पुस्तकालय नेपाल
पाठ १: पररचय
इलेक्ट्रा मिमिया (Elektra Media) ले स्तम्भ नेपालसँगको
सहकाययिा नेपालभर पढाइ र साक्षरता वृमििा काि
गरररहेको छ ।

पुस्तकालय नेपाल
पुस्तकालय नेपाल नेपालका सुदरु र ग्रामिण क्षेत्रका मवद्यालयहरूिा पढाइ र साक्षरताको अमभवृमिको
मनमम्त मनिायण गररएको एक शैमक्षक काययक्रि हो ।
यो काययक्रिले आत्िमनभयर अध्ययन सिूहहरूको स्थापना गनय मवद्यालयहरूलाई सहयोग गछय, जसले
मवद्याथीहरूिा पुस्तकहरू र मसकाइका सािाग्रीहरूप्रमत प्रेिको मवकास गनय उत्साह ददन्छ ।
पुस्तकालय नेपालको लक्ष्यः
•

मवद्यालयका कियचारीहरूलाई आफ्नो मवद्यालयको पुस्तकालय र सािाग्रीहरूको उत्ति प्रयोग गने
ढाँचा प्रदान गने ।

•

आत्िमनभयर अध्ययन सिूहहरू र कियचारीको सिय नलाग्ने दकमसिका दक्रयाकलापहरूको स्थापना
गनयको मनमम्त प्रभावकारी उपायहरू सुझाउने ।

•

मसकाइप्रमत उत्सुकता जगाउने दकमसिका संगरठत दक्रयाकलापहरू प्रदान गने ।

•

मवद्याथीहरूलाई मतनीहरूको आफ्नै पढाइ र मसकाइको मनमम्त सशक्ट्त बनाउने ।

काययक्रिको संमक्षप्त मववरण
पुस्तकालय नेपालको काययक्रिलाई ६ पाठिा बाँमिएको छ ।
हरे क पाठिा १ प्रस्तुमत र दक्रयाकलाप पृष्ठका शृङ्खलाहरू
सिेरिएको छ ।
प्रस्तुमत ररमिङ् च्यामम्पयन तथा मशक्षकप्रमत लमक्षत छ । यसले
पाठलाई मनर्यक्ट्क रूपिा मसकाउनको मनमम्त सहायता
गछय र यसलाई सत्र सुरु गनुय अगामि हेनुयपने हुन्छ ।
प्रत्येक दक्रयाकलाप पुस्तकालयिा, अध्ययन सिूहिा वा कक्षािा
मवमभन्न तररकाले प्रयोग गपृष्ठलाई नयको मनमम्त मिजाइन गररएको छ ।
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काययक्रिको संमक्षप्त मववरण
पाठ २-५ लाई जुनसुकै क्रििा अध्ययन गनय सदकन्छ । ररमिङ् च्यामम्पयनहरू वा मशक्षकहरूले आफ्नो
सिूहको आर्ारिा कु न पाठ पमहले पुरा गने भन्ने मनणयय गनय सक्ट्छन् ।
पाठ ६ (िूलयाङ्कन र िनन) ले मवद्याथीहरूलाई आफ्नो प्रगमत िूलयाङ्कन गनय र आफ्नो सफलताको
उत्सव िनाउने िौका ददन्छ । यसले पुस्तकालयिा मनरन्तर सहभागी हुनको मनमम्त व्यवहाररक
अवर्ारणाहरू पमन प्रदान गछय ।
सबै सािाग्रीहरू स्थानीय प्रयोगको मनमम्त िाउनलोि गनय सदकन्छ र यो पाठ्यक्रि सिूहहरूिा वा
व्यमक्ट्तगत रूपिा, अनलाइन वा अफलाइन, कक्षाकोठाको पररवेशिा वा कक्षा बामहर रहेर तथा ठू लो
(मस्क्रन) पदायिा वा सानो मस्क्रन भएको िोबाइलिा प्रयोग गनयको मनमम्त उपयुक्ट्त हुन्छ ।

अध्ययन सिूह के हो
अध्ययन सिूहहरूले मवद्याथीहरूलाई मनरन्तर रूपिा एकसाथ भेला भएर पुस्तकालयको प्रयोग
र पुस्तकको बारे िा छलफल गने िौका ददन्छन् ।
मवद्याथीहरूले अध्ययन सिूहबाि र्ेरै फाइदा मलन सक्ट्छन्:
•

मतनीहरूलाई पुस्तकालयको प्रयोग गने िौका ददइन्छ ।

•

मतनीहरूिा उपलब्र् स्रोत र सािाग्रीहरूको पूणय प्रयोग गने सीपको मवकास हुन्छ ।

•

मतनीहरूिा आफ्नो रूची र मसकाइका लक्ष्यहरूको खोजी गने उत्सुकताको मवकास हुन्छ ।

•

मतनीहरूलाई पुस्तकहरूसँग रिाउने उत्साह मिलछ ।

•

मतनीहरूले परम्परागत कक्षाकोठाको पररवेशबाि बामहर रहेर पढाइ र साक्षरता सीपहरूको अभ्यास
गछयन् ।

कियचारीहरूको मनमम्त फाइदा
पुस्तकालय नेपालले ठू ला मवद्याथीहरूलाई आफ्नो सिूहहरू र साना मवद्याथीहरूको सिूहहरूको
व्यवस्थापन गनय सक्षि बनाउँ छ । यसका र्ेरै शैमक्षक फाइदाहरू छन्, तर यसले कियचारीहरूको सियको
िाग गदैन ।
•

यसले ठू ला मवद्याथीहरूको िाझिा साथीहरूबाि मसक्ट्ने कु रालाई प्रोत्साहन गदयछ, दकनदक
मतनीहरूले पालैपालो सिूहको नेतृत्व गछयन् ।

•

ठू ला मवद्याथीहरूले अध्ययन सिूह अन्तगयतका दक्रयाकलापहरूिाफय त् साना मवद्याथीहरूलाई
िागयदशयन गछयन् र यसले मतनीहरूको नेतृत्व सीपलाई बमलयो बनाउँ छ र मतखाछय ।

•

ठू ला मवद्याथीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीप साना मवद्याथीहरूको िाझिा बाँड्ने क्रििा मतनीहरूिा
आत्िसम्िानिा वृमि हुन्छ र उपलमब्र्को आभाष हुन्छ ।

•

यसले साना मवद्याथीहरूिा मसकाइको प्रेरणादायक ढाँचा प्रदान गछय र उनीहरूको आकांक्षा
उनीहरूकै पहँचिा छ भन्ने िहसुस गराउँ छ ।

•

यसले सिूहगत छलफलिा मवद्याथीहरूले स्वतन्त्र तररकाले योगदान गने पररवेश सृजना गछय ।

अध्ययन सिूहरूको मनिायण
सिूहहरूको मनिायण गनुयभन्दा अमि तपाईंले के ही व्यवहाररक प्रश्नहरूिा ध्यान ददनु आवश्यक छ । कु नै
कु रा पमन नछु िोस् भन्नको लामग यो पाठिा ददइएको मनिायण पृष्ठको प्रयोग गनुयहोस् ।
के ही सुझावहरूः
•

एउिा मवद्यालय तहबाि सुरु गने र त्यसपमछ
त्यसको मवस्तार गनुय असल हुन्छ ।

•

र्ेरै मवद्यालयहरूले हरे क सिूह दुई हप्तािा
एक पिक भेि गने काि व्यवहाररक र
प्रभावकारी भएको बताउँ छन् ।

•

प्रत्येक सत्रहरू ३० मिनेिको हुनुपछय ।

•

पाँचदेमख आठजना मवद्याथीको सिूह बनाउनु
राम्रो हुन्छ ।

ररमिङ् च्यामम्पयन
सिूहहरूलाई प्रभावकारी र उत्पादनिूलक बनाउनको मनमम्त हरे क सिूह वा सत्र िनोमनत सिूह अगुवा
अथायत् 'ररमिङ् च्यामम्पयन' द्वारा मनदेमशत हुनु जरूरी छ । सिूहको अगुवा मवद्याथीहरू नै हुनु असल
हुन्छ, तर अमभभावक, स्वयंसेवक वा प्रमशक्षाथी मशक्षकहरू पमन सिूहको अगुवा बन्न सक्ट्छन् ।
•

ठू ला मवद्याथीहरूको सिूहिा (१२ वषयदमे ख िामथ) सिूहका सदस्यहरूले पालैपालो नेतृत्व गनय
सक्ट्छन्, हरे क सत्रिा अगुवाको पररवतयन गनय सदकन्छ । एउिै तहका सदस्यहरू भएको ठाउँ िा यसले
राम्ररी काि गछय ।

•

यदद एउिै उिेर सिूहका तर मिमित क्षिता भएका मवद्याथीहरू छन् भने कि सक्षिहरूलाई
िागर्नयदश
े गनयको मनमम्त सुरुका के ही सत्रहरूिा सक्षि अगुवाहरू िनोमनत गनुय राम्रो हुन्छ ।

•

साना मवद्याथी भएको सिूहहरूिा िामथललो तहका ठू ला मवद्याथीहरूलाई अगुवाको रूपिा िनोमनत
गनुयहोस् । यसले िामथललो कक्षाहरूलाई सानो कक्षाहरूको मवकासिा योगदान ददने अवसर मिलछ ।

हरे क मवद्याथीलाई अन्य मवद्याथीहरू, साथीहरू र साना मवद्याथीहरूको िदत गने स्रोत व्यमक्ट्तको रूपिा
मलनुहोस् ।

ररमिङ् च्यामम्पयनका मजम्िेवारीहरू
ररमिङ् च्यामम्पयन मनम्न कु राहरूिा मजम्िेवार हुन्छः
•
•
•
•
•

सिूह सदस्यहरू तोदकएको सिय र ठाउँ िा भेला हुने कु राको मनक्ट्यौल गने ।
हरे क सत्रको पढाइ र दक्रयाकलापहरूको नेतृत्व गने ।
सिूहका हरे क सदस्यहरूलाई प्रत्येक सत्रिा सदक्रय सहभामगताको लामग प्रोत्साहन गने ।
कु नै सिस्याहरू, बार्ाहरू वा सफलताहरूको प्रमतवेदन काययक्रि अगुवाहरूलाई ददने ।
हरे क सत्रपमछ प्रगमत मववरण भने ।

दक्रयाकलापहरूको नेतृत्व नगरे का मवद्याथीहरूको मनमम्त यो काि
सुरुिा करठन लाग्छ । यो पाठिा सिावेश गररएको
ररमिङ् च्यामम्पयन सािाग्री नयाँ भूमिका मलने मवद्याथीहरूलाई
सहयोग र सशमक्ट्तकरण गनयको मनमम्त तयार गररएको हो ।

आफ्नो पमहलो सत्र सुरु गनुय अगामि नै ररमिङ् च्यामम्पयनको
हातिा यो सािाग्री पाने कु रािा मनमश्चत हुनुहोस् ।

हाम्रा सललाहहरू र सािाग्रीहरूको प्रयोग गरे र तपाईंको मवद्यालयिा पढाइ
काययक्रि सुरुवात गने काििा हर सफलताको कािना गदयछौ ँ ।

हाम्रा सबै काययपुमस्तकाहरू ददइएको वेभ ठे गानाबाि िाउनलोि गनय सक्ट्नुहुन्छः
www.library-nepal.com
यदद तपाईंसँग कु नै प्रश्नहरू छन् भने ददइएको इिेल ठे गानािा हािीलाई सम्पकय
गनय सक्ट्नुहुन्छः
info@library-nepal.com

