन

अभ्मास य



भौन ऩठन

धचठीको ढाॉचा



ऩठन गयत भाऩन



धचठीको ढाॉचाको जानकायी

उच्चायण तथा

िधदोच्चयण, िधदाथा, िातमभा प्रमोग, िधद ऩठहचान,

िधदबण्डाय

धचठी ऩाठभा प्रमोग बएका विऩयीताथॉ, ऩमाामिाची,

२.

४

अनेकाथॉ य श्रयु तसभ शबन्त्नाथॉ िधदहरूको ऩठहचान,
प्रमोग, सभूहकामा, ऩरयमोजना कामा, प्रस्तुतीकयण तथा
ऩटृ ठऩोषण
३.

िणाविन्त्मास

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका िणाविन्त्मासका ऺेरहरूको िधद
तथा िातमको तहभा प्रमोगात्भक अभ्मास, सभूहकामा,
प्रस्तुतीकयण तथा ऩटृ ठऩोषण

४.

कामाभर
ू क

ऩाठगतरूऩभा ठदइएका व्माकयणका ऺेरहरूको
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व्माकयण

ऩठहचान य प्रमोगात्भक अभ्मास तथा प्रस्तुतीकयण

५.

फोध तथा प्रश्नोिय सङ्क्षऺतत उियात्भक, राभो उियात्भक प्रश्न आठद

६.

स्ितन्त्र यचना

धचठी यचना, प्रयतिेदन रेिन, विऻाऩनको ढाॉचा,

तथा शसजानात्भक

यनभन्त्रणा तमायी, सभिेदना रेिन, धचठी रेिन

अभ्मास

अभ्मासका विशबन्त्न तरयका, यनदे शित धचठी रेिन
य स्ितन्त्र धचठी रेिन

विविध

ताशरभ अशबभि
ु ीकयण, वप्रटे स्ट, ऩोस्ट टे स्ट, ताशरभ

२

ऩयीऺा

जम्भा सर

३०

नोट: प्रत्मेक सर १ घन्त्टा ३० शभनेटको हुने छ ।
६.

तालऱम कायाान्ियन कायाविधध
क.

मस ताशरभको रक्षऺत सभह
ू का सम्फन्त्धभा विगतभा दईु ओटा १०

-ठदने ठटवऩडी

भोड्मर
ु ऩयू ा गये का अथिा िद्
ु धरुऩभा ताशरभ अप्रातत स्थामी शिऺकराई एक

भठहने ताशरभको ऩयू क कोसाका रुऩभा मस ताशरभभा सहबागी हुन मोग्म भायनने
छ ।
ि.

ताशरभको अन्त्त्मभा शिऺकको ऩेसागत विकास प्रारूऩ
सञ्चारन य

, २०७२ अनुसाय ऩयीऺा

िैक्षऺक जनिक्तत विकास ऩरयषद्को शभयत २०७४

/०५/०६ गतेको

यनणामफभोक्जभ प्रभाणीकयण गरयने छ । ताशरभको अन्त्त्मभा सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक
ताशरभ केन्त्रफाट प्रभाणऩर प्रदान गरयने छ ।
ग.

स्िाध्माम अभ्मास िण्डका राधग तोक्रकएको ऩरयमोजना कामा सम्ऩादन गना
सन्त्दबा साभग्री अध्ममन , विऻसॉगको ऩयाभिा तथा प्रयतिेदन रेिन गनुा भूरत

प्रत्मेक प्रशिऺाथॉको यनजी दायमत्ि हुने छ । मस कामाका राधग प्रशिऺाथॉराई
आिश्मक ऩये भा ईभेर िा पोनभापात िा प्रत्मऺ बेट गयी सम्फक्न्त्धत प्रशिऺकफाट
घ.

भागादिान प्रातत गने सुविधा उऩरधध हुने छ ।
ताशरभ सहजीकयण गदाा दे हामअनुसायका न्त्मूनतभ विधधगत भाऩदण्ड ऩूया गनऩ
ुा ने
छ्



िैक्षऺक ताशरभ केन्त्र का विऻ प्रशिऺकफाट ताशरभ
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सर सञ्चारन गरयने

छ ।

:

विषमको प्रकृयतअनुसाय मस विषमका ऺेरभा राभो अनुबि बएका

व्मक्तत तथा

सम्फक्न्त्धत यनकामका ऩदाधधकायीराई प्रशिऺक फनाउन सक्रकने छ ।


सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध तथा सान्त्दशबाक ताशरभ साभग्री प्रमोग गदै

छरपर,

अन्त्तयक्रक्रमा, अनुबि, घटना िा भाभरा अध्ममन , सभूहकामा तथा प्रस्तुयत, स्थरगत
भ्रभणरगामतका विधधको अिरम्फन गरयने छ ।


ताशरभका क्रभभा तोक्रकएको ताशरभ तमाकेज रगामतका सन्त्दबा साभग्री प्रत्मेक
सहबागीराई वितयण गरयने छ ।

७.

तालऱम मूल्याङ्कन
क.

ताशरभसम्ऩन्त्न गये ऩयछ प्रशिऺाथॉको उऩरक्धध भूल्माङ्कन गना दे हामअनुसायका
भूल्माङ्कन अङ्गगत अङ्कबाय अनुसयण गनऩ
ुा ने छ :

मूल्याङ्कनका अङ्गगत अङ्कभार

क्र. स. भूल्माङ्कनका अङ्ग

अङ्क बाय

१

यनमशभतता, सहबाधगता य सक्रक्रमता

५

२

शसजानात्भक तथा प्रितानात्भक कामा

१०

३

शरखित ऩयीऺा

२५

४

स्िाध्माम अभ्मासअन्त्तगात चाय ओटा ऩरयमोजना

कामा १०

(२.५*ͯ४)
जम्भा

५०

प्रत्मेक अङ्गको उिीणााङ्क ५० प्रयतित हुने छ ।

क्र.स.

प्रातताङ्क

श्रेणी

१.

९०% य सोबन्त्दा भाधथ

विशिटटतासठहत प्रथभ श्रेणी

२.

८०% बन्त्दा भाधथ य ९०% ब न्त्दा प्रथभ श्रेणी
कभ

३.

६५% बन्त्दा भाधथ य ८ ०% ब न्त्दा द्वितीम श्रेणी
कभ

४.

५०% ब न्त्दा भाधथ य ६५ % ब न्त्दा तत
ृ ीम श्रेणी
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कभ
५.

असपर

५०% बन्त्दा कभ

ि.

शरखित ऩयीऺाका प्रश्नऩर यनभााण गदाा दे हामअनुसायको विशिटटीकयणा ताशरका

क्र. स.

अिरम्फन गनऩ
ुा ने छ :
प्रश्नको प्रकाय

प्रश्न सङ््मा

प्रयतप्रश्न
अङ्कबाय

८.

ऩण
ू ााङ्क

१

फहुिैकक्ल्ऩक

१०

०.५

५

२

सङ्क्षऺतत उियात्भक

५

३

१५

३

सभस्माभूरक

१

५

५

जम्भा

१६

-

२५

ऩररयोजना काया (Project work)

ताशरभ कामािारा िण्ड सम्ऩन्त्न गये ऩयछ सञ्चारन गरयने दोस्रो स्िाध्मम अभ्मास िण्डभा
प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे दे हामअनुसायको विशिटटीकयण भाऩदण्डफभोक्जभ ऩरयमोजना कामा सम्ऩादन
गनऩ
ुा ने छ्

ऩरयमोजना कामा विशिटटीकयण भाऩदण्ड

स्िाध्माम अभ्मास िण्डका राधग जम्भा छ ओटा ऩरयमोजना कामा यनधाायण गरयएको
छ। जसभा ऩरयमोजना -१ य ऩरयमोजना -२ अयनिामा यहे का य फाॉकीभध्मे कुनै दईु ओटा

गयी जम्भा चाय ओटा ऩरयमोजना कामा सफै सहबागीरे सम्ऩादन गनऩ
ुा ने छ । प्रत्मेक
ऩरयमोजनाको ऩरयणाभका

(Output) रूऩभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे प्रयतिेदन स्िरुऩको

अरगअरग प्रयतिेदन दस्तािेज िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रसभऺ अयनिामा रुऩभा ऩे
गनऩ
ुा ने छ ।
ऩररयोजना काया–१M ऩाठयोजनामा आधाररत लिऺण अभ्यास
क)

पयक पयक १० ओटा ऩाठहरूको ऩाठमोजना तमायी गने

ि)

प्रत्मेक ऩाठमोजनाका आधायभा िैक्षऺक साभग्री विकास गने

ग)

प्रधानाध्माऩकफाट सफै ऩाठमोजना प्रभाखणत गयाउने

घ)

ऩाठमोजनाका आधायभा कामाताशरकाफद्ध शिऺण अभ्मास गयाउने
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स

ङ)

प्रत्मेक ऩाठ शिऺणऩयछ विद्माथॉको ऩटृ ठऩोषण सङ्करन गने

च)

ऩरयभाक्जात ऩाठमोजना अक्न्त्तभीकयण गने

नोट् अन्त्म ऩरयमोजना कामारे नसभेटेका विषम िस्तु शिऺणका राधग भार
ऩाठमोजना तमाय गने
ऩररयोजना काया–२ कायामूऱक अनुसन्धान
शिऺकरे आऩ ्mनो कामासम्ऩादन सुधायका राधग कुनै एउटा विषम ऺेरभा विद्िान ्
Kurth Lewis द्िाया प्रयतऩाठदत यनम्नशरखित चक्रअनस
ु ाय कामाभर
ू क अनस
ु न्त्धान गयी

सोको प्रयतिेदन तमाय ऩानऩ
ुा ने छ M
सभस्मा ऩठहचान

(Problem)

प्रयतबफम्फन

मोजना यनभााण

(Reflect)

(Plan)

अिरोकन

कामाान्त्िमन

(Observe)

(Act)

ऩररयोजना काया–३ ऩठन गतत माऩन
क)

कऺा ९ का कम्तीभा ऩाॉच जना विद्माथॉहरूराई कथाका यनक्श्चत अनच्
ु छे द
तोकी सस्िय ऩठन गना रगाउने

ि)

यनक्श्चत सभम तोकी कथाको बािअनुसाय सस्िय ऩठन गना रगाउने

ग)

विद्माथॉहरूरे गये को सस्िय ऩठनको अिरोकन गने

घ)

िद्
ु ध य बािअनस
ु ायको ऩठन गयतको भाऩन गने

ङ)

ऩठनभा दे खिएका रठु ट य यतनको कायण ऩठहचान (विद्माथॉहरूसॉगको
छरपरका आधायभा) गने

च)

िुद्ध य बािअनुसायको ऩठन गयत सुधायका राधग व्मािहारयक उऩामहरूको
सूची तमाय गने

ऩररयोजना काया–४M ऩहहऱो र दोस्रो नेऩाऱी

भाषी विद्याथीका बीच उच्चारण

अभ्यासको तऱ
ु ना
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क)

जीिनी विधाका ऩाठ्मिस्तुशबरका उच्चायणका दृक्टटरे सभस्माऩूणा िधदहरूको
सच
ू ी तमाय गने

ि)

सच
ू ीकृत िधदहरूराई ऩठहरो य दोस्रो नेऩारी बाषी विद्माथॉहरू छनोट गयी
उच्चायण अभ्मास गयाउने

ग)

अभ्मास गयाउॉ दा ठटऩोट गरयएका िधदको उच्चायण य रठु टऺेर ऩठहचानको
अशबरेि याख्ने

घ)

ऩठहरो य दोस्रो बाषा नेऩारी बएका विद्माथॉहरूफीच उच्चायण अभ्मासको
तर
ु ना गने

ङ)

ऩठहरो य दोस्रो बाषीकाफीचको उच्चायण य रठु टऺेरफीचको अन्त्तय हुनुको कायण
ऩठहचान गने

च)

ऩठहरो य दोस्रो बाषीका फीचको उच्चायण य रठु टऺेर सुधायका राधग
व्मािहारयक उऩामहरूको सच
ू ी तमाय गने

ऩररयोजना काया – ५M कविता लिऺणमा ऱयबोध लिऺण क्रियाकऱाऩ
क)

रमफोधका राधग तमायी गने

ि)

रमफोध गयाउने तरयकाको सूची फनाउने

ग)

रमफोधको अभ्मास गने
 नभन
ु ा रम सन
ु ाउने
 सभूहभा गामन अध्मास
 मुगर गामन अभ्मास
 एकर गामन अभ्मास

घ)

विद्माथॉहरूरे गये को रम िाचनको अिरोकन गने

ङ)

िद्
ु ध य बािअनस
ु ायको रम िाचनको भाऩन गने

च)

रम िाचनभा दे खिएका रठु ट य यतनको कायण ऩठहचान गने

छ)

िुद्ध य बािअनुसायको रम िाचन सुधायका

राधग व्मािहारयक उऩामहरूको

सूची तमाय गने
ऩररयोजना काया–६M कथा र जीिनी लिऺण क्रियाकऱाऩबबचको तुऱना
क)

कथा य जीिनी शिऺण क्रक्रमाकराऩहरूको पयक पयक सच
ू ी सङ्करन गने

ि)

कथा य जीिनी शिऺण क्रक्रमाकराऩहरूको अध्ममन गने
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ग)

कथा य जीिनी शिऺणका सभान य शबन्त्न क्रक्रमाकराऩहरूको छुट्टाछुट्टै

सूची

तमाय गने
घ)

कथा य जीिनी शिऺण क्रक्रमाकराऩहरूका

फीचका सभानता य शबन्त्नताको

विश्रेषण गने
ङ)

सभानता य शबन्त्नताको विश्रेषण गयी मसो हुनुका कायणको ऩठहचान गने

च)

शिऺण शसकाइभा मसको उऩमोधगताको जानकायी गयाउने

ΩΩΩ
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