अध्ययन समूहहरूको ननममाण कसरी गने
पमठ १ पररचय
िल िर्इएकम नोटहरूले िपमईंकम स्व-व्यवनस्िि अध्ययन समूहहरू ननममाण गनाको नननति चमर चरणहरू
प्रर्मन गर्ाछन् । िपमईंको नवद्यमलयको आकमर र िपमईंको नननति उपलब्े संसमेनहरूको आेमरमम यी
चरणहरू पररविान गनुा पने हुनसक्छ । िपमईंलमई योजनम बनमउन, व्यवस्िमपन गना र िपमईंकम
नवचमरहरूको संचमर गनाको नननति उर्महरणको रूपमम िलकम िमनलकमहरू िर्इएकम हुन् । यी
िमनलकमहरूलमई आवश्यकिम अनुसमर नप्रन्ट गना, प्रनिनलपी ननकमल्न वम आफ्नो अनुकुल बनमउन सक्नुहुन्छ ।
चरण १: अनुमनि नलने
नवद्यमलय व्यवस्िमपन समूह र कमाचमरीहरूसँग छलफल गरे र िल िर्इएकम कु रमहरूमम सहमनि नलने ।
१. जतमम कनिजनम नवद्यमिीहरू सममेल गरमउने?
 समनो सङ्ख्यमकम समूहहरूबमट सुरु गनुा रमम्रो हुन्छ । एकपटकमम एउटम नवद्यमलय िहबमट सुरु गरे र
त्यसपनछ नवस्िमर गना सक्नुहुन्छ ।
२. कनि समय उपलब्े हुन सक्छ?
 ेेर नवद्यमलयहरूले हरे क समूह र्ुई हप्िममम एक पटक टेट गने कमम व्यवहमररक र प्रटमवकमरी टएको
बिमउँ छन् । प्रत्येक सत्रहरू ३० नमनेटको हुनुपछा ।
३. सत्रहरू कु न ठमउँ मम गने?
 िियमकलमपहरू पुरम गनाको नननति पुस्िकहरू नवद्यमिीहरूको पहँचमम हुनुपछा । उनीहरू
पुस्िकमलय वम स्रोि के न्र वम कक्षमकोठम कहमँ टेट गछान्?
४. सत्रहरू कु न समयमम सञ्चमलन गने?
 नवद्यमिीहरू पमठ सञ्चमलन समयमम टेट गछान् िक निनीहरूको आफ्न समयमम?
५. प्रत्येक समूहमम कनि जनम नवद्यमिीहरू सममेल हुन्छन्?
 एक समूहमम पमँचर्ेनि आठ जनम नवद्यमिी सङ्ख्यम रठक हुन्छ ।
चरण २: समूहहरूको ननममाण गने
नवद्यमिीहरूलमई समूहहरूमम बमँड्ने त्यसपनछ प्रत्येक समूहको लमनग पढमइ
च्यमनतपयन छमन्ने ।
पढमइ च्यमनतपयन समूहको अगुवम हुन्छ । यो व्यनक्ि एउटम यस्िो नवद्यमिी हुनुपछा
जसमम नेित्ृ व सीपहरू छन् पढमइप्रनि उत्सुक छ । पढमइ च्यमनतपयनको छनौटको
बमरे मम बढी जमनकमरी हमनसल गनाको नननति पमठ १ को प्रस्िुनि हेनह
ुा ोस् ।

हरे क समूहको नननति अगुवमको छनौट गर्मा
ननतन कु रममम ेेर ध्यमन िर्नुपछाः
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अब िपमईंले िमनलकम १ लमई नप्रन्ट वम यसको प्रनिनलपी ननकमलेर टना सक्नुहुन्छ ।
यसलमई सब नवद्यमिीहरूले र्े्ने गरी पुस्िकमलयजस्िम ठमउँ मम झुडाउमउन वम टमँस्न सक्नुहुन्छ, िमिक
नवद्यमिीले आफ्नो समूहमम कोको छन् टन्ने कु रम नटुलन
ु ्।
वकनल्पक रूपमम, सब नववरणहरूलमई सेिो वम कमलोपमटीमम समना सक्नुहुन्छ । िमनलकम १ एउटम सल्लमह
हो र यिर् िपमईंकम समूहमम ेेर नवद्यमिीहरू छन् टने यसलमई आफ्नो आवश्यकिम अनुसमर पररविान पनन
गना सक्नुहुन्छ ।
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के ही हप्िमपनछ, सममन उमेर र क्षमिमकम नवद्यमिीहरू टएकम समूहकम पढमइ अगुवमहरूको टूनमकम
पररविान गर्मा फमइर्म पनन हुन्छ । ििमनप, समनम नवद्यमिीहरूको नननति स्िमनपि टएको ठू लो नवद्यमिीले
सत्रहरू सञ्चमलनमम ल्यमउनु फमइर्मजनक हुन्छ ।
चरण ३: समय िोक्ने

प्रत्येक समूहको नननति टेलम हुने नननश्चि िर्न र समय िोक्नुहोस् । कनि चमँउो र कनि लममो समयसतम
समूहहरू टेलम हुन्छन् टन्ने कु रम िपमईंले चरण १ मम नलएको ननणायमम टर पछा ।
िमनलकम २ योजनम बनमउने समेन हो । यसमम चमर हप्िमसतमको सत्रहरूको नननति योजनम बनमउने ठमउँ छ
। यसमम लचकिम अपनमइएको हुनमले िपमईंले चमहे अनुसमर बढी वम घटी जमनकमरीहरू समेट्न सक्नुहुन्छ ।
यसलमई ठू लो बनमएर नप्रन्ट गर्मा आवश्यकिम परे को िडाउमम ेेर जमनकमरीहरू सममवे गना सिकन्छ ।
न क्षक योजनम वम नवद्यमलयको पमत्रोलमई नवकल्पको रूपमम प्रयोग गना सिकन्छ ।
यिर् िपमईंकम नवद्यमिीहरूममत्र पुस्िकमलयमम एक्ल नहन् जस्िो िपमईंलमई लमछ छ टने कमाचमरी वम अन्य
वयस्क व्यनक्िलमई नजतमेवमरी िर्न सक्नुहुन्छ । कमाचमरीले सत्रहरू सञ्चमलन गनुापर्,न, िर नवद्यमिीहरूले
उनचि व्यवहमर गरून् टन्ने नननश्चि गनुापछा ।
चरण ४: िपमईंको योजनम अरूलमई सुनमउने
कु न ठमउँ मम कु न समयमम टेलम हुने टन्ने जमनकमरी सबले िमहम पमउनु जरूरी हुन्छ । िमनलकम ३ ले
िपमईंलमई योजनम बनमउने ढमँचम प्रर्मन गछा । िर यो सल्लमह ममत्र हो, िपमईंको आवश्यकिम अनुसमर
यसको प्रनिनलपी ननकमल्न र यसलमई पररविान गना सक्नुहुन्छ ।
यिर् िपमईंसँग ठू लो सङ्ख्यमकम अध्ययन समूहहरू छन् टने िपमईंले एकप्रनि टन्र्म बढी नप्रन्ट गनुापने हुन्छ ।
िमनलकम ३ लमई सब नवद्यमिी र कमाचमरीहरूले र्े्ने ठमउँ मम टमँस्नुहोस् । वकनल्पक रूपमम, सब
नववरणहरूलमई सेिो वम कमलोपमटीमम समना सक्नुहुन्छ ।
हमम्रम सल्लमहहरू र समममग्रीहरूको प्रयोग गरे र िपमईंको नवद्यमलयमम पढमइ कमयािम सुरुवमि गने कमममम
हर सफलिमको कममनम गर्ाछौ ँ । हमम्रम सब कमयापुनस्िकमहरू िर्इएको वेट ठे गमनमबमट उमउनलोउ गना
सक्नुहुन्छः www.library-nepal.com
यिर् िपमईंसँग कु न प्रश्नहरू वम नवचमरहरू छन् टने िर्इएको इमेल ठे गमनममम हममीलमई सतपका गना
सक्नुहुन्छः
info@library-nepal.com

िमनलकम १: पढमइ समूहहरू
एकमइ १ पररचय

प्रत्येक समूहलमई एक-एकओटम नमम िर्नुहोस् ।

अक्षरहरू र अङ्खकहरूले पनन कमम िर्न्छ ।

यिर् ेेर नवद्यमिी छन् टने कोलमहरू िप्नुहोस् ।
समनम समूहहरूले अझ रमम्ररी कमम गछान् ।
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यिर् िपमईंसँग ठू लो सङ्ख्यमकम पढमइ समूहहरू छन् टने िपमईंले
एकप्रनि टन्र्म बढी नप्रन्ट गनुापने हुन्छ वम आवश्यकिम अनुसमर
पररविान गना सक्नुहुन्छ ।
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हप्िमको हरे क िर्नमम प्रत्येक समूहको अक्षर वम नमम
र िोिकएको समय ले्नुहोस् ।
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यो िमनलकमले िपमईंलमई चमर हप्िमसतमकम सत्रहरूको
नननति योजनम बनमउन मर्ि गछा । िर, हरे क हप्िम
वम १५ िर्नमम एकपटक टेलम हुन सल्लमह िर्इन्छ ।

यो िमनलकममम िपमईंले चमहे अनुसमरकम जमनकमरीहरू समेट्न सक्नु हुन्छ ।
यसलमई ठू लो बनमएर नप्रन्ट गर्मा आवश्यकिम परे को िडाउमम ेेर
जमनकमरीहरू सममवे गना सिकन्छ ।
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िपमईंको योजनमबमट आवश्यक नववरणहरू यो
िमनलकममम समनुाहोस् र सब नवद्यमलयले र्े्ने गरी
रम्नुहोस् ।
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यिर् िपमईंसँग ठू लो सङ्ख्यमकम पढमइ समूहहरू छन् टने िपमईंले
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पररविान गना सक्नुहुन्छ ।

िमनलकम १: पढमइ समूहहरू
एकमइ १ पररचय

समूह

पढमइ
च्यमनतपयन

नवद्यमिी २

नवद्यमिी ३

नवद्यमिी ४

नवद्यमिी ५

नवद्यमिी ६

नवद्यमिी ७

नवद्यमिी ८

िमनलकम २: योजनम समममग्री
एकमइ १ पररचय

हप्िम

१

२

३

४

सोमबमर

मंगलबमर

बुेबमर

नबहीबमर

ि
ु बमर

िमनलकम ३: समरमं
एकमइ १ पररचय

समूह

बमरतबमरिम

िर्न

सुरु हुने
समय

अन्ि हुने
समय

पढमइ च्यमनतपयन

कमाचमरी

