
पाठ छ: 

मुल्ाांकन र मनन



पाठ ६: मुल्ाांकन र मनन

पाठ ६ चाहहिँ पुस्तकाल् क्रि्ाकलापहरूको सफलतालाई मुल्ाांकन गनन, र अध्््न समूहहरूल ेगरेका प्रगततको अतिलेख 

राख् नको तनततत हो । पुस्तकाल्लाई प्र्ोग गननको तनततत तिश् िस्तता, अध्््न र पुस्तकाल्का सामग्रीहरूबारे 

िािनाहरू, र तिकास िएका न्ािँ सीपहरू र ज्ञानमा ्ो केतरित हुरछ । ्स समीक्षामा ऐतछछक कमनचारीको मुल्ाांकन, 

ररड ांग छ्ाततप्नको मुल्ाांकन, र अध्््न समूहको आत्म-तचरतन समािेश हुरछ । ्स पाठमा तशक्षक िा ररड ांग 

छ्ाततप्नको तनततत प्रगतत ट्र्ाकर स्प्रे तसट, ररड ांग छ्ाततप्नहरूले िनुनपने का्नपुतस्तका, र ररड ांग छ्ाततप्नहरूले 

आफ्ना अध्््न समूहहरूसिँग तचरतनशील सत्रलाई नेतृत्ि गननको तनततत का्नपुतस्तका समािेश छन् ।  ्स प्रस्तुततले 

तपाईंलाई आिश््क सामग्रीको सुची र केही अततररक्त जानकारीसतहत पाठको हरेक िागको साराांश प्राान गनेछ ।

्स पाठका अध्््न समूह का्नपुतस्तकाका क्रि्ाकलापहरूलाई तचरहहरूमा ाखेाइएको छ:

लेख् ने क्रि्ाकलाप

तचत्र बनाउने क्रि्ाकलाप

ाईु जनाको समूहमा का्न गने

समूहमा का्न गने

बोलने क्रि्ाकलाप

्स्तो सांकेत िएको का्नपुतस्तकामा तपाईंले अततररक् त सललाहहरू पाउन सक् नुहुनेछ ।



्स पाठलाई कसरी प्र्ोग गने

्स पाठमा, समूहमा तचरतन गननका लातग क्रि्ाकलापहरू, ररड ांग छ्ाततप्नको तनततत मुल्ाांकन का्नपुतस्तका, र एउटा प्रगतत ट्र्ाकर 

सतहत एक-तफी् का्नपुतस्तका समािेश िएको छ । जहािँ सतिि हुरछ, समूहमा बािँड्नको तनततत का्नपुतस्तकाको केही प्रतत तप्ररट गनुनहोस् ।

हरेक अध्््न समूहको ररड ांग छ्ाततप्नले तसधै का्नपुतस्तकामा लेख् न सक्ाछ । सतिि िए, प्रगतत ट्र्ाकरलाई कत््ुटरमा  ाउनलो  गनन 

सक्रकरछ र ररड ांग छ्ाततप्न िा कमनचारीबाट कोही एकजनाले त््ो िनन सक्ाछ ।

तथातप, त््सो गनन सतिि छैन िने पतन तचरता नगनुनहोस् । तपाईंले:

• कत््ुटर छ िने का्नपुतस्तकालाई तस्िनमा प्रार्शनत गनन सक् नुहुरछ ।

• मोबाइल फोनमा का्नपुतस्तकालाई प्रार्शनत गरी तिद्याथीहरूलाई ाखेाउन सक् नुहुरछ ।

• एउटा ठुलो कालोपाटी िा सेतोपाटीमा क्रि्ाकलापहरूलाई लेख् न सक् नुहुरछ ।

• ररड ांग छ्ाततप्न मुल्ाांकन का्नपुतस्तकालाई एउटा कागज, सेतोपाटी/कालोपाटीमा सानन सक्रकरछ र ररड ांग छ्ाततप्नले त््ो िनन 

सक्ाछ । 

• प्रगतत ट्र्ाकरलाई तप्ररट गनन सक्रकरछ र हरेक प्रश् नको ‘हो’ िा ‘होइन’ िनेर उत्तर क्रान सक्रकरछ ।

• ्क्रा ्स्तो गनन सतिि छैन िने, तपाईंले प्रश् नहरूलाई सानन सक् नुहुरछ र त््सको तल उत्तरहरू लेख् न सक् नुहुरछ ।

• तपाईंले तप्ररटहरू तनकालन िा पुस्तकाल्को तस्िनमा क्रि्ाकलापहरू प्रार्शनत गनन आिश््क छैन ।

तिचारहरूका तनततत ्ी सामग्रीहरूलाई प्र्ोग गनुनहोस्, ्ी ्ाा गनुनहोस्, अरूहरूलाई त्नीहरूको तिष्मा बताउनुहोस्, र ्ी 

तिचारहरूलाई प्र्ोग गनुनहोस् ।

्क्रा ्ी सामग्रीहरूको अिाि छ िने, कुनै पतन लेख्ने िा तचत्र कोने क्रि्ाकलापहरूलाई समूहमा छलफल क्रि्ाकलापहरूको रूपमा गनन 

सक्रकरछ । तिद्याथीहरूले लेख् नुको सट्टा आफ्ना कथाहरूलाई बताउन सक्छन् िा ततनीहरूले बनाउन लागेका तचत्रलाई िर्नन गनन सक्छन् । 

क्रि्ाकलापहरू लतचला छन् र तपाईंको पुस्तकाल्मा सामग्रीहरूको उपलब्धता अनुसार अनुकुल बनाउन सक्रकरछ । 

तपाईंले ्ी सामाग्रीहरू जुनसुकै बेला  ाउनलो  गनन सक् नुहुरछ र ततनीहरूलाई कत््ुटर, स्थानी् सांजाल (नेटिकन ) िा तपाईंको फोनमा 

राख् न सक् नुहुरछ । ्सको तनततत तपाईंले www.library-nepal.com मा जानुपछन ।

http://www.library-nepal.com/


१) प्रगतत ट्र्ाकर

प्रगतत ट्र्ाकर एउटा एक्सल स्पे्र तसट (Excel Spreadsheet) हो । ररड ांग छ्ाततप्न िा कमनचारीबाट कोही एक सास््ले िननको 

तनततत ्ो त्ार गररएको हो, र हरेक पाठका उद्दशे््हरूसिँग सतबतरधत केही प्रश् नहरू ्समा समािेश छन् । तपाईंले ‘हो िा छ’ िा ‘होइन 

िा छैन’ िनेर छार नको तनततत हरेक प्रश् नको साथमा एउटा ड्रप ाउन सुची रातखएको छ । ्सले तपाईंलाई प्रगतत र तसकेका सीपहरूको 

अतिलेख राख् न मद्दत गानछ । प्रगतत ट्र्ाकरलाई सानन, तप्ररट गनन, िा कागज िा कालोपाटीमा सानन सक्रकरछ । तपाईंको तिद्याल्को हरेक 

ररड ांग समूहको तनततत एउटा ट्र्ाकर होस् िनेर हामी तसफाररस गानछ िँ । प्रगतत ट्र्ाकरको प्रश् नमा ्क्रा तपाईंले ‘होइन िा छैन’ िनेर 

उत्तर क्रानुि्ो िने िा सत्र त््तत राम्रो िएन िने, तपाईंले अको ररड ांग छ्ाततप्नलाई सह्ोग िा तिचारहरूको तनततत आग्रह गनन 

सक् नुहुरछ । सबै समूहको तनततत सबै अनुिागहरू लागु हुिँानैन्, त््सैले जे सारार्िनक छ त््ही छानु्नहोस् ।

• पाठ २-५ सतबरधी प्रश् नहरूूः
• ्ी पाठहरूका तनततत प्रश् नहरू हरेक पाठका क्रि्ाकलापहरूसिँग 

सतबतरधत छन्  ।
• ्ी प्रश् नहरू अध्््न समूहका सास््हरूले तसकेका सीपहरूमा केतरित 

छन् । 
• उााहरर्का लातग: ‘के अध्््न समूहका धेरैजसो सास््हरूले मानतचत्र 

पुतस्तकामा नेपाल फेला पानन सक्छन् ?’

पाठ १ र ६ सतबरधी प्रश् नहरूूः
पाठ १ र ६ का तनततत प्रगतत ट्र्ाकरमा िएका मुल्ाांकन प्रश् नहरू अतल तिर न 
छन् । 
पाठ १ को तनततत प्रश् नहरू अध्््न समूहहरूको स्थापनासिँग सतबतरधत छन् ।
उााहरर्को लातग: ‘के ररड ांग छ्ाततप्नलाई पुस्तकाल्का तन्महरूबारे 
थाहा छ ?’ 

पाठ ६ का प्रश् नहरूले अध्््न समूह र साधारर् रूपमा पुस्तकाल्को प्र्ोगको 
समग्र सफलतालाई मुल्ाांकन गनन तपाईंलाई सहा्ता गानछ । उााहरर्का 
लातग: ‘के अध्््न समूहका धेरैजसो सास््हरू आफ्ना तिचार र रा्हरूबारे 
छलफल गनन अझ बढी आत्मतिश् िासी िएका छन्?’



२) ररड ांग छ्ाततप्न मुल्ाांकन

ररड ांग छ्ाततप्नहरूले अध्््न समूहको नेतृत्ि र पुस्तकाल्को प्र्ोगको आफ्नो अनुििलाई मुल्ाांकन गननको तनततत ्ो 

पत्र त्ार गररएको हो । ररड ांग छ्ाततप्नले पूर्न रूपमा िररएको ्ो पत्रलाई पुस्तकाल्को तनततत तजतमेिार कोही एक 

कमनचारी सास््लाई क्रानुपछन । िािी अध्््न समूहका सत्रहरूको ्ोजना बनाउनको तनततत ्सलाई सहा्ताको रूपमा 

प्र्ोग गनन सक्रकरछ । ्क्रा तपाईं चाहनुहुरछ िने, तपाईंले info@library-nepal.com मा ररड ांग छ्ाततप्न प्रततक्रि्ा 

क्रान सक् नुहुरछ ।

प्रश् न १-५ 
प्रश् न १-५ बहुतिकलपी् प्रश् नहरू हुन् । मनपने पाठ, 
क्रि्ाकलापको प्रकार िा पुस्तकप्रतत प्रततक्रि्ा क्रानको तनततत 
हरेक प्रश् नपतछ एउटा बक्सामा रठक तचरह लगाउनुहोस् ।
प्रश् न ४ ले ररड ांग छ्ाततप्नलाई कस्तो क्रकतसमको क्रि्ाकलाप 
उसले अझ धेरै चाहरछ िनेर प्रश् न गरेर िािी अध्््न समूहका 
सत्रहरूलाई प्रिातित गानछ । ्सद्वारा सबैिराा प्रिािकारी 
क्रि्ाकलापका प्रकारहरूअनुसार पुस्तकाल् सत्रहरूको तिकास 
गनन सतिि हुरछ ।

प्रश् न ६-७ 
प्रश् न ६ र ७ ले ररड ांग छ्ाततप्नलाई अध्््न समूहको नेतृत्िको 
आफ्नो अनुििको मुल्ाांकन गनन र पुस्तकाल्को तजतमेिार 
व्यतक्तलाई ्ो कुरालाई बताउन सहा्ता गानछ ।

सामग्री:
• लेख् नको तनततत सामाग्री (ऐतछछक)
• का्नपुतस्तकाको एक प्रतत (ऐतछछक)



३) अध्््न समूह मनन

अध्््न समूह मनन क्रि्ाकलापहरूको ्ो का्नपुतस्तका पाठ २-५ का अरू का्नपुतस्तकाहरूझै िँ ररड ांग छ्ाततप्नको 

तनततत अध्््न समूहसिँग कुनै सत्रको नेतृत्ि गनन त्ार गररएको हो । ्सले अध्््न समूहका सास््हरूलाई अध्््न 

समूह र पुस्तकाल्को प्र्ोगको आफ्नो अनुिि, र ततनीहरूले तसकेका कुराप्रतत तचरतन गने अिसर प्राान गछन ।

सामग्री:
•पुस्तकाल्बाट छातनएका पुस्तकहरू
•हरेक समूहको तनततत कतततमा एउटा का्नपुतस्तका 
•लेख् नको तनततत केही कागज (ऐतछछक)
•लेख् नको तनततत केही साधन (ऐतछछक)
•तितिर न रङ्गहरूका कलमहरू (ऐतछछक)

क्रि्ाकलापका तनततत उपा्हरू:
२. तपाईंले गनुनिएका तितिर न प्रकारका क्रि्ाकलापहरूबारे 
तपाईंले सबैलाई सतझना क्रालाउन आिश््क हुनसक्छ, जस्तै, 
नक्साहरूको प्र्ोग, कतिताको तालअनुसार ताली बजाउने, र 
आफ्ना मनपने कथाहरूका तिष्मा बाततचत गने ।

३. ्क्रा आफ्ना कुराहरूलाई लेख् न कोही आत्मतिश् िासी छैन िने, 
तपाईंले उसलाई आफ्नो साथीलाई ती कुराहरू िर न आग्रह गनन 
सक् नुहुरछ ।

५. ्क्रा साना तिद्याथीहरूलाई पुस्तकाल्को आफ्नो अनुििबारे 
बाततचत गनन कुनै करठनाइ छ िने, पुस्तकाल्मा ततनीहरू 
िएको तचत्रमा आफ्ना िािनाहरूलाई ाखेाउन आग्रह गनुनहोस् । 
के ्ो खुशी तचत्र हो िा ा:ुखी तचत्र हो ?



हाम्रा सललाहहरू र सामाग्रीहरूको प्र्ोग गरेर तपाईंको तिद्याल्मा अध्््न 

का्निम सुरुिात गने काममा हर सफलताको कामना गानछ िँ ।

हाम्रा सबै का्नपुतस्तकाहरू क्राइएको िेि ठेगानाबाट  ाउनलो  गनन सक् नुहुरछूः

www.library-nepal.com

्क्रा तपाईंसिँग कुनै प्रश् नहरू छन् िने क्राइएको इमेल ठेगानामा हामीलाई सतपकन  

गनन सक् नुहुरछूः

info@library-nepal.com

http://www.library-nepal.com/
mailto:info@librarynepal.com

