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बधाई छ!
तिाईंको डिक्षकले तिाईंलाई िढाई च्याडपियन हुनको डनडपत छनौट गननुभएको छ!
यसर्ु, तिाईंको डिद्यालयमा िढाई समूहहरू सञ्चालनमा तिाईंका डिक्षकहरूलाई सहयोग गनुको डनडपत
तिाईंलाई डििेष रूिमा छाडनएको छ ।
सत्रहरू सञ्चालन गनु तर्ा िढ्न ि िनस्तकहरूको बािे मा डसक्ने कन िामा अरूलाई हौसला दिने काममा तिाईं
सफल हुननहुनेछ भन्ने तिाईंका डिक्षकहरूलाई लागेको हुनाले नै उहााँहरूले तिाईंलाई छान्नन भएको हो ।
यो एउटा ठू लो डिपमेिािी हो, ति यो िमाइलो िडन छ!
तिाईंका कामहरूूः
□ तिाईंको समूहको भेट कडहले ि कहााँ हुन्छ भन्ने कन िाको डनडचत गने ।
□ हिे क सत्रमा हुने िढाइ ि दियाकलािहरूको अगनिाइ गने ।
□ समूहका प्रत्येक सिस्यहरूलाई भाग डलन उत्साह दिने ।
□ कन नै समस्याहरू आइििे मा तिाईंको डिक्षकलाई रििोटु गने ।
□ सफलताहरूको बािे मा तिाईंको डिक्षकलाई रििोटु गने ।
यो काम सनरु गनु तिाईंले िान्ननिने सबै कन िाहरू यस सामाग्रीले तिाईंलाई बताउाँ छ ।

यो यस सामाग्रीमा समािेि गरिएका
कन िाहरूको सूडच हो, िसले
तिाईंलाई िानकािीहरू चााँिो
ित्ता लगाउन मित गछु ।

डिषयसूडच
िाना नं.
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४
५
६

समूह डनमाुण
िनस्तकालयमा गने व्यिहाि
िनस्तकका आििण (बाडहिी खोलहरू)
छलफलको अगनिाइ
िढाइसपबन्धी खेलहरू

इलेक्रा डमडिया ि स्तपभ नेिालको तफु बाट सबैलाई िनभ कामना!
हामीलाई आिा छ दक तिाईंले हाम्रा के ही दियाकलािहरू ि सल्लाहहरू प्रयोग गननुहुनेछ ।
यदि तिाईंसाँग दियाकलािहरूको डनडपत कन नै नयााँ डिचािहरू छन् भने हामीलाई र्ाहा दिननहोस्, तादक ती
डिचािहरू हामी अन्य डिद्यालयहरूसाँग बााँिचनि गनु सकौ ाँ ।
हामीलाई यसमा सपिकु गनु सक्छौूः info@library-nepal.com
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समूह डनमाुण
तिाईं तिाईंको समूहको अगनिा हुननहुन्छ ि सबैलाई समेट्ने डिपमा िडन तिाईंकै हो । िडहलो सत्रमा
तिाईंको समूहलाई साँगै काम गनुलाई कसिी उत्साह दिने भन्ने बािे के ही सल्लाहहरू तल दिइएका छन् ।
१. समूहको नाम िाख्ने
तिाईंको समूहको नाम िाख्ने कन िाको छलफल गनु ि त्यससपबन्धी डिचािहरू आिानप्रिान गनुको
डनडपत सबैलाई सामेल गिाउननहोस् । नामले तिाईंको समूहलाई डििेष बनाउाँ छ ि नाम िाख्ने काम
िमाइलो िडन हुन्छ! तिाईंको समूहका सबैलाई ि तिाईंको समूहले गनु खोिेको कन िालाई समेट्ने
दकडसमको नाम छनौट गननुहोस् ।
सम्झौता पत्र एक वा दु ई मानिसहरूको
बीचमा भएको सहमनत हो ।

२. अननबद्ध ित्र (सपझौता ित्र) तयाि गने
यो तिाईंको समूहका सबैले असल व्यिहाि गरून् भन्ने कन िाको डनचय गने असल तरिका हो ! डनपन
कन िाहरूको बािे मा छलफल ि डिचािहरू आिानप्रिान गिाु सबैलाई समेट्ननहोस्:
 अध्ययन समूहबाट डतनीहरू के लाभ उठाउन चाहन्छन् ।
 समूहका सिस्यहरूले कस्तो व्यिहाि गननुिछु भन्ने डतनीहरू सोच्छन् ।
तिाईंहरूको माझमा डतनिटा सबैभन्िा महत्त्ििूणु डिचािहरूको डनणुय गननुहोस् । सक्ननहुन्छ भने डतनलाई
लेख्ननहोस् । सबैिना सहमत छन् भन्ने कन िा िनाउनको डनडपत सबैलाई हस्ताक्षि गनु लगाउन िडन सक्ननहुन्छ ।
के ही सपभाडित डिचािहरूूः
 सधै ाँ एकअकाुको कन िा सनन्ने
 हप्तामा एकिटक घिमा िढ्ने
 समयमा आइिनग्ने
 सहभागी हुने
 सकािात्मक हुने
३. भूडमकाहरू सृिना गने
कडहलेकहहाँ माडनसहरूलाई डििेष डिपमेिािी दिाँिा आफू िाम्रिी सहभागी भएको महसनस गछुन् ।
डिपमेिािीहरू बााँड्ने कामले सबैलाई आफू महत्त्ििूणु छन भन्ने आभाष दिलाउाँ छ ।
भूडमकाहरूको डनडपत के ही डिचािहरूूः
 छोड्ने बेलामा िनस्तकालय सफा गने
 सत्रको डनडपत आियक िने सामाग्रीहरू िपमा गने
 समूहले छलफल गिे को कन िाको व्याख्या गने
 आफू भन्िा साना डिद्यार्ीहरूसाँग िढ्ने
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िनस्तकालयमा गने व्यिहाि
िनस्तकालयहरू संसािभि नै छन् । के ही िनस्तकालयहरू ठू ला छन् िहााँ लाखौ ाँ िनस्तकहरू छन् भने अरू धेिै
साना छन् िहााँ के ही डििेष िनस्तकहरू मात्र छन् ।
माडनसहरूले डिडभन्न कािणले िनस्तकालयहरूको प्रयोग गछुन् । डतनीहरू िनस्तकालयमा डनपन कािणले
िान सक्छन्:






िढ्ने िनस्तक सािटी डलन
डििेष िानकािीको बािे मा अननसन्धान गनु
कपप्यनटिहरूको प्रयोग गनु
िान्त ठाउाँ मा बसेि िढ्न
िढ्ने समूहहरूसाँग भेटघाट गनु

िनस्तकहरूको िास्ता गरियोस् ि िनस्तकालयलाई िान्त ठाउाँ को रूिमा िाख्न सदकयोस् भनेि धेिैिसो
िनस्तकालयहरूमा किा डनयमहरू बनाइएका हुन्छन्:




ठू लो स्ििले नबोल्ने ि मूखुतािूणु व्यिहाि नगने
िनस्तकलाई साडबकको ठाउाँ मा िाख्ने
िनस्तकलाई सपमानिूिुक तरिकाले चलाउने

िडहलो सत्र सनरु गिाु तिाईंको समूहलाई िनस्तकालयमा गरिने व्यिहािको बािे मा र्ाहा नहुन सक्छ । माडर्
दिइएका िानकािीहरू दिननहोस् ि तल दिएका दियाकलािहरू गननुहोस् ।
१. तिाईंको समूहलाई तलका प्रनहरू सोध्ननहोस् ।
 तिाईंको डिचािमा िनस्तकालयहरूमा डनयमहरू दकन बनाइन्छन्?
 तिाईंको डिचािमा हाम्रो िनस्तकालयका डनयमहरू के के हुननिछु?
२. तिाईंको िनस्तकालयको डनडपत सबैभन्िा महत्त्ििूणु तीन डनयमहरूको डनणुय गननह
ु ोस् ।

३. सक्ननहुन्छ भने िाना िा कालोिाटीको डसिानमा समूहको नाम लेख्ननहोस् ि त्यसको मनडन तिाईंको
िनस्तकालयका डनयमहरू लेख्ननहोस् ।
यदि अननमडत छ भने तिाईंको िनस्तकालयका डनयमहरूलाई सिाउन सक्ननहुन्छ । सबै सिस्यहरूको
सहमडत छ भन्ने कन िा ििाुउनको डनडपत सबैलाई हस्ताक्षि गनु लगाउन िडन सक्ननहुन्छ ।
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िनस्तकका आििण (बाडहिी खोलहरू)
िनस्तकका डिडभन्न भागहरूको बािे मा आत्मडििासका सार् कन िा गनु सक्ने हुनको डनडपत डतनीहरूका
डिडभन्न भागको बािे मा तिाईंले र्ाहा िाउननिछु ।

तिाईंको समूहलाई िनस्तकका डिडभन्न भागहरूको बािे मा आत्मडििासी बनाउनको डनडपत तल दिएको
दियाकलाि गनु सक्ननहुन्छ ।
१. हिे क डिद्यार्ीले िनस्तकलायको आलमािीबाट एउटा िनस्तक छान्ननिछु । त्यसिडछ िनस्तकको बाडहिी
खोल (आििण)का डिडभन्न भागहरू िालैिालो िडहचान गननुिछु । प्रकािकले िनस्तकको बािे मा लेखेको
कन िालाई स्िि डनकालेि िढ्ननहोस् ।
२. एउटा काल्िडनक िनस्तकको डनडपत बाडहिी खोलको डििाइन गननुहोस् । तिाईंले िानेको कर्ाको
आधािमा यो बनाउन सक्ननहुन्छ अर्िा आफ्नै कर्ा बनाउन िडन सक्ननहुन्छ । प्रेिणाको लाडग तलका
िीषुकहरू हेननुहोस्:
 मेिो िीिन
 छक्क िाने घटना
 गोप्य कन िा
िैकडल्िक तरिका, आफ्नो डिचािको बािे मा छलफल गिे ि तिाईं भए िनस्तकको बाडहिी खोलको डििाइन
कसिी गननु हुन््यो भनेि िणुन गनु सक्ननहुन्छ ।
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छलफलको अगनिाइ
धेिै दियाकलाि िृष्ठहरूमा छलफलका प्रनहरू समािेि गरिएका छन् । सबैले यी दियाकलािहरूमा भाग डलन
सकू न् भन्ने कन िाको डनचय गने काम तिाईंको हो । के ही समूहहरू कन िा गने ि के ही चनिचाि बस्ने हुनसक्छन् । यी िनबै
अिस्र्ामा तिाईंले तल दिइएका तरिकाहरू अिनाएि छलफललाई सडिलै अगाडि बढाउन सक्ननहुन्छ ।
१. खनला प्रनहरू
‘हो’ िा ‘होइन’ भन्ने ििाफ दिन डमल्ने प्रनहरूलाई बन्ि प्रनहरू भडनन्छ । छलफलमा यस्ता दकडसमका
प्रनहरूले िाम्रिी काम गिैनन् । तिाईंले खनला प्रनहरू सोध्ननभयो भने माडनसहरूले धेिै कन िा गछुन् दकनदक
त्यस्ता प्रनहरूको उत्ति दिाँिा व्याख्या िडन गननुिने हुन्छ । खनला प्रन सोध्नको डनडपत तिाईंका प्रनहरू तल
दिइएका िब्िहरूबाट सनरु गनु सक्ननहुन्छूः
 के ...
 िणुन गननुहोस्…


कसिी…



व्याख्या गननुहोस्…



दकन…



यदि…

२. छलफलहरूको व्यिस्र्ािन गने
कडहलेकहहाँ माडनसहरू एकसार् बोल्छन् । यदि तिाईंको समूहमा यस्तो हुन्छ भने, तल दिइएका तरिकाहरूको
प्रयोग गिे ि सबैिनाको कन िा सबैले सनन्ने िाताििण बनाउन सदकन्छ ।


नाम प्रयोग गने
कन नै व्यडिको नाम प्रयोग गिाु त्यस व्यडिले मात्रै ििाफ दिननिछु भन्ने िेखाउाँ छ । यसले िोसनकैले ििाफ
दिने समस्यालाई िोक्छ ।



िालो कन ने
समूहमा िालोिालो बोल्ने तरिका अिनाउने यसो गिाु सबैले बोल्ने िालो िाउाँ छन् । गोलो घेिामा बसेको
बेला यसले िाम्रिी काम गछु ।



िनईिना िा सानो समूहमा कन िा गने
कन नै प्रनमाडर् िनईिना िा सानो समूहमा छलफल गने ि त्यसिडछ त्यस छलफलको सािांि भन्नको डनडपत
एकिनाको छनौट गने ।



बोल्ने समय तोक्ने
छलफलको समय तोक्ने हो भने अरू दियाकलािको डनडपत समय बााँदक िहन्छ । छलफलको डनडपत ५
डमनेटको समय प्रयाप्त हुन्छ ।

३. संिि
े निील हुने
सबैिनाले समूहको अगाडि बोल्न सडिलो मान्िैनन् । यदि कसैले अप्यािो महसनस गरििहेको छ भने उसलाई
बोल्नको डनडपत कि लगाउनन हुाँिैन ि सबैलाई भाग डलएको डनडपत धन्यबाि दिननिछु । माडनसहरूले आफू लाई
महत्त्ििूणु ठाडनएको महसनस गिे भने डतनीहरू छलफलमा भाग डलन खोज्छन् ।
कडहलेकहहाँ छलफल गिाु एकअकाुमा असहमत हुने कन िा िडन आउाँ छ । यस्तो अिस्र्ामा सबैले आफ्नो धािणा
िाख्न िाउाँ छन् भन्ने कन िा स्िष्ट िाननुिछु ि सबैिनाले एकअकाुलाई सपमान गने कन िाको डनचय गननुिछु । यदि कन नै
समस्या आएमा तत्कालै डिक्षकहरूलाई बताउननिछु ।
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तल दिइएका दियाकलािहरू कन नै िडन समयमा िनिा गनु सदकन्छ । सबै िनाले ध्यान दिऊन् ि सकािात्मक अननभि
गरून् भनेि िमाइलोको लाडग सत्रको सनरु िा अन्तमा कन नै एउटा दियाकलािको प्रयोग गनु सदकन्छ । असल
आचिणको इनामको रूिमा िडन डयनीहरूको प्रयोग गनु सदकन्छ ।
यो दियाकलािलाई अझ
करठन बनाउनको डनडपत
एकिटकमा एउटा
िब्िमात्र भन्ने िडन
गिाउन सदकन्छ ।

१.

गोलो घेिामा कर्ा
िनस्तकालयबाट एउटा िनस्तक छान्ने ि गोलो घेिामा बस्ने ।
कर्ाको िडहलो िाक्य ठू लो स्ििमा िढ्ने । िनस्तक बन्ि गने ।
िालैिालो कर्ाको अको िाक्य बनाउने ।
समय तोक्ने िा कर्ाको स्िभाडिक अन्त नभएसपम डनिन्तिता दिने ।

२.

नबोली नक्कल गने
समूहमा भएका सबैलाई आाँखा बन्ि गनु लगाउने ।
िनस्तकालयबाट एउटा िनस्तक छान्ने ि िनस्तकको िीषुक सपझने ।
िनस्तकलाई साडबकको ठाउाँ मा िाख्ने ।
सबैलाई आाँखा खोल्न लगाउने ।
नबोडलकन िनस्तकको िीषुकको नक्कल गने ि समूहलाई तिाईंले छानेको िनस्तक अननमान गनु दिने ।
सही अननमान लगाउने व्यडिलाई नक्कल गने मौका दिने ।

३.

भडिष्यको अननमान लगाउने
िनस्तक िाख्ने आलमािीबाट एउटा कर्ाको िनस्तक छान्ने ि गोलो घेिामा बस्ने ।
िनस्तकको िडहलो िाना ठू लो स्ििमा िढ्ने ।
समूहलाई सोध्नेूः ‘यसिडछ के हुन्छ?’ ि ‘तिाईंलाई दकन त्यस्तो लाग्छ?’
आफ्ना डिचािहरू बााँड्ने ।
अको व्यडिलाई िोस्रो िाना िढ्न दिने ।
तिाईंले गिे का अननमाहरू रठक डर्ए?

४.

२० प्रनहरू
तिाईंको समूहले िडहले नै िानेको िनस्तकबाट एउटा िात्र सोच्ने ।
यो िात्र कन नै प्रख्यात िात्र हुनसक्छ िा सबैिनाले साँगै बसेि िढेको िात्र िडन हुनसक्छ ।
त्यसिडछ आफै लाई त्यो िात्रको रूिमा कल्िना गने ।
समूहका अन्य व्यडिहरूले तिाईं कन न िात्र हुननभएको छ भन्ने कन िा ित्ता लगाउनको डनडपत िालैिालो प्रन सोध्न सक्छन्
।
डनयमहरूूः
 डिद्यार्ीहरूले ‘हो’ िा ‘होइन’ उत्ति आउने प्रनमात्र सोध्न सक्छन् ।
 डिद्यार्ीहरूले िपमा २० प्रनहरू मात्र सोध्न सक्छन् ।
 हिे कले आफ्नो िालोमा तिाईं को हौ भन्ने कन िा मात्र अननमान गनु सक्नेछन् ।
 यदि कसैले गलत अननमान लगायो भने, उसले आफ्नो िालो गनमाउाँ छ ि कसैले सही ििाफ दियो भने
समूहले डित्छ, नत्र तिाईंले डित्ननहुन्छ ।

