


চেনা ছকে অকেনা েথা-১
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(১)
(তৃতীয় চথকে পঞ্চম চরেশ্ির জন্য)

(অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্-এর  এেশ্ি শ্বকিষ উকি্যাগ)



চেনা ছকে অকেনা েথা
(Chena Chake Ochena katha)

ভাবনা ও পশ্রেল্পনায়ঃ
শ্িব্যকগাপাল ঘিে 
প্াক্তন উপ-অশ্িেত্া শ্িক্া  শ্বভাগ, পশ্চিমবগে সরোর
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প্াসশ্গেে েথা
শ্িক্া এেশ্ি েলমান প্শ্ক্রয়া। শ্িক্া চোনও ‘ইকভন্ট’ নয়। সমাজ-সংসৃ্শ্ত এবং জীবনযাপকনর অগে। শ্িক্া চেবল 
বই পিা, মু�তি েরা আর পরীক্ার চিওয়ার মকি্যও সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপে ও শ্বতৃিত। আজকের সমকয় 
িাঁশ্িকয় শ্বি্যালয় শ্িক্াকে জীবনমু�ী েরার এেিা প্কেষ্টা েলকছ। সরোর এশ্বষকয় যকথষ্ট সজাগ। ছাত্রছাত্রীকির 
শ্নকজকির আবাসভূশ্মর সকগে পাঠ্যপুতিকের এেিা সংশ্মরেি ঘিাকনার প্য়াস চি�া যাকচ্ছ সব্তিকর। যশ্ি আমরা ২০০৫ 
সাকলর ‘জাতীয় পাঠ্যক্রকমর রূপকর�া’য় আকলােপাত েশ্র তােকল চি�ব, কস�াকন বলা েকয়কছ চরেশ্িেক্ শ্ভশ্তিে 
পিাকিানাই শ্িক্কের এেমাত্র োশ্তয়ার নয়। পািাপাশ্ি শ্িশুর ভশ্বষ্যৎ গকি চতালা ও মানশ্সে আোঙ্কা পূরকিও 
সোয়তা েরকত েকব। শ্িশুকির জ্ঞাকনর মকি্য স্ানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুতিকের জ্ঞাকনর এেিা সংকযাগ ঘিাকত েকব, যাকত 
শ্িশুরা তার োরপাকির পৃশ্থবীর সকগে সশ্ক্রয়ভাকব এোত্ম েকত পাকর। শ্িশুর পশ্রবার, কগাষ্ী, ভাষা এবং সংসৃ্শ্ত চয 
প্েৃত মূল্যবান সম্পি তা তাকির অনুভাব েরাকনা প্কয়াজন।

শ্িশুকির শ্িক্া শ্বি্যালকয়র চভতর এবং শ্বি্যালকয়র বাইকর উভয়কক্কত্রই ঘকি।  কসই ভাবনাকে মাথায় চরক� পশ্চিমবগে 
সরোকরর অনুকমাশ্িত তৃতীয়, েতুথ্ ও পঞ্চম চরেশ্ির পাঠ্যবই ‘পাতাবাোর’ ও ‘আমাকির পশ্রকবি’-এর শ্ভশ্তিকত শ্েছু 
বাছাই েরা েৃত্যাশ্ল শ্নকয় আমরা রেনা েকরশ্ছ ‘পাঠশ্ভশ্তিে প্াসশ্গেে েৃত্যাশ্লর শ্িিা-পুশ্তিো' নাকম শ্তনশ্ি পৃথে 
গাইডবুে, কযগুশ্ল শ্িক্াথ্ীকির শ্নকজকির স্ানীয় এলাোর সকগে শ্নশ্বি পশ্রেয় ঘিাকত অনুঘিকের োজ েরকব।    

শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা চযরেম ভাকব চরেশ্িেকক্ পাঠিান েরান চসিা েরাকবন। তার পািাপাশ্ি এই েৃত্যাশ্লগুশ্ল সম্পািন 
েরকল শ্িশুরা এেশ্িকে চযমন আনন্দ পাকব চতমনই অন্যশ্িকে োকত-েলকম োজ েরকত েরকত িক্তা ও জ্ঞান 
উভয়ই বািাকত পারকব। পাঠগুশ্লর অভ্যন্তকর শ্নশ্েত শ্িশুর সামথ্্য ও মূল্যকবাকির িারিা বৃশ্দ্ধ েরকত চযকেতু সংশ্লিষ্ট 
েৃত্যাশ্লগুশ্ল শ্নম্াি েরা েকয়কছ, তাই এই উকি্যাকগর সকগে সরোশ্র পাঠক্রম, শ্িক্ািি্ন, শ্িশুর মনতিত্ব ও সমাজতক্বের 
শ্বশ্িষ্ট ভাবনাগুশ্লকে যুক্ত েরা েকয়কছ। কসগুশ্লকেই শ্িক্েকির োকছ স্পষ্টভাকব এই শ্িিা-পুশ্তিোয় তুকল িরা েকয়কছ। 
পািাপাশ্ি শ্িশুকির মকি্য এেসকগে োজ েরার মানশ্সেতাও মতশ্র েকব, যা তাকির ভশ্বষ্যৎ জীবকন মূল্যকবাকির শ্ভশ্তিকে 
আরও িৃঢ় েকর তুলকব।    

পশ্চিমবকগের োলু পাঠ্যক্রম অনুসাকর প্াসশ্গেে শ্িক্ার এই শ্িিা-পুশ্তিোগুশ্ল 'চেনা ছকে অকেনা েথা' নাকম এই বই 
শ্তনশ্ি আলািাভাকব রেনা েরা েকয়কছ। পশ্চিমবগে সরোকরর শ্বি্যালয় শ্িক্া ি�তর যশ্ি তাকির সমতি শ্বি্যালয়গুশ্লকত 
েৃত্যাশ্লগুশ্ল অনুিীলকনর জন্য এই পুশ্তিোগুশ্লকে অনুকমািন চিন তােকল গ্াকমর ছাত্রছাত্রীরা তাকির সংশ্লিস্ট আবাস-
উপকযাগী স্ানীয় ও প্াসশ্গেে শ্িক্ার নানান রসি �ুঁকজ পাকব বকল আমাকির শ্বশ্াস। কসকক্কত্র তাকির জীবকন শ্িক্া 
োয্েরীভাকব েকয় উঠকব প্াসশ্গেে। এই শ্িিা-পুশ্তিোগুশ্ল রূপিান েরার জন্য যাঁর বহুমু�ী অবিান ে�নই চভালার 
নয়, শ্তশ্ন শ্রী শ্িব্যকগাপাল ঘিে মোিয় (প্াক্তন চডপুশ্ি শ্ডকরক্টর, শ্বি্যালয় শ্িক্া ি�তর, পশ্চিমবগে সরোর)। তাঁর 
শ্নশ্বি প্কেষ্টা ছািা এই বইশ্ি আমরা ে�নই প্োি েরকত পারতাম না। এই বইশ্ির সৃজকন যারা অক্ান্ত পশ্ররেম 
েকরকছন তারা েকলন শ্রীমতী স্বপ্া িাি, সুকিষ্া মমত্র, সুশ্মিতা ঘিে, কিবাশ্িস মণ্ডল, কিবাহুশ্ত মুক�াপাি্যায়, অদ্ীি 
িাস ও অশ্মত িাস। তাঁকির অেুণ্ঠ সোয়তা ছািা এই অসম্ভব োজকে ে�নই সুোরুভাকব সম্ভব েরা চযত না। 
‘অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্ -এর বাশ্ে সেল সাথীকির সুপরামি্ ছািা এই বইশ্ি সমৃদ্ধ েকত পারত না। কসোরকি তাকির 
োকছও আমরা ঋিী। আমরা মকন েশ্র এই শ্িিা-পুশ্তিোগুশ্ল ত�নই সাথ্ে েকব য�ন মানুষ গিার োশ্রগর শ্িক্ে- 
শ্িশ্ক্োরা শ্িশুকির শ্নকয় সংশ্লিষ্ট েৃত্যাশ্লগুশ্ল চরেশ্িেকক্র চভতকর এবং বাইকর অনুিীলন েরাকবন। আর তােকলই 
শ্িক্া েকয় উঠকব প্েৃত অকথ্ জীবকনর সকগে সাযুজ্যপূি্, আমরাও চসই অনাগত শ্িকনর অকপক্ায় রইলাম।
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প্তিাবনা

সারা শ্বকশ্ শ্িক্া এ�ন এে অত্যাবি্যে পি্য। আমাকির চিকিও নয়া মি্যশ্বতি চরেশ্ির উত্াকন শ্িক্ার এই েশ্রকত্রর 
প্সার ঘিকত েকলকছ সব্ত্র। পি্য মাকনই চস�াকন আকছ যাশ্্রিে উৎপািন ব্যবস্া, পঁুশ্জ ও মুনা�া আর চিাশ্ষত রেশ্মে 
মজুর। স্বাভাশ্বেভাকবই এই ব্যবস্ায় সমগ্ জীবনকবাকির পশ্রবকত্ এেশ্িকে রকয়কছ অত্যাবি্যে োশ্েিার পশ্রপূরি, 
সব্জনীন জনশ্প্য় ছকে উপকভাক্তার সন্তুশ্ষ্টশ্বিান, শ্বশ্জুকি সামথ্্যেীনকির প্শ্ত হৃিয়েীন বঞ্চনা, অন্যশ্িকে পুঞ্ীভূত 
েকয় ওঠা সীমােীন সম্পকির অপেয়, কপকির কু্িার পািাপাশ্ি নীশ্তেীন মানুকষর অতলাশ্ন্তে মানশ্সে িাশ্রদ্¨, যকথচ্ছ 
প্ােৃশ্তে সম্পি লুঠ আর অসোয় জীবজগৎ ও স্বয়ংশ্সদ্ধ মনুষ্য প্েৃশ্তর শ্বকবেনােীন শ্বনািসািন। গত িুকিা বছর 
িকর শ্রিশ্িিকির িাঁকে আমাকির চিকি গিশ্িক্ার জনশ্প্য় োঠাকমা গকি তুলকত শ্গকয় আমরা শ্নকজরাই এই সব্নাি 
চডকে একনশ্ছ। শুরুকতই রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব েকরশ্ছকলন। তাঁর ‘শ্িক্ার চেরক�র’ শ্নবকধে শ্তশ্ন শ্লক�কছন, “যতুিুেু 
অত্যাবি্যে চেবল তাোর মকি্য োরারুদ্ধ েইয়া থাো নবজীবকনর িম্ নকে। আমরা শ্েয়ৎপশ্রমাকি আবি্যে িৃখিকল 
বদ্ধ েইয়া থাশ্ে এবং শ্েয়ৎ পশ্রমাি স্বািীন। আমাকির চিে সাকি শ্তন োকতর মকি্য বদ্ধ, শ্েন্তু তাই বশ্লয়া শ্ঠে চসই 
সাকি শ্তন োত পশ্রমাি গৃেশ্নম্াি েশ্রকল েকল না। স্বািীন েলাক�রার জন্য অকনে�াশ্ন স্ান রা�া আবি্যে, নতুবা 
আমাকির স্বাস্্য এবং আনকন্দর ব্যাঘাত েয়। শ্িক্া সম্বকধেও এই েথা �াকি”। এে িতাব্ী আকগ রবীন্দ্রনাথ যা উপলশ্ধি 
েকরশ্ছকলন তা আজও অপ্াসশ্গেে েকয় পকিশ্ন। ভাল েকর নজর েরকলই চবাঝা যায়, কিিজুকি শ্িক্ােম্ এ�ন 
শ্নতান্তই জরুশ্র পশ্রকষবার মতই প্ািেীন নূ্যনতম েৃত্যাশ্লকত পশ্রিত েকয়কছ। জগৎ ও জীবনকে শ্নশ্বিভাকব োকু্ষ 
েরা আর তা চথকে স্বেীয় পদ্ধশ্তকত শ্নকজর মালমিলা সধোন েকর চনওয়ার অভ্যাস মতশ্র েকয় উঠকছ না শ্িশুর 
মকি্য। তার মগজ এ�ন এমন এেশ্ি োর�ানার মকতা চয�াকন ঢুশ্েকয় চিওয়া েকচ্ছ �রমাস মকতা মালপত্র আর পূব্ 
শ্নি্াশ্রত যাশ্্রিে প্শ্ক্রয়া। জকমের পর চথকেই চয শ্ছল স্বািীন মরমী সৃজনিীল তন্তুবাকয়র মকতা, যার িৃশ্ষ্টকত থােত 
অবাে শ্বমিয়, সুন্দর প্েৃশ্তই যার সরল চবাি, যার েথায় ও োকজ উকঠ আসত অনন্য হৃিয় সম্পি আর তীক্ষ্ণ বুশ্দ্ধর 
পশ্রেয়, কস এই যাশ্্রিে ব্যবস্ায় িীকর িীকর ‘িাকস’ পশ্রিত েল। পশ্রশ্স্শ্তর োকপ, োরকি-অোরকি অকনে উপেরি 
চস সংগ্ে েরল শ্ঠেই শ্েন্তু চস োশ্রকয় চ�লল তার শ্নজস্ব শ্নম্ািশিলী, জীবনকবাি আর আত্মশ্বশ্াস। শ্িশুকির শ্িক্া 
প্সকগে রবীন্দ্রনাথ তাই শ্ল�কলন, “মালমিলা যাো জকিা েইকতকছ তাো প্েুর, তাোর আর সকন্দে নাই; মানশ্সে 
অট্াশ্লো শ্নম্াকির উপযুক্ত এত ইি পািকেল পূকব্ আমাকির আয়কত্ব শ্ছল না। শ্েন্তু সংগ্ে েশ্রকত শ্িশ্�কলই চয 
শ্নম্াি েশ্রকত চি�া েইল িশ্রয়া লওয়া েয়, কসইিাই এেিা মতি ভুল”। ইিাশ্নং শ্িক্াকক্কত্র এই সংগ্ে ও শ্নম্াকির 
দ্াশ্্বিে সম্পে্ ক্রমিই স্পষ্ট েকয় উঠকছ। প্শ্তশ্ি সমাকজ ক্রকম এঁকি বসা শ্নম্াি সমাকরাকের মকি্যই শ্বশ্জুকি এে 
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নতুন শ্বশ্নম্াকির চোরা চ্াত বইকত শুরু েকরকছ। �কল উকঠ আসকছ এে নতুন সমীেরি, এেশ্ি নয়া সংকলিষি 
(Synthesis), এে েথায় প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে শ্িক্ার (Contexcutal and place based education) মকতা এে 
নতুন পশ্রসকরর আবি্যেতা।

শ্িক্াকে ‘প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে’ েকত চগকল তার েকয়েশ্ি মবশ্িষ্ট্য স্পষ্ট েকত েকব। প্থমত প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে শ্িক্ার 
জন্য চোনও প্থাগত শ্িক্ার শ্বকিষ প্কয়াজন েয় না। এই ব্যবস্ায় সবাই শ্িক্ে। প্েৃশ্ত, পশ্রকবি, সমাকজর 
মানুষজন, শ্িশুর বধুেরা, প্কত্যকের সকগে প্কত্যকের সম্পে্, সমাকজর েশ্ে্ত চলােশ্িল্প ও চলােসৃশ্ষ্ট, সবাই তার 
শ্িক্ে। শ্িশু িু'কো� ভকর পয্কবক্ি েকর; িু'োন শ্িকয় নানান িব্ রেবি েকর; প্েৃশ্তর সকগে, পশুপাশ্�র সকগে, 
মানুষজকনর সকগে, এমনশ্ে ে�নও ে�নও শ্নকজর সকগেও বলাবশ্ল েকর। শ্েছু চবাকঝ আবার শ্েছু চবাকঝ না। তকব 
শ্নকজর মকতা েকর অকথ্াদ্ধাকরর চেষ্টা েকর। োয্োরি সম্পে্ শ্েশ্নিত েকর। কোনিা শ্ঠে, কোনিা শ্ঠে নয় তা শ্নকয় 
িারিা স্পষ্ট েকর চ�কল, কস েল্পনা েকর, গান গায়, নাকে-ক�কল-পুতুল মতশ্র েকর। এইভাকব জীবকনর প্থম েকয়ে 
বছকরই তার মকি্য জমে চনয় যকথষ্ট পশ্রমাকি জ্ঞান-কবাি-প্কয়াগ-শ্বকলিষি-সৃজন ক্মতা। শ্দ্তীয়ত শ্িশু শ্বি্যালকয় না 
চগকলও চস অবলীলায় চবি েকয়েিা জীবন-িক্তায় (Life skill) সাবলীল েকয় উঠকত পাকর।

(ে) বােন ক্মতা (Communication skill)।

(�) প্েৃশ্ত, পশ্রকবি ও মানুষকে চিক� তাকির আেরি, সংকেত, ভাষা ও িব্ বুঝকত পারার ক্মতা।

(গ) কলৌশ্েে মাি্যম ব্যবোর েরার ক্মতা ও তার স্বতঃসূ্ত্ সৃজন ক্মতা।

(ঘ) কস্বচ্ছায় চপিা ও বৃশ্তি শ্নব্ােন।

(ঙ) ওই চপিা ও বৃশ্তিকে সাথ্েতায় শ্নকয় চযকত পারা ও িীকর িীকর স্বািীন ও আত্মশ্বশ্াসী েকয় ওঠা।

(ে) সামাশ্জে সম্পে্ রক্ায় পিুতা।

(ছ) মানশ্সে গিকন (Mental maths) সেজাত ক্মতা।

(জ) অক্ান্ত মিশ্েে পশ্ররেকম সামকথ্্য শ্বশ্াসী।

(ঝ) ব্যশ্ক্তগত ও সামাশ্জে মূল্যকবািকে পাকথয় েরা।

(ঞ) প্তু্যৎপন্নমশ্তত্ব, ঝুঁশ্ে চনওয়ার প্বিতা, মানশ্সে িৃঢ়তা ও আত্মশ্বশ্াকসর শ্বোি।

একিকির োলু পাঠ্যক্রম পয্াকলােনা েরকল চি�া যাকব, উপকর উকলেশ্�ত গুিগুশ্লই মূলত শ্িশুর প্ত্যাশ্িত সামথ্্য 
(Desired competency) শ্েসাকব চি�াকনা েকয়কছ। বাতিকব শ্েন্তু যা ঘকি তা েল, শ্বি্যালয় ব্যবস্া চথকে এই 
গুিগুশ্লকে অজ্ন েরা শ্িশুর পকক্ চমাকিই সেজ েয় না। এর বি োরি েল শ্বি্যালয় েৃত্যাশ্লকত এেপ্োর পূব্ 
শ্নি্াশ্রত শ্সকস্টম োলু রকয়কছ। এশ্ি এেকঘঁকয়, শিনশ্ন্দন, প্ািেীন েম্িারা। এশ্ি সমাকজর চলৌশ্েে জীবনেে্া ও 
শ্িশুর ব্যশ্ক্তগত জীবনশিলীর সকগে সম্পে্ যুক্ত নয়। এ�াকনই শ্বি্যালকয়র েূিান্ত ব্যথ্তা।

তােকল এেশ্ি শ্বি্যালকয় শ্িক্েরা েী েকরন? পিান? শ্ল�কত চি�ান? পাঠ্য বইকয়র প্ক্াতির েরান? পাি েরান? 
উঁেু ক্াকস ওঠার িংসাপত্র চিন? এশ্ির জন্য শ্ে চোনও “জাশ্তর োশ্রগর” প্কয়াজন েয়? কয চোনও প্থাগত শ্িক্ায় 
শ্িশ্ক্ত মানুষই শ্ে এিুেু োজ েকর শ্িকত পাকরন না? উঁেু ক্াসগুশ্লকত অনলাইন চোস্ েরকলই চতা এই উকদেি্য  
সেকজই সাশ্িত েকয় যায়! আসকল শ্বশ্জুকি ‘োয্েরী সাক্রতা ও গাশ্িশ্তে েৃত্যাশ্ল’ এ�ন শ্বি্যালয় ব্যবস্ার এেমাত্র 
েম্সূশ্ে েকয় পকিকছ। এ�ন আর শ্িক্েকে োকছ পাওয়া বা োকু্ষ চি�ার প্কয়াজন অনুভূত েকচ্ছ না। শ্িশু শ্েকিাকররা 
এ�ন শ্বি্যালকয় আসকত আগ্ে চবাি েকর না। শ্বেল্প প্যুশ্ক্তর ব্যবোর ক্রমিই বািকছ। তার সকগে আমাকির রাকজ্য 
প্াইকভি শ্িউিাশ্নর মকতা শ্বেল্প ব্যবস্া জনশ্প্য় েকয় উঠকছ শ্িন শ্িন। পকনকরা বছর আকগ চি�তাম  শ্বি্যালকয় 
এোিি ও দ্ািি চরেশ্িকত শ্িক্াথ্ীর োশ্জরা ক্রকম হ্াস পাকচ্ছ। এ�ন চি�া যাকচ্ছ নবম, িিম চরেশ্িকতও এই চরাগ 
ব্যাপেভাকব ছশ্িকয় পিকছ। ভশ্বষ্যকত এই প্বিতা ষষ্ চথকে অষ্টম চরেশ্ি পয্ন্তও েয়কতা ছশ্িকয় পিকব। তােকল এর  
প্শ্তোকরর উপায় েী? শ্বি্যালয় শ্ে এভাকবই তার প্থাগত ব্যবস্ার প্কয়াজনীয়তা শ্িকন শ্িকন োরাকব?
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অন্যশ্িকে  এশ্িও সত্য চয, প্থাগত শ্বি্যালয় ছািা গিশ্িক্ার িারা প্বােমান রা�া সম্ভব নয়। আবার এশ্িও অস্বীোর 
েরার উপায় চনই, সামাশ্জে সম্পে্ রক্ার চয গুি আজও মানুষকে সমাজোঠাকমায় িৃঢ়ভাকব িকর রা�কত সাোয্য 
েরকছ তা মিিকব নানান সামাশ্জে অশ্ভজ্ঞতা আর শ্বি্যালকয়র আনুষশ্গেে েৃত্যাশ্লর অবিান। অতীকতও শ্বি্যালকয় 
পিাকনার চেকয় শ্িশুর হৃিয়বৃশ্তি ও োকত-নাকত োকজর অশ্ভজ্ঞতার ওপর চবশ্ি চজার চিওয়া েত। পািায় আজ চয 
মানুষশ্ি স�লভাকব ে্যািাশ্রংকয়র ব্যবসা েরকছন, শ্তশ্ন মিিকব েয়কতা সরস্বতী পুকজা, বাশ্ষ্ে অনুষ্ান আর নানান 
সামাশ্জে োকজ চনতৃত্ব শ্িকতন। কি�া যাকব চসিা শ্তশ্ন েরকতন আনকন্দর সকগেই। শ্নতান্তই নম্বর পাওয়ার জন্য বা 
পাঠ্যসূশ্েকত আকছ বকল নয়। এশ্ি এেশ্ি বাতিব ঘিনা। আজোল এই ত�াতিা ভীষিই চোক� পিকছ। কিক� মকন েয়, 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা ব্যবস্াপনার মকি্য শ্নতান্তই এে েম্োরীকত পশ্রিত েকয়কছন। তাঁকির মকি্য অভাব ঘকিকছ এযুকগর 
উপকযাগী, মুক্তমকনর, শবশ্শ্ে চেতনায় উদু্দ্ধ, িক্, সামাশ্জে ব্যশ্ক্তমানুষ মতশ্র েরার আিি্ ও উকি্যাকগর। শ্িশুকির 
োকছ শ্�কর যাওয়ার ডাে তাই চবাি েয় সবার োকছই প্াসশ্গেে েকয় উকঠকছ। তা না েকল, আগামী পঁশ্েি বছকরর 
মকি্য এে মি্যশ্বতি চরেশ্ি যারা আত্মমগ্ন, কলৌশ্েে, সামাশ্জে ও পশ্রকবি জ্ঞান বশ্েভূ্ত, উচ্াোখিী, স্বল্পশ্িশ্ক্ত ও 
যাশ্্রিে স্বভাকবর, তারাই  আগামীশ্িকন চিকির প্িাসন, পঞ্চাকয়ত, শ্িক্াপ্শ্তষ্ান সে সব্ত্র সকব্াচ্ ক্মতা ি�ল েকর 
সমগ্ রাষ্ট্রব্যবস্াকে মি্য মাকনর যক্রি পশ্রিত েরকব। শ্িশুরা পশ্রবার ও সমাজ চথকে চযিুেু শুভবুশ্দ্ধ ও েম্কযাগ 
শ্িক�শ্ছল, তাও তার জীবন চথকে িীকর িীকর লুপ্ত েকয় পিকব। এে ছাঁকে ঢালা, এে সময় সারিীকত বাঁিা, এে 
পাঠ্যসূশ্ের অিীকন শ্নয়শ্্রিত মিিব তার শ্নজস্ব মুক্ত চমিা এবং চবাি িীকর িীকর োরাকত েকলকছ, যা েম আিঙ্ার েথা 
নয়। কি�কল োয়দ্াবাি, শ্িশ্লে আর শ্নউিাউনকে চযমন আলািা েকর শ্েশ্নিত েরা যায় না, কতমনই এেশ্ি উপজাশ্ত 
সম্প্রিাকয়র শ্িশুকে চি�কল মকন েকব সরোর বাশ্ির োকলা চছকলর মকতা। তার �াি্যাভ্যাস, ভাল লাগার শ্বষয়, 
সংসৃ্শ্তর েে্া, মকনাকযাকগর িরন, ইচ্ছার শ্বষয়, সম্পে্ রক্ার মবশ্িষ্ট্য, সবিাই মি্যশ্বতি পশ্রবাকরর শ্িশুকির মতন 
চি�াকনার চেষ্টা বহুমু�ী মানবসভ্যতার পকক্ এে ক্শ্তোরে শ্িে। এই সাংসৃ্শ্তে সমজাতীয়েরি (Cultural 
homogenaration) প্শ্ক্রয়া গত এেকিা বছর িকর একিকি প্বল রূপ শ্নকয়কছ। শ্রিশ্িিকির োছ চথকে আমরা এিা 
শ্িক�শ্ছ। এই সমজাতীয়েরকির ঘৃন্য প্কেষ্টাকে সকেতনভাকব বধে েরকত েকব। েশ্লেি বছর আকগও েুকমারপািাকত 
এেশ্ি চছকল োকলা মাশ্ি চপকল, তাকে এে অশ্নন্দ্যসুন্দর ভাস্কয্ রূপিান েরকত পারত। আজ চসইরেম এেশ্ি 
চছকল শ্িক্কের োছ চথকে চিক� ‘মাশ্ি েয় প্োর’ এবং মু�তি েকর মাশ্ি শ্নকয় যাবতীয় পাঠ। পরীক্া শ্িকয় চোনও 
রেকম পাি েকর চস। বাবা, োোর মকতা ‘চনাংরা’ োজ চস এ�ন েকর না। কস বি েকয় ডাক্তার বা ইশ্ঞ্শ্নয়ার েকব 
এই আিায় থাকে। িু-এেজন ডাক্তার ইশ্ঞ্শ্নয়ার অবি্যই েকব। শ্েন্তু তা সমাজশ্বশ্চ্ছন্ন েকয় নয়। শ্নকজর সমাজ ও 
পশ্রকবি চথকে রসি চিাষি েকরই শ্িশু শ্নকজকে প্শ্তশ্ষ্ত েরকত পারকব-এই আিা সমাজ ও অশ্বভাবে িু'জকনরই 
েরা উশ্েত। গ্ামীি সভ্যতার প্শ্ত, পাশ্রবাশ্রে চপিা ও বৃশ্তির প্শ্ত েীনমন্যতা মতশ্র েওয়া েত�াশ্ন ক্শ্তের প্বিতা 
তা ভশ্বষ্যকত ভারতীয় সমাজ বুঝকত পারকব।

তােকল উপায় েী? শ্িশুর শ্নজস্ব ক্মতার উপর আস্ােীনতা, মানশ্সে পুশ্ষ্ট শ্বিাকন ব্যথ্ উপেরি চযাগান ‘সবার জন্য 
শ্িক্া’ সরবরাকে চরিন ব্যবস্ার প্কয়াগ, মৃিশ্তর উপর অত্যশ্িে শ্নভ্রিীলতা আর সামাশ্জে প্শ্ক্রয়ায় শ্ি�কনর প্শ্ত 
অবকেলা-এসকবর মকি্য শ্িকয় আজ চয তিকর শ্বি্যালয় েৃত্যাশ্ল চপঁছকছ, তাকত সমািাকনর আিশ্ি সূত্র অনুসরি েরা 
ছািা অন্য চোনও উপায় চনইঃ

(১) পাঠক্রম অনুসাকর শ্িশুর শ্িক্াকে সামাশ্জেীেরি েরার প্কয়াজন। তাই পাঠ্যবই শ্ভশ্তিে প্থাগত সাক্রতা ও 
গাশ্িশ্তে েৃত্যাশ্লর সময় হ্াস েরা িরোর। অষ্টম চরেশ্ি পয্ন্ত োকত-নাকত োজ েরকত েরকত ভাষা েে্া, সাশ্েত্য 
েে্া, জ্ঞান-শ্বজ্ঞান েে্া ও গশ্িত েে্া েরকত েকব।

(২) অশ্ত মিিব চথকে শ্িশু স্বাভাশ্বে প্শ্ক্রয়ায় চয চলৌশ্েে ও স্াশ্নে জ্ঞাকন শ্িশ্ক্ত েকয় উকঠকছ, তার সকগে সম্পেযু্ক্ত 
পাঠ্যসূশ্ের উপািানগুশ্লকে শ্েশ্নিত েরকত েকব এবং শ্িশুকে শ্নশ্বিভাকব যুক্ত েরকত েকব।

(৩) েথ্য ভাষা সে শ্িশুর পাশ্রবাশ্রে ও সামাশ্জে জ্ঞান ও চবািকে ে�নই ‘েীন’ প্মাশ্িত েরার চেষ্টা েরা যাকব 
না, বরং শ্িশুকির মকি্য চয শ্বশ্ভন্নতা আকছ, তাকে সম্ান েকরই েৃত্যাশ্ল রেনা েরকত েকব।
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(৪) পারস্পশ্রে সেকযাশ্গতা, সেমশ্ম্তা, িলবদ্ধ েম্সম্পািন, গিতাশ্্রিেভাকব শ্সদ্ধান্ত গ্েকির সংসৃ্শ্ত, োকত-নাকত 
োজ েরার িারা, পারস্পশ্রে েথ্য ভাষার আিানপ্িান, কলৌশ্েে সৃজনিীল মাি্যকমর ব্যবোর-এইসব েৃৎকেৌিকলর 
মাি্যকম শ্বি্যালয়কে এেশ্ি কু্দ্সমাকজ (Society in miniature) পশ্রিত েকত েকব।

(৫) শ্িশুর সকগে তার পশ্রবার ও সমাজ চযমন শ্বি্যালকয় প্কবি েরকব চতমনই প্কয়াজকন মেম্িকেও পব্কতর োকছ 
চযকত েকত পাকর। বাতিব পশ্রকবি ও সমাকজর সবশ্েছুকে নতুনভাকব োকু্ষ েকর শ্িশু তার প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে 
অশ্ভজ্ঞতাকে পূন্াগেরূকপ গকি তুলকব।

(৬) শ্িশুর েথ্য ভাষা ও িব্ প্কয়াগকে সম্ান শ্িকয়ই তার মকি্য প্কয়াজকন মান্য ভাষার বীজ বপন েরকত েকব। 
এে এেশ্ি জ্ঞান�ন্ড িকর িকর ভাষা সঞ্চালকনর েৃত্যাশ্ল শ্নশ্বিভাকব না েরকল শ্িশু শ্বি্যালয়কে ‘শ্নকজর’ বকল 
মকন েরকব না। ছাগকলর মাকয়র ‘ছানা েওয়া বা শ্বয়াকনা’ িব্কে য�ন ছাগল মাকয়র ‘সন্তান প্সব’ অথবা ‘শ্বঁশ্ে 
পুঁতা’ িব্কে মান্য ভাষায় ‘বীজবপন’-এ পশ্রবত্ন েরা যাকব, ত�নই তার শ্ি�কনর ব্যশ্প্ত প্োি চপকত থােকব। 
েথ্য চথকে মান্য ভাষায় শ্িশুর যাত্রাকে যত্ন েকর সংগশ্ঠত েরাকত েকব। কছাি চছাি গল্প, ছশ্ব ও পাঠ এবং সেজ 
পঠন সামগ্ী শ্নকয় গকি চতালা িরোর এে এেশ্ি শ্বি্যালয় গ্ন্াগার। বইগুশ্লর শ্নয়শ্মত েে্াও োই।

(৭) শ্িশুর মকি্য ইশ্তমকি্য গকি ওঠা চলৌশ্েে ও সাংসৃ্শ্তে চবাি এবং তার নানান সৃজনমূলে অশ্ভজ্ঞতাকে মূল্য 
শ্িকত েকব এবং চসই মকতা চরেশ্িেকক্র পাঠ্যসূশ্েকে সু�িায়ে ও মকনারঞ্নের েকর গকি তুলকত েকব। কয 
চোনও শ্িক্িীয় শ্বষয় শ্িশুর অন্তকরর োছাোশ্ছ চপঁছকল তা তার মূল্যকবাি ও ব্যশ্ক্তত্ব গঠন েরকত সোয়ে 
েকব।

(৮) মাকঝ মাকঝ িু-এেিা েৃত্যাশ্ল েকর চ�লা নয়, সারা বছর িকর প্শ্তশ্ি পাঠ্য শ্বষয় ও শ্িক্িীয় িারিাকে চেন্দ্র 
েকর শ্িশু পশ্রোশ্লত (Child-led) েৃত্যাশ্ল শ্নম্াি েরকত েকব এবং শ্িশুকির মকি্য এেিা স্বািীন, স্াশ্নে ও 
প্াসশ্গেে জ্ঞান শ্নম্াি প্শ্ক্রয়া গকি তুলকত েকব।

 উপকরর ভাবনা োয্ের েরকত চগকলই প্থাগত শ্বি্যালয় ব্যবস্ার পশ্রশ্েত �ম্্যাি ভাঙার প্কয়াজনীয়তা অনুভূত 
েয়। ইভান ইশ্লে বা জন েল্ট চয ‘শ্বি্যালয় মুক্ত সমাজ’ (De-schooled society বা Un-schooling)-এর 
েথা চভকবকছন চস�াকন শ্িশু শ্নকজর প্কয়াজকন আনকন্দর সকগে েয়কতা স্বাভাশ্বে জ্ঞান, কবাি, প্কয়াকগর শ্বোি 
ঘিাকত পারকব এবং শ্িক্ায় এে উিার মুক্ত িারার প্বত্না েরকত পারকব। শ্েন্তু চস সমাজ আজও অিরা। তবু 
পৃশ্থবীর স্বাকথ্ই সমাজমনস্ পাঠক্রম ও মুক্ত সমশ্বিত শ্িক্া িারা প্বত্কনর প্কয়াজন সব্ত্র অনুভূত েকচ্ছ। এরই 
পথ িকর শ্েন্তািীল ও মুক্ত মকনর মানুষ, শ্িক্ে এবং অশ্ভভাবেকির এেশ্ি মঞ্চ মতশ্র েরা �ুবই জরুশ্র। আগামী 
শ্িকন পশ্রবত্কনর িীপ জ্ালাকত েয়কতা েকয়েজন শ্িক্েকে আজই সলকত পাোকনার োজ শুরু েরকত েকব।

শ্ঠে এই জায়গাকতই প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে শ্িক্ার গুরুত্ব। একে বাি শ্িকয় শ্বি্যালয় পশ্রোলনা েল এেশ্ি প্ািেীন 
শ্বি্যাভ্যাস যজ্ঞ, কয�াকন শ্িশু থাকে  মানশ্সেভাকব অনুপশ্স্ত। ‘অ্যাকেড ইশ্নশ্সকয়শ্িভ্ স্ ’(Ahead Initiatives) ইশ্তমকি্য 
শ্নজস্ব োলু েম্সূশ্েকত শ্বি্যালয় চেশ্ন্দ্রে েৃত্যাশ্লর শ্েছু শ্েছু প্কয়াগ েকর চিক�কছন চয, শ্বি্যালকয়র পাঠরত শ্িশু 
এবং তাকির অশ্ভভাবে ও শ্িক্ে সবাই গৃেীত েৃত্যাশ্লগুশ্লর মি্য শ্িকয় ‘পশ্রকবি’ সম্পকে্ অকনে চবশ্ি আগ্েী েকয় 
উঠকছ। প্েকল্পর সকগে যুক্ত শ্বি্যালয়গুশ্ল তাকির শ্নজস্ব উকি্যাকগ গকি তুকলকছনঃ

 y শ্বি্যালয় বাগান।

 y মজবসাকরর উৎপািন চক্ত্র। 

 y গৃকের আকিপাকি পশ্রত্যক্ত জশ্মকত শ্বেল্প গাকছর োষ, সবশ্জর বাগান, পশুপালন।

 y শ্বি্যালকয়র অভ্যন্তকর নানান সাংসৃ্শ্তে অনুষ্ান। 

 y অশ্ভভাবেকির শ্নকয় সাংসৃ্শ্তে েে্ার মঞ্চ (আ�িার সু্ল চপ্াগ্াম)।

 y পাঠ্যবই চথকে পশ্রকবি শ্ভশ্তিে েৃত্যাশ্ল শ্েশ্নিতেরি ও শ্বি্যালয় প্াগেকন বা শ্নকজকির বাশ্ির 
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জশ্মকত তার বাতিব প্কয়াগ।

 y পাঠশ্ভশ্তিে নানান িৃি্য-রোব্য ইউশ্নি মতশ্র েরা (শ্িক্েকির মাি্যকম) ও চরেশ্িেকক্ তার ব্যবোর। 

শ্বগত েকয়ে বছকরর সা�ল্য শ্িশুর প্াসশ্গেে শ্িক্ার অশ্ভজ্ঞতাকে আরও শ্বতৃিতভাকব প্কয়াগ েরকত সংগঠনকে 
উৎসাশ্েত েকরকছ। কসিা ে�নও চরেশ্িেকক্র অভ্যন্তকর, ে�নও শ্বি্যালকয়র বাইকর সমাকজর মকি্য।

এই উকদেি্যকে সামকন চরক� গত বছর চথকে অ্যাকেড ইশ্নশ্সকয়শ্িভ্ স্ -এর পক্ চথকে তৃতীয় চথকে সপ্তম চরেশ্ি পয্ন্ত 
শ্িক্াথ্ীকির জন্য এই িরকনর নানান েৃত্যাশ্ল মতশ্র েরার এেশ্ি উকি্যাগও চনওয়া েয়। ওই েৃত্যাশ্লগুশ্লর উকলে� 
েকর শ্িক্েকির জন্য চরেশ্িশ্ভশ্তিে ‘শ্িিা-পুশ্তিো’ রেনারও শ্সদ্ধান্ত চনওয়া েয়। একক্কত্র তৃতীয় চথকে পঞ্চম চরেশ্ি 
পয্ন্ত মূলত িুশ্ি পাঠ্য বইকয়র উপর শ্নভ্র েরা েকয়কছ। এে, ‘পাতাবাোর’ এবং িুই, ‘আমাকির পশ্রকবি’। অন্যশ্িকে 
ষষ্ এবং সপ্তম চরেশ্িকত ‘সাশ্েত্য চমলা’ (বাংলা ভাষা), ‘পশ্রকবি ও শ্বজ্ঞান’ (পশ্রকবি শ্বজ্ঞান), ‘আমাকির পৃশ্থবী’ 
(ভূকগাল) এবং ‘অতীত ও ঐশ্তে্য’ (ইশ্তোস), এই োরশ্ি পাঠ্যপুতিেকে যুক্ত েরা েকয়কছ। প্শ্তশ্ি পাঠ্য বইকয়র 
েকয়েিা শ্নব্াশ্েত পাঠকে চেন্দ্র েকর গকি চতালা েকয়কছ এে শ্বতৃিত েৃত্যাশ্ল মানশ্েত্র (Activity Map)। সংশ্লিষ্ট 
‘শ্িিা-পুশ্তিো’-কত েৃত্যাশ্লগুশ্লকে  উিােরি শ্েসাকব চি�াকনা েকয়কছ। ‘অ্যাকেড ইশ্নশ্সকয়শ্িভ্ স্ ’ একক্কত্র শ্িক্েমণ্ডলীর 
উপর ভরসা চরক�কছন। শ্িক্েগি এই শ্িিা-পুশ্তিোর সাোয্য শ্নকয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চকলর সংসৃ্শ্ত, ভাষা, সমাজকবাি, 
পশ্রকবি চেতনা ও মানুকষ মানুকষ সম্পকে্র শ্ভশ্তিকত নতুন নতুন আরও অকনে েৃত্যাশ্ল শ্নম্াি েরকত পারকবন এবং 
শ্িক্ািানও অকনে চবশ্ি আঞ্চশ্লে ও প্াসশ্গেে েকয় উঠকত পারকব। শ্িক্াথ্ীর পশ্রশ্েত আঞ্চশ্লে জ্ঞান ও চবাকির 
সকগে সমৃ্পক্ত এই েৃত্যাশ্লগুশ্ল পাঠ্য বইকয়র পাঠ�ণ্ডগুশ্লকে আরও সেজকবাি্য এবং আন্তশ্রে েকর তুলকত পারকব। 
শ্িক্েকির প্েশ্লত পঠন-পাঠন িারার মকি্য অনুপ্কবি না েকরও, এই েৃত্যাশ্লগুশ্লর শ্িিা চরেশ্িেকক্র মকি্য শ্িক্েকির 
োজকে আরও সেজ ও োয্েরী েকর তুলকত পারকব বকল মকন েকর অ্যাাকেড ইশ্নশ্সকয়শ্িভ্ স্ । এমনিা সম্ভব েকলই 
পুতিেগুশ্লর উকদেি্য শ্সদ্ধ েকব।
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চেনা ছকে অকেনা েথাঃ

শ্িশু চিক� েীভাকব

২০১১ সাকল পশ্চিমবকগের নতুন পাঠক্রকম এেশ্ি বৃেতির শ্িক্ি চক্কত্রর Learning space-এর উকলে� রকয়কছ। কসই 
চক্ত্রশ্ির চেন্দ্রশ্বনু্দকত রকয়কছ এেজন শ্িক্াথ্ী। কক্ত্রশ্ি শ্নম্াি েকয়কছ চয িিশ্ি শ্বষয় শ্নকয় তা েল;-

১)  শ্িশু স্ব-শ্ি�কনর (অনুমান-অনুসধোন-পরীক্া শ্নরীক্া ও আশ্বষ্ার) মাি্যকম শ্ি�কব।

২) সামাশ্জে প্শ্ক্রয়ায় শ্িশুকির জ্ঞান শ্নম্াি (Knowledge construction) ঘিকব।

৩) শুিু পিা বা চল�া নয়, নানা িরকনর মাি্যম সেকযাকগ শ্ি�ন েকব সাশ্ব্ে ও শ্বতৃিত।

৪) বাতিব জীবন ও আঞ্চশ্লে জ্ঞান চথকে শ্ি�ন (প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতামূলে শ্িক্া) শুরু েকব এবং তা জীবকনর চক্কত্র 
‘প্াসশ্গেে’ েকয় উঠকব; অথ্াৎ শ্বি্যােে্া চথকে পাওয়া, অশ্জ্ত অশ্ভজ্ঞতা শ্িকয় জীবকনর সমস্যা সমািান েরকত 
সক্ম েকব এবং শ্বি্যালকয় শ্িক্াগ্েি মানুকষর োকছ অপশ্রোয্ েকয় উঠকব।

৫) শ্িক্াথ্ীরা নানা িরকনর মূল্যকবাকির শ্িক্া পাকব এবং ব্যশ্ক্তগত ও সামাশ্জে েল্যাকি তা ব্যবোর েরকত পারকব।

৬) শ্িক্াথ্ীকির সমাজ, পশ্রকবি ও স্বাস্্য সম্পশ্ে্ত সকেতনতার শ্বোি ঘিকব।

৭) জ্ঞান-কবাি-প্কয়াগ-ব্যশ্তক্রম শ্নরূপি-শ্বকলিষি-সংকলিষি-সূত্র প্িয়ন ও সৃজকনর মাি্যকম শ্িক্াথ্ীরা শ্নকজকির শ্ি�ন 
সম্পন্ন েরকত পারকব।

৮) সৃজনমূলে শ্িক্া েে্ার �কল শ্িশু মকনর সুষম শ্বোি ঘিকব।

৯) শ্িক্াথ্ীকির আত্মশ্বশ্াস গকি উঠকব এবং তারা চবৌশ্দ্ধে, সামাশ্জে, শিশ্েে, ভাশ্ষে, প্াকক্াশ্ভে (Emotional), 
নান্দশ্নে (Aesthetic) ও ব্যশ্ক্তগত িক্তা ও চেৌিল অজ্ন েরকত পারকব।

১০) শ্িক্াথ্ীকির মকি্য ‘�লা�কলর মবষম্য’ েমকব এবং সেল চক্কত্র শ্িক্াথ্ী শ্নকজর আত্মপ্োি ঘিাকত পারকব। 

২০১১ সাকল নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূশ্ে োলু েওয়ার পর এই রাকজ্য শ্ি�ন মান চেমন েল, তা বুকঝ উঠকত এ�নও 
পয্ন্ত চোনও সমীক্া েয়শ্ন। তবু গত েকয়ে বছকর পশ্চিমবকগে চযভাকব চবসরোশ্র শ্িক্াপ্শ্তষ্ান গকি উঠকত চি�া 
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যাকচ্ছ আর সরোশ্র সাোয্যপ্াপ্ত শ্বি্যালকয় শ্িক্াথ্ীর সং�্যা চযভাকব দ্রুত হ্াস পাকচ্ছ তাকত পশ্রশ্স্শ্ত চয ভাল নয়, 
তা স্পষ্ট। শ্মড- কড শ্মকলর মকতা োলু ইনকসশ্ন্টভ স্ীম এই ক্কয়র প্বিতা চরাি েরকত পারকছ না। সম্প্রশ্ত ‘আসার’-এর 
শ্রকপাকি্ শ্িশুকির পঠন মান ও গশ্িত চবাকির মান সম্পকে্ এরাকজ্যর চয শ্েত্র উকঠ একসকছ, এেেথায় তা চমাকিও 
আিাপ্ি নয়। অন্যশ্িকে, শ্িশুকে আগামী শ্িকনর আত্মশ্বশ্াসী, েম্িীল ও মুক্ত মকনর মানুষ শ্েসাকব গকি তুলকত শুিু 
মূল্যায়কন প্াপ্ত নম্বর শ্িকয়ই তা সম্ভব েকব না। এজন্য োই শ্িশুর মকি্য শ্বশ্-জাগশ্তে ও সামাশ্জে মূল্যকবাি গকি 
চতালা এবং তার জন্য চরেশ্িেকক্ পঠন-পাঠকন ব্যাপে পশ্রবত্ন আনা প্কয়াজন। সরোর ইশ্তমকি্য শ্বি্যালয় পশ্রোঠাকমা 
সে অন্যান্য সুকযাগ-সুশ্বিার শ্বপুল পশ্রবত্ন ঘশ্িকয়কছন। প্াথশ্মে শ্িক্ায় শ্মড-কড শ্মল, শ্সকলবাকসর আিুশ্নেীেরি, 
সেপাঠক্রশ্মে োয্াবলীকত অথ্সাোয্য, শ্িক্ে প্শ্িক্ি এবং শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির চবতনক্রম বৃশ্দ্ধ ইত্যাশ্ির মাি্যকম 
সরোর এেশ্ি গশ্তিীল ব্যবস্া গকি চতালার েম চেষ্টা েরকছন না। তবু চোথাও চযন এেিা অভাব চি�া যাকচ্ছ, যা 
োশ্খিত লকক্্য চপঁছকত বাকরবাকর বািা শ্িকচ্ছ।

আসকল বাতিকব যা চি�া যাকচ্ছ তা েল, কযাগ-শ্বকয়াগ-গুি-ভাকগর মকতা সািারি গাশ্িশ্তে িারিাও চতমনভাকব অকনকেই 
শ্ি�কত পারকছ না। তার উপর আবার এই গাশ্িশ্তে িারিাকে বাতিকব প্কয়াগ েরার সামথ্্য অজ্কনর শ্বষয়শ্ি চতা 
অকনে িূকরর ব্যাপার। িুব্ল পঠন ক্মতার োরকি চোনও শ্লশ্�ত পাঠ্যাংকির অকথ্াদ্ধাকর চযমন তারা অক্ম, কতমনই  
জীবকন প্কয়াজনীয় োয্েরী সাক্রতার লক্্যও চমাকিও পশ্রপূরি েকচ্ছ না। শ্বশ্-প্েৃশ্ত ও পশ্রকবি সংক্রান্ত জ্ঞানগুশ্ল 
তাকির োকছ শ্নতান্তই েু্যইকজর উতিকরর মকতা। কোনও সমস্যাকে অনুসধোন ও আশ্বষ্াকরর িৃশ্ষ্টকত চি�ার অভাকব 
তাকির মকি্য সামশ্গ্ে পশ্রকবিকবাি গকি উঠকছ না। কোনও সামাশ্জে ও ব্যশ্ক্তগত মূল্যকবাি গকি চতালার সুকযাগই 
তারা পায় না চরেশ্িেকক্র মকি্য। সবই তাকির োকছ তথ্য�ণ্ড এবং মৃিশ্তকত রা�ার শ্বষয়। �কল তারা না চোকম না 
যকজ্ঞ। শ্বি্যালকয়র পঠন-পাঠন তাকির জীবকন চয চতমন চোনও গুিগত পশ্রবত্ন আনকত পারকছ না, তা চবাঝা যাকচ্ছ 
চছাি চছাি সমীক্ার �লা�ল চথকেই। 

শ্বেকল্পর সধোকন চনকম প্থকমই শ্িশু েীভাকব চিক� তার সূত্রগুশ্ল চজকন চনওয়া যাে। তার আকগ চজকন চনওয়া যাে 
গুিগত মাকনর শ্িক্া েী?   

গুিগত মাকনর শ্িক্া বলকত এেেথায় যা চবাঝায় তা েলঃ 
১)  শ্িশুর যুশ্ক্তশ্নভ্র িৃশ্ষ্টভগেীর প্সারতা বৃশ্দ্ধ

২) পশ্রকবি সম্পকে্ সকেতনতা বৃশ্দ্ধ

৩) সামাশ্জে সম্পে্গুশ্লর সিথ্ে েে্া 

৪) চিিকপ্ম ও চিকির শ্নয়মনীশ্তর প্শ্ত রেদ্ধািীলতা 

৫) আত্মশ্বশ্াস গকি চতালা

৬) োয্েরী সাক্রতা ও গাশ্িশ্তে িারিা বৃশ্দ্ধ 

৭) োত, মশ্তিষ্ ও হৃিকয়র সংকযাগ সািকনর মাি্যকম শ্িশুর শ্িক্ার মান বৃশ্দ্ধ 

৮) বৃশ্তিমূলে সামথ্্য শ্বোি 

৯) পয্কবক্ি, উদ্াবন ও অনুিীলকনর সামথ্্য বৃশ্দ্ধ

১০) শ্িশুর সামাশ্জে ও ব্যশ্ক্তগত মূল্যকবাকির শ্বোি 

১১) শ্িশুর সৃজনিীলতা ও েল্পনা িশ্ক্তর শ্বোি এবং ব্যশ্ক্তগত ও সামাশ্জে চক্কত্র উকদ্গ চথকে উতিরকির ক্মতা 
অজ্ন

১২) সমাকজ এেজন সুস্ ‘মানুষ’ শ্েসাকব গকি ওঠা 
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১৩) তথ্য সংগ্কের িক্তা ও তার যুশ্ক্তশ্সদ্ধ ব্যবোর

এ�ন প্্ েল, প্েশ্লত ব্যবস্ায় এই গুিগত মাকনর শ্িক্া পাওয়া যশ্ি সেজ না েয়, তকব ‘শ্বেল্প সধোন’ েরকত 
েকব চেনা ছকের বাইকর।

শ্িশু চযভাকব চিক� তার সূত্রসধোনঃ (শ্ি�কনর আিশ্ি সূত্র) 
২০০৫ সাকল জাতীয় পাঠক্রকমর রূপকর�া নাকম যুগান্তোরী িশ্ললশ্ি পাঠ েরকল এই সূত্রগুশ্লর সধোন চমকলঃ

১)  প্াথশ্মে তিকর প্িান চযাগ্য চোনও জ্ঞানই �ণ্ড �ণ্ডভাকব চিওয়া উশ্েত নয়। অথে বাতিকব চি�া যায় চয, কোনও 
চরেশ্ির পাঠ্যপুতিে �ণ্ড �ণ্ডভাকবই মতশ্র। শ্বষয় শ্বভাজন �ণ্ডীেৃত। ঘন্টা বাশ্জকয় ক্াকসর সময়সীমাও শ্নয়শ্্রিত। 
শ্বষয় চথকে শ্বষয়ান্তকর যাওয়ার ব্যবস্া না েকল শ্িক্াথ্ীর িৃশ্ষ্টকেও বহুমু�ী েরা যায় না। এেসকগে সম্পে্যুক্ত 
িারিাগুশ্ল স্পষ্ট েয় না। তাই শ্নশ্ি্ষ্ট শ্বষয় চথকে শ্বষয়ান্তকর যাওয়ার ক্মতা গকি তুলকত েকব শ্িশুর মকি্য। এই 
পদ্ধশ্তকে বকল অনুবধে প্িালী (Principles of co-relation)। এই পদ্ধশ্তকত শ্িক্াথ্ী চিক� অকনে তািাতাশ্ি। 
চযমন িরুনঃ

২) শ্িশু শ্নকজ শ্নকজ চিক�। বাবা, মা, শ্িক্ে, আকিপাকির পশ্রকবি ও এলাোর মানুষজন তাকে চছাি চছাি সাোয্য, 
ইশ্গেত ও সূত্র িশ্রকয় শ্িকত পাকরন। সকেতনভাকব এই প্শ্ক্রয়াশ্ি ঘিকল শ্িশুর মকি্য চয শ্ি�ন োঠাকমা (Learning 
structure) ক্রমি শ্নশ্ম্ত েয় চস�াকন তার োরপাকি এেিা ভারা বাঁিা (Scaffolding) শুরু েয়। এেিা 
শ্নম্ীয়মাি বাশ্ির োরপাকি চযমন ভারা বাঁিা েয় চতমনই। এিা শ্িশুকে দ্রুত শ্ি�কত সাোয্য েকর। একে বকল 
স্ব-শ্ি�ন ও ভারাবধেন পদ্ধশ্ত (Self-learning and scaffolding Method)। একত শ্িশু অকনে দ্রুত ও 
শ্নভ্ুলভাকব চিক�।

৩) স্ব-শ্ি�কনর মাি্যকম এই জ্ঞানশ্নম্াি (Knowledge Construction) শুিুমাত্র চরেশ্িেকক্র মকি্যই েকব তা নয়। 
শ্িক্াথ্ীর জ্ঞান ও চবাকির সকগে বশ্েজ্গকতর বাতিবতাকে সম্পে্যুক্ত েরকত না পারকল এই শ্নম্াি অসমাপ্ত চথকে 
যায়। বশ্ে্শ্বি্যালয় শ্ি�ন এেশ্ি িশ্ক্তিালী প্শ্ক্রয়া। এ�াকন পয্কবক্ি, কিানা, বলাবশ্ল এবং শ্নকজর মকতা েকর 
বুকঝ চনওয়ার ক্মতা োয্েরীভাকব ব্যবহৃত েয়। পশ্রশ্েত বাতিব জীবকনর সকগে সংকযাগস্াপন েকল শ্িক্াথ্ী চিক� 
তািাতাশ্ি। 

৪) পাশ্রবাশ্রে ও চগাষ্ী জীবন চথকে পাওয়া জ্ঞান, সামথ্্য ও েম্কেৌিল মানুষকে দ্রুত েম্ক্ম েকর চতাকল।[অতীতোকল 
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শ্নরক্র স্পশ্ত, শ্িল্পী ও োশ্রগররা চয অনুপম স্াপত্য ও শ্িল্প মতশ্র েকর চগকছন, তা আজ উচ্শ্িক্ার অন্দকর 
স্াপত্যশ্বি্যার পাঠ্য] শ্বি্যালয় শ্িক্ায় এই জ্ঞাকনর গুরুত্ব েম নয়। যত চবশ্ি এই আঞ্চশ্লে জ্ঞান ও সামথ্্যকে 
পাঠ্যসূশ্ের প্াসশ্গেে েে্ায় োকজ লাগাকনা যাকব, ততই শ্িক্াথ্ী দ্রুত ও শ্ন�ঁুতভাকব তা শ্ি�কত পারকব।

৫) চয চোনও জ্ঞান ও চবাি সম্পকে্ শ্িশুর মকি্য এেশ্ি অন্তিৃ্শ্ষ্ট গকি তুলকত পারকল বাশ্ে োজগুশ্ল সেজ েকয় 
যায়। শ্বষয়শ্ি শ্নকয় এেশ্ি সামশ্গ্ে িারিা গকি না ওঠা পয্ন্ত পাঠ্যপুতিকে যাওয়া এেিা ভুল পিকক্প। তাই 
সংশ্লিষ্ট শ্বষয়শ্ি শ্নকয় নানান রেকমর োজ েরাকনাই বাঞ্ছনীয়; কযমন চবি শ্েছু সৃজনমূলে োজ, োকতর োজ, 
গল্প চিানা-বলা, অশ্ভনয় েরা, িৃি্য-রোব্য প্যুশ্ক্তর ব্যবোর েরা ও আকলােনা েরা, কছাি চছাি শ্বষয় শ্নকয় 
তে্-শ্বতে্ েরা বা বশ্ে্শ্বি্যালকয়র বাতিবকে পয্কবক্ি ও সমীক্া েরা। একে অন্তি্ৃশ্ষ্টমূলে শ্ি�ন (Insightful 
Learning) বকল। এই পদ্ধশ্তকত শ্িশুর শ্ি�ন পূি্াগে েকত পাকর।

৬) শ্িশু েল্পনা েরকত ভালবাকস; কসই সকগে ওই েল্পনাকে শ্বশ্ভন্নভাকব বাতিকব রূপিান েরকতও ভালবাকস। এিা 
ঘকি তার োরি, শ্িশু স্বভাকব অনুেরিশ্প্য়। তাই প্শ্তশ্ি জ্ঞান ও চবাি শ্নম্াকির প্শ্ক্রয়ায় শ্িশুর েল্পনা িশ্ক্ত 
ও তা পুনঃসৃজন (Re-cration) েরার ক্মতাকে ব্যবোর েরকত সুকযাগ শ্িকত েকব। নািে, গান, গল্প বলা, ছশ্ব 
আাঁো, েশ্রত্রাশ্ভনয়, ক�লািূলা, োকতর োজ, পশ্রেল্পনা মতশ্রর মকতা শ্বশ্ভন্ন োকজর মাি্যকম শ্িক্াথ্ী চেনা 
বাতিকবর পুনঃসৃজন েরকত পাকর। এগুশ্ল চস যতই েরকব, ততই তার চবাি ও চমিা উভয়ই বৃশ্দ্ধ পাকব। শ্িক্ায় 
যা এে িারুি উপকযাগী পদ্ধশ্ত।

৭) শ্িশু িলগতভাকব শ্ি�কত পাকর তািাতাশ্ি। কয চোনও জ্ঞান বা চবাকির েে্া প্থকম িলগতভাকব েওয়া উশ্েত; 
পরবত্ীকত তা শ্িশুর ব্যশ্ক্তগত িারিা বা চবাকির জায়গায় স্ান চপল শ্েনা তা নজর েরকত েকব। শ্িশু ব্যথ্ েকল 
তাকে পুনরায় উপযুক্ত ইশ্গেত ও সূত্র প্িান (Scaffolding) েকর ওই তিকর শ্নকয় চযকত েকব। এই প্শ্ক্রয়াশ্িকে 
চরেশ্িেকক্র অভ্যন্তকর এবং বাশ্েকর-উভয়কক্কত্রই প্কয়াগ েরা প্কয়াজন। এই পদ্ধশ্তকে বলা েয় সামাশ্জে জ্ঞান 
শ্নম্াি (Socially Constructed Knowledge) পদ্ধশ্ত। এেশ্ি শ্নরক্র মানুষও সামাশ্জে প্শ্ক্রয়ায় চযভাকব 
জীবনযাপন েরকত চিক�, কসই এেই প্শ্ক্রয়ার প্কয়াগ শ্বি্যালয় শ্িক্ার অন্দকরও ব্যাপেভাকব পশ্রবত্ন ঘিাকত 
পাকর।

৮) িব্ চিানা, িকব্র অথ্ চবাঝা, িব্ আিান-প্িান েরা, িব্ শুকন বুঝকত পারা, িকব্র মাি্যকম শ্েন্তা েরকত পারা 
এবং িব্ ব্যবোকর মকনর ভাব প্োি েরকত পারা শ্িশুর গুরুত্বপূি্ িক্তা। পয্কবক্ি েরকত চগকলও লাকগ 
িব্। িরুন, তৃতীয় চরেশ্ির এেজন শ্িক্াথ্ী ভুল েকর আম গাকছর েলুি েকয় যাওয়া পাতাকে ‘পাো আম’ ভাবল। 
পয্কবক্কির পর তার ভুল ভাঙল। এই সমগ্ ঘিনাশ্িকত িুশ্ি িব্ তার মনকে বারবার নািা শ্িকয়কছ-‘েলুি পাতা’  
ও ‘পাো আম’। এই িুশ্ি িব্ই তার জানা না থােকল তার পয্কবক্ি, অনুসধোন ও শ্সদ্ধান্ত গ্েি সম্ভব েত না। 
আসকল শ্েছু শ্েন্তা েরকত চগকল বা োজ েরকত চগকল আমাকির মাথায় েকয়েশ্ি ‘িব্’ ও িব্ চথকে জাত শ্েছু 
ছশ্ব মশ্তিকষ্ প্থম নািা চিয়। এই িব্ শ্িকয়ই আমরা শুশ্ন, বশ্ল ও প্োি েশ্র। কয চোনও েনকসপ্ট বা 
পাঠ�ণ্ডকে শ্নকয় িব্েে্ার মাি্যকম একগাকল তা শ্িশু স্ায়ীভাকব শ্ি�কত পাকর। এরজন্য মানস মানশ্েত্র (Mind 
mpping) পদ্ধশ্ত অবলম্বন েরকল �ুব তািাতাশ্ি শ্িশু পাকঠর শ্বষয়বস্তু আয়কত্ব আনকত পাকর। মানস মানশ্েত্র 
শ্নম্াকির মাি্যকম িব্জাল গঠন শ্িশু শ্ি�কনর এেশ্ি উপকযাগী সূত্র। পাশ্�কিরও শ্নজস্ব স্বর বা োেশ্ল আকছ। 
শ্নকজকির মজশ্বে ও  সামাশ্জে প্কয়াজন একে অপরকে চবাঝাকত তারা ওইসব িব্ োকজ লাগায়। মানব সমাকজর 
প্শ্তশ্ি শ্েন্তন, েকথাপেথন, কবাি ও পয্কবক্কির জন্য লাকগ উপযুক্ত িব্। মানুকষর মুক�র িব্ বা িব্গুচ্ছ 
চবশ্রকয় আসার আকগ মশ্তিকষ্ এেিা ঘিনা ঘকি। মশ্তিকষ্র মকি্য রকয়কছ লক্ লক্ শ্নউরন। এই শ্নউরনগুশ্ল েল 
মশ্তিকষ্র ভাষা বা িব্। এেশ্ি শ্নউরকনর সকগে অন্য শ্নউরকনর সংকযাগ ঘিকল এেিা ঝলোশ্ন (Flashing) েয় 
এবং পশ্রিাকম মশ্তিকষ্র মকি্য এেিা অথ্ মতশ্র েয়। এে এেিা ঝলোশ্নর সকগে মুক�র িকব্র ঘশ্নষ্ট সংকযাগ 
থাকে বকলই আমরা েথা বলকত পাশ্র। এইরেম এে এেিা ঝলোশ্নর �লশ্রুশ্তকত শ্িশুশ্ির মকন েকয়শ্ছল ‘গাকছ 
এেিা পাো আম’ আকছ। পকর চস ভাল েকর অনুসধোন েকর এবং সািৃি্য ও পাথ্ে্য শ্নরূপকির ক্মতা প্কয়াগ 
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েকর। ত�নও এেইভাকব সংশ্লিষ্ট শ্নউরকন শ্নউরকন সংকযাগ স্াশ্পত েয় এবং অথ্পূি্ ঝলোশ্ন েয়। এবার চস 
আশ্বষ্ার েকর চয চস ভুল েকরকছ। ত�নই তার মু� শ্িকয় সংশ্লিষ্ট িব্ চবশ্রকয় আকস, ‘ওিা পাো আম নয়, মরা 
েলুি পাতা’। আমরা যা শ্েছু অনুভব েশ্র, ইচ্ছা েশ্র, শ্েন্তা েশ্র, পয্কবক্ি েশ্র, সব�াকনই ‘িব্’ অনুঘিকের 
োজ েকর। আমরা ‘িব্’ শ্িকয় ভাশ্ব আবার ‘িব্’ ব্যবোর েকর ভাবনা প্োি েশ্র। তাই পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর 
‘িকব্র উপযুক্ত েে্া’ সামশ্গ্েভাকব শ্িক্াকে প্াসশ্গেে েকর চতাকল। উপযুক্ত িব্ সেকযাকগ েথা চিানা, েথা 
বলা, অথ্পূি্ভাকব পিা, বুশ্ঝকয় বা গুশ্ছকয় চল�ার মকি্য শ্িকয় এই িব্েে্া ঘকি। এমনশ্ে নািে অশ্ভনয়,  েশ্রত্র 
অশ্ভনয়, সংগীত, তে্-শ্বতে্, মানুকষর সাকথ েকথাপেথন, সমীক্াপত্র পাঠ, সমীক্াপকত্র িু-এে েথায় চল�া, 
পারস্পশ্রে আকলােনা ইত্যাশ্ির মাি্যকমও এই েে্া িশ্ক্তিালী েয়। একে বকল ‘িব্ জাল ও িব্ ভান্ডার শ্নম্াি’ 
(Word semantics and lexical treasure development) পদ্ধশ্ত । চযমন িরুন, ‘রান্নাঘর’ বলকলই এেশ্ি 
তৃতীয় চরেশ্ির শ্িশুর চক্কত্র শ্েছু িব্ বা িব্গুচ্ছ মকন পকি। কযমন ‘থালা,’ ‘বাশ্ি,’ ‘ঘশ্ি,’ ‘োতা,’ ‘উনুন,’ 
‘বাসন-কোসন,’ ‘কবশ্সন,’ ‘সাবান,’ ‘কিিলাই,’ ‘লাইিার,’ ‘পাত্র,’ ‘নুন,’ ‘কতল,’ ‘ঝালমিলা’ ইত্যাশ্ি অকনে শ্েছু। 
শ্িশুর বয়স বািার সাকথ সাকথ িকব্র উপযুক্ততা শ্নকয় তার চবাি বাকি। মান্য ভাষার প্ভাব তার উপর শ্ক্রয়ািীল 
েয় এবং সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ভাবনার মবশ্েত্র¨ মাথায় চরক� শ্িশুর িব্ েে্ার মানও বাকি। এই িব্ েে্ার মান যত 
বাকি শ্িক্াথ্ীর চমিা ও বুশ্দ্ধর প্োি ততই পশ্রলশ্ক্ত েয়। করেশ্িেকক্র অভ্যন্তকর চোে বা বাশ্েকর সব্কক্কত্রই 
িব্েে্ার মান শ্িক্াথ্ীর চবৌশ্দ্ধে জ্ঞান ও সামাশ্জে মূল্যকবািকে অকনে চবশ্ি প্াসশ্গেে েকর তুলকত সক্ম েয়। 
পুরুশ্লয়া, বােুিা, বীরভূকমর মকতা চজলাগুশ্লকত এই েে্ার মান যত বািাকনা েকব ততই শ্িশু শ্ি�কব চবশ্ি। এশ্ি 
চরেশ্িেকক্ প্থাগত সাক্রতা ও পাঠ্য বইকয়র েে্া নয়, বরং এশ্ি এেশ্ি জীবনশিলী (Life skill) যার মান উন্নত 
না েকল এেশ্ি শ্িশু ভশ্বষ্যকত পূি্াগে মানুকষ পশ্রিত েকত পাকর না। তাই এই পদ্ধশ্ত অবকেলা েকর শ্িশুর 
চোনও শ্িক্া স�ল েকত পাকর না।
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চেনা ছকে অকেনা েথাঃ                             
প্াসশ্গেে শ্িক্া

লুপ্তপ্ায় প্াসশ্গেে শ্িক্ার ত্বেতালাি                                          

[োরশ্ি সূত্র]

এেথা শ্ঠে, অতীত শ্িকনর আন্তশ্রে শ্িক্েকির শ্িক্ািাকনর মান এযুকগ ক্রমি যাশ্্রিে গিশ্িক্ায় পশ্রিত েকচ্ছ। 
চরেশ্িেক্গুশ্ল েকয় উকঠকছ গতানুগশ্তে, পরীক্া শ্নভ্র, শ্িক্ে শ্নয়শ্্রিত ও চযাগান সব্স্ব। যুশ্ক্তশ্নভ্র জ্ঞান-শ্বজ্ঞান 
েে্ার পশ্রবকত্ নানান তথ্য, নাম ও সূকত্রর গলািঃেরি আর গশ্িকতর যাশ্্রিে েে্া, িক্তা ও সামথ্্য অজ্কনর পশ্রবকত্ 
িংসাপকত্র চসরার চসরা নম্বকরর জন্য মশ্রয়া চেষ্টা, ব্যশ্ক্তগত ও সামাশ্জে মূল্যকবাকির পশ্রবকত্ স্বাথ্পরতা ও অসম 
প্শ্তকযাশ্গতা আর আিুশ্নে মনন সমৃদ্ধ পশ্রিত মানুষ মতশ্রর পশ্রবকত্ এেশ্ি �শ্ণ্ডত অি্শ্িশ্ক্ত য্রিমানকব পশ্রিত 
েওয়ার প্বিতা শ্িন শ্িন চবকি েকলকছ। �কল সামাশ্জে চবাি শ্বলুপ্ত েকচ্ছ, পশ্রকবি শ্বপন্ন েকচ্ছ, প্ােৃশ্তে ভারসাম্য 
শ্বনষ্ট েকচ্ছ, সশ্েষু্তার অভাব চি�া যাকচ্ছ এবং যুশ্ক্তসগেত মুক্ত মকনর শ্েন্তায় চি�া যাকচ্ছ মিন্যতা। সীমােীন চলাকভর 
শ্িোর েকচ্ছ সমাজ, আর জীবনযাপকন, েকম্, শ্বশ্াকস চি�া যাকচ্ছ শ্নষ্ার অভাব। এমনিা অবি্য চিিজুকি এে 
জাতীয় অবক্কয়র সময়। তবু এই িুঃসমকয় প্েশ্লত িারার অশ্ভমু� বিল েকর চ�লা যায় ত�নই, যশ্ি শ্িক্ায় চগািা 
চথকেই জাশ্তর ভশ্বষ্যৎ নাগশ্রেকির োকছ এে নতুন িৃশ্ষ্টভগেীর অবতারিা েরা যায়। এ�াকনই এযুকগর শ্িক্েকির 
ভূশ্মো গুরুত্বপূি্ েকয় উঠকছ এবং তাঁকির ভূশ্মোও দ্রুত পশ্রবশ্ত্ত েকত েকলকছ।

এন.শ্স.এ�. (NCF) ২০০৫-এ যতই সুপাশ্রি থােুে, গত পকনকরা বছকর চরেশ্িেক্ এ�নও পয্ন্ত প্াসশ্গেে (Contexul) 
ও স্াশ্নে (Place-based) েকয় উঠকত পাকরশ্ন। কোনও চরেশ্িেক্কে শ্িশুর জীবকন প্াসশ্গেে েকর তুলকত েকল 
পাঠ্যসূশ্েকে শ্িশুর জীবকনর সকগে যুক্ত েরকত েকব। গত েকয়ে বছকর পাঠ্যসূশ্ের অশ্িোংিই শ্িশুর জীবকনর অনুসারী 
েকলও শ্বি্যালকয়র পঠন-পাঠকন তার চোনও ছাপ পিকছ না। �কল পঠন-পাঠকনর উপকযাশ্গতাও চোক� পিকছ না। 
এ�াকন এেিাই পথ; তা েল পঠন-পাঠনকে প্াসশ্গেে েকর চতালা। কসিা েরকত চগকল নীকের েকয়েশ্ি শ্িে নজর 
রা�কত েকবঃ
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১) পাকঠর অভ্যন্তকর শ্নশ্েত বাত্ার অনুসধোন ও প্াসশ্গেে শ্িক্াঃ 
চয চোনও পাকঠর অভ্যন্তকর েতেগুশ্ল বাত্া রকয়কছ। কসগুশ্ল শ্েছুিা শ্িশুর সামথ্্য শ্নম্াি সংক্রান্ত, শ্েছুিা তার 
ব্যশ্ক্তগত িৃশ্ষ্টভগেী ও মূল্যকবাি শ্নকয়, আবার শ্েছুিা সামাশ্জে েত্ব্য-িাশ্য়ত্ব ও আিি্ ভাবনা সংক্রান্ত। এগুশ্লই ওই 
পাঠশ্ির আসল েথা। এই আসল েথাগুশ্ল শ্েশ্নিত েরা �ুব জরুশ্র। িরুন, তৃতীয় চরেশ্িকত ‘�ুল’ নাকম এেশ্ি 
রূপেথা-শ্ভশ্তিে গল্প আকছ। ও�াকন শ্তনশ্ি ‘চমৌশ্লে বাত্া ও মূল্যকবাি’ শ্েশ্নিত েরা চযকত পাকর।

ে) শ্িশুর েল্পরাকজ্যর েশ্রত্রকে েল্পনা েরকত পারা েল শ্িশুর জীবকন এেিা গুরুত্বপূি্ িক্তা। এই েল্পনার ক্মতা 
চথকেই মানুষ ভশ্বষ্যৎকে বুঝকত পাকর এবং চসইমকতা আকগ চথকে পশ্রেল্পনা েরকত পাকর। শুিু শ্েত্রের বা 
ভাস্র েল্পনাপ্বি মানুষ নয়, শবজ্ঞাশ্নেরাও আিকত েল্পনাপ্বি মানুষ যারা েল্পনািশ্ক্তকে যুশ্ক্তপূন্ সমািান সূকত্র 
পশ্রিত েরকত চপকরকছন। অন্যশ্িকে এেজন শ্েত্রের মবজ্ঞাশ্নে না েকয়ও এমন ছশ্ব আঁেকত পাকরন, যা আগামী 
শ্িকন মবজ্ঞাশ্নেকে নতুন আশ্বষ্াকরর সূত্র িান েরকত পাকর। তাই শ্িশুর মকি্য েল্পনািশ্ক্ত বাশ্িকয় তুলকত তাকে 
শ্িকত েকব নানান েৃত্যাশ্ল আর োকজর স্বািীনতা। শুিু ‘�ুল’ গল্পিা পশ্িকয় প্ক্াতির েরাকল এই ক্মতার বৃশ্দ্ধ 
ঘিকব না। তাই শ্িশুর নান্দশ্নে এবং েল্পনাোমী শ্িল্পী মন শ্নকয় োই নানান েৃত্যাশ্ল। 

�) ‘বীজ চথকে �ুল ও �ল’ এই শ্বষয়শ্ি শ্িশুর প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতার শ্বষয়। শ্েন্তু শ্বি্যালকয় চসভাকব এর েে্া েয় 
না। একত শ্িশুর মকি্য গাছ-গাছিার প্শ্ত ভালবাসা ও ব্যশ্ক্তগত মমত্বকবাি গকি ওকঠ। তাছািা এ�াকন শ্িক্াথ্ী 
প্ােৃশ্তে রেস্যকে শ্নশ্বিভাকব পয্কবক্কির সুকযাগ পায়। নািে, গান, বাগান মতশ্রর মকি্য শ্িকয়ই তার পয্কবক্ি 
ক্মতা ও প্েৃশ্তর প্শ্ত মমত্বকবাকির শ্বোি েয়।

গ) ‘প্েৃশ্তর রং এবং প্েৃশ্ত চথকে রং’ এই ভাবনাশ্িও এই গকল্পর এেশ্ি িশ্ক্তিালী বাত্া। এ�াকন শ্িক্াথ্ীরা এেিা 
সত্য আশ্বষ্ার েরকত পাকর, কয প্েৃশ্তই আসকল সব রকঙর মাশ্লে। কয চোনও শ্িশুই প্ােৃশ্তে দ্ব্য শ্মশ্িকয় 
নানান রঙ বানাকত পাকর। ছশ্ব আঁো বা রং মতশ্রর মকতা েৃত্যাশ্ল এ�াকন �ুব উপকযাগী।

এইভাকব মূল বাত্াগুশ্ল শ্েশ্নিত েরার পর চসগুশ্ল শ্নকয় শ্িশুর জানার ইচ্ছা, ভাল লাগার শ্বষয়, ব্যশ্ক্তগত ও সামাশ্জে 
িৃশ্ষ্টভগেী, তার পয্কবক্ি ক্মতা, যুশ্ক্তপরম্পরায় শ্েন্তা েরার ক্মতা, মান্য ভাষায় েথা বলা বা শুকন চবাঝার মকতা 
নানান ক্মতার েে্া েকত পাকর। পাঠ্য বইকয়র প্থাগত েে্ার পূকব্ এভাকবই পাঠ্য শ্বষকয়র বাত্াগুশ্লকে শ্িশুর জীবকনর 
সকগে প্াসশ্গেে েকর তুলকত েকব। এশ্ি প্াসশ্গেে শ্িক্ার এেশ্ি পূব্িত্ ।

২) বাতিব অশ্ভজ্ঞতার সকগে সংকযাজন ও প্াসশ্গেে শ্িক্াঃ      
শ্িক্াকে প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে েরকত েকল পাঠ পশ্রকবিনার চেৌিল বিকল চ�লকত েকব। শ্িক্কের েত্ব্য েল প্শ্তশ্ি 
শ্বষয়কে শ্িশুর শ্নজস্ব অশ্ভজ্ঞতার সাকথ সংযুক্ত েরা। প্শ্তশ্ি শ্িশুর শ্েছু-না-শ্েছু প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতা আকছ। কসগুশ্ল 
গকি ওকঠ শ্িশুর পাশ্রবাশ্রে এবং আঞ্চশ্লে জ্ঞান ও আকিপাকির পশ্রকবি চথকে। কস পশ্রবার ও সমাকজর অকনেকেই 
চেকন; তাকির আেরি সম্পকে্ও তার অশ্ভজ্ঞতা থাকে। প্েৃশ্ত ও পশ্রকবকির অকনে শ্েছু িারিা ওর স্পষ্ট। শ্বি্যালয় 
না শ্গকয়ই এই জ্ঞান লাভ েকরকছ চস। এিাই মানুকষর স্বাভাশ্বে জ্ঞান শ্বোি। এেজন শ্নরক্র মানুকষর মকি্যও 
এইরেম নানান জ্ঞান গকি ওকঠ পশ্রকবি ও সমাজ চথকে। �কল স্বাভাশ্বে জ্ঞান েে্ার িারায় শ্িশু অকন্যর শ্নকি্ি 
ছািাই তার শ্নজস্ব চেৌতূেল, জানার ইচ্ছা, অগে সঞ্চালকনর স্বাভাশ্বে প্বিতা, শ্নজস্ব চবাি ও বুশ্দ্ধর ব্যবোর েকরই 
অকনে জ্ঞান লাভ েকর। কস�াকন চয চয প্শ্ক্রয়া স্বাভাশ্বেভাকব অবলম্বন েকর তা েলঃ

 y সবশ্েছু গভীরভাকব পয্কবক্ি েরা।  

 y চলােজ ও সৃজনমূলে োকজ আেষ্ি চবাি েরা।। 

 y শুনকত শুনকত আর বলকত বলকত েথা বলা চি�া ও েথা শুকন চবাঝা। 

 y এেসকগে চোক� চিক� আর োকন শুকন চোনও শ্বষয় হৃিয়গেম েরা।
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 y চোনও শ্েছু শুকন তার চভতকরর বাত্াশ্ি আন্দাজ েরকত পারা। 

 y োকত-নাকত োজ েকর তািাতাশ্ি বুকঝ চনওয়ার ক্মতা; ইত্যাশ্ি।

পাঠ পশ্রোলনার সময় শ্িক্েকে শ্িশুর এই আজমে লাশ্লত স্বাভাশ্বে িক্তার উপর শ্নভ্রতা রা�কতই েকব। তােকলই 
পাঠশ্ি শ্িশুর প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে শ্িক্ায় পশ্রিত েকব। এর�কল পাঠ্য বইকয়র চোনও পাঠ চযমন প্াসশ্গেেভাকব 
গুরুত্ব পায়, কতমনই আঞ্চশ্লে জ্ঞাকনর গভীকর শ্গকয় সংশ্লিষ্ট সমস্যার মূল সূত্র  শ্িশুরা সেকজই আশ্বষ্ার েরকত পাকর 
এবং তাকে বৃেতির জ্ঞান অজ্কনর চক্কত্র ব্যবোর েরকত পাকর। কযমন তৃতীয় চরেশ্ির ‘�ুল’ গল্পশ্িকত চয�াকন ‘পশ্র’ 
শ্নকয় েে্া আকছ, কস�াকন শ্িক্ে যশ্ি শ্িশুকে মজা েকর রূপেথার গল্প চিানান বা িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লকত চোনও 
েল্পরাকজ্যর েশ্রকত্রর োশ্েনী চি�ান, তকব শ্িশুরা তা ‘োঁ’ েকর চিক� এবং চিাকন। এবার শ্িক্ে যশ্ি বকলন, “কযমন 
�ুশ্ি েল্পনা েকর োল সবাই রূপেথার ঘিনা বাশ্নকয় শ্নকয় আসকব। োল এশ্নকয় এেিা মজার আসর বসকব”, তকব 
শ্িক্াথ্ীরা সামাশ্জে সূকত্র পাওয়া নানান রূপেথার োশ্েনী চভকব শ্নকয় শ্নকজরাই নতুন নতুন গল্প বানাকত পাকর। 
এভাকবই োঁকির বুশ্ির েরো োিার রূপেথা চথকেই মানুকষর েন্দ্রাশ্ভযাকনর পশ্রেল্পনা মতশ্র েকয়শ্ছল। েল্পনা চথকে 
শুরু েয় শ্বজ্ঞাকনর জয়যাত্রা। এিাই েল শ্নজস্ব ক্মতা ও অশ্ভজ্ঞতার সকগে সংশ্লিষ্ট পাকঠ আকলাে্য ভাবনার প্াসশ্গেে 
সংকযাগসািন। এইভাকব শ্িশু পাশ্রবাশ্রে ও সামাশ্জে জ্ঞান ও অশ্ভজ্ঞতাকে চরেশ্িেকক্ চিকন আনকত পাকর। এেইভাকব 
‘বীজ চথকে �ুল ও �ল’ পকব্ শ্িক্ে শ্িশুকির োকত-নাকত োজ েশ্রকয় তাকির প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতার বৃশ্দ্ধ ঘিাকত 
পাকরন; এই অশ্ভজ্ঞতার চবশ্িরভাগই শ্িশুরা তাকির পশ্রবার ও সমাজ চথকে আেরি েকর শ্বি্যালয় প্াগেকন ব্যবোর 
েরকত পাকর। অনুরূপভাকব, করেশ্িেকক্র অভ্যন্তকর এই শ্বষয় শ্নকয় গান, ছিা, নািকের মকতা নানা চলােজ মাি্যকমর 
ব্যবোরও েরা যায় আর ‘মানস মানশ্েত্র’ েে্ার মাি্যকম তার অশ্ভজ্ঞতায় থাো নানান বস্তু, ঘিনা, শ্ক্রয়ার সকগে উপযুক্ত 
সংশ্লিষ্ট িব্জালকে সংযুক্ত েরা যায়। অন্যকক্কত্র শ্বি্যালকয়র বাইকর পঞ্চাকয়ত, সরোশ্র ও চবসরোশ্র অশ্�স, কপাষ্ট 
অশ্�স, ব্যাকঙ্র মকতা এলাোর শ্বশ্ভন্ন প্শ্তষ্ান ঘুকর চিক� চস�ান চথকে সম্ভব েকল নমুনা সংগ্ে েকর আনকত পাকর 
শ্িশুরা। এলাোর মানুষজকনর সকগে েথা বকল তাকির অশ্ভজ্ঞতা চিানার সুকযাগ চপকল শ্িশুর স্বাভাশ্বে অশ্ভজ্ঞতা ও 
সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আরও পশ্রিীশ্লত েকয় ওকঠ। �কল সংশ্লিষ্ট পাকঠর বাত্াশ্িও আরও অথ্পূি্ েকয় যায়। বাতিব জগকতর 
অশ্ভজ্ঞতা চথকে চস চয সূত্রশ্ি শ্নকজই আশ্বষ্ার েকর তাকে চস সেকজ সংশ্লিষ্ট পাকঠর উন্নততর জ্ঞান ও চবাকির সকগে 
সংযুক্ত েরকত পাকর। এমনিা েকলই শ্বি্যালকয়র শ্িক্া স্ানীয় বাতিব জগকতর সকগে অকনে চবশ্ি সগেশ্তপূি্ েকয় যায় 
এবং শ্িশুও বাতিবকবাি ও অশ্ভজ্ঞতার মাি্যকম শ্বষয়শ্িকে অনুিাবন েরকত আরামকবাি েকর। এ�াকনই শ্িক্া েকয় 
ওকঠ প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে।

৩) শ্িশুর আনন্দকবাি ও প্াসশ্গেে শ্িক্াঃ
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শ্িক্াকে স্াশ্নে ও প্াসশ্গেে েরকত েকল চয েৃত্যাশ্লই গ্েি েরা চোে না চেন তা েকত েকব শ্িক্াথ্ীকেশ্ন্দ্রে, 
আনন্দিায়ে এবং আেষ্িীয়। আর তা েরকত চগকল শ্িশু েীকস আনন্দ পায় তা বুঝকত েকবঃ

ে) কয�াকন স্বািীনতা চস�াকনই আনন্দ ।

�) কয�াকন এেিু জানা শ্েন্তু অকনেিা অজানা চস�াকন ওই রেকস্যর চর�া চভি েরকত আনন্দ। 

গ) মজা েকর োকত-নাকত পরীক্া-শ্নরীক্া েরকত আনন্দ।

ঘ) শ্িশুর চেনা জগৎ অথ্াৎ চেনা ঘিনা, কেনা পশ্রকবি, কেনা ভাষা ও েথা, কেনা চলােজ সংসৃ্শ্ত, কেনা মানুষ 
ও তাকির মতামত বা অশ্ভজ্ঞতার চছাঁয়া চপকল শ্িশুর মকন আরামকবাি েয় ও আনন্দকবাি আকস।

ঙ) মজািার প্শ্তকযাশ্গতায় থাকে আনন্দ। 

ে) এেই সাকথ চোক� চিক� এবং োকন শুকন শ্েছু বুঝকত আনন্দ।

ছ) সৃজনমূলে েৃত্যাশ্লর মাি্যকম চোনও শ্েছু েরকত ও জানকত আনন্দ। 

জ) নতুন প্যুশ্ক্ত ও জ্ঞান-শ্বজ্ঞাকনর উপেরকির মুক�ামুশ্� েকত আনন্দ। 

ঝ) ভুকলর ভয় না থােকলই আনন্দ। 

ঞ) শ্িক্েরা োকছর বধুের মকতা েকয় পাকি থােকল আনন্দ।

উপকরর িিশ্ি িত্ বাি শ্িকল চোনও পাঠই শ্িশুর জীবকন প্াসশ্গেে েকয় উঠকত পাকর না।

৪) স্ানীয় সামাশ্জে জনকগাষ্ী ও প্াসশ্গেে শ্িক্াঃ 
শ্বি্যালকয়র শ্বোি চোনও ব্যশ্ক্তগত উকি্যাগ েকত পাকর না। শ্বি্যালয় শ্নকজই এেশ্ি শ্মশ্ন সমাজ। শ্বি্যালকয়র পশ্রোলন 
সশ্মশ্ত, শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো, অশ্ভভাবে-অশ্ভভাশ্বোকির সকগে স্ানীয় এলাোর মানুষ, পঞ্চাকয়কতর সিস্য, আিােম্ী, 
সামাশ্জে উন্নয়কন অংিগ্েিোরী সরোশ্র, আিাসরোশ্র ও চবসরোশ্র সংস্া ও সংগঠকনর েম্ী সবারই এই উকি্যাকগ 
শ্নজ শ্নজ ভূশ্মো ও িাশ্য়ত্ব রকয়কছ। যা মকন চরক�ই শ্িক্ায় প্াসশ্গেেতা শ্নকয় আকলােনা েরকত েকব। শ্বি্যালয় 
েৃত্যাশ্লর সকগে ‘স্ানীয় সামাশ্জে জনকগাষ্ী’ (Community)-কে যুক্ত েরকত না পারকল শ্িশুর শ্িক্া প্াসশ্গেে ও 
স্াশ্নে েকয় উঠকব না। তাই পাঠগুশ্লর মকি্য চোথায় চোথায় এই েশ্মউশ্নশ্িকে যুক্ত েরার সুকযাগ আকছ তা �ুঁকজ 
চবর েরকত েকব। িরুন, কোনও মানুষ শ্যশ্ন ভাল গল্প বলকত পাকরন, কলােগান েরকত পাকরন, নানান োকতর োজ 
েকর তার সংসার শ্নব্াে েকরন, শ্যশ্ন োষবাকসর োকজ িারুন িক্, �ুকলর োকষ শ্বকিষজ্ঞ, পঞ্চাকয়কত োজ েকরন, 
সরোশ্র বা আিা-সরোশ্র গিকসবী শ্েসাকব োজ েকরন বা চস্বচ্ছাকসবী সংগঠন োলান আবার পাোকি েিা, যুকদ্ধ 
যাওয়া, আপৎোলীন োকজ অংিগ্েি েরা, মানুকষর আপি-শ্বপকি পাকি িাঁিাকনায় যাঁর অশ্ভজ্ঞতা আকছ এমন মানুষকে 
শ্বি্যালকয়র শ্বশ্ভন্ন েৃত্যাশ্লর সকগে যুক্ত েরাই যায়। ে�নও তাঁকির োকছ শ্গকয় আবার ে�নও তাঁকিরকে শ্বি্যালকয় 
চডকে একন এই সংকযাগ রক্া েরা যায়। এই প্শ্ক্রয়া যতই শ্নয়শ্মতভাকব ঘিকব ততই শ্িশুর পাঠ ক্রমি সেজ ও 
ঘকরায়া (Homely) েকয় উঠকব। এশ্ি শ্িশুর অনুিাবকনর মাত্রাকে অকনে িশ্ক্তিালী ও চজারিার েরকত পারকব। ত�ন 
শ্িশুর শ্িক্া েকয় উঠকব যকথষ্ট প্াসশ্গেে। 
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চেনা ছকে অকেনা েথা

ভাবনাশ্িকে রূপিান েরকত উকি্যাগ
[োরশ্ি চক্ত্র] 

োশ্খিত উকি্যাকগর মূল চক্ত্র েল, এই চয ৮ চথকে ১৪ বছকরর শ্িশুরা প্থাগত পঠন-পাঠকনর বাইকর তাকির জীবন 
ও জগৎ শ্নকয় সংশ্লিষ্ট প্াসশ্গেে েৃত্যাশ্ল এবং তাকির োশ্খিত সামথ্্য ও মূল্যকবাকির েে্া েরকব। পাঠ্যপুতিকের সংশ্লিষ্ট 
পাঠশ্ি শুরু েরার আকগ েকয়েশ্িন িকর। শ্িক্ে এই েে্া েশ্রকয় চনকবন। কমৌশ্লে সামথ্্য ও মূল্যকবাকির েথা মাথায় 
চরক� উিােরিস্বরূপ চবি শ্েছু েৃত্যাশ্ল উকলে� েকর চরেশ্িশ্ভশ্তিে েৃত্যাশ্লর শ্িিা-পুশ্তিো নাকম তৃতীয় চথকে পঞ্চম 
চরেশ্ির জন্য শ্তনশ্ি পৃথে পুশ্তিো রশ্েত েকয়কছ পরবত্ী �ণ্ডগুশ্লকত। ওই পুশ্তিোগুশ্লর সাোয্য শ্নকয় চরেশ্ি শ্িক্েগি 
আরও অকনে িরকনর েৃত্যাশ্ল শ্নম্াি েরকত পারকবন। বত্মান শ্িিা-পুশ্তিোয় সামশ্গ্েভাকব প্াসশ্গেে শ্িক্ার শ্িিা 
চিওয়া েকয়কছ। বাশ্ে শ্তনশ্ি চরেশ্িশ্ভশ্তিে শ্িিা-পুশ্তিোয় উকলে� েরা েকয়কছ সংশ্লিষ্ট েৃত্যাশ্ল। এই পুশ্তিোগুশ্লকত 
তৃতীয় চরেশ্ির জন্য চনওয়া েকয়কছ ‘পাতাবাোর’ কথকে নয় (৯)শ্ি গল্প/েশ্বতা এবং আমাকির পশ্রকবি চথকে িুই (২)
শ্ি অি্যায়। েতুথ্ চরেশ্ির জন্য ‘পাতাবাোর’ কথকে আিশ্ি (৮) পাঠ এবং ‘আমাকির পশ্রকবি’ কথকে ছশ্ি (৬) অি্যায় 
এবং পঞ্চম চরেশ্িকত ‘পাতাবাোর’ কথকে সাতশ্ি (৭) পাঠ এবং ‘আমাকির পশ্রকবি’ কথকে পােশ্ি (৫) অি্যায়। একক্কত্র 
প্শ্তশ্ি পাঠকে এে বা এোশ্িে উপভাবমূকল (Sub-theme) শ্বভাশ্জত েরা েকয়কছ যাকত পাঠশ্ির মকি্য শ্নশ্েত  
শ্িক্িীয় চমৌশ্লে বাত্া, ভাবনা ও মূল্যকবািগুশ্ল শ্েশ্নিত েকত পাকর। শ্িশুর শ্িক্িীয় এই শ্বষয়গুশ্লকে শ্েশ্নিত েরার 
িাশ্য়ত্ব শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োর। এরপর শ্তশ্ন প্শ্তশ্ি উপভাবমূকলর মকি্য েী েী িরকনর স্ানীয় উপািাকনর ব্যবোর েরা 
যাকব তারও এেশ্ি তাশ্লো মতশ্র েরকবন। একে বলা চযকত পাকর শ্ি�ন প্যুশ্ক্তকত স্ানীয় উপািাকনর ব্যবোর (Use 
of local element in Learning engineering)। এশ্ি েকত পাকর স্ানীয় ভাষা, এলাোর প্ােৃশ্তে সম্পি, স্ানীয় 
সমস্যা, স্ানীয় সমাকজর মানুষজন, উৎসব, তাকির অথ্শনশ্তে অবস্া, সামাশ্জে েশ্রত্র, এলাোর বাজার-োি, 
শ্মলনকমলা, এলাোর প্শ্ত গব্কবাি, স্ানীয় চলােশ্িল্প ও েতিশ্িল্প ও তার প্শ্ত রেদ্ধাকবাি, স্ানীয় শ্েরােশ্রত জ্ঞান, 
প্যুশ্ক্ত ও অশ্ভজ্ঞতা ইত্যাশ্ি। কয চোনও পাঠ শুরু েরার আকগ চক্ত্র প্স্তুশ্ত শ্েসাকব এই স্াশ্নে উপািাকনর যথাকযাগ্য 
ব্যবোর েরা োই। তাই এই উকদেকি্য প্শ্তশ্ি উপভাবমূকলই োরশ্ি চক্ত্র শ্েশ্নিত েরা চযকত পাকর। এ�ন চিক� চনওয়া 
যাে ওই োরশ্ি চক্ত্র েী েী েকত পাকরঃ

উপভাবমূকলর োরশ্ি চক্ত্রঃ
১) শ্িশুর মশ্তিকষ্ ‘িব্জাল ও ভাষভান্ডার’ শ্নম্াি এবং তা েরকত নানান শ্লশ্�ত মাি্যকমর ব্যবোরঃ সংশ্লিষ্ট উপভাবমূল 

অনুযায়ী শ্বতৃিত ‘িব্জাল’ শতশ্র েরকত েকব এবং এই িব্ভাণ্ডাকর থােকব েথ্য ভাষাসে মান্য ভাষার িব্ ও 
িব্গুচ্ছ। এগুশ্লর েে্া ও প্কয়াগ েরকত েরকত োশ্খিত মাকনর রেবি, েথন, পঠন, পয্কবক্ি, শ্েন্তন ও অনুিাবন 
সামথ্্য গকি উঠকব। িব্ ব্যবোকরর চক্কত্র স্ানীয় েথ্য ভাষা চথকে মান্য ভাষায় উকতিারিই লক্্য েকব সেকলর।

২) পাকঠর অভ্যন্তকর শ্নশ্েত শ্িশুর োকছ নতুন বাত্া ও ভাবনাগুশ্লকে শ্িশুর শ্নকজর পশ্রবার, কেনা বাতিব জগৎ ও 
পশ্রকবকির সকগে শ্মশ্িকয় পয্কবক্ি েরাকনার ব্যবস্া েরা। এ�াকন শ্িক্েকে নানান বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্ল শ্নম্াি 
েরকত েকব। এরজন্য শ্িক্েকির পশ্রেশ্ল্পত সমীক্াপত্র শ্নম্াি, শ্ববরি চপকির েে্া এবং বাতিব চথকে শ্নিি্ন 
সংগ্ে েকর আনার উপযুক্ত ব্যবস্া গ্েি েরকত েকব। আর তার সাকথ োই োজ োলাকনার মকতা নূ্যনতম িু-োরশ্ি 
িব্ পিা ও চল�ার ক্মতা।

৩) সৃজনিীল েৃত্যাশ্ল ও চলােজ মাি্যকমর ব্যবোরঃ এশ্ি এেশ্ি গুরুত্বপূি্ চক্ত্র। প্শ্তশ্ি উপভাবমূলকে চেন্দ্র েকর 
শ্িক্েকেই �ুঁকজ চবর েরকত েকব চোথায় চোথায় েী েী িরকনর সৃজনিীল োকজ শ্িশুকে যুক্ত েরা যায় এবং 
সংশ্লিষ্ট শ্বষয় সম্পকে্ চবাি মতশ্র েরকত সাোয্য েরা যায়। নািে, গান, েশ্রত্রাশ্ভনয়, পুতুল মতশ্র, ছশ্ব আঁো, 
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মাশ্ির োজ, ছিা মতশ্র, গল্প বলা, গল্প চিানা, তে্-শ্বতে্ েরা, রঙ েরা, বাগান সাজাকনা ইত্যাশ্ির মকতা নানা 
েৃত্যাশ্ল। যা ওই পশ্রশ্স্শ্তর সকগে �াপ �ায় তা পশ্রেল্পনা ও শ্নম্াি েরা শ্িক্েকিরই োজ। শ্িক্াথ্ীরা অংিগ্েি 
েকর চয চোনও অনুষ্ানকে শ্নকজকির মকতা েকর উপস্াপনা েরকত পাকর। তাই এই োকজর সকগে চরেশ্িেকক্ 
এেশ্ি ‘সামগ্ী ভান্ডার’(T.L.M Bank) শতশ্র েরকত েকব।  এেই সাকথ ছশ্ব ও গকল্পর গ্ন্াগার এবং শ্িক্াথ্ীকির 
োজ সংরক্কির ব্যবস্া েরকত েকব। প্েল্পশ্ভশ্তিে োকত-নাকত োকজর দ্ব্য ও সরঞ্ামগুশ্ল সংরক্কির ব্যবস্া 
েরকত েকব চরেশ্িেকক্র মকি্য। 

৪) িৃি্য-রোব্য মাি্যমকে ব্যবোর েকর শ্িশুর জ্ঞান, কবাি শ্বকলিষি ও সংকলিষি িক্তাকে আরও উন্নত েকর চতালাঃ 
এ�াকন আকগ চথকে মতশ্র রা�কত েকব অশ্ডও-শ্ভসু্যয়াল ক্ীপগুশ্ল। এগুশ্ল শ্িশুকে তার স্াশ্নে অশ্ভজ্ঞতার শ্ভশ্তি 
চথকে বৃেতির িারিার জগকত স্াপন েরকত পারকব। অন্যশ্িকে যা শ্িশুর একেবাকরই িৃশ্ষ্টকগাের নয়, তাও পকরাক্ 
প্ত্যক্ি েরাকত পারকব।  

এবার উপকরর োরশ্ি চক্ত্র শ্িকয় শ্বষয়গুশ্ল স্পষ্ট েকর চিওয়ার চেষ্টা েশ্রঃ

 ১) িব্জাল ও িব্ ভাণ্ডার শ্নম্াি ও নানান শ্লশ্�ত মাি্যকমর ব্যবোর
ইশ্তমকি্য শ্িশু েীভাকব চিক� এশ্ি বলকত শ্গকয় এই শ্বষয়শ্ির অবতারিা েরা েকয়কছ। মশ্তিকষ্র শ্বোকির জন্য শ্িশুর 
জীবকন প্থম সাত-আি বছর �ুবই গুরুত্বপূি্ সময়। এই সমকয়র মকি্য মশ্তিকষ্র সমু্� েক্ (Frontal head) 
পুকরাপুশ্র মতশ্র েকয় যায়। ওই েকক্র বামশ্িকের অংিশ্ি শ্িকয় এেশ্ি শ্িশু য�ন যুশ্ক্ত শ্বোর, প্যািাি্ আশ্বষ্ার, সূত্র 
শ্নম্াি, োকত-নাকত োজ েরকত পারার চেৌিল ও গাশ্িশ্তে বুশ্দ্ধর পশ্রোলনা েরকত পাকর এবং সাকথ সাকথ বাম 
জানলা শ্িকয় যাবতীয় জাগশ্তে ঘিনা, বাতিবতা, আর জশ্িল স্বাথ্শ্েন্তা শ্বকলিষি ও ব্যা�্যা েরকত পাকর; ত�ন ডান 
শ্িকের অংকি েকল সৃজনমু�ী চবাকির শ্বোি, পারস্পাশ্রে সম্পে্ রক্ার চেৌিল, আর নানান নান্দশ্নে ও সামাশ্জে 
মূল্যকবাকির প্োি এবং চসইসকগে ডান জানালা শ্িকয় এই িরকনর যাবতীয় জাগশ্তে উপািাকনর ত্বে, অশ্ভজ্ঞতা ও 
েে্ার আগ্ে ঢুকে পকি মশ্তিকষ্।

এইভাকব মশ্তিকষ্র ডান ও বাম অংি পশ্রসু্ি েকত থাকে অন্তত এগাকরা/বাকরা বছর বয়স পয্ন্ত। িুশ্ি অংকির মকি্য 
আবার এেশ্ি চযাগসূত্র আকছ যার মাি্যকম শ্িশু এে অংকির উপািান শ্নকয় অন্য অংকি শ্নশ্চিকন্ত পশ্রপাে েরকত 
পাকর। শ্িশুর বংিগশ্ত (Heredity) ও পশ্রকবি (Environment) অনুসাকর এই পশ্রপাকের শ্বকিষত্ব শ্ভন্ন শ্ভন্ন েয়। 
আর এই সমতি অপাকরিকনর জন্য অনুঘিে শ্েসাকব োজ েকর োজার োজার িব্ ও িব্গুচ্ছ। মনুকষ্যতর প্ািীর 
চতমন চোনও মৃিশ্ত চনই, তার োরি তাকির মশ্তিকষ্ িব্ভাণ্ডার শ্নম্াকির চোনও পশ্রসর চনই। স্ায়ুশ্বজ্ঞানীকির মকত, 
মানুকষর মশ্তিকষ্ রকয়কছ চোশ্ি চোশ্ি শ্নউরন। এই শ্নউরনগুশ্ল মশ্তিকষ্র ভাষা। এে শ্নউরকনর সকগে অন্য শ্নউরকনর 
সংকযাকগ ঘকি নতুন রসায়ন। ত�ন নতুন ভাবনা, যুশ্ক্ত ও অনুভকবর ভাষা চজকগ ওকঠ। শ্নউরকন শ্নউরকন সংকযাগ 
ঘশ্িকয় শ্িকত পাকর পয্কবক্ি, শ্েন্তন, েকথাপেথন, যুশ্ক্ত প্িি্ন, সৃজনিম্ী বা োকত-নাকত োজ এবং সংকেত বা 
পিা ও চল�া। প্শ্তশ্ি চক্কত্রই শ্নউরন-জাত নতুন চবাি বা অশ্ভজ্ঞতাকে অনুভব েরকত চগকল বা প্োি েরকত চগকল 
অথবা আিানপ্িান েরকত চগকল, এমনশ্ে পরীক্া-শ্নরীক্া েরকত চগকলও সংশ্লিষ্ট শ্বষয় উপযুক্ত িব্ ও িব্গুচ্ছ 
প্কয়াজন েয়। মানুষ তাই প্াশগশ্তোশ্সে যুগ চথকেই শ্নকজকির মকতা িব্ ও িব্গুচ্ছ মতশ্র েকর শ্নউরকনর এই 
শ্বশ্েত্র সংকযাগকে আরও সম্পন্ন েকর তুকলকছ। �কল িীকর িীকর মানুকষর মশ্তিকষ্ লক্ লক্ িকব্র ভাণ্ডার মতশ্র 
েকয়কছ। প্শ্ত মুহুকত্ নতুন নতুন িব্ও মতশ্র েকচ্ছ মানুকষর মগকজ। অন্যশ্িকে এেশ্ি শ্নউরন চযকেতু মশ্তিকষ্র 
আোকি এেইসকগে ভয়ঙ্র দ্রুতগশ্তকত স্ান পশ্রবত্ন েরকত পাকর, তাই চস এেই সকগে এেই জাতীয় অকনে ভাল 
তথ্য ও চবািকে মানুকষর মগকজ উদ্াশ্সত েরকত পাকর। অবি্যই তার সকগে যুক্ত থাকে নানান িব্ ও িব্গুচ্ছ। এই 
িব্ ও িব্গুচ্ছগুশ্ল জাকলর মকতা এেিা �াঁি মতশ্র েরকত পাকর। �কল এেিা শ্নউরকনর সংকযাকগর সাকথ এ�ন 
অকনে শ্নউরকনর সকগে এেই সমকয় সংকযাগ মতশ্র েকত পাকর। �কল মানুষ এেই িরকনর সম্পে্যুক্ত িব্ ও িব্গুচ্ছ 
এে সাকথ মৃিশ্তকত আনকত পাকর। �কল চছাি চছাি অশ্ভজ্ঞতা ও মৃিশ্তর সকম্লকন এেিা বৃেতির  ভাবনা, িারিা বা 
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চবাকি চপঁছকত পাকর। একেই বলা চযকত পাকর ‘িব্জাল ও িব্ভাণ্ডার শ্নম্াি’। আি চথকে বাকরা বছর বয়স এতই 
গুরুত্বপূি্  এেিা সময় চয এই  সময় শ্িশুর মশ্তিকষ্র মকি্য ঘকি যায় শ্নউরন শ্নউরকন েশ্েত সংকযাগ। এশ্ি  শ্বপুল 
পশ্রমাকি ঘকি। �কল চোনও শ্েছু ভাবকত ও প্োি েরকত তার মকি্য িুি্ম ইচ্ছা গকি ওকঠ। েথা বলার আর শ্নকজর 
োকত েকর চি�ার ইকচ্ছ চথকে এিাই চবাঝা যায়। অন্যশ্িকে িব্ বা েথা শুনকত শুনকত, শ্েছু চি�কত চি�কত বা 
প্কয়াগ েরকত েরকত সংশ্লিষ্ট িব্গুশ্লর সকগে তার এেপ্োর অশ্ভকযাজন মতশ্র েকয় যায়। ত�ন চয চোনও েথা 
শুনকত, বলকত, পিকত, শ্ল�কত, কোনও শ্েছু শ্েন্তা েরকত, কয চোনও মাি্যকম শ্নকজকে প্োি েরকত ওই িব্গুশ্লই 
সাোয্য েকর। শ্নউরকন শ্নউরকন সংকযাগ লধি অশ্ভজ্ঞতা এবং তা চথকে জাত সংশ্লিষ্ট িকব্র ভাণ্ডার েল শ্িশুর চমিা 
ও চবািিশ্ক্ত। �কল অশ্ভজ্ঞতা বাছাই েকর সংশ্লিষ্ট িব্েে্া বাকরা/কতকরা বছর পয্ন্ত জাশ্র রা�কল শ্িশুর মশ্তিকষ্র 
সমু্� েক্ সবিাই উপযুক্তভাকব পশ্রপূি্ েকয় উঠকত পাকর। 

এই শ্বজ্ঞানশ্ি জানকলই শ্িশুর সব োকজর চপছকন আসল ক্মতার উৎসশ্ি জানা যায়। তা েল অশ্ভজ্ঞতাশ্ভশ্তিে 
িব্জাল ও িব্ভাণ্ডার শ্নম্াি। এই সত্যশ্িকে অবকেলা েকর শ্বি্যালকয় শ্নতান্তই প্থাগত পঠন-পাঠন ও অনুিীলনীর 
োজ েরা েকল তাকত তার িক্তার পূি্াগে প্োি ঘকি না। অন্যশ্িকে শ্বি্যালয় ব্যবস্ায় এই চমৌশ্লে জীবনশিলীশ্ি 
(Life-skill) মাথায় চরক� আকিৌ োজ েয় না। আমাকির গৃেীত প্েকল্প এই জীবনশিলীশ্ির েে্াকে পশ্রেল্পনামাশ্�ে 
সামকন চরক� বাশ্ে সবশ্েছু সম্পন্ন েরার উকি্যগ চনওয়া েকয়কছ।      

এ�াকন এেিা বি প্্ রকয়কছ। এই জীবনশিলীর েে্া সাক্রতা ও গাশ্িশ্তে েে্া চথকে েতিা শ্ভন্ন। সািারিভাকব 
সাক্রতার েে্া েল, শ্লশ্�ত বি্ ও িকব্র সাোকয্য শ্িক্ােে্া। শ্বি্যালয়তিকর প্েশ্লত ব্যবস্া এই সাক্রতার েে্া শ্িকয়ই 
সংঘশ্িত েয়। �কল িুশ্ি চক্ত্রকে এেই বকল মকন েরা অবান্তর শ্েন্তা নয়। তবু যশ্ি আমরা আরও এেিু গভীকর 
শ্বকলিষি েশ্র তকব চি�ব, কয োরশ্ি মূল সাম্থ্য এেশ্ি শ্িশুকে জাগশ্তে বাতিকবর সকগে যুক্ত েরকত পাকর তা েল 
রেবি, েথন, পয্কবক্ি ও প্োিন। কিানা ও বলার সকগে  শ্লশ্�ত বি্ বা অক্করর চোনও সংকযাগ চনই। তকব চিকষর 
িুশ্ি সামথ্্য অথ্াৎ পয্কবক্ি ও প্োিকনর চক্কত্র শ্েছুিা সংকযাগ রকয়কছ। পয্কবক্ি ও প্োিকনর িুকিা শ্িেই 
আকছ। একক্কত্র ে�নও বি্ বা অক্র প্কয়াজন েয়, আবার ে�নও প্কয়াজন েয় না। পয্কবক্কির চক্কত্র বি্, অক্র 
ও িকব্র শ্লশ্�ত রূকপর সাকথ অথ্পূি্ সংকযাগকে পঠন িক্তা (Reading skill) বকল। এিা সরব বা নীরব িু'রেমই 
েকত পাকর। অন্যশ্িকে বি্, অক্র ও িব্ ব্যবোর েকর শ্নকজর মকনর ভাব প্োি েরাই েল শ্ল�ন িক্তা (Writing 
skill)। প্েৃশ্তকে গভীরভাকব চি�কত বকি্র শ্লশ্�ত রূকপর প্কয়াজন পকি না। শ্েন্তু এও এে প্োর পিা। বন্যপ্ািীর 
আোর-আেরি ও আবোওয়ার রেমক�র নজর েরাও চতা এেপ্োর পঠন িক্তা। একক্কত্র শুিু বি্, অক্র ও 
িকব্র শ্লশ্�ত রূকপর সকগে সংকযাগ প্কয়াজন েয় না। মানুষ নািে, গান, োকতর োজ, োকত-নাকত পরীক্া-শ্নরীক্ার 
মাি্যকম চোনও বাত্া বা ভাব প্োি েরকত পাকর। কসকক্কত্রও বি্, অক্র ও িকব্র শ্লশ্�ত রূকপর প্কয়াজন েয় না। 
�কল চয চক্কত্র শ্লশ্�ত রূকপর প্কয়াজন চনই চসকক্কত্র োয্েরী সাক্রতার চোনও সম্পে্ চনই। তকব এইসব চক্কত্র 
শ্লশ্�ত না চোে, অশ্ভজ্ঞতাকেশ্ন্দ্রে শ্নউরন সংকযাজন ও সংশ্লিষ্ট িব্ ও িব্গুকচ্ছর সংকযাগ ব্যাপেভাকবই ঘকি। তাই 
িব্জাল ও িব্ ভাণ্ডার শ্নম্াকির োজ শুিুমাত্র শ্বি্যালয় শ্ভশ্তিে সাক্রতার োজ নয় বরং এশ্ি শ্িশুর উপযুক্ত িব্ 
শ্নভ্র চমিা ও চবাি শ্নম্াকির োজ এবং এে সামাশ্জে উন্নয়কনর োজ। 

অন্যশ্িকে, এেথাও বাতিব চয চযকেতু আমাকির শ্িক্াব্যবস্া এেমাত্র শ্লশ্�ত বস্তুর পঠন-পাঠন ও শ্ল�কনর মকি্য শ্িকয়ই 
সম্পন্ন েয়, তাই শ্বি্যালয় শ্ভশ্তিে োজ েরকত েকল জ্ঞাকনর শ্লশ্�ত রূপশ্িকে একেবাকর অবকেলা েরা সম্ভব নয়। 
এছািাও শ্িশুর জীবনযাপকনর মকি্য এই শ্লশ্�ত রূকপর অনুপ্কবি ঘকিকছ গভীরভাকব। এেশ্ি আি (৮) বছকরর শ্িশুর 
োকছ শ্লশ্�ত উপেরি ভীষিই জরুশ্র এেশ্ি শ্বষয়। শ্নয়শ্মত সংবািপত্র পাঠ শ্নচিয়ই শ্বি্যালয় শ্ভশ্তিে সাক্রতার 
েে্া নয়। শ্বি্যালয় গ্ন্াগার চথকে বইপত্র নাশ্মকয় একন শ্িশুকির মকি্য ছশ্ব সমশ্বিত সেজ ছিা ও গকল্পর বইকে শ্লশ্�ত 
উপেরি শ্েকসকব ব্যবোর েরা শ্নচিয়ই চেনা সাক্রতার �রম্যাকি পকি না। শ্বি্যালকয় শ্মশ্ছল েরকত চয চছাি চছাি 
চপাষ্টার শ্ল�কত েকব চস�াকনও শ্লশ্�ত রূকপর েে্া আকছ। তবু তা প্েশ্লত অকথ্ সাক্রতার েে্া নয়। কতমনই গ্াকম 
সমীক্া েরকত শ্গকয় সমীক্াপকত্র িু’োরশ্ি িব্ পিা এবং মতামত শুকন িু’এে েথায় শ্লক� রা�াকেও শ্ে আমরা চসই 
অকথ্ সাক্রতার বলকত পাশ্র? না, তা পাশ্র না। শ্িক্াকে প্াসশ্গেে েরকত শ্গকয় চয বৃেতির েৃত্যাশ্ল চনওয়া প্কয়াজন 
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েয় এগুশ্ল তার এে এেিা উপেরি মাত্র। এ�াকন পাঠ্য বইকয়র চোনও অনুিীলনী চনই। প্কয়াজনীয় শ্লশ্�ত উপেরি 
ব্যবোকরর মাি্যকম শ্িশুর শ্িক্া চযমন প্াসশ্গেে েকত পাকর, কতমনই এর পািাপাশ্ি শ্িশুর নূ্যনতম পঠন ও শ্ল�ন 
সামথ্্য োয্েরীভাকব বৃশ্দ্ধ চপকত পাকর। শ্িশুর সামশ্গ্ে ব্যশ্ক্তকত্বর বৃশ্দ্ধ ও শ্বোি ঘিাকত তাই নানান শ্লশ্�ত  
উপেরকির ব্যবোর ভীষিই প্কয়াজন।

এবার চিক� চনওয়া যাে, েী েী িরকনর পদ্ধশ্ত ও শ্লশ্�ত উপেরি শ্বি্যালকয়র অভ্যন্তকর ব্যবোর েরা যায়।

ে) মানস মানশ্েত্র শ্নম্াি ও িব্াথ্ আশ্বষ্ার পদ্ধশ্তঃ 
শ্বি্যালকয়র অভ্যন্তকর এবং চরেশ্িেকক্ মানস মানশ্েত্র (Mind mapping) শ্নম্াকির উকদেি্য েল, এে এেশ্ি অশ্ভজ্ঞতা 
ও ভাবনাকে চেন্দ্র েকর সংশ্লিষ্ট িব্ ও িব্গুকচ্ছর েে্া। এরজন্য শ্িক্ে ব্্যােকবাড্ বা চপাষ্টার চপপার ব্যবোর েরকত 
পাকরন। মূল ভাবনাশ্িকে প্থকম েকয়েশ্ি চরেশ্িকত ভাগ েকর চসগুশ্লর অিীকন সংশ্লিষ্ট িব্গুশ্লকে সাজাকনার চেষ্টা 
েরকত েকব। এই িব্গুশ্লর শ্লশ্�ত রূপ চোনও োশ্ি্জ চপপাকর চল�ার ব্যবস্া েকল তা পরবত্ীোকলও অকনেবার 
ব্যবোর েরা চযকত পাকর। পঠকন শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির চক্কত্র এই শ্লশ্�ত উপেরিশ্ি ব্যবোর েরা যায়। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া যাে, শ্বষয়ঃ বীজ চথকে �ুল ও �ল [তৃতীয় চরেশ্ির ‘�ুল’ নাকমর পাঠ চথকে] 

এই প্শ্ক্রয়াশ্ি শ্িশুর জানা, শ্েছুিা অজানা অশ্ভজ্ঞতার মকি্যও পকি।

বীজ চথকে �ুল ও �ল

এইভাকব শ্িশুর শ্েন্তাকে উকস্ শ্িকয় তাকির জানা ও অজানা নানান িব্ তুকল আনকত েকব। েথ্য ও স্ানীয় ভাষার 
িব্ প্কয়াজকন প্থকমই তুকল আনকত েল। পকর ওই িব্কে মান্য ভাষায় রূপান্তশ্রত েরকত েকব। 

�) প্াসশ্গেেভাকব িব্াথ্ আশ্বষ্ার পদ্ধশ্ত 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো য�ন ‘মানস-মানশ্েত্র’ েরাকবন চস সমকয় শ্িশুকির অজানা িকব্র অথ্ সরাসশ্র বকল চিকবন না। 
প্কয়াজকন নানান ইশ্গেত, সূত্র প্িান েরকবন; এমনশ্ে, কমৌশ্�েভাকব ঘিনা বা পশ্রশ্স্শ্তর বি্না েকর এবং উপযুক্ত 
চক্কত্র িব্শ্ির প্কয়াগ ঘশ্িকয় শ্িশুকির িব্াথ্ আশ্বষ্াকর সাোয্য েরকত েকব। এ�াকন অনুমান (Guessing) এবং 
আশ্বষ্ার (Discovery) এই িুশ্ি শ্বষয় �ুবই গুরুত্বপূি্। িু-এেজন শ্িক্াথ্ী না পারকল অন্যান্য শ্িক্াথ্ীকে শ্িকয় ওই 
োজিা েরাকনা চযকত পাকর। করেশ্িেকক্র মকি্য একে অপকরর সকগে আকলােনা েশ্রকয় িকব্র অথ্ ও তার প্কয়াগ 
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তুকল আনা চযকত পাকর। শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির জন্য েথ্য ভাষা ও মান্য ভাষা পািাপাশ্ি ব্যবোর জরুশ্র।

গ) পঠকনর জন্য োড্ শ্নম্ািঃ
এেশ্ি চরেশ্িেকক্ চযকেতু নানান মাকনর শ্িক্াথ্ী উপশ্স্ত থাকে তাই পঠকন শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির জন্য িব্জাকল 
উকঠ আসা সংশ্লিষ্ট িব্গুশ্ল শ্নকয় সেজ ও সেজতর পাকঠর োড্ শ্নম্াি েকর রা�া জরুশ্র। এছািাও থােকত পাকর 
আকলাশ্েত শ্বষয় শ্নকয় িকব্র োড্। মান অনুসাকর শ্িশুকে এগুশ্ল স্ব-পঠকনর জন্য চিওয়া চযকত পাকর। পুরুশ্লয়াসে 
পশ্চিমাঞ্চকলর চজলাগুশ্লকে ও উতিরবকগের আশ্িবাসী বা শ্পশ্ছকয় পিা এলাোর শ্িশুকির জন্য চয পঠনোড্ শ্নম্াি 
েরকত েকব তাকত ছশ্বর পাকি েথ্য িব্ এবং তার পাকি মান্য ভাষার িব্শ্ি চরক� িব্োড্ মতশ্র েরা যায়। পঠকন 
িুব্ল শ্িক্াথ্ীকির জন্য ওই েথ্য ও মান্য ভাষার িব্ ও ছশ্ব প্কয়াগ েকর সেজতর পাঠ মতশ্র েরা যায়। বশ্েশ্ব্ি্যালয় 
েৃত্যাশ্ল বা সৃজনমূলে োকজর �াঁকে �াঁকে শ্িশুকির এেশ্িকে চযমন শ্িক্ি োকড্র মাি্যকম িব্গুশ্লর শ্লশ্�ত রূকপর 
পশ্রেয় ঘিাকত সাোয্য েরকবন, কতমনই অন্যশ্িকে মান অনুসাকর সেজ ও সেজতর পাঠগুশ্ল পিকত চিকবন। একত 
শ্িশুরা আরাম ও স্বশ্তিকবাি েরকব। োড্গুশ্ল ছশ্ব সমশ্বিত েকল শ্বষয়শ্ি আরও োয্েরী েকব। শ্নকজ শ্নকজ পিকত 
পিকত শ্িশু িকব্র অথ্ চযমন আশ্বষ্ার েরকত পারকব চতমনই পাকঠর মকি্য এেশ্ি বাকে্যর ও শ্বশ্ভন্ন বাকে্যর মকি্য 
চয সংকযাগ আকছ তা উপলশ্ধি েরকত পারকব। এগুশ্ল সবই শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির জন্য এবং স্ব-পঠকনর উপেরি 
শ্েসাকব ব্যবহৃত েকব। এই িরকনর পাকঠর চক্কত্র তৃতীয় চরেশ্ি চথকে পঞ্চম চরেশ্ির শ্িশুকির জন্য স্ব-পঠকনর আিি্ 
লক্্যমাত্রা েল- 

ে) তারা প্শ্ত শ্মশ্নকি অন্তত ৯০ চথকে ১১০শ্ি িব্ যশ্তশ্েনি সেকযাকগ পিকত পারকব।

�) শ্বরাম শ্িকয় সংশ্লিষ্ট পাঠ অথ্পূি্ভাকব পিকত পারকব।

গ) প্শ্তশ্ি বাকে্য অন্তত সাতশ্ি িকব্র ব্যবোর েকল সমস্যা চনই।

ঘ) প্শ্তশ্ি বাকে্য অনশ্িে এেশ্ি যুক্তবি্ থােকল অসুশ্বিা েওয়ার েথা নয়। 

ঙ) পাঠ্য শ্বষয় চথকে মূল িব্গুশ্ল শ্েশ্নিত েরকত পারকব।

ে) পাঠাংকি মূল েশ্রত্র, স্ান এবং সময় শ্নকয় মন্তব্য েরকত পারকব।

ছ) ে�ন, কোথায়, েীভাকব এইসব প্ক্র উতির সেকজ শ্িকত পারকব।

জ) ‘কেন’ জাতীয় প্ক্র উতির সরলভাকব শ্িকত পারকব।

ঝ) িুশ্ি বস্তু বা পশ্রশ্স্শ্তকে সরলভাকব তুলনা েরকত পারকব।

ঞ) িু-এেশ্ি িুরূে িব্ ব্যবোর েকল আকিপাকির িব্ ও বাে্যগুশ্ল বারবার পকি সংশ্লিষ্ট িকব্র অথ্ সম্পকে্ 
আন্দাজ েরকত পারকব।

ি) পাঠ্যাংিশ্িকে শ্নকজর েথায় বি্না েরকত পারকব এবং উপযুক্ত িব্গুশ্লকে ব্যবোর েরকত পারকব।

উপকরর লক্্যমাত্রা মাথায় চরক� প্থকম স্ব-পঠকন শ্েছুিা িুব্ল শ্িশুকির জন্য ‘সেজতর পাঠ’ শতশ্র েরকত েকব। 
চসকক্কত্র িকর শ্নকত েকব তারা শ্মশ্নকির ৭০শ্ির চবশ্ি িব্ সশ্ঠেভাকব পিকত পারকব না এবং ২০০/২৫০শ্ি িকব্র 
এেশ্ি পাঠ্যাংকি ২/৩শ্ির চবশ্ি যুক্তবকি্র ব্যবোর শ্ঠে েকব না। িুরূে িব্গুশ্লকে এোশ্িেবার ব্যবোর েরকত েকব। 
বাকে্য ৪/৫শ্ির চবশ্ি িব্ চযন না থাকে তা চি�কত েকব। এশ্ি শ্দ্তীয় চরেশ্ির পঠন উপকযাগী েকব।

অন্যশ্িকে যশ্ি স্ব-পঠকনর চক্কত্র আরও িুব্ল শ্িশু চথকে থাকে তকব তাকির জন্য আরও ‘সেজতর’ পাঠ শ্িক্েকে 
মতশ্র েকর শ্নকত েকব। একক্কত্র তাকির পঠন ক্মতা েকব শ্মশ্নকি ৩০ চথকে ৫০শ্ি িব্। যুক্তবকি্র ব্যবোর এ�াকন 
থােকব না। প্শ্তশ্ি বাকে্যর িু-শ্তনশ্ির চবশ্ি িব্ থােকব না। আরও িুব্ল েকল চসই সমতি শ্িশুকির জন্য প্থম 
িব্োি্ মতশ্র েরকত েকব। িব্েে্ায় উকঠ আসা িব্ এবং পাঠ্য বইকয়র ব্যবহৃত িব্গুশ্লর চমৌশ্�েভাকব েে্া েকয় 
চগকল, কসগুশ্ল শ্নকয় শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো েকয়েশ্ি িব্োি্ মতশ্র েরকবন এবং িুব্লতর শ্িশুকির ওই োি্ পিকত চিকবন 
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এবং পরবত্ীোকল শ্বশ্ভন্ন মাকনর ‘সেজতর’ পাঠগুশ্লও  পিকত চিকবন। প্শ্তশ্ি শ্িক্েই তার শ্িক্াথ্ীর মান অনুসাকর 
এই েৃত্যাশ্লশ্ি পশ্রোলনা েরকবন।

ঘ) অন্যান্য শ্লশ্�ত উপেরিঃ
পাঠ েলাোলীন উপযুক্ত সময় শ্বশ্ভন্ন তথ্য চযাগান শ্িকত অকনে সময় শ্েছু শ্লশ্�ত উপেরি প্কয়াজন েয়। ‘বীজ 
চথকে �ুল’- এই অশ্ভজ্ঞতা সঞ্চাশ্রত েরকত �ুকলর ছশ্ব ও তার পাকি �ুকলর নাম, কোন োকল চ�াকি, গধে আকছ 
বা চনই, রাশ্ত্র বা শ্িকনর �ুল শ্েনা তা শ্নকয় িু-শ্তনশ্ি িব্ সমশ্বিত শ্লিপোি্ মতশ্র েরা যায়। সমীক্া পশ্রোলনা 
েরার জন্য �ুব সেজ সমীক্াপত্র থােকত পাকর। ও�াকন িু’এেশ্ি িব্ চল�ার সুকযাগ থােকত পাকর; আবার শুিুমাত্র 
শ্িে( ) কিওয়ার ব্যবস্াও থােকত পাকর। শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো এই সমীক্াপত্রগুশ্ল িকল সরবরাে েরকবন এবং স্ব-পঠকনর 
জকন্য বলকবন। এ�াকন শ্পশ্ছকয় শ্িশুরা এশ্গকয় থাো শ্িশুকির সাোয্য শ্নকয় এই সমীক্াপত্রশ্ি পিকত এবং িু-এে 
েথা শ্ল�কত চেষ্টা েরকব। মূল চয িব্গুশ্ল শ্নকয় সমীক্াপত্রশ্ি মতশ্র েকব, তা অবি্যই মানস মানশ্েকত্রর মাি্যকম পূকব্ই 
আকলােনা েকর শ্নকত েকব। কোনও সকেতনতা শ্মশ্ছল সংগশ্ঠত েরকত চগকল চয চপাস্টারগুশ্ল মতশ্র েরকত েকব তা 
শ্িশুরা চযন শ্নকজরাই মতশ্র েকর। �কল চবি শ্েছু িব্ চল�া ও পিার সুকযাগ এ�াকনও থােকছ। �বকরর োগকজর 
চোনও অংিকে বশ্ি্ত আোকর �কিােশ্প েকর শ্িশুর পঠকনর জন্য চিওয়া যায়। শ্বশ্ভন্ন োকজ যাকত শ্িশুরা চবশ্ি 
চবশ্ি স্ব-পঠকন ও স্ব-শ্ল�কন চযকত পাকর তার সুকযাগ মতশ্র েকর এই উপেরিগুশ্ল আকগই প্স্তুত েরা যায়।

ঙ) করেশ্িেক্ শ্ভশ্তিে গ্ন্াগার শ্নম্াি
শ্িশুকে পকরাক্ অশ্ভজ্ঞতার মুক�ামুশ্� েরকত েকব নানান িরকনর ছশ্বর বই, ছশ্বকত িু-এেশ্ি িব্ চল�া বই, বি 
েরক� ছাপা সেজ গকল্পর বই, ছশ্ব সমশ্বিত ছিার বই। সবই সংশ্লিষ্ট উপভাবমূকলর অনুসারী েকল ভাল েয়। এিা 
শ্ঠে চয, এই প্াথশ্মে তিকরর শ্িশুকির জন্য শ্বষয়শ্ভশ্তিে এমন আিি্ বইপত্র েম রকয়কছ। প্থম পয্াকয় বাজাকর 
পাওয়া যায় এমন িু-এে�াশ্ন বই শ্নকয়ই এই উকি্যাগ শুরু েরকত েকব। পকর এই ভাণ্ডারকে আরও সম্পন্ন েকর 
তুলকত েকব অন্য চোনও উকি্যাগ শ্নকয়। একক্কত্র বাংলাকিকির ‘শ্সশ্সমপুর’-এর উকি্যাগ �ুবই প্িংসনীয়। ‘অ্যাকেড 
ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্ ’-এর উকি্যাকগ এই িরকনর গঠনমূলে োজ গ্েি েরা চযকতই পাকর। তার োরি, কজলাতিকর এই 
প্েকল্পর অিীকন নানা িরকনর গল্প ও শ্িশুকির অশ্ভনব ভাবনা উকঠ আসকত পাকর। কসগুশ্ল শ্নকয় এেশ্ি শ্নশ্ি্ষ্ট চল�ে 
চগাষ্ী এগুশ্ল রূপিান েরকতই পাকরন। শ্িশুকির শ্নজস্ব োজ শ্নকয় মতশ্র এমন পুশ্তিোর প্োি শ্িশুকির আেৃষ্ট 
েরকব। একক্কত্র শ্িশুকির আঁো ছশ্ব, কল�া ছিা, কোনও শ্বশ্েত্র ভাবনা, রূপেথার গল্প, মজার যুশ্ক্ত, অদু্ত েল্পনা 
শ্নকয় নানা রেকমর শ্লশ্�ত উপেরি প্োি েরা সম্ভব। যা চজলা শ্ভশ্তিে প্োি েরা চযকত পাকর।

ে) কিওয়াল পশ্ত্রো ও শ্িশুকির পশ্ত্রো প্োি, শ্বগবুে ও চনািবুে ব্যবোর
প্শ্তশ্ি শ্বি্যালকয় ‘চিওয়াল পশ্ত্রো’ শতশ্র েকত পাকর। কস�াকন শ্িশুকির চল�া ছশ্ব অলংেরি স্ান চপকত পাকর। 
অ্যাকেকডর চেন্দ্রীয় অশ্�স চথকে শ্িশুকির চল�া শ্নকয় শ্নয়শ্মত এেশ্ি মাশ্সে পশ্ত্রো প্োশ্িত েকত পাকর। অন্যশ্িকে 
চরেশ্িেকক্র মকি্য শ্িক্াথ্ীকির জন্য এেশ্ি েকর ‘শ্বগবুে’ থােকল তারা ও�াকন সংগৃেীত নানান পাতা, �ুল, ছশ্ব, 
োকতর োকজর শ্নিি্ন শ্েশ্িকয় রা�কত পাকর এবং তার নীকে িু-এে িকব্ চসশ্ির পশ্রেয় শ্লক� রা�কত পাকর। কনািবুে 
েল, শ্িশুর শ্নকজর অশ্ভজ্ঞতা িু'এেশ্ি েথায় শ্লক� রা�ার জন্য শ্ি�ন উপেরি। প্থকম এেিু অগ্গামী শ্িক্াথ্ীকির 
চিওয়া যায়, পকর সব শ্িশুকেই ওিা ব্যবোকরর জন্য শ্িকত েকব।

 ২) বশ্েশ্ব্ি্যালকয় বাতিকবর সকগে সংকযাগসািন এবং প্াসশ্গেে েৃত্যাশ্লঃ
বাতিব সম্পকে্ প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতা শ্িশুর চয চনই, তা নয়। তকব ওই অশ্ভজ্ঞতার শ্েছুিা তার জানা, শ্েছুিা অজানা। 
এ�ন শুিু প্কযাজন তাকে সকেতনভাকব এবং পশ্রেল্পনামাশ্�ে সরাসশ্র ওই অশ্ভজ্ঞতার মুক�ামুশ্� েরাকনা। যাকত চস 
তার জানা অশ্ভজ্ঞতার সকগে অজানা অকনে বাতিবকে সংযুক্ত েরকত পাকর এবং শ্নকজর জ্ঞানকে পুনশ্ন্মাি (Reconstrict) 
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েরকত পাকর। একক্কত্র শুিু পয্কবক্ি নয়, এ�াকন রেবকিরও ভূশ্মো অপশ্রসীম। মন শ্িকয় চিানা ও আকলােনা েরা, 
েী বলকলন তা চবাঝা এবং চসইসকগে তার মূল বক্তব্য ও িব্কে চনািবুকে বা সমীক্াপকত্র শ্লক� রা�া এই োরশ্ি 
শ্বষয়ও এ�াকন রকয়কছ। শ্িক্েকে তাই চয চোনও পাঠ্যাংকির অভ্যন্তকর শ্নশ্েত শ্িশুর জানা-অজানা বাতিব অশ্ভজ্ঞতাকে 
�ঁুকজ চবর েরকত েকব। কসগুশ্লর মকি্য ওই এলাোয় যা যা প্ত্যক্ভাকব শ্িশুর সকগে পশ্রশ্েশ্ত ঘিাকনা যায়, তা শ্নকয়ই 
সংগশ্ঠত েরকত েকব বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্ল। শ্িক্কের সাোয্য শ্নকয় শ্িক্াথ্ীরা িলবদ্ধভাকব এই অশ্ভজ্ঞতাকে পূি্াগে 
েকর তুলকব এলাো পশ্রিি্কনর মি্য শ্িকয়। এ�াকন শ্তনশ্ি পদ্ধশ্তকত বাতিব জগকতর সকগে শ্িশুর সংকযাগ ঘিাকনা 
যায়। 

ে) োরপাকি প্েৃশ্ত ও পশ্রকবি পয্কবক্িঃ
সংশ্লিষ্ট উপভাবমূলকে চেন্দ্র েকর মানুষ, নিী, জগেল, জলািয়, উশ্দ্ি, কলাোলয়, শ্বশ্ভন্ন স্ান, পশুপাশ্�, পতগে  ও 
চপাোমােি ইত্যাশ্ির গভীরভাকব পয্কবক্ি েরা এই পদ্ধশ্তর এেশ্ি রূপ। এ�াকন শুিু চি�া নয়, কিক� সািৃি্য, 
মবসািৃি্য, োয্োরি সম্পে্, কোনও জীশ্বত প্ািীর নানান আেরকির গূঢ়রেস্য, বস্তু ও প্ািীর মবশ্িষ্ট্য শ্নরূপি এবং 
সংশ্লিষ্ট শ্বষয় শ্নকয় নানান তথ্য জানা ও �ুঁকজ চবর েরার মকতা োজ এ�াকন ঘকি। শ্িশুর সেজাত িক্তা েল 
অনুসশ্ধেৎসা, তাকে ব্যবোর েকরই এই েৃত্যাশ্ল গকি তুলকত েকব। কযমন চোনও বাজার পশ্রিি্ন েকর শ্িশুরা য�ন 
চক্রতা ও শ্বকক্রতার মকি্য সম্পে্ এবং চক্রতাকির শ্নকজর মকি্য শ্বশ্ভন্ন চক্কত্র চয পাথ্ে্য (আশ্থ্ে, সামাশ্জে, শিশ্েে, 
আেরিগত) তা চিক� শ্নরূপি েরকত সমথ্ েয়, ত�ন বুঝকত েকব বাতিকবর সকগে শ্িশুর সংকযাগ স�লভাকব েকচ্ছ। 
এবার ওই চবািকে উপযুক্ত িু-এে েথায় প্োি েরকত পারকল, এই পয্কবক্ি েৃত্যাশ্ল সাথ্ে েকয় যায়।

�) শ্নকজর  চলাোলকয় অবশ্স্ত নানান সামাশ্জে ও সরোশ্র প্শ্তষ্ান ও মানুষ সম্পকে্ 

প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতাঃ
সংশ্লিষ্ট উপভাবমূলকে চেন্দ্র েকর শ্বশ্ভন্ন চলাোলয় পশ্রিি্ন ও চস�ানোর মানুকষর সকগে শ্বষয়শ্ি শ্নকয় আকলােনা 
েরা, সমীক্া েকর চি�া, মন শ্িকয় চিানা, যা চিানা চগল তা চবাঝার চেষ্টা েরা, শ্বশ্ভন্ন প্শ্তষ্ান চথকে নমুনা ও 
শ্নিি্ন সংগ্ে েরা, যা আকলােনা েল তা িু-এেেথায় সমীক্াপকত্র বা চনািবুকে শ্লক� রা�া এবং এই স্ানীয় জ্ঞানকে 
পাকঠর বৃেতির জ্ঞাকনর সকগে সংযুক্ত েরা েল এই েৃত্যাশ্লর আর এেশ্ি রূপ। এ�াকন শ্িক্াথ্ী তার শ্পতা-মাতা, 
আত্মীয়-স্বজন, পািা-প্শ্তকবিী, সমাকজর চলাকের সকগে এো অথবা িলবদ্ধভাকব চি�া েরকত পাকর এবং শ্িক্কের 
চিওয়া শ্বশ্ভন্ন প্ক্র উতির �ুঁজকত পাকর। কোনও শ্বশ্িষ্ট মানুকষর সাকথ বা তাঁর পশ্রবাকরর সাকথও তারা চি�া েরকত 
পাকর। এেই সাকথ চয সমতি সামাশ্জে, আিা-সরোশ্র ও সরোশ্র প্শ্তষ্ান আকছ তাও পশ্রিি্ন েরা যায় এবং েৃশ্ষ 
েম্ী, আিােম্ী, করিন শ্ডলার, শ্পয়ন, রাজশ্মশ্্রি, োমার, েুকমার, মৃৎশ্িল্পীর মকতা েম্ীকির সকগে েথা বলা যায়। 
একক্কত্র পঞ্চাকয়ত, স্বাস্্যকেন্দ্র, েৃশ্ষ ি�তর, বনশ্বভাকগর অশ্�স, শ্বশ্ডও অশ্�স, কপাস্ট অশ্�স, ব্যাংে, করিন চিাোন 
এবং জনগ্ন্াগার পশ্রিি্ন েরকত পাকর শ্িক্াথ্ীরা। কযমন ‘চরলকস্টিকনর অশ্ভজ্ঞতাকে’- পূি্াগে রূপ শ্িকত শ্বি্যালকয়র 
োছাোশ্ছ চোনও চস্টিন থােকল তা শ্িশুরা পশ্রিি্ন েরকত পাকর। এইভাকব প্ত্যক্ অশ্ভজ্ঞতার মুক�ামুশ্� একল 
শ্িশুরা পাঠ্য বইকয়র অকনে শ্বষয়ই �ুব সেকজ আত্মস্ েরকত পাকর।

গ) মশ্তিষ্ ও হৃিকয়র সকগে োকতর সংকযাগসািনঃ
শ্িশুর শ্নকজর োত এেশ্ি সংকবিনিীল োশ্তয়ার যাকে ব্যবোর েকর শ্িশু তার শ্নকজর চমিা ও হৃিয়বৃশ্তিকে প্সাশ্রত 
ও যুশ্ক্তশ্নভ্র েকর তুলকত পাকর। শ্িক্াশ্বদ্  সতীি েুমার ‘োকতর মাি্যকম শ্িক্া’র ওপর চজার শ্িকয়কছন। তাঁর মকত 
শ্িশুর শ্িক্া ‘োত’ শ্িকয় শুরু েরা উশ্েত। এ�াকনও শ্িশুর শ্েছুিা জানা শ্েছুিা অজানা অশ্ভজ্ঞতাকে চেন্দ্র েকর 
শ্িক্ে নানা িরকনর োকত-নাকত োকজর সুকযাগ মতশ্র েরকত পাকরন। কযমন 'বীজ চথকে �ুল’- অংকি শ্বি্যালয় 
েত্বকর �ুকলর বাগান মতশ্রর প্েল্প চনওয়া যায়। ‘মাশ্ি িূষি’ শ্নকয় তার িারিাকে আরও পূি্াাগে অশ্ভজ্ঞতায় পশ্রিত 
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েরকত এলাোয় প্াশ্স্টে বজ্কনর জন্য  সকেতনতা েম্সূশ্ে চনওয়া যায়। এইসব প্েল্পগুশ্ল শ্িক্াথ্ীকে োকজর মাি্যকম 
নতুন অশ্ভজ্ঞতা, জ্ঞান ও িৃশ্ষ্টভগেীর মুক�ামুশ্� িাঁি েরায়। একত তার যুশ্ক্ত-শ্বোরকবািও চযমন বাকি, কতমনই নানা 
ব্যশ্ক্তগত ও সামাশ্জে মূল্যকবাকিরও শ্বোি ঘকি।

এই প্শ্ক্রয়ায় শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির েত্ব্যঃ
১) শ্তশ্ন শ্িক্াথ্ীকির শ্নকয় িল গঠন েরকত পাকরন বা শ্িক্াথ্ীকে এো এো োজশ্ি েরকত বলকত পাকরন।

২) চয শ্বষয়শ্ি শ্নকয় বশ্ে্শ্বি্যালকয় েম্সূশ্ে চনওয়া েকচ্ছ চস সম্পকে্ স্পষ্ট িারিা আকগই মতশ্র েকর শ্িকত েকব।

৩) পয্কবক্ি চোে, সমীক্া চোে বা শ্নিি্ন সংগ্ে চোে সবকক্কত্রই এেশ্ি েকর সংশ্ক্প্ত ও সরল তথ্য সংগ্কের 
উপকযাগী �ম্ মতশ্র েকর শ্নকত েকব এবং তা শ্িশুকির িকল িকল ভাগ েকর শ্িকত েকব। 

৪) শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো আকগ চথকে চক্ত্র সমীক্ার স্ান শ্নব্ােন েরকবন এবং এলাোয় মানুষজকনর সকগে েথা বকল 
রা�কবন। অশ্ভভাবেকির সভা অনুষ্ান েকর তাকির এই শ্বষকয় সকেতন েরকবন এবং েীভাকব তারা তাকির 
সন্তানকির সাোয্য েরকবন চস শ্বষকয় অবগত েরাকবন।

৫) শ্িশুরা যাকত �কম্ প্িতি চিশ্বলশ্ি পিকত পাকর এবং বুকঝ শ্নকত পাকর তারজন্য িকলর মকি্য উপযুক্ত সাোয্য িান 
েরকবন।

৬) চয চক্কত্র শ্িশুরা এো এো তাকির পশ্রবার এবং পািা প্শ্তকবিীকির োছ চথকে তথ্য সংগ্ে েরকছ, কসকক্কত্র 
িলগত োজ েকব চরেশ্িেকক্র মকি্য। তথ্য সংগ্কের পর তারা িলগতভাকব ওই তথ্য শ্বকলিষি েকর শ্সদ্ধাকন্ত 
আসকব। একক্কত্র শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো িকলর োকছ চোনও এেশ্ি ে্যাকলঞ্ সরলভাকব সমািান েরার জন্য উপস্াপনা 
েরকবন।

৭) অন্যকক্কত্র শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো ছাত্রছাত্রীকির শ্নকয় িলগতভাকব গ্াম পশ্রক্রমা েকর তথ্য সংগ্ে েরকবন এবং পশ্রকবি 
বা প্েৃশ্ত পয্কবক্ি েকর তথ্য সংগ্ে েরকবন। করেশ্িেকক্ শ্�কর একস িলগতভাকব শ্িশুরা শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির 
চিওয়া ে্যালঞ্গুশ্লর সমািান েরার চেষ্টা েরকব। তাকির মতামত চনািবুকে শ্লক� রা�কব।

৮) শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা নজর রা�কবন যাকত ওই শ্বষকয় মানস মানশ্েকত্রর মাি্যকম চয িব্গুশ্লর েে্া ইশ্তমকি্য েকয়কছ 
শ্িশুরা চসই িব্গুশ্লর উপযুক্ত ব্যবোর েরকত পাকর এবং সমীক্াপকত্রও যাকত ওই িব্গুশ্লর ব্যবোর েয়। 

৯) এছািাও শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো এেইভাকব োকত-নাকত োজ েরার জন্য শ্েছু প্েল্প শ্নকত পাকরন। এলাোয় বনসৃজন 
প্েল্প গ্েি, প্াশ্স্টে শ্বমুশ্ক্তেরকির মকতা উকি্যাগকেও এই েৃত্যাশ্লকত চযাগ েকর শ্িকত পাকরন। এই েৃত্যাশ্লকত 
চয োজশ্ি সকেতনভাকব শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির েরকত েকব তা েল ভাবপ্োকির জন্য উপযুক্ত িব্ ও িব্গুচ্ছকে 
বাকর বাকর শ্িশুর োকছ তুকল িরকত বা ব্যবোর েরকত চিওয়া।

এই েৃত্যাশ্লর জন্য চয সমতি উপেরি ব্যবোর েরা চযকত পাকর তা েলঃ
শ্বগবুেঃ  সংগৃেীত, পাতা, �ুল, ছশ্ব ইত্যাশ্ি সংগ্কের জন্য

চনািবুেঃ  িু'এেেথায় আকলােনা শ্লক� রা�ার জন্য 

সমীক্াপত্রঃ  সরল ভাষায় সমীক্াপকত্র ে�নও চল�া ে�নও শ্িে চিওয়ার ব্যবস্া থােকব।

োশ্তয়ারঃ  োকত োকত োজ েরার জন্য নানান োশ্তয়ার ও প্কয়াজনীয় সামগ্ী সংরক্ি। 

সামাশ্জে সংগ্েিালাঃ প্শ্তশ্ি চরেশ্িেকক্ এমন এেশ্ি েি্ার মতশ্র েরকত েকব চয�াকন বাতিব জগৎ চথকে  
  সংগৃেীত সব শ্নিি্ন ও ছশ্ব চছাি চছাি চেৌকিা বা শ্িশ্ি বা বাকসে গুশ্ছকয় রা�া যায়।

 ৩) কলােজ মাি্যকমর ব্যবোর ও সৃজনিীল েৃত্যাশ্ল 
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শ্িশু চোনও শ্বমুত্ িারিা উপলশ্ধি েরকত পাকর না। তারজন্য চোনও না চোনও এমন মাি্যম লাকগ চয�াকন শ্বমূত্ 
িারিাকে সেকজই শ্িশুর োকছ মূত্ েকর চতালা যায়। িরুন, সামাশ্জে সেকযাশ্গতা। এশ্ি শুিু বুশ্ঝকয় বলকল শ্িশু 
তার উপলশ্ধির জায়গায় নাও চপঁছকত পাকর। কসকক্কত্র আমরা চোনও গল্প বলা বা নািে অশ্ভনকয়র মকি্য শ্িকয় 
তাকির চবাকির োছাোশ্ছ সেকজই চযকত পাশ্র। আবার িরুন, “শ্িশুর েল্পরাকজ্যর েশ্রত্র পশ্র” [তৃতীয় চরেশ্ি, পাঠ, 
’�ুল’]। এই িারিা গল্প বলা ও গল্প চিানার মকি্য শ্িকয় চযমন েরা যায় চতমনই ‘পশ্র’ শ্নকয় নািে অশ্ভনকয়র মি্য 
শ্িকয়ও েয়। অন্যশ্িকে শ্িশুর পশ্রবাকর চ�কল চিওয়া পুতুল ও োপি-কোপি ব্যবোর েকর শ্িশুরা ‘পশ্র’ শতশ্র েরকত 
পাকর। ওই পশ্রকে তারা পৃশ্থবীকত নাশ্মকয় একন েল্পনার আরেকয় নানান গল্প শ্নকজরাই মতশ্র েরকত পাকর। শ্িশুর 
মকি্য নান্দশ্নে চবাি, পুনঃসৃজন েরার ক্মতা, িূন্য চথকে সমূ্পি্তায় যাওয়ার ইচ্ছা, আনন্দকবাি, লাগাতার চলকগ 
থাোর ক্মতা ও আত্মশ্বশ্াস গকি তুলকত পাকর। এই েৃত্যাশ্লর েে্া, ছিা, গান, বাি্যয্রি েে্ার মকি্য শ্িকয় েকল তার 
মকি্য ছন্দকবাি ও সৃজনিীলতা ব্যাপেভাকব মতশ্র েকত পাকর। শ্িশুর মকি্য চয অনুেরি েরার ইচ্ছা থাকে শুিু তাকে 
উৎসাে শ্িকয়ই এতসব নতুন গুকির েে্া েকত পাকর। এগুশ্লর মকি্য শ্েছু শ্েছু েে্া এেেভাকব (Solo) সম্ভব নয়। 
একক্কত্র িলগতভাকব ওই েে্া েরকল, শ্িশুর মকি্য িলবদ্ধভাকব োকজর আনন্দ ও ইচ্ছা, পারস্পশ্রে সেকযাশ্গতা, 
একে অপকরর েথা মন শ্িকয় চিানা এবং চযৌথভাকব অনুমান ও শ্সদ্ধান্ত গ্েকির ক্মতা বৃশ্দ্ধ েকত পাকর। এেই সাকথ 
স্ানীয় চলােজ মাি্যমকে প্কয়াগ েরকল শ্িশু অকনে চবশ্ি আরাম চবাি েকর। কয চোনও েৃতাশ্লকেই �ুব ‘শ্নকজর’ 
বকল মকন েকত পাকর। সংশ্লিষ্ট শ্বষয়শ্িও শ্িশুর জীবকনর োকছ প্াসশ্গেে েকয় যায়।      

শ্বশ্ভন্ন িরকনর সৃজনমূলে োজ এই েৃত্যাশ্লর অিীকন পকিঃ

ে) নাশ্িো উপস্াপনাঃ
এশ্ি মূলত চযৌথ পশ্রকবিনা। সংশ্লিষ্ট শ্বষয়শ্ি শ্নকয় পাঠ েলাোলীন শ্েছুিা অশ্ভজ্ঞতা বািকল এই েৃত্যাশ্লর প্কয়াগ 
েরা সেজ েয়। শ্িশুর োকছ শ্বষয়শ্ির িারিা স্পষ্ট েকয় একল এবং সংশ্লিষ্ট নানা িব্ অথ্কবাি্য েকয় উঠকলই শ্িশুকে 
স্বয়ংশ্ক্রয়ভাকব এই েৃত্যাশ্লকত শ্নযুক্ত েরা যায়। তাই এেিু পকরর শ্িকে এশ্ি পশ্রকবিন েরা ভাল। তথ্য আিান-প্িান 
েরকত েরকত শ্িক্ে শ্বষকয়র �ুঁশ্িনাশ্ি বুশ্ঝকয় চিকবন এবং তারপকরই শ্িশুকির এেশ্ি িলকে শ্নব্ােন েকর তাকির 
নাশ্িো উপস্াপন েরকত বলকবন। তার আকগ েশ্রত্র বন্টন েকর চিকবন। প্শ্তিা েশ্রত্র েী িরকনর ভূশ্মো পালন 
েরকব এবং সম্ভাব্য সংলাপ চেমন েকব চস সম্পকে্ শ্েছুিা আন্দাজ চিকবন। প্কয়াজকন শ্িক্ে িু'এেশ্ি েশ্রকত্রর 
সংলাপ শ্নকজ বকলও চবাঝাকত পাকরন। নাশ্িোর সময়সীমা ে�নই িি (১০) শ্মশ্নকির চবশ্ি চযন না েয়। প্স্তুশ্তর 
জন্য পকনকরা শ্মশ্নি এবং চিকষ িি শ্মশ্নি সবার আকলােনার জন্য চছকি রা�া চযকত পাকর।
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ে) কযকেতু এই েৃত্যাশ্ল বাংলার চরেশ্িেকক্ এে নতুন সংকযাজন তাই শুরুকত মতশ্র নাশ্িো শ্িশুকির শুশ্নকয় এবং 
শ্বষয়িা বুশ্ঝকয় তারপর অশ্ভনয় েরকত বলা চযকত পাকর।

�) শ্িশুরা এেিু অভ্যতি েকয় উঠকল নাশ্িোর শুরুিা মতশ্র েকর এবং শ্েছুিা চিশ্�কয় শ্িকয় পকররিুেু শ্িশুকির 
অশ্ভনয় েরকত বলা চযকত পাকর।

গ) আরও এেিু অভ্যতি েকল গল্পশ্ি বকল শ্িকয় চসই গল্পকে শ্নকজকির মকতা েকর অশ্ভনয় েরকত বলা চযকত পাকর।

ঘ) কিকষ চয চোনও শ্বষয়বস্তুকে চেন্দ্র েকর তা নািকে রূপান্তশ্রত েরা যায় শ্েনা এবং শ্নকজরাই েশ্রত্র বাছাই ও 
ভাগাভাশ্গ েরকত পাকর শ্েনা তা চি�কত েকব। কিকষ স্বািীনভাকব শ্িশুরা শ্নকজরাই ওই নাশ্িো উপস্াপন েরকত 
পারকব।

তকব একক্কত্র মকন রা�কত েকব, শ্িশুর চয চোনও পশ্রকবিনাই েকব িন্যবাকির চযাগ্য। সমতি শ্িশুকে যাকত এই 
েৃত্যাশ্লর মকি্য ঘুশ্রকয়-শ্�শ্রকয় অংিগ্েি েরাকনা যায়, তার ব্যবস্া েরকত েকব। সংশ্লিষ্ট শ্বষয়শ্ির মকি্যই নাশ্িোশ্িকে 
সীশ্মত রা�ার চেষ্টা েরকত েকব।

�) নৃত্য ও েশ্রত্রাশ্ভনয়ঃ
এশ্ি এেশ্ি এেে পশ্রকবিন। নািকের মকতা একক্কত্রও চয চোনও েশ্রত্র শ্নকয় উকি্যাগ চনওয়া যায়। এ�াকন চবশ্ি 
সং�্যায় শ্িক্াথ্ীর অংিগ্েি সম্ভব নয়। তাই চরেশ্িকত এই েৃত্যাশ্ল শুরু েরার প্থম শ্িকে েকয়েজন শ্িক্াথ্ীকে 
চবকছ শ্নকয় নৃত্য বা েশ্রত্রাশ্ভনয় েরাকত পারকল শ্িশুকির মকি্য জিতা ও ভয় চেকি যাকব। পরবত্ীোকল চোকনাশ্িন 
নাি্যাশ্ভনয় বা চোকনাশ্িন েশ্রত্রাশ্ভনয় েরাকনা চযকত পাকর। কি�কত েকব এই েৃত্যাশ্লর সকগে যাকত চবশ্ি চবশ্ি েকর 
শ্িক্াথ্ীকির যুক্ত েরা যায়। সমকবতভাকবও নৃত্য পশ্রকবিন েরা যায়। নৃকত্যর মি্য শ্িকয় যাকত শ্িশুর স্ানীয় চলােজ 
সংসৃ্শ্তর রূপ শ্বকিষভাকব প্োি পায় তার ব্যবস্া েরকত পারকল ভাল েয়। 

গ) েরকবালাঃ
এিইও এেশ্ি এেে পশ্রকবিনা। তকব পরবত্ীোকল একে চযৌথ পশ্রকবিনায় রূপান্তশ্রত েরা যায়। শ্বশ্ভন্ন িব্ ও 
ডাে অনুসরি েকর চরোতাকে শ্নভু্লভাকব চবাঝাকত পারার ক্মতা এ�াকন চি�া েয়। একে চয চোনও পশ্রশ্স্শ্তর 
বি্নাকত ব্যবোর েরা যায়। কযমন চরলকস্টিকনর অশ্ভজ্ঞতা [তৃতীয় চরেশ্ি, পাঠঃ ‘শ্নকজর োকত শ্নকজর োজ’]। এ�াকন 
চোনও এেশ্ি শ্িশু শ্বশ্ভন্ন িরকনর িব্ মতশ্র েকর চরলকস্টিকনর আবে সৃশ্ষ্ট েরকত পাকর। এোশ্িে শ্িশু এে 
এেশ্ি েশ্রকত্রর বা বস্তুর িব্ শ্নকজরা এেসাকথ পশ্রকবিন েকর এেিা সুসংবদ্ধ আবে শ্নম্াি েরকত পাকর। পশ্রকবিনার 
পর শ্নকজকির মকি্য শ্বষয়শ্ি শ্নকয় আকলােনা েরকত পাকর এবং শ্বষয়শ্ির অভ্যন্তকর চয বাত্া আকছ তা �ুঁকজ চবর 
েরার চেষ্টা েরকত পাকর।

ঘ) গল্প বলা, গল্প বানাকনা, গল্প চিানাকনাঃ
এশ্ি এেশ্ি �ুবই প্ােীন েৃত্যাশ্ল। সংশ্লিষ্ট শ্বষয় শ্নকয় শ্িক্ে শ্নকজ গল্প বলকত পাকরন; বাশ্ি চথকে শুকন একস শ্িশুকির 
এই িরকনর গল্প উপস্াপন েরকত বলকত পাকরন; গল্প শুকন তার গভীকর েী বাত্া আকছ, তা �ুঁকজ চবর েরকত বলকত 
পাকরন; এলাোয় চেউ ভাল ‘গল্প বশ্লকয়’ থােকল তাকে চডকেও গল্প বলা ও চিানার আসর বসাকনা চযকত পাকর। 
অকনকে শ্মকল গল্প বানাকনার চ�লাশ্ি চবি মজার। সূত্র শ্িকয় শ্িশুকিরকে িকল গল্প বলার ব্যবস্া েরকত পাকরন শ্িক্ে। 
একক্কত্র মকন রা�কত েকব, শ্িশুরা যাকত তািাতাশ্ি চিষ না েরকত পাকর বা অবান্তর ঘিনার শ্িকে েকল না যায় তার 
জন্য মাকঝমাকঝ োশ্েনীর গশ্ত প্েৃশ্ত অনুসাকর শ্িক্েকে নতুন সূত্র সংকযাজন েরকত েকব। এই েৃত্যাশ্লকত শ্িশুর 
েল্পনা েরার ক্মতা যকথষ্ট বাকি। 

ঙ) ছিা আবৃশ্তি েরা, ছিা চল�া ও অন্ত্যশ্মকলর চ�লাঃ
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�্যাতনামা ছিাোরকির চল�া ছিা ছািাও এলাোর চোনও অ�্যাত চল�কের ছিাও এই েৃত্যাশ্লকত যুক্ত েরা চযকত 
পাকর। শ্িক্ে মোিয় শ্নকজও ছিা মতশ্র েকর শ্িশুকির শ্িশ্�কয় শ্িকত পাকরন। ছিার মিঘ্্য সীশ্মত েকত েকব, যাকত 
তারা বাশ্ি পয্ন্ত ওই ছিাকে মৃিশ্তকত শ্নকয় চযকত পাকর। ছিার মকি্য চয এেিা ছশ্ব/োশ্েনী আকছ তাও বুশ্ঝকয় 
চিকবন শ্িক্ে। ছিা বলার সময় ওই ছশ্ব ও োশ্েনী মকন চরক� এবং ছন্দ বজায় চরক� আবৃশ্তি েরকত বলকত েকব। 
শ্িক্ে শ্নকজ েকয়েবার তা েকর চি�াকবন এবং পকর শ্িশুরা শ্নকজরা িকল বকস তার েে্া েরকব এবং প্কয়াজকন 
একে অপরকে সাোয্য েরকব। এলাোয় চোনও আবৃশ্তিোর থােকল তাকেও এেশ্িন শ্বি্যালকয় চডকে একন ছিা, 
আবৃশ্তি চিানাকনা চযকত পাকর। 

ছিা বানাকনাকে এেশ্ি মজার চ�লা শ্েকসকব শ্িশুকির োকছ উপস্াপন েরকত েকব। শুরুকত সংশ্লিষ্ট শ্বষয়শ্িকে োশ্েনী 
বা ছশ্ব শ্েকসকব তাকির োকছ তুকল িরকত েকব; এরমকি্য েশ্রত্রকির নামেরিও েরা যায়। পকর ঘিনাগুশ্ল ক্রম আোকর 
সাশ্জকয় শ্নকত েকব এবং সাকথ সাকথ অন্ত্যশ্মকলর স্বাকথ্ ছন্দ চরক� সম্ভাব্য িব্ চযাগান শ্িকত েকব। কযমন ‘চমঘলা 
ছুশ্ির শ্িকন গ্াম ও িেকরর পাথ্ে্য” [তৃতীয় চরেশ্ি/পাঠঃ মন চেমকনর গল্প]। এই শ্বষকয় ছিা বানাকনার জন্য শ্িক্ে 
গ্াম ও িেকরর মকি্য পাথ্ে্যগুশ্ল বকল শ্িকয় েকয়েশ্ি অন্ত্যশ্মল যুক্ত িব্ শ্িকত পাকরন, কযমন ‘গ্াম-অশ্বরাম’ ‘বন্দী- 
�শ্ন্দ’, ‘কমঘলা-মজার চ�লা’, ‘জকম জল-ক�কল বল’ ইত্যাশ্ি। শ্েছুিা অভ্যতি েকয় চগকল তারা সংশ্লিষ্ট শ্বষকয়র মকি্য 
চোনিুেু শ্নকয় ছিা েকব আর তার সম্ভাব্য িব্ সূত্রই বা েী েকব তা তারা শ্নকজরাই �ুঁকজ চবর েরকত পারকব। 

ে) গান গাওয়া ও েশ্বতায় সুর চিওয়াঃ
চয চোনও পশ্রশ্েত গান এেে বা সমকবতভাকব েরকত পারার ক্মতা সব শ্িশুর মকি্যই অল্প শ্বতির রকয়কছ। এই 
ক্মতাকে ব্যবোর েকর সংশ্লিষ্ট শ্বষয়শ্ি শ্নকয় পশ্রশ্েত গান চি�াকনার ব্যবস্া েরা যায়। শ্িক্ে শ্নকজ চগকয় চি�াকত 
পাকরন বা শ্নকজর চমাবাইকল ওই গান চরেড্ েকর তা শ্িশুকির চিানাকত পাকরন। কযমন ‘চিকির জন্য আত্মত্যাগ ও 
চিকির জওয়ানকির েথা’ [পঞ্চম চরেশ্ি/পাঠঃ ‘বুকনা োঁস’] এ�াকন নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ বা শ্দ্কজন্দ্রলাল রাকয়র 
চিিাত্মকবািে গান চি�াকনার ব্যবস্া েরা যায়। গাকনর চিকষ চিি স্বািীন বা রক্া েরকত শ্গকয় যাঁরা েষ্ট স্বীোর 
েকরকছন বা েরকছন অথবা যাঁরা প্াি শ্িকয়কছন তাঁকির প্শ্ত রেদ্ধাজ্ঞাপন েরার শ্বষয়শ্িকে আকলােনার মকি্য শ্নকয় 
আসকত েকব।

এেই শ্বষকয় চোনও েশ্বতা থােকল তাকত জনশ্প্য় চোনও সুর আকরাপ েরা যায় শ্েনা তাও চি�া চযকত পাকর। 
শ্িশুরা িু/এে পংশ্ক্তর েশ্বতায় ওই সুরাকরাপ েকর চি�কত পাকর। একক্কত্র এলাোয় প্েশ্লত চলােসুকরর অনুেরকি 
তা েরা যায় শ্েনা তা চেষ্টা েকর চি�কত পাকর। কযমন বাউল, েীত্ন, নামগান, লালকনর গান, ভাশ্িয়াশ্ল, ভাওইয়া 
আশ্িবাসী গাকনর সুর ইত্যাশ্ি ব্যবোর েকর তাকির গান বা চোনও েশ্বতায় সুর চিওয়া যায়। একত শ্িশুর সৃশ্ষ্টিীলতা 
ও আত্মশ্বশ্াস চবকি যাকব।

ছ) ক�কল চিওয়া শ্জশ্নসপত্র ও মাশ্ি শ্িকয় নতুন শ্েছু বানাকনাঃ
সব শ্িশুর মকি্যই োকত-নাকত েকর শ্েছু বানাকনার ক্মতা আকছ। তাকির চবাঝাকত েকব চয চোনও শ্জশ্নসই চ�কল 
চিওয়ার নয়। ওইসব শ্জশ্নস শ্িকয়ই নানান িরকনর নতুন শ্েছু মতশ্র েরা যায়। এরজন্য প্শ্তশ্ি শ্িশুর এেশ্ি ‘িুল 
বসে’ শতশ্র েকর শ্িকত েকব। অশ্ভভাবেকির সকগে আকলােনার পশ্রকপ্শ্ক্কত এই বাসেশ্ি বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশু 
ও�াকন োঁশ্ে, সুে, কস্ল, কব্ড, উপযুক্ত মাশ্ি, অব্যবোয্ রাংতা, কিালা, রঙ, ক�কল চিওয়া শ্িশ্ি-কবাতল, শ্ডব্া, পুঁশ্ত, 
চছঁিা মালা, শ্বশ্ভন্ন রকঙর সুকতা, োপি চছঁিা ইত্যাশ্ি রা�কত পাকর। ছশ্ব চেকিও রা�া যায়। য�নই সংশ্লিষ্ট শ্বষকয় 
চোনও শ্েছু মতশ্রর সুকযাগ আসকব ত�নই তাকির ওইগুশ্ল ব্যবোর েকর নতুন শ্েছু মতশ্র েরকত চিওয়া চযকত 
পাকর। এইভাকব চ�কল চিওয়া পুতুল চথকে ‘পশ্র’ শতশ্র েকত পাকর; �াঁো শ্ডব্া শ্িকয় জকল ভাসাকনার চভলা মতশ্র 
েরা যায়। মাশ্ি শ্িকয় মূশ্ত্ ও নানা বস্তু মতশ্র েরা যায়। এেশ্ি শ্িশু যাই মতশ্র েরুে না চেন তা িন্যবাকির েকব 
এবং তাকে বুশ্ঝকয় বলকত েকব ওই শ্জশ্নসশ্ি শ্িকয় চস েী চবাঝাকত োইকছ। েীভাকব চস তা মতশ্র েকরকছ তাও বি্না 
েরকত পাকর।
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জ) ছশ্ব আঁো ও রঙ মতশ্রঃ
আশ্িম যুগ চথকে এই েৃত্যাশ্ল মানুকষর অভ্যাকসর মকি্য রকয়কছ। শ্নকজকে প্োি েরকত সবার মকি্যই ওই শ্িল্পী মন 
রকয়কছ। শ্িশুকির মকি্য এই ক্মতা এেকিা িতাংি রকয়কছ। কয চোনও বি্না বা গল্প ও েশ্বতার ছশ্ব এবং শ্জশ্নসপত্র, 
পশুপাশ্� ও গাছ-পালার ছশ্ব শ্িশুরা সেকজই আঁেকত পাকর। অবি্যই শ্নকজর মকতা েকর চয চোনও উকি্যাগই এ�াকন 
িন্যবাকির। সংশ্লিষ্ট শ্বষয় শ্নকয় শ্িশুকির এই ক্মতাকে প্কয়াগ েরকল পরবত্ীোকল তাকির মকি্য চসৌন্দয্কবাি ও 
চি�ার চো� মতশ্র েকয় চযকত পাকর। ছশ্বকত রং েরকত শ্িশুরা �ুব ভালবাকস তাই শ্বি্যালকয় রকঙর ব্যবস্া বা রঙ 
চপনশ্সকলর ব্যবস্া রা�কত েকব। তাছািা প্ােৃশ্তে বস্তু শ্িকয় নানান রঙ মতশ্র েরাও চি�াকনা চযকত পাকর। এেিু 
েুন শ্মশ্িকয় লাল, েলুি ও অন্যান্য অকনে রকঙর নানান রূপ পাওয়া যায়। পাতা চথকে সবুজ রং, বীি সবশ্জ চথকে 
চমরুন রঙ, গুঁকিা েলুি চথকে েলুি রঙ চয পাওয়া যায় তা তাকির �ুঁকজ চবর েরকত বলকত েকব। আঁো েকয় চগকল 
ওই শ্বষয়বস্তুর পচিাকত তার চয ভাবনা �ুকি উকঠকছ তা বি্না েরকত বলকত েকব। তকব সবসময়ই সংশ্লিষ্ট শ্বষকয়র 
মকি্যই এই অঙ্কনর েৃত্যাশ্লশ্ি িকর রা�কত েকব।

ঝ) অশ্ভনব চ�লার উদ্াবনঃ
�ুিবল,ে ্শ্রকক্রি ইত্যাশ্ির মকতা জনশ্প্য় চ�লার বাইকর শ্িশুর এলাোয় নানান িরকনর চ�লা োলু আকছ। লুকোেুশ্র, 
বউবসন্ত, শ্পটু্, িশ্িলা�, ো-ডুডু, রুমালেুশ্র, ইত্যাশ্ির মকতা প্ায় োশ্রকয় চযকত বসা স্ানীয় চ�লািূলাগুশ্লকে েে্ার 
মকি্য আনা জরুশ্র। অন্যশ্িকে এেিা চ�লার সকগে অন্য চ�লা শ্মশ্িকয় নতুন চোনও চ�লা মতশ্র েরা যায়। এগুশ্ল 
শ্িশুর িরীর রক্া ও মানশ্সে শ্স্শ্তর জন্য প্কয়াজনীয়। সারা বছর িকরই শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো এই িরকনর স্ানীয় 
চ�লািূলার েে্া োশ্লকয় যাকবন। তকব চোনও চোনও পাঠ্যাংকি এই চ�লািূলার প্কয়াজনীয়তার শ্বষয়শ্ি গুরুত্বপূি্ েকয় 
উঠকত পাকর। কযমন ‘শ্িশুকির মজার চ�লািূলা’[েতুথ্ চরেশ্ি/ পাঠঃ ‘চছকলকবলার শ্িনগুশ্ল’] বা ‘শ্িশুকির মকি্য মজািার 
প্শ্তকযাশ্গতা ও সেকযাশ্গতা’ বা ‘িুই বধুের মকি্য লিাই লাশ্গকয় আনন্দ উপকভাগ’ [পঞ্চম চরেশ্ি/ পাঠঃ আোকির িুই 
বধুে’]। এ�াকন সরাসশ্র চ�লািুলা শ্বকিষত পাশ্রবাশ্রে চ�লািূলার আনকন্দর েথা আকলােনা েরা যায়। কসকক্কত্র 
পুরকনা চ�লা বা নতুন চ�লায় শ্িক্ে মোিয় উৎসাে শ্িকত পাকরন। নতুন চ�লা বানাকনায় মিত শ্িকত পাকরন। এই 
সমতি েৃত্যাশ্লর পচিাকত চয প্াসশ্গেে মূল্যকবাকির েথা আকছ তা েল, সেকযাশ্গতাই আসল সত্য। প্শ্তকযাশ্গতা মজািার 
েকল ক্শ্ত চনই। শ্িশুর মকি্য চয অশ্ভনবত্ব আকছ তাকত তারা নতুন নতুন চ�লা শ্নকজরাই মতশ্র েরকত পাকর। যুগ 
যুগ িকর তাই েকয় একসকছ। 

ঞ) অশ্ভনব য্রিপাশ্ত ও মকডল মতশ্র েরাঃ
শ্িশুকে শ্বকিষত পশ্রকবিশ্বি্যার পাকঠ এমন নতুন নতুন শ্জশ্নসপত্র মতশ্রকত উৎসাে চিওয়া চযকত পাকর। মাশ্ির 
মকি্য শ্মকি থাো আবজ্না পশ্রষ্ার েরকত চোনও য্রি মতশ্র েরা যায় শ্েনা, ক�কল চিওয়া শ্জশ্নসপত্র শ্িকয় নতুন 
চোনও বাি্যয্রি মতশ্র েরা যায় শ্েনা; িুথরিাকির শ্ছকি শ্িকয় ছশ্ব আঁো যায় শ্েনা বা রান্নাঘকরর জলকে চিািন েকর 
আবার রান্নাঘকর ব্যবোর আর বজ্্য পিাথ্কে সার শ্েসাকব ব্যবোর েরা যায় শ্েনা-এমনই োজাকরা পরীক্া-শ্নরীক্া ও 
আশ্বষ্ার শ্িশু শ্নকজ প্াত্যশ্েে জীবকন েরকত পাকর। সংশ্লিষ্ট শ্বষকয় আকলােনার সময় তাকে সূত্র িশ্রকয় চিওয়া এবং 
উৎসাে ও পরামি্ চিওয়ার িাশ্য়ত্ব শ্িক্কের।

ি) ‘সামাশ্জে সংগ্েিালা’ শ্নম্ািঃ
শ্িশুর এশ্ি প্াত্যশ্েে েত্কব্যর মকি্য পকি চয চস য�ন চোনও শ্নিি্ন চি�কত পাকব বা নতুন চোনও শ্েছু তার 
চোক� পিকব ত�নই চসশ্ির শ্েছু শ্নিি্ন চরেশ্িেকক্ শ্নকয় আসার চেষ্টা েরকব। িরুন, শ্িশু চোনও এেিা নতুন 
উশ্দ্ি রাতিায় চি�ল বা নতুন িরকনর চোনও বুকনা �ুল চি�ল [তৃতীয় চরেশ্ি/‘আমাকির পশ্রকবি’]। একক্কত্র শ্িশু 
শ্িক্েকে শ্বষয়শ্ি জানাকবই। শ্িক্কের েত্ব্য েল শ্িক্াথ্ীকির সাকথ ও�াকন শ্গকয় ওই উশ্দ্কির বা �ুকলর ছশ্ব তুকল 
আনা। পকর তার �কিােশ্প শ্নকয় সংগ্েিালায় রা�া। এরপর এশ্ি েী উশ্দ্ি, কোন োকজ লাকগ, ক্শ্তের শ্েনা 
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ইত্যাশ্ি গকবষিা েকর চি�কব শ্িক্ে মোিকয়র সকগে। পাতা সংগ্ে, �ুল সংগ্ে, ছশ্ব, ডােশ্িশ্েি, �বকরর োগকজর 
শ্বশ্ভন্ন ঘিনার ছশ্ব সংগ্ে েরা চযকত পাকর। শ্িশুকির শ্নকজকির মতশ্র নানান শ্জশ্নসও ওই সংগ্েিালায় রা�া চযকত 
পাকর।

ঠ) শ্বি্যালয় শ্ভশ্তিে অনুষ্ান ও প্েকল্প অংিগ্েিঃ
সংশ্লিষ্ট শ্বষয় শ্নকয় শ্বি্যালকয়র প্াগেকন শ্বশ্ভন্ন প্েল্প গ্েি েরা চযকত পাকর। কযমন �ুকলর বাগান মতশ্র, কিওয়াল 
রঙ েরার উকি্যাগ, শ্বি্যালকয় প্কবকির রাতিা মতশ্র, পশ্রচ্ছন্নতা রক্ার নানা শ্নয়মোনুন ও উপেরি মতশ্র, শ্বি্যালয় 
শ্ভশ্তিে উৎসব অনুষ্ান ইত্যাশ্ি শ্বশ্ভন্ন প্েকল্প শ্িশুকির স্বািীনতা ও অগ্াশ্িোর চিওয়া িরোর, যাকত শ্িশুরাই 
পশ্রেল্পনা েরকত পাকর।

ড) শ্বি্যালকয় গ্ন্াগার পশ্রোলনা ও ব্যবোরঃ
শ্বি্যালয় শ্ভশ্তিে গ্ন্াগারগুশ্লকে পশ্রোলনার িাশ্য়ত্ব থােকব শ্িশুকির উপর। পাঠশ্ভশ্তিে পুতিে বাছাই েরকত েকব 
শ্িক্কের িাশ্য়কত্ব। পকর চসগুশ্লকে শ্িশুরা সাশ্জকয় রা�কব সশ্ঠেভাকব। সপ্তাকে অন্তত এেবার এেশ্ি বা িুশ্ি শ্পশ্রয়কড  
আকলাে্য শ্বষয়শ্ভশ্তিে পুতিেগুশ্লকে নাশ্মকয় একন িলগতভাকব পিকত পাকর এবং আকলােনা েরকত পাকর। অন্যশ্িকে 
তারাই চোনও বই েকয়েশ্িকনর জন্য বাশ্িকতও শ্নকয় চযকত পাকর। তারজন্য চরেশ্িেকক্র মকি্য শ্নশ্ি্ষ্ট ইসু্য �াতা রক্া 
েরকত েকব।

উপকর উকলেশ্�ত েৃত্যাশ্লগুশ্লকে প্শ্তশ্িন পশ্রোলনা েরকত চগকল নীকের শ্তনশ্ি শ্বষকয় নজর রা�কত েকব।

 y চরেশ্িেক্ শ্ভশ্তিে সামগ্ী ভাণ্ডার 

সম্ভাব্য গান, নািে, েশ্রত্রাশ্ভনয়কে চেন্দ্র েকর িীকর িীকর এেশ্ি ‘সামগ্ী ভাণ্ডার’ শতশ্র েরকত েকব। নািকের জন্য 
িৃি্যপি মতশ্রর সরঞ্াম, োকতর োকজর জন্য য্রিপাশ্ত ও োঁোমাল, গাকনর জন্য ঘুঙুর, কঢাকলর মকতা বাি্যয্রি, ছিা 
চল�ার জন্য ছন্দবদ্ধ িকব্র োড্ আকগ চথকেই মতশ্র েকর মজুত রা�কত েকব। এরজন্য চরেশ্িেকক্র মকি্য এেশ্ি 
েি্ার মতশ্র েরকত েকব। গ্ন্াগাকর পাঠশ্ভশ্তিে বইপকত্রর চযাগান রা�কত েকব। এছািা সংগ্েিালা েরার জন্য শ্নশ্ি্ষ্ট 
আসবাবপত্র মজুত রা�া িরোর।

 y সংশ্লিষ্ট িব্েে্া

চয চোনও মাি্যমকেই ব্যবোর েরা চোে না চেন, শ্িক্েকির চ�য়াল রা�কত েকব যাকত আকলাে্য শ্বষকয়র অনুসারী 
সংশ্লিষ্ট িব্ ও িব্গুচ্ছকে যতিা সম্ভব শ্িশুরা ব্যবোর েরকত পাকর। স্ানীয় ও েথ্য িব্ ব্যবোর েকলও তাকে মান্য 
ভাষায় দ্রুত রূপান্তশ্রত েরকত েকব সৃজনমূলে েৃত্যাশ্লর মকি্য শ্িকয়ই। পকর শ্িশুকির সকগে আকলােনার সময় িব্গুশ্লর 
অথ্ বা তার প্কয়াগ শ্নকয় শ্িক্েকে শ্েছুক্ি োিাকত েকব।

 y স্ানীয় সম্পকির ব্যবোর

চয সমতি মানুকষরা এলাোয় এই সমতি সৃজনমূলে োকজ িক্, তাকির শ্বি্যালকয় আম্রিি েকর শ্িশুকির সকগে তাকির 
চযাগাকযাগ গকি তুলকত েকব। ভাল চলােশ্িল্পী, নৃত্যশ্িল্পী, েতিশ্িল্পী, গল্প বশ্লকয়, নাি্যেম্ী, ক�কলায়াি, েু্যইজ মাস্টারকে 
চডকে একন শ্বি্যালকয়র েৃত্যাশ্লকে আরও প্াসশ্গেে েকর চতালা যায়। এলাোয় প্েশ্লত গান, নাে, নািে, যাত্রাপালা, 
চেষ্টযাত্রা, িীতলামগেল, পীকরর গান, �শ্েরী গান শ্নকয় এই সাংসৃ্শ্তে পশ্রমণ্ডল গকি তুলকল শ্িশুর শ্িক্া অকনে 
প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে েকত পারকব।

 ৪) িৃি্য-রোব্য মাি্যকমর ব্যবোর
শ্িশুরা নতুন শ্েছু প্যুশ্ক্তর প্শ্ত আেৃষ্ট েয় চবশ্ি। উপরন্তু চসই প্যুশ্ক্তকত যশ্ি িৃি্য ও রোকব্যর ব্যবস্া থাকে তকব 
তা তাকির আেষ্কির চেন্দ্র েকয় ওকঠ। আিুশ্নে যুকগ শ্বজ্ঞাকনর নবতম সংকযাজন েল েশ্ম্পউিার। এই মাি্যমশ্ি 
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ব্যবোর েকর এ�ন শ্বকশ্র যাবতীয় জ্ঞাকনর সম্ভার োকতর োকছ আনা যায়। �কল এই মাি্যমশ্ি ব্যবোর েকর শ্িশুর 
শ্ি�নকে আরও িৃঢ় েরা এ�ন অবি্য েত্ব্য। এ�ন প্্ েকচ্ছ, শ্িক্াকে প্াসশ্গেে েরকত এই মাি্যকমর ভূশ্মো 
চোথায় আকছ?   

প্থমত, আমরা ইশ্তমকি্য আকলােনা েকরশ্ছ চয এলাোর ‘স্ানীয় জ্ঞান’ কথকে শ্িশুর পাঠ শুরু েকব তাই চয চোনও 
িৃি্য-রোব্য ক্ীপকে শ্িশুর জানা জগৎ শ্িকয় শুরু েকর অজানা জগকতর তথ্য, সমস্যা এবং ভশ্বষ্যৎ ভাবনার ইশ্গেতবােী 
েকর তুলকত েকব।

শ্দ্তীয়ত, কমাবাইল বা ে্যাকমরায় চতালা ছশ্ব, গুগুল, ইন্টারকনি ও পাওয়ার পকয়ন্ট সে নানান  প্যুশ্ক্তর সোয়তা শ্নকয় 
শ্িক্ে চয চোনও শ্বষয়কে অকনে চবশ্ি আেষ্িীয়ভাকব উপস্াপন েরকত পাকরন।

তৃতীয়ত, সরাসশ্র পুকরা ইউশ্নিিা না চিশ্�কয় প্কয়াজন অনুযায়ী থাশ্মকয় থাশ্মকয় এবং শ্িশুকির মকি্য পারস্পশ্রে 
আলাপ-আকলােনার মাি্যকম আকলাে্য শ্বষয়শ্ি এশ্গকয় শ্নকয় চগকল শ্িশুর পয্কবক্ি, অনুিাবন ও শ্বকলিষি ক্মতা 
অকনেিা বৃশ্দ্ধ চপকত পাকর।

েতুথ্ত, এই শ্ভশ্ডও ক্ীপগুশ্ল পাঠ্যাংকির অভ্যন্তকর শ্নশ্েত ভাবনাগুশ্লর শ্ভশ্তিকত মতশ্র েরকত েকব। এবং ওই শ্বষকয়র 
উপযুক্ত সংশ্লিষ্ট িব্ ও িব্গুচ্ছকে ব্যবোর েরকত েকব উপযুক্ত জায়গায়। কনপথ্যেণ্ঠ চিওয়ার সময় এবং পাওয়ার 
পকয়কন্ট শ্বষয়শ্ভশ্তিে েথা চি�াকনার সময় এই িব্গুশ্লকে ব্যবোর েরকত েকব।  ক্ীপশ্ি চি�ার পর শ্িশুরা শ্নকজকির 
মকি্য আকলােনা েরকব এবং শ্বষয়শ্ির মূল েথাগুশ্ল তারা তাকির চনািবুকে িু'এে েথায় শ্লক� রা�কব।

তাই পাঠ্য বইকয়র চোনও অি্যায় শুরু েওয়ার আকগই শ্িক্ে এশ্বষকয় িৃি্য-রোব্য ক্ীকপর ব্যবোর চোথায় চোথায় 
েকত পাকর তা শ্নকয় পশ্রেল্পনা েকর চনকবন এবং পাঠশ্ি শুরু েরার আকগই ওই ক্ীপগুশ্ল মতশ্র েকর রা�কবন। 
এছািা চরশ্ডও, কিপ চরেড্ার, স্াইড-কিার সরঞ্াম, কমাবাইল ব্যবোর েকর এই শ্বষয়গুশ্লকে স্পষ্ট েরা যায়।

এেেথায় পাঠ্যবই চথকে শ্িক্া গ্েকির প্থাগত পদ্ধশ্তর মকি্য ব্যশ্তক্রম ঘশ্িকয় প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে শ্িক্াকে স্ান 
শ্িকত েকল পঠন-পাঠকনর েৃৎকেৌিকলর মকি্য উপকরর োরশ্ি চক্ত্রকে প্কয়াগ েরার উি্যম ও উকি্যাগ রা�কত েকব। 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োগি এই জরুশ্র েত্ব্যশ্িকে েতিা গুরুত্ব শ্িকচ্ছন তার ওপর শ্নভ্র েরকব আগামী শ্িকন পশ্চিমবকগে 
শ্িক্ার গুিগত মাকনর পশ্রশ্স্শ্ত চেমন েকব।
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চেনা ছকে অকেনা েথা
োশ্খিত সামথ্্য ও মূল্যকবাকির নতুন তরজমা

‘োশ্ঙ্কত সামথ্্য ও মূল্যকবাকির শ্বোি’ এই েথাশ্ি পশ্চিমবকগের শ্িক্াকক্কত্র এেশ্ি পুরকনা এবং বহুল ব্যবহৃত 
িব্বধে।  ১৯৭৮/৭৯ সাল চথকে ‘নূ্যনতম সামথ্্য’ (Minimum competency) এই িব্বধেশ্িকে বজ্ন েকর আমরা 
‘োশ্খিত সামথ্্য’ (Desired competency) ব্যবোর েরশ্ছ। পাি-ক�ল প্থা চতালা আর সাশ্ব্ে ও শ্নরশ্বশ্চ্ছন্ন 
মূল্যায়কনর সূেনার সকগে এশ্ি সম্পে্যুক্ত। অি্যাপে শ্েমাংশু শ্বমল মজুমিাকরর চনতৃকত্ব উত্াশ্পত প্তিাবগুশ্লর 
পশ্রকপ্শ্ক্কত সরোর এই ভাবনাশ্িকে চমকন শ্নকয়শ্ছকলন। কেন্দ্রীয়তিকর NCF 2005, নশ্থশ্িকত  এেইভাকব োশ্খিত 
সামকথ্্যর শ্বষয়শ্ি  গৃেীত েকয়শ্ছল। কসই সময় চথকেই পশ্চিমবকগে েতুথ্ চরেশ্ি পয্ন্ত পাি-ক�ল প্থা উকঠ যায় এবং 
মূল্যায়কনর মকি্য শ্িশুর োশ্খিত সামকথ্্যর শ্বষয়গুশ্ল গুরুত্ব পায়। এেই িারা অনুসরি েকর আজকের শ্িন পয্ন্ত 
তাই পাঠ্যসূশ্ের অভ্যন্তকর ‘োশ্খিত সামকথ্্য’র চ�াঁজ বলবৎ রকয়কছ। ইশ্তমকি্য পশ্চিমবগে প্াথশ্মে শ্িক্া পষ্ি 
চরেশ্িশ্ভশ্তিে োশ্খিত সামকথ্্যর এেশ্ি তাশ্লো শ্িকয়কছন। ও�াকন চরেশ্ির জন্য যা বলা আকছ তা েলঃ

১। োশ্খিত সামথ্্য                                                              

[পশ্চিমবগে প্াথশ্মে শ্িক্া পষ্কির শ্নকি্ি অনুসাকর তৃতীয় চরেশ্ির জন্য]

চিানাঃ  ছিা, িাঁিা, গল্প, েশ্বতা, মনীষীকির জীবন েথা, অপশ্রশ্েত পশ্রকবকির নানান েথা চযমন,   
  �বর, ঘিনার বি্না ইত্যাশ্ি।

চি�াঃ  যুক্তাক্র, যশ্তশ্েনি ইত্যাশ্ি, ছশ্ব-শ্স্রশ্েত্র, েলশ্চ্ত্র ইত্যাশ্ি, নািে, পুতুলনাে ইত্যাশ্ি, পশ্রকবি  
  পয্কবক্ি ইত্যাশ্ি।

বলাবশ্লঃ  ছিা, িাঁিাঁ, েশ্বতা, গল্প ইত্যাশ্ি, মনীষীকির জীবন েথা, অপশ্রশ্েত পশ্রকবকি নানান েথা,   
  কোনও শ্েছু বুকঝ অন্যকির চবাঝাকনা, প্্ মতশ্র েরা, উতির চিওয়া, পকক্ শ্বপকক্ েথা বলা,  
  েু্যইজ, সংলাপ।

পিাঃ  স্পষ্ট উচ্ারকি পিা-যশ্তশ্েকনির চবািসে, সরব পাঠ, নীরব পাঠ সে বুকঝ উতির চিওয়া,   
  বাইকরর  পাঠ (েশ্বতা, ছিা, গল্প, বি্না ইত্যাশ্ি) পিা, �বর পিা ও চবাঝা এবং বলকত পারা।

চল�াঃ  িব্, বাে্য-কিক�, শুকন, শ্নকজর চথকে এবং শ্নকি্শ্িত শ্বষকয় শ্রুতশ্ল�ন, জানা ও অজানা শ্বষকয়  
  প্ক্র উতির চল�া (চছাি/মাঝাশ্র-জ্ঞান/কবািমূলে), শ্নভু্লভাকব বি্ িব্ বাে্য ইত্যাশ্ি গল্প   
  শুকন/পকি-ছশ্ব চিক� নািে চিক� ঘিনা চিক�/ শুকন েথায় শ্েছু চল�া।
চবাি ও প্কয়াগঃ শ্িক্াথ্ীর চি�া, কিানা প্ভৃশ্ত ইশ্ন্দ্রয় প্ত্যক্জাত অশ্ভজ্ঞতা চথকে এেে ও সমকবতভাকব জ্ঞান  
  গঠন েরকব এবং জ্ঞান ও চবাকির তির চপশ্িকয় লধি জ্ঞানকে প্কয়াগ েরকত শ্ি�কব। এইভাকব  
  তার সংকলিষিী ক্মতারও প্সার ঘিকব। সািারি চবাকির েে্ার মাি্যকম পশ্রপাশ্্ ও পশ্রশ্স্শ্তকে  
  অনুিাবন ও ব্যা�্যা েরার ক্মতাও মতশ্র েকব।

তৃতীয় চরেশ্ির সামথ্্যক্রকম শ্বভাজন
চিানা, কবাঝা, বলা, পিা, কল�া, িলগত োজ, সৃজনমূলে োজ, উদ্াবনী শ্েন্তা ও েল্পনািশ্ক্তর শ্বোি, পাথ্ে্যীেরি, 
ব্যা�্যােরি ও নামেরি, অনুমান েরার ক্মতা, শ্েশ্নিতেরি ও নামেরি, পঞ্ীেরি, তুলনা এবং মবপরীত্য সম্পকে্ 
িারিা ব্যবোর েরার ক্মতা, সংগ্ে, বি্না, করেশ্িেকক্ পরীক্া–শ্নরীক্া পয্কবক্ি, মকডল মতশ্র েরা, ডায়াগ্াকমর 
মাি্যকম প্োকির ক্মতা, নশ্থভুশ্ক্তেরি, েশ্রত্রায়ন, োয্োরি সম্পে্ শ্নি্য় ইত্যাশ্ি।       
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েতুথ্ চরেশ্ির সামথ্্যক্রকম শ্বভাজন
পিা, কল�া, কিানা, কবাঝা, বলা, িলগত োজ, সৃজনমূলে োজ, সািারিীেরি, উদ্াবনী শ্েন্তা ও েল্পনািশ্ক্তর শ্বোি, 
পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী শ্সদ্ধান্ত গ্েকির ক্মতা, পাথ্ে্যীেরি, ব্যা�্যােরি ও নামেরি, অনুমান েরার ক্মতা, শ্েশ্নিতেরি 
ও নামেরি, পঞ্ীেরি, তুলনা এবং মবপরীত্য সম্পকে্ িারিা ব্যবোর েরার ক্মতা, সংগ্ে, শ্নকজর মতামকতর পকক্ 
যুশ্ক্ত চিওয়ার ক্মতা, বি্না, করেশ্িেরি, পরীক্া–শ্নরীক্া, পয্কবক্ি, মকডল মতশ্র েরা, ডায়াগ্াকমর মাি্যকম প্োকির 
ক্মতা, নশ্থভুশ্ক্তেরি, েশ্রত্রায়ন, োয্োরিকবাি, শ্বকলিষি ও সংকলিষি, বানানশ্বশ্ি সম্পকে্ পশ্রশ্েশ্ত।

োশ্খিত সামথ্্য [পঞ্চম চরেশ্ির জন্য]                                         

চমৌশ্�ে (বলা ও পিা)
 y সুস্পষ্ট সুন্দর পাঠ েরকত পারা। 

 y পাঠ্য চয চোনও শ্বষকয়, পাঠ-বশ্েভূ্ত চয চোনও শ্বষকয় চনাশ্িি, প্োরপত্র ইত্যাশ্ি।

 y আলাপ-আকলােনায় অংিগ্েি েরকত পারা।

 y জানা শ্বষকয় সুন্দরভাকব গুশ্ছকয় বলকত পারা।

 y েথার যুশ্ক্ত প্কয়াগ েরকত পারা।

 y বলা ও চবাঝাকনার সময় মান্য ভাষা প্কয়াগ েরকত পারা। স্বািীনভাকব শ্বশ্ভন্ন চেৌিকল বা ভগেীকত 
বা রীশ্তকত বলকত পারা।

 y মুক� মুক� প্্ মতশ্র েরকত পারা।

 y শ্িল্পেম্, ক�লািুকলা সে সৃজনাত্বে োজগুশ্লর েরি-কেৌিল, প্কয়াজন ইত্যাশ্ি বুশ্ঝকয় বলকত পারা। 

 y সংবািপত্র, পত্রপশ্ত্রো যথাযথ ভাব অনুসাকর পিকত পারা।

 y চলােেথা, রূপেথা, ছিা, িাঁিা ইত্যাশ্ি চলােসংসৃ্শ্তর নানান সম্পি গুশ্ছকয় বলকত পারা। 

 y অশ্ভনয় চিক� ও বুকঝ চস সম্পকে্ বলকত পারা।

 y োি্, মানশ্েত্র, মানসশ্েত্র চিশ্�কয় চসই সম্পকে্ বলকত পারা।

 y অপশ্রশ্েত পশ্রকবকি েথাবাত্া বলকত পারা।

 y শ্বতকে্ অংি শ্নকত পারা।

 y �বর শুকন বা চিক� মন্তব্য েরকত পারা। 

শ্লশ্�ত (চল�া) 
 y জানা শ্বষকয় স্বচ্ছভাকব শ্ল�কত পারা।

 y �বর, বক্তব্য, শ্বতে্ সে অজানা অপশ্রশ্েত শ্বষয় চথকে প্কয়াজনীয় তথ্য ও অংি শ্লক� রা�কত 
পারা।

 y প্্ মতশ্র েকর (জ্ঞান-কবাি-প্কয়াগ-িক্তািম্ী) শ্নকজরাই তার উতির শ্ল�কত পারা।

 y চল�ায় মান্য ভাষা যথাযথ ব্যবোর েরকত পারা।

 y ডাকয়শ্র বা শ্িনশ্লশ্প রা�কত পারা। 

 y চছাি চছাি পত্র (শ্েশ্ঠ), শ্বজ্ঞশ্প্ত প্োরপত্র ইত্যাশ্ি শ্ল�কত পারা। 



35

 y োকত চল�া পশ্ত্রো মতশ্র েরকত পারা। 

 y যশ্তশ্েকনির প্কয়াগ সে শ্রুতশ্ল�ন শ্নকত পারা।

 y সম্পকে্ চছাি চছাি প্শ্তকবিন মতশ্র েরকত পারা।

 y প্শ্ত পকব্ অন্তত এেশ্ি েকর প্িি্নী েকর তার শ্লশ্�ত শ্ববরি শ্িকত পারা। 

 y েল্পনা েকর শ্ল�কত পারা। শ্বষয়ানুসাকর শ্েছু চল�া অনুবাি েরকত পারা।

 y বাকে্যর অন্তগ্তপি সম্পকে্ বুকঝ চসগুশ্ল যথাযথ ব্যবোর েরকত পারা।

 y িব্কোষ মতশ্র েরকত পারা (অশ্ভিাকনর সাোকয্য) কবাি ও প্কয়াগ 
শ্িক্াথ্ী চি�া, কিানা প্ভৃশ্ত ইশ্ন্দ্রয় প্ত্যক্জাত অশ্ভজ্ঞতা চথকে এেে ও সমকবতভাকব জ্ঞান গঠন েরকব এবং জ্ঞান 
ও চবাকির তির চপশ্রকয় লধি জ্ঞানকে প্কয়াগ েরকতও শ্ি�কব। এইভাকব তার সংকলিষিী ও শ্বকলিষিী ক্মতারও প্সার 
ঘিকব। সািারি চবাকির েে্ার মাি্যকম পশ্রপাশ্্ ও পশ্রশ্স্শ্তকে অনুিাবন ও ব্যা�্যা েরার ক্মতাও মতশ্র েকব।        

গত েুশ্ি পঁশ্েি বছর িকর পশ্চিমবগে সরোর শ্নকি্শ্িত োশ্ঙ্কত সামকথ্্যর এই তাশ্লো েমকবশ্ি এেই রেম আকছ। 
প্েশ্লত চরেশ্িেকক্র পঠন-পাঠকনর িারা শ্বকলিষি েরকল চবাঝা যায় চয, উপকরর শ্তনশ্ি সামকথ্্যর মকি্য এেমাত্র 
‘চিানা’ ‘পিা’ ও ‘চল�া’-এই শ্তনশ্ি সামকথ্্যর উপর চরেশ্িেকক্র মূল সা�ল্য শ্নভ্র েকর। সমতি োজ পাঠ্য বইকয়র 
পাঠগুশ্লকে আরেয় েকর গকি ওকঠ। শ্বকিষ েকর ‘চল�া’র োজশ্িকে অভীষ্ট সামথ্্য বকল মান্য েরাও েয়। শ্েন্তু 
পশ্চিমবগে প্াথশ্মে শ্িক্া পশ্রষকির উকদেি্য চয শ্ভন্ন তা চবাঝা যায় পরবত্ীকত উকলেশ্�ত এেশ্ি অংি চথকে চয�াকন 
স্পষ্ট বলা আকছ শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো চয চয শ্বষকয় যত্নবান েকবনঃ

শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো চয চয শ্বষকয় যত্নবান েকবনঃ
 y আেষ্িীয় গল্প বলুন, শ্িক্াথ্ীকে গল্প বলকত উদু্দ্ধ েরুন।

 y আকলােনার পশ্রশ্স্শ্ত মতশ্র েরুন।

 y সৃজনাত্মে োকজ উৎসাে শ্িন।

 y উৎসব, ভ্রমি, কমলা, প্িি্নী চি�কত উৎসাে শ্িন। কস শ্বষকয় তাকির অশ্ভজ্ঞতার আিান-প্িান 
ঘিকত শ্িন। 

 y চ�লািূলা, আবৃশ্তি, শ্বতে্, তাৎক্শ্িে বকৃ্ততা, গল্প বলা প্শ্তকযাশ্গতার আকয়াজন েরুন। 

 y শ্নকজ শ্লক� বা সংগ্ে েকর তাকির উপকযাগী েশ্বতা-গল্প পিকত শ্িন যাকত শ্ি�ন প্শ্ক্রয়াশ্ি প্ািময় 
ও অথ্পূি্ েকয় ওকঠ।

 y শ্িক্াথ্ীর ব্যশ্ক্তকত্বর শ্বোি ও তার ইশ্তবােে স্বভাকবর প্শ্ত িৃশ্ষ্ট শ্িন।

 y প্্ েরকত উৎসাে শ্িন।

 y েথা বলার প্বিতাকে উৎসাে শ্িন। 

 y শ্িক্াথ্ীর চমৌশ্লে চল�ার প্শ্ত গুরুত্ব শ্িন। 

 y চোথাও চবিাকত যাওয়ার অশ্ভজ্ঞতা, শ্বকিষ অনুষ্ান শ্নকয় েকয়েশ্ি বাে্য স্বািীনভাকব চল�া, পিা 
বা চিানা গল্পকে বি বা চছাি েকর বলা বা চল�া অভ্যাস েরান।

 y শ্িশুকির উপকযাগী পশ্ত্রো পিকত শ্িন।

 y লক্্য রা�ুন যাকত তারা উপযুক্ত িব্ ব্যবোর চিক�, বানান যাকত শুদ্ধ েয়, উচ্ারি যাকত যথাযথ 
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 y শ্নজস্ব পদ্ধশ্তকত েথায় 
বা চল�ায় চয চোনও 
সংকেত প্োি েরকত 
পারা (Expression)

 y সমািানসূত্র চবর েরকত 
পারা (Solving)

 y শ্নকজর চবাি ও উপলশ্ধি 
নান্দশ্নে প্শ্ক্রয়ায় 
পশ্রকবিন েরকত পারা 
(Aesthetic 
Presentation)

 y িব্ (Sound) চথকে 
ছন্দ পুনঃসৃজন েরকত 
পারা

 y সমজাতীয় শ্বমূত্ িারিা 
মূত্ েকর তুলকত পারা

 y চয চোনও সমজাতীয় 
ভাবনাকে োকতর োকজ 
রূপিান েরকত পারা

 y সমজাতীয় সমস্যা 

ও স্পষ্ট েয়, কছি ও যশ্তসে পিকত পাকর, সৃজনিীল োকজ উৎসাে পায়, সংযুক্ত বকি্র পশ্রশ্েশ্ত 
ও উচ্ারি সম্পকে্ িক্ েয় এবং োকতর চল�া যাকত স্পষ্ট েয়।

 y অবি্যই শ্রুতশ্ল�ন অভ্যাস েরাকবন। সকগে রেনার ভাব সমশ্বিত ছশ্ব আঁেকত শ্িন। 

উপকর বশ্ি্ত শ্বষয়গুশ্ল নজর েরকল চবাঝা যায়, পষ্ি যা বলকত চেকয়কছন তা েল পাঠশ্ভশ্তিে রেবি, পঠন ও শ্ল�কনর 
বাইকর শ্িশুর মকি্য অন্য আরও এমন শ্েছু সামথ্্য আকছ যা আপাতত পরীক্ায় নম্বর পাওয়ার েম্সূশ্ের মকি্য চতমনভাকব 
স্ান পায় না। শ্িশুর ব্যশ্ক্তত্বকে পূি্াগেভাকব রূপ শ্িকত তাই শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োর িৃশ্ষ্টভগেী বিল েরা চয েত জরুশ্র 
একথকেই তা চবাঝা যায়।

তাই পষ্কির ভাবনাকে মাথায় চরক� চেনা সামথ্্যগুশ্লর নতুন তরজমা েরার সময় একস চগকছ। শ্বেকল্পর সধোকন চনকম 
তাই প্েশ্লত প্শ্ক্রয়া ও িারিার নবাশ্য়ত েরা েকয়কছ। শ্নম্নশ্লশ্�তভাকব আমরা শ্বষয়িা ভাবকত পাশ্রঃ

১) প্াসশ্গেে শ্িক্ার শ্নশ্রক� োশ্ঙ্কত সামথ্্য ও মূল্যকবাি
গ্েি, প্োিন, শ্েন্তন ও অনুিাবন, রূপায়ি ও প্কয়াগ

প্াসশ্গেে শ্িক্ার শ্নশ্রক� োশ্খিত সামথ্্য ও মূল্যকবািঃ

গ্েি
(Receiving)

প্োিন
(Expressing)

শ্েন্তন ও অনুিাবন
(Thinking & 

understanding)

রূপায়ি ও প্কয়াগ
(Applying)

 y চয চোনও িব্, েথা, 
গান চ�য়াল েকর 
চিানা (Listening)

 y চেনা জগৎ-পশ্রকবি-
মনুষ্য সমাকজ ঘিমান 
িৃি্যগুশ্লকে পয্কবক্ি 
েরা (Observing)

 y শ্লশ্�ত সংকেত/বাত্া 
পয্কবক্ি ও নীরকব 
পাঠ (Silent 
Reading) েরা

 y ইশ্ন্দ্রকয়র মাি্যকম প্াপ্ত 
অশ্ভজ্ঞতা ও 
সংকেতকে স্বল্পকময়ািী 
মৃিশ্তকত (Short term 
memory) স্ান 
চিওয়া

 y প্ােৃশ্তে, কলৌশ্েে ও 
যাশ্্রিে মাি্যকম প্াপ্ত 
নান্দশ্নে 
সংকেতগুশ্লকে গ্েি 

 y প্োিন 
(Expressing)

 y শ্নকজর ভাষায় প্োি 
েরা (Speaking)

 y বলাবশ্ল েরকত পারা 
(Exchanging 
views)

 y বাত্া বা সংকেত প্িান 
েরকত পারা (Comm-
unicating)

 y শ্লশ্�ত সংকেত/বাত্া 
সরকব পাঠ েরকত       
পারা (Loud 
reading)

 y অনুেরি েরকত পারা 
(Imitation)

 y মৃিশ্ত চথকে অশ্ভজ্ঞতা 
পুনঃসৃজন (Recreate)
েরকত পারা

 y িৃি্যমান জগৎ চথকে 

 y যুশ্ক্ত প্কয়াগ েরকত 
পারা (Reasoning)

 y শ্বকলিষি ও ব্যা�্যা প্িান 
েরকত পারা

 y ব্যশ্তক্রম শ্নরূপন 
েরকত পারা

 y োয্োরি সম্পে্ 
শ্নি্ারি েরকত পারা

 y সািৃি্য ও মবসািৃি্য 
শ্নরূপন েরকত পারা

 y শ্সদ্ধাকন্ত আসকত পারা

 y সািারি সূত্র শ্নম্াি 
েরকত পারা

 y পারস্পশ্রে সম্পে্ 
শ্নরূপন েরকত পারা

 y সমস্যা শ্েনিত েরকত 
পারা

 y ঘিনার ক্রম শ্েশ্নিত 
েরকত পারা
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েরকত এবং চসগুশ্ল 
চথকে সংশ্লিষ্ট 
অশ্ভজ্ঞতা সঞ্চয় েরকত 
পারা (Earning 
experience)

ইশ্ন্দ্রকয়র মাি্যকম প্াপ্ত 
অশ্ভজ্ঞতার সেজ ও 
নান্দশ্নে প্োি গান, 
নাে, বাি্যয্রি, নািে 
ইত্যাশ্ির মাি্যকম)

 y এেইভাকব শ্লশ্�ত 
সংকেত/বাত্া প্কয়াগ 
েকর সেজ প্োি 
(Self-writing and 
simple 
Arithmatics)

 y সেজ চথকে জশ্িল শ্েন্তন 
ও চবাকি যাওয়া

 y েল্পনা েরকত পারা 

 y শ্বমূত্ িারিাকে উপলশ্দ্ধ 
েরকত পারা

 y চোনও শ্েছু পুনরায় 
সৃজন েরকত পারা

 y প্্ েরকত পারা 

 y অশ্িেতর শ্নভ্ুলভাকব 
সংকেত পাঠ ও 
অশ্ভজ্ঞতার প্োি েরকত 
পারা

 y শ্লশ্�ত সংকেকতর নীরব 
ও সরব পাকঠাদ্ধার

শ্নকজই মতশ্র েরকত 
পারা (Problem- 
making)

 y ওই সমস্যার সমািান 
েরকত পারা (Solving)

 y প্ােৃশ্তে ও যাশ্্রিে 
োয্াবলীর পচিাকত 
থাো োয্োরি সম্পে্ 
বুঝকত পারা এবং তার 
সেজ রূপিান েরকত 
পারা। (Reasonin and            
system Analysis) 

২) মকন রা�কত েকব, শ্িশু শ্নকজই শ্নকজর মকি্য সামথ্্য ও মূল্যকবাি জাশ্গকয়   

 চতাকল
বাইকর চথকে চেউ �রমাস মকতা তা মতশ্র েকর পাঠাকত পাকর না। শুিু শ্িশুর পশ্রকবিকে তার অনুেূকল 
গকি চতালাই েল আিুশ্নে শ্িক্া শ্বজ্ঞাকনর মূলেথা। এই পশ্রকবি রেনার জন্য চরেশ্িেকক্র মকি্য এবং 
চরেশ্িেকক্র বাইকর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকে েকয়েশ্ি শ্িশু মনতি্বে সম্ত েৃৎকেৌিল অবলম্বন েরা িরোরঃ

�) শ্িক্েকির জন্য প্তিাশ্বত েৃৎকেৌিল
 y িলশ্ভশ্তিে শ্ি�ন োলু েরকবন।

 y িকলর মকি্য ভাল-মন্দ সব তিকরর শ্িশুকিরই রা�কত পাকরন।

 y পাঁে/ছ'জকনর শ্িশু শ্নকয় িল গঠন েরকত েকব। তারা চরেশ্িেকক্ চগালাোকর িকল বসকব অথবা 
বশ্ে্শ্বি্যালয় েৃত্যাশ্লকতও িলগতভাকব অংিগ্েি েরকব।

 y প্শ্তশ্ি িকলর জন্য প্কয়াজকন শ্ি�ন তির অনুযায়ী এোশ্িে তিকর শ্ি�ন সামগ্ী মজুত রা�কত েকব। 

 y শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো ে্যাকলঞ্ আোকর েৃত্যাশ্লগুশ্ল চিকবন যাকত শ্িক্াথ্ীরা শ্নকজরা েম্পশ্রেল্পনা েরকত 
পাকর। প্থকম িলগতভাকব এবং পকর শ্নকজ শ্নকজ তা সমািান েরকত পারকব। এশ্ি শ্িক্ে নজর 
রা�কবন।

 y প্শ্তশ্িন এেজন শ্িক্াথ্ী িকলর িলকনতা শ্েকসকব োজ েরকব। িলকনতার শ্নকি্ি অনুসাকর তারা 
শ্নকজরা িল পশ্রোলনার শ্েছু শ্নয়মোনুন শ্নকজরাই গিতাশ্্রিেভাকব মতশ্র েরকব।

 y সং�্যাগশ্রকষ্র মতামকতর শ্ভশ্তিকত শ্সদ্ধান্ত গৃেীত েকব। এমনশ্ে শ্সদ্ধান্ত ভুল েকলও তাকিরকে চযৌথ 
শ্সদ্ধান্ত শ্েসাকব গ্েি েরকত উৎসাশ্েত েরকত েকব।

 y শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা ভারা বধেকনর (Scaffolding) োজশ্ি েরকবন চছাি চছাি সাোয্য, ইশ্গেত, প্িংসা 
েরার মাি্যকম এবং শ্িশুকির োজশ্ি এশ্গকয় শ্নকয় চযকত উৎসাে চিকবন।
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 y শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো শুিু নজর রা�কবন িলশ্ি তে্-শ্বতকে্র চিকষ সামশ্গ্ে শ্সদ্ধান্ত শ্নকচ্ছ শ্েনা এবং 
শ্সদ্ধান্তশ্ি েতিা আিি্ উতিকরর োছাোশ্ছ যাকচ্ছ। সাকথ সাকথ এও নজর রা�কবন চয, শ্পশ্ছকয় পিা 
শ্িশুরা সবাই অংিগ্েি েরকছ শ্েনা এবং তারা অভীষ্ট িারিা ও সামথ্্যশ্িকে আশ্ত্মেরি েরকত 
চপকরকছ শ্েনা। না পারকল পুনরায় সেজতর শ্বেল্প োজ শ্িকয় তার সামথ্্যকে বািাকত সাোয্য 
েরকত েকব। শ্িশুকির সমশ্ষ্টগত ও ব্যশ্ক্তগত সম্পািন চয তিকরই থােুে না চেন, শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো 
শ্িশুর প্িংসা েরকবন এবং আগামী শ্িকন এেইভাকব সাোয্য েরকবন। তাই প্থম পয্াকয় শ্িক্ে-
শ্িশ্ক্োকে এোশ্িে মাকনর েম্সামগ্ী ও েম্পত্র মজুত রা�কত েকব। 

৩) পাঠ শ্বকলিষি, ভাবমূল শ্েশ্নিতেরি ও েৃত্যাশ্ল শ্নব্ােন প্শ্ক্রয়া
চয চোনও পাকঠর ভাবমূলকে (Themes) চেন্দ্র েকর েকয়েশ্ি উপভাবমূকল (Sub-Themes) তা ভাগ 
েরকত েকব। উপভাবমূলগুশ্লকে চেন্দ্র েকর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো শ্নম্নশ্লশ্�ত েৃত্যাশ্ল শ্নব্ােন েরকত পাকরনঃ

ে) সংশ্লিষ্ট শ্বষকয় প্েশ্লত গল্প বলা বা বলাকনা।

�) সংশ্লিষ্ট  শ্বষকয় চোনও সেজ পাঠ, ছশ্ব-ছিা-গকল্পর বই থােকল তা স্ব-পঠকনর জন্য চিওয়া। প্কয়াজকন চরেশ্িেকক্ 
বা শ্বি্যালকয় উপযুক্ত পুতিে সম্বশ্লত গ্ন্াগার গকি চতালা।

গ) সংশ্লিষ্ট  শ্বষকয় বশ্ে্শ্বি্যালকয় চোনও েৃত্যাশ্ল গ্েি েরার মকতা পশ্রশ্স্শ্ত আকছ শ্েনা তা �শ্তকয় চি�া থােকল 
শ্িশুকির িল মতশ্র েকর তা পশ্রিি্ন ও পয্কবক্ি েরা, সমাকজর মানুষকির সকগে েথা বলা এবং সমীক্ার 
শ্ববরি চপি েরকত বলা।

ঘ) সংশ্লিষ্ট শ্বষকয় উপযুক্ত অশ্ডও-শ্ভসু্যয়াল ক্ীপ থােকল তা চরেশ্িেকক্ চি�াকনা এবং শ্বষয়শ্ি অনুিাবন েরকত 
সাোয্য েরা।

ঙ) ওই শ্বষকয় চছাি চছাি নাশ্িোর প্ি মতশ্র েকর শ্িশুকির বুশ্ঝকয় চিওয়া, যাকত তারা তাকির ইকচ্ছ মকতা সংলাপ 
মতশ্র েকর নাশ্িোশ্ি উপস্াপন েরকত পাকর।

ে) ওই শ্বষকয় ছিা বানাকনা, গান মতশ্র েরা, মকডল মতশ্র েরা, ছশ্ব আঁো, পশ্রকবিশ্ভশ্তিে পরীক্া-শ্নরীক্া েরা, 
জনেল্যািের সামাশ্জে উকি্যাগ চনওয়া, পশ্রকবকির চসৌন্দয্ বৃশ্দ্ধ েরা, পশ্রচ্ছন্নতা রক্া েরা, সামাশ্জে ক্রীিা 
ও চযাগ প্িি্ন অনুষ্ান েরা ইত্যাশ্ির মাি্যকম শ্বষয়শ্িকে আরও গভীরভাকব উপলশ্ধি েরকত চেষ্টা েরাকনা।

ছ) ওই শ্বষকয় সংশ্লিষ্ট ‘ভাষা ভাণ্ডার ও িব্জাল শ্নম্াি’ ও মানস মানশ্েকত্রর েে্ার মাি্যকম িব্গুশ্লর  মকি্য পারস্পশ্রে 
ভাব ঐে্য আশ্বষ্ার েরাকনা।

জ) ওই শ্বষকয় সংশ্লিষ্ট িব্ ও িব্গুকচ্ছর প্কয়াকগর মাি্যকম সেজ চথকে সেজতর নানা সু�ের পাঠ শ্নম্াি েরা 
এবং শ্িশুর মান অনুসাকর তা স্ব-পঠকনর জন্য চিওয়া।

ঝ) সংশ্লিষ্ট িব্ ও িব্গুচ্ছকে প্শ্তশ্ি েৃত্যাশ্লকত ব্যাপেভাকব ব্যবোর েরা। েথা বলার িক্তার সকগে এই িব্গুশ্ল 
ব্যবোকর সাবলীল েকর চতালা। এমনশ্ে, িু-এে েথায় শ্ববরি চল�ার চক্কত্রও যাকত তারা ওই িব্গুশ্ল ব্যবোর 
েরকত পাকর তাও চেষ্টা েরা িরোর।

ঞ) সব্কক্কত্র শ্িশুকে প্িংসা েরকবন এবং আগামী শ্িকন এইভাকব একগাকত সাোয্য েরকবন।

৪) শ্ি�ন সামগ্ী (TLM) ব্যবোর
প্কত্যে শ্িশুর জন্য এেশ্ি েকর চনািবুে রা�কত েকব। এই চনািবুকে তারা প্াপ্ত জ্ঞান ও িারিাগুশ্লকে 
উপযুক্ত িকব্ িু-এে েথায় শ্লক� রা�কব।

এছািা িলশ্ভশ্তিে এে এেশ্ি শ্বগবুেও রা�কত েকব। এগুশ্ল �াশ্নেিা প্¨াশ্ক্টে¨াল �াতার মকতা। ও�াকন ওরা পাি 
শ্ভশ্তিে প্াপ্ত শ্বশ্ভন্ন শ্নিি্ন, ছশ্ব, সংগৃেীত পাতা, উপযুক্ত িব্, পাকঠর মূলেথা ও গৃেীত শ্সদ্ধাকন্তর েথা শ্লক� রা�কত 
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পাকর। ছশ্ব আঁোর জন্য রং চপশ্সিল, সমীক্ার জন্য বি বি েরক�র �ম্, সেজপাঠ বা সেজতর পাঠ সমশ্বিত পঠন 
োড্, ছশ্ব ও গকল্পর বই, ছিা ও গকল্পর োড্, মানস মানশ্েকত্র উকঠ আসা িব্তাশ্লো এবং পাঠ্যবইকয় ব্যবহৃত িুরূে 
ও প্াসশ্গেে িকব্র োড্ মতশ্র েকর রা�কত েকব। প্কয়াজকন চসগুশ্ল চিশ্�কয় আকলােনার পশ্রসর মতশ্র েরকবন 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো।

৫) শ্িশুকির মি্য গিতাশ্্রিে এবং স্বায়্বেিাসকনর বাতাবরি বজায় রা�া
শ্িশুকির মকি্য সশ্ঠেভাকব িল গঠন ও চস্বচ্ছায় পশ্রোলনা েকল প্শ্তশ্ি িকলই গিতাশ্্রিে স্বায়ত্বিাসকনর 
অভ্যাসগুশ্ল গকি ওঠার সম্ভাবনা থাকে। তকব একক্কত্র শ্িশুর সু� ও আনন্দকবাকির সকগে সমতি েৃত্যাশ্লকে 
সংযুক্ত েরকত েকব। একক্কত্র োরশ্ি মূল েৃত্যাশ্লর মকি্য চোনশ্ি শ্িকয় তারা ওই মূহুকত্ োজ েরকত 
োইকছ তা চজকন পাঠ শুরু েরকল শ্িশুকির পছন্দকে সম্ান জানাকনা যাকব। এশ্ি শ্িশুকির আরও 
গভীরভাকব পাকঠ মকনাশ্নকবি েরকত সাোয্য েরকব। েৃত্যাশ্লগুশ্ল চযকেতু সরাসশ্র পাকঠর সকগে যুক্ত নয়; 
তাই এগুশ্লর সাথ্েতা শুিুমাত্র উপযুক্ত অংিগ্েকির মাি্যকমই সম্ভব। পারা না পারা, পাি-ক�ল, না 
পারকল বেুশ্ন, োপ বা ভয় এসকবর প্্ এ�াকন চনই। সবাই আনন্দ আর মজার সকগে অংিগ্েি েরকব 
এিাই োম্য।

৬) শ্বি্যালয় পশ্রোলনায় চযাগেে্া এবং শ্িশুকির েুিলতা চবাি (Well-being)
শ্বি্যালকয়র শুরু চথকে যত রেকমর েৃত্যাশ্ল [প্াথ্না, সাশ্র শ্িকয় িাঁিাকনা, মোপুরুষকির বািী চিানা, 
পশ্রছন্নতা, আজকের শ্িকনর বি �বর পাঠ বা চিানাকনা, িৃখিলা চমকন শ্িন শুরু েরা, ক্াকসর �াঁকে 
�াঁকে সময় োিাকনা, শ্িশ্�ন েকর বধুেকির সকগে োিাকনা, করেশ্িেকক্র বাইকর ও চভতকর রুশ্িন অনুযায়ী 
েৃত্যাশ্ল, ক�লািূলা, োকতর োজ ইত্যাশ্ি] আকছ, কস�াকন েীভাকব চযাগেে্াকে সশ্ঠেভাকব স্ান চিওয়া 
যায় তার ব্যবস্া েরা �ুব জরুশ্র। মৃিু সংগীকতর সাকথ চযাগাসকনর নানা সেজ �মূ্লা শ্িশুকির মকি্য 
িশ্ক্ত আনকত, মকনাকযাগ বৃশ্দ্ধ েরকত এবং সু�কবাি বািাকত সাোয্য েরকত পাকর। ক্াকসর �াঁকে �াঁকে 
অবসরিুেুকতও শ্িশুরা েী িরকনর অভ্যাস েরকত পাকর তার েে্া েওয়া িরোর। শ্িশুকে ক্াশ্ন্ত ও 
এেকঘঁকয়শ্ম চথকে মুক্ত েরকত এবং পরবত্ী ক্াকসর জন্য আরও ভাল েকর প্স্তুত েকর তুলকত চযাগ 
ব্যায়াম এেশ্ি গঠনমূলে উকি্যাগ। তাছািাও রাগ, ঈষ্া, ভয় চথকেও তাকে মুক্ত েরকত পাকর এই 
চযাগেে্া।

৭) মূল্যকবাকির শ্বোিই েল লক্্য
শ্বি্যালয়তিকর যা শ্েছু েরা েকয় থাকে তার চপছকন শ্িশুকির মকি্য েকয়েিা মূল্যকবাি গকি চতালাই েল 
মূল উকদেি্য। অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্ -এর নয়া উকি্যাকগ চয োরশ্ি চক্ত্র আকছ চস�াকন েৃত্যাশ্লগুশ্লর 
পশ্রোলনা েরার �কল শ্িশুর মকি্য শ্নম্নশ্লশ্�ত মূল্যকবািগুশ্ল জাগ্ত েয়। শ্িশুর হৃিকয় এই মূল্যকবািগুশ্লর 
সংকলিষকির �কল শ্িশুর মকি্য এে ব্যশ্ক্তত্ব গকি ওকঠ, এিাই চিষ পয্ন্ত তাকে ভশ্বষ্যৎ জীবকন সা�কল্যর 
সকগে জীবনযাপন েরকত অনুকপ্রিা চিয়।

োশ্খিত মূল্যকবািগুশ্ল েলঃ    
ে) সেপাঠী ও সমাকজর মানুকষর প্শ্ত সেমশ্ম্তা গকি উঠকব। 

�) িল চবঁকি োজ েরার ইচ্ছা প্বল েকব।

গ) শ্নকজর ব্যশ্ক্তগত ইচ্ছাকে িমন েকর চবশ্িরভাকগর ইচ্ছাকে মান্যতা চিওয়া অভ্যাকস পশ্রিত েকব।

ঘ) পশ্রকবি ও প্েৃশ্তর প্শ্ত ভালবাসা প্বল েকব এবং তাকে রক্ার জন্য সকেষ্ট েকব।

ঙ) সামাশ্জে শুভোজ ও শ্সদ্ধান্তকে স্বাগত জানাকনার অকভ্যস গকি উঠকব এবং শ্নকজ চয �ারাপ শ্েছু েরকত বা 
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ভাবকত পাকর না চস ব্যাপাকর শ্নকজর উপর রেদ্ধাকবাি মতশ্র  েকব।

ে) যুশ্ক্তকবাকির উপর শ্নভ্রিীলতার শ্বোি ঘিকব।

ছ) শ্নকজকে শ্দ্িা সংেকির মকি্য স্াপন েকরও শ্সদ্ধান্ত চনওয়ার অভ্যাস গকি উঠকব।

জ) শ্নকজর মকি্য রাগ, ঈষ্া ও ভয় চবািকে বুঝকত পারকব এবং তার চথকে মুশ্ক্তর জন্য গান েরা, ছশ্ব আঁো, নািে 
েরা, অগে সঞ্চালনমূলে চ�লা এবং চযাগব্যায়াম েরার চেষ্টা েরকব।

ঝ) েতেগুশ্ল মু�্য মূল্যকবাকির দ্ারা শ্িশু পশ্রোশ্লত েকব চযমন, সততা, শ্মথ্যা েথা না বলা, অকন্যর মতামতকে 
গুরুত্ব চিওয়া, সুন্দর শ্বষয়কে প্িংসা েরা, আকলােনার মাি্যকম সংঘাত ও সমস্যা শ্মশ্িকয় চনওয়া, অন্য িকম্র 
প্শ্ত রেদ্ধািীল ও সশ্েষু্ েওয়া, অকন্যর েকষ্ট িুঃ�ী েওয়া, অকন্যর ভাল ও আনন্দকে শ্নকজর আনন্দ বকল অনুভব 
েরা, পশ্রবাকর ও সমাকজ বিকির রেদ্ধা েরা ও মান্যতা চি�াকনা।

ঞ) আিাবাকি শ্বশ্াসী েকব এবং ব্যথ্তাকে মুকছ চ�লারও চেষ্টা েরকব। শ্নকজর মকি্য চযিুেু ক্মতা আকছ তাকতই 
শ্বশ্াসী েকয় উঠকব।

ি) কিকির ঐে্য ও সম্প্রীশ্তর প্শ্ত চগৌরবকবাি গকি উঠকব। 

ঠ) েল্পনা প্বিতা বৃশ্দ্ধ পাকব। সৃজনিীল মানুষকির োজকে সমোন জানাকত পারকব।

ড) কয চোনও রেকমর প্শ্ত ময্ািাকবাি বািকব।

ঢ) মনীষী ও পথদ্ষ্টাকির দ্ারা উৎসাশ্েত েকব।

ি) সব োকজ উি্যম ও উৎসােকবাি েরকব।

প) অতীত চগৌরব সম্পকে্ রেদ্ধাকবাি জমোকব।

�) আত্মত্যাগ ও শ্নস্বাথ্ োকজর প্শ্ত আেষ্ি বািকব।
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তিকর�া সমীক্াঃ শ্িক্েকির জন্য

এই প্েকল্পর শুরুকত প্কত্যে শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো এেশ্ি তিকর�া সমীক্া েকর চনকবন। সমীক্াশ্ি েকব পঞ্চমু�ী।

 y গ্েি (Receiving) ও অনুিাবন িক্তার সমীক্া।

 y প্োিন (Communicating) ও অনুিাবন িক্তার সমীক্া।

 y শ্েন্তন (Thinking) ও অনুিাবন িক্তার সমীক্া।

 y রূপায়ি  ও প্কয়াগ িক্তার সমীক্া।

 y সুপ্ত মূল্যকবাকির সমীক্া।

১) সংশ্লিষ্ট এলাোর শ্িক্েমণ্ডলী ‘গ্েি ও অনুিাবন িক্তার সমীক্া’র জন্য   

 এোশ্িে োশ্তয়ার ও পদ্ধশ্ত ব্যবোর েরকত পাকরনঃ
ে) সেজ পঠন ও  অনুিাবন সমীক্াঃ- সেজ ভাষায় তৃতীয় চথকে পঞ্চম চরেশ্ির শ্িশুকির চয নূ্যনতম সামকথ্্যর 

তির আকছ, এ�াকন তার মান্যতা চিওয়া েকয়কছ। তা েলঃ 

১) শ্িশু এে শ্মশ্নকি অন্তত ৯০ চথকে ১১০শ্ি িব্ যশ্তশ্েনি সেকযাকগ নীরকব পিকত সক্ম েকব।

২) পাঠ্যাংি চথকে িু-এেশ্ি মাশ্ল্টপল িরকনর প্্ েরকল তার সিুতির পাওয়া যাকব। 

এেশ্ি এে শ্মশ্নকির পাঠ্যাংি চিওয়া েলঃ 
নিীশ্ির নাম মভরবী। গাকনর সুকরর মতই তার আওয়াজ। এঁকেকবঁকে েকলকছ গ্াকমর পাি শ্িকয়ই। শ্ঠে ছশ্বর মকতা। 
িু'িাকর ঘন চঝাপ। ও�াকন িরকত োি চ�াকি।  গ্াকমর োছশ্িকত এেিা প্িতি ঘাি। কগািা েকতে বি আর অশ্থথ 
গাছ। অকনেিা জুকি ঘন ছায়া। তাশ্র নীকে মোোল বাবার মশ্ন্দর। পাকি পীকরর থান। শেকত্রর চিকষ ও�াকন চমলা 
েয়। শ্ভন গাঁ কথকে চছকলকমকয় বউ-শ্ঝরা চমলায় আকস। শ্েনু্দরা আকস, মুসলমানরা আকস। ত�ন নিীকত শ্নয়শ্মত 
চ�শ্র। মানত েকর শ্িকবর থাকন, পীকরর থাকন। ঢাে বাকজ, োঁসর বাকজ। পীকরর মাজাকর োির োপায়। সন্ন্যাসীরা 
নানান িারীশ্রে েসরত চি�ায়। বাংলা বছর চিষ েকয় আকস। (িব্ সং�্যা ৯০)
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 y সশ্ঠে উতিকর শ্িে শ্েনি 
িাও।

ে) আসকল মভরবী েী?

 y এেজন মানুকষর নাম

 y এেিা গাকনর সুর বা রাগ

 y এেিা বাি্যয্রি

�) মোোল বাবার মশ্ন্দর েল

 y শ্িকবর মশ্ন্দর

 y োলী মশ্ন্দর

 y েনুমাকনর মশ্ন্দর

গ) নিীর ঘািশ্ি েল

 y চছাি 

 y চবি বি

 y সংেীি্ 

ঘ) মশ্ন্দকরর পাকি

 y ঘরকিার আর জগেল

 y পীকরর মাজার

 y চোকনাশ্িই নয়

ঙ)’েসরত’ েথাশ্ির অথ্ 

 y িশ্ক্ত 

 y চেৌিল বা চ�লা

 y অগেভগেী

এই িরকনর অনুিাবন পরীক্ার জন্য এোশ্িে পাঠ্যাংি এবং প্্ মতশ্র েকর োকজ নামকত েকব। সবগুশ্লকত মাকনর 
তারতম্য রা�কত েকব। কযশ্িকে উিােরি শ্েকসকব উপকর চিওয়া েল চসশ্িকে আিি্ িকর শ্নকল এরকেকয় আরও শ্তনশ্ি 
‘সেজতর’ পাঠ মতশ্র েরকত েকব। কোনও শ্িশু আিি্পাঠ পকি বুঝকত না পারকল তাকে সেজ বা সেজতর পাঠ 
শ্িকত েকব। এইভাকব তাকির মান শ্েশ্নিত েকর শ্িশুকির তাশ্লো মতশ্র েরকত েকব। ক�য়াল েরকত েকব এ�াকন চস 
‘শ্ভন গাঁ’, ‘মাজার’, ‘েসরত’ -এর মকতা িকব্র মাকন বুঝকত পারকছ শ্েনা এবং ‘অশ্থথ’, ’শভরবী’, ‘সন্ন্যাসী’, 
‘িারীশ্রে’-এর মকতা িব্গুশ্ল সাবলীলভাকব পিকত পারকছ শ্েনা। এ�াকন শ্িশুকিরকে োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরকত েকব 
তাকির মান অনুসাকর।

�) সরল রেবি ও অনুিাবন সমীক্াঃ 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো চোনও গল্প পশ্রকবিন েরকত পাকরন। তারপর ওই গল্প চথকে চে, েী, োকে, কোথায়, 
েীভাকব এই জাতীয় প্্ েকর গকল্পর �ুঁশ্িনাশ্ি তথ্য চজকন চনওয়া চযকত পাকর। ‘কেন’ জাতীয় প্্ 
শ্েন্তন সমীক্ার মকি্য রা�া চযকত পাকর। অন্যশ্িকে আবার চোনও ছিা বা গান শুশ্নকয়ও এসম্পকে্ 
সেজ প্ক্র মাি্যকম এই সমীক্া েরা চযকত পাকর। এ�াকন মান অনুসাকর শ্িশুকির োরশ্ি ভাকগ ভাগ 
েরা যায়।

গ) সংকেতিম্ী শ্বষয়কে অনুিাবকনর সমীক্াঃ
চোনও মূোশ্ভনয়, েরকবালা, নৃত্য, ছশ্ব বা িাঁিাঁ চিক� বা শুকন শ্িক্াথ্ী েতিা ঘিনাক্রম বুঝকত পারকছ 
তারও সমীক্া েরা যায়। শ্িশুকির মান অনুসাকর োর ভাকগ ভাগ েরা যায়।

২) ‘প্োিন ও অনুিাবন িক্তা’ সমীক্ার জন্য শ্নম্নশ্লশ্�ত সূত্রগুশ্ল প্কয়াগ েরকত  

 পাকরনঃ
ে) বােন সমথ্্যঃ এমন এেশ্ি ছশ্ব শ্িশুর োকছ তুকল িরকত েকব চয�াকন গল্প বলার সুকযাগ আকছ। শ্িশুকে 

এে শ্মশ্নি অনগ্ল েথা বলকত শ্িকত েকব। েথা বলার মান অনুসাকর শ্িশুকিরকে অন্তত োরশ্ি ভাকগ ভাগ 
েরকত েকব।

�) প্োিন ক্মতার সমীক্াঃ শ্িশুরা চে েী পাকর এই শ্নকয় এেিা আসর বশ্সকয় শ্িশুকির প্োি েরার ক্মতা 
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পশ্রমাপ েরা যায়। কস�াকন শ্িশুরা শ্নকজকির ইকচ্ছমকতা ছশ্ব আঁো, গান, মূোশ্ভনয়, মাশ্ি শ্িকয় পুতুল মতশ্র, 
োগজ চেকি শ্জশ্নস বানাকনা, ছিা শ্ল�কত পারা, গল্প বলা, গল্প বানাকনা, সরল েথায় গল্প চল�া, বাি্যয্রি 
বানাকনা ইত্যাশ্ির ক্মতা পশ্রমাপ েরা যায়। এ�াকনও শ্িশুকির মান অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরকত 
েকব।

গ) িু-এেেথায় শ্লক� প্োকির ক্মতাঃ
এমন এেিা ছশ্ব চিওয়া চযকত পাকর চয�াকন এেিা বাত্া আকছ। ওই বাত্াশ্িকে িু-এে েথায় শ্ল�কত 
বলা চযকত পাকর। িরুন, এেশ্ি শ্িশু উকল্টা চগশ্ঞ্ পকিকছ বকল চি�া যাকচ্ছ ছশ্বকত। এবার শ্িশুকে 
মন্তব্য শ্ল�কত বলা েল। এ�াকনও মান অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরকত েকব শ্িশুকির।

ঘ) বলাবশ্লর ক্মতাঃ
এোশ্িে শ্িশুর পশ্রশ্েত চোনও এে শ্বষয় শ্নকয় শ্েছুক্ি আকলােনা েরকত চিওয়া েল। িরুন, গত 
েকয়ে মাস ‘েকরানা’ আক্রমকির জন্য শ্িশুরা গৃেবশ্ন্দ শ্ছল। তাকির চেমন চলকগশ্ছল ওই সমকয়। কি�া 
চযকত পাকর চোনও চোনও শ্িশু বলাবশ্লকত স্বচ্ছন্দ্য। তাকির মান অনুসাকর এ�াকনও োরশ্ি ভাকগ ভাগ 
েরা চযকত পাকর।

ঙ) অনুেরি েরার ক্মতাঃ
এেিা চযাগাসন চিশ্�কয় শ্িকয় শ্িশুকে বলা চযকত পাকর তা অনুেরি েরকত। পাশ্�র ডাে, মাকয়র 
আেরি, িািুর স্বভাবও অনুেরি েকর চি�াকত বলা চযকত পাকর। এই ক্মতা সমীক্ার পর মান অনুসাকর 
এ�াকনও োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরা চযকত পাকর শ্িশুকির।

৩) ‘শ্েন্তন ও অনুিাবন িক্তা’র সমীক্ার জন্য নীকের পদ্ধশ্ত অনুসরি েরা যায়।

ে) যুশ্ক্তশ্বোর ক্মতাঃ 
এমন এেিা ছশ্ব চিকবন যাকত চোনও এেশ্ি জশ্িল প্যািান্ রকয়কছ। ওই প্যািান্ চথকে সেজ শ্েছু 
�ুঁকজ চবর েরকত শ্িকত েকব। কযমন অকনেগুশ্ল পাশ্�র িৃকি্যর মকি্য এেিা পাশ্�কতই শ্েছুিা ত�াৎ 
আকছ অথবা অকনেগুশ্ল মুক�র ছশ্বর মকি্য এেিা ছশ্বকতই শ্েছুিা শ্ভন্নতা আকছ। আপশ্ন বলকবন চয, 
পাশ্�িা বা মু�িা অন্যকির সকগে চমকল না তা বাি িাও। এইরেম সমীক্ার চিকষ শ্িশুকির মকি্য মান 
অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরা েকব।

�) সরব পাঠঃ 
এেশ্ি সেজ পাঠাংিকে সরব পাকঠর জন্য চিওয়া চযকত পাকর। এ�াকন চি�কত েকব যশ্তশ্েনি ও শ্বরাম 
শ্েনি সশ্ঠেভাকব ব্যবোর েকর িব্গুশ্ল শুদ্ধভাকব উচ্ারি েরকত পারকছ শ্েনা। অন্তত শ্মশ্নকি ৯০শ্ি 
িব্ পিকত পারকছ শ্েনা তা চি�কত েকব। কসকক্কত্র নীরব পাকঠর জন্য চিওয়া পাকঠর মকতা আর এেশ্ি 
পাঠ শ্িকয় তার সমীক্া েরকত েকব। এ�াকনও শ্িশুকির মান অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরকত েকব।

গ) ‘কেন’ প্ক্র উতির শ্িকত পারার সমীক্াঃ 
চয চোনও গল্প চিানার পর বা সরব পাঠ েরার পর, শ্িশুকে ছশ্ব চিশ্�কয় ‘চেন’ প্্ েরা চযকত পাকর। 
উতিকরর মান অনুসাকর শ্িশুকির োর ভাকগ ভাগ েরা চযকত পাকর। 
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ঘ) প্্ েরকত পারার ক্মতাঃ
‘যত�ুশ্ি প্্ বানাও’- এইভাকব সমীক্াশ্ি শ্িকত েকব। িরুন, আপশ্ন এমন এেশ্ি ছশ্ব শ্িকলন চয�াকন 
চি�া যাকচ্ছ এেশ্ি বৃদ্ধ ব্যাগ ভশ্ত্ বাজার শ্নকয় গ্াকমর পকথ ছুিকছ। আোকি োকলা চমঘ জকমকছ। 
এবার শ্িশুকির েমপকক্ পাঁেশ্ি প্্ েরকত শ্িকত েকব। কযমন চলােশ্ি চোথায় যাকচ্ছ বকল মকন েকচ্ছ, 
ইত্যাশ্ি। প্্গুশ্ল চিানার পর তাকির মান অনুসাকর শ্িশুকির োর ভাকগ ভাগ েরকত েকব।

ঙ) পারস্পাশ্রে সম্পে্ শ্নরূপি সমীক্াঃ 
িুই বা তকতাশ্িে ব্যশ্ক্ত, বস্তু, প্ািীর মকি্য পারস্পাশ্রে সম্পে্ শ্নরূপি েরার সমীক্া েরা যায়। কযমন 
িরুন, এমন এেিা ছশ্ব চিওয়া চযকত পাকর যার িুশ্ি অংি রকয়কছ। এেশ্িকত চি�া যাকচ্ছ, বাঘ েশ্রি 
িরকছ এবং আর এেশ্িকত েশ্রি ঘাস �াকচ্ছ। এ�ন প্্ েল, বাকঘর সকগে ওই জগেকল ঘাকসর সম্পে্ 
েী? উতির চিানার পর শ্িশুকির মান অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরা যায়।

৪) ‘রূপায়ি ও প্কয়াগ িক্তা সমীক্া’য় শ্িশুকে এমন চোনও সমস্যা শ্িকত েকব চয�াকন চস োকতর োকছ পাওয়া 
দ্ব্য শ্িকয় সমস্যার সমািান েরকত পাকর। নীকের সবকক্কত্রই শ্িশুর মান অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরা 
যায়।

ে) োকতর োকজর সমীক্াঃ 
চ�কল চিওয়া শ্জশ্নস শ্িকয় নানান দ্ব্য মতশ্র েরা এবং তাকত রঙ েরার সমীক্া েরাকনা চযকত পাকর।

�) ছিা মতশ্রর সমীক্াঃ 
সমজাতীয় িব্ ব্যবোর েকর মজার ছিা মতশ্র বা চয চোনও গল্পকে ছিায় রূপান্তশ্রত েরকত পারার 
ক্মতা।

গ) মূোশ্ভনয় েকর ঘিনা বি্নার সমীক্াঃ 
চোনও মূোশ্ভনয় চিক� নতুন এেিা মূোশ্ভনয় েকর চি�াকনা এবং গল্পিার বি্না েরা।

ঘ) শ্বেল্প সমািানসূত্র আশ্বষ্াকরর সমীক্াঃ 
জাতীয় পতাো মতশ্র েরকত েকব। শ্েন্তু শ্বি্যালকয় চোনও রঙ চনই। তােকল এ�ন েী েরা যাকব?

ঙ) শ্বমূত্ িারিা গকি চতালার সমীক্াঃ 
চোনও এেিা ছিা বা েশ্বতা চিওয়া েল। এবার তাকত শ্নকজর মকতা চেনা চলৌশ্েে সুর বসাকত বলকত 
েকব। 

৫) ‘সুপ্ত মূল্যকবাকির ও সমীক্া’র জন্যঃ
শ্িক্ে শ্েছু ছশ্ব ও োশ্েনী বা অশ্ভনয় চি�াকত পাকরন শ্নম্নশ্লশ্�তভাকব। সবকক্কত্রই শ্িশুর েথা ও 
আেরি চিক� মান অনুসাকর োরশ্ি ভাকগ ভাগ েরকত েয়।

ে) িৃি্য-রোব্য ক্ীকপর মাি্যকম মূল্যকবাি েী তা চবাঝার সমীক্াঃ
এেশ্ি িৃি্য-রোব্য ক্ীপ চিশ্�কয় শ্িশুর েী মকন েকচ্ছ তা মন্তব্য েরকত বলকত পাকরন। অবি্য ওই 
শ্ভশ্ডওশ্ির মকি্য এমন শ্েছু মূল্যকবাকির শ্বষয় লুক্াশ্য়ত থােকব যা শ্িশুকে �ুঁকজ চবর েরকত বলকত 
েকব।
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�) ছশ্ব চিশ্�কয় মূল্যকবাি শ্বোকরর সমীক্াঃ
চযমন ছশ্বকত চি�া যাকচ্ছ োি শ্জর শ্জকর ভু�া মানুকষরা বকস আকছ, োকত থালা, পাি শ্িকয় গাশ্ি 
োশ্লকয় চেউ েকল যাকচ্ছ। এ�াকন এই ছশ্বশ্ি চিক� শ্িশুশ্ি ছশ্বর মকি্য শ্বশ্ভন্ন মানুকষর সমস্যা ও আেরি 
শ্নকয় মন্তব্য েরকব।

গ) োশ্েনী শুশ্নকয় মূল্যকবাি শ্বোকরর সমীক্াঃ 
িরুন আপশ্ন বলকলনঃ “শ্েশ্িয়া�ানায় শ্গকয় এেশ্ি িুষু্ট চছকল চগশ্রলার বাচ্ার শ্িকে শ্ঢল ছুঁিশ্ছল। 
বাচ্ছা পশুশ্ি চক্কপ শ্গকয় আওয়াজ েরকত লাগল। তার মা একস তাকে চোকল শুইকয় গাকয় োত বুশ্লকয় 
শ্িকত লাগল”। এই গল্প চথকে শ্িশুশ্ির েী মকন েল তা জানকত োন। এইভাকব শ্িশুর মূল্যকবাকির শ্বোর 
েরুন।

উপকরর শ্বষয়গুশ্ল চথকে প্শ্তশ্ি চক্ত্র চথকে এেশ্ি িুশ্ি েকর বাছাই েকর প্শ্তশ্ি শ্িশুর সমীক্া সম্পন্ন েরকত েকব। 
সমীক্ার জন্য গল্প বলা, গান চিানাকনা, েরকবালার ডাে চিানাকনা, বাি্যয্রি চিানাকনার জন্য চরেড্ েরা শ্বষয় ব্যবোর 
েরকত পাকরন। সরব পাঠ সমীক্ার জন্য চিপ চরেড্াকর বা চমাবাইকল চরেড্ েকর পকর তা �শ্তকয় চি�া চযকত পাকর। 
চোনও ছশ্ব বা প্ােৃশ্তে ও সামাশ্জে িৃি্য চিশ্�কয় প্্ েরার জন্য চমাবাইল ব্যবোর েরা চযকত পাকর। এরপর 
শ্িশুকির মান অনুসাকর োরশ্ি তিকর ভাঙকত েকব শ্িশুকির এবং চসগুশ্ল শ্লক� রা�কত েকব শ্িক্েকির চরশ্জস্টাকর। 
এরপরই শ্িক্েরা বুঝকত পারকবন শ্িশু চোন চোন সামকথ্্য িশ্ক্তিালী এবং চোনিায় নয়।  কয সমতি সামকথ্্য শ্িশুকির 
ঘািশ্ত আকছ চসগুশ্ল মাথায় চরক� উপভাবমূল শ্ভশ্তিে েৃত্যাশ্লগুশ্ল সাজাকত েকব। একক্কত্র এে এেশ্ি সামকথ্্যর জন্য 
এোশ্িে মাকনর েৃত্যাশ্ল শ্নম্াি েরকত েকত পাকর। এই শ্েন্তন ও পশ্রেল্পনাকেই শ্িক্কের ‘পাঠ পশ্রেল্পনা’ বকল। 
এই মুেূকত্ পাঠ্যবই পিাকনার চক্কত্র চতমন চোনও ‘পাঠ পশ্রেল্পনা’ শতশ্রর উকি্যাগ শ্িক্েকির মকি্য চনই। তবু 
‘অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্ ’ গৃেীত প্েকল্প প্থকমই পাঠ্যবই বশ্েভ্ূত েৃত্যাশ্লগুশ্লর এেশ্ি ‘পাঠ পশ্রেল্পনা’ শতশ্র েরা 
প্কয়াজন। এরজন্য শ্িক্েকির এেশ্ি প্শ্িক্কিরও ব্যবস্া েরা চযকত পাকর।  

প্শ্তশ্ি পাকঠর আকগ চয ে’শ্িন পাঠ্যবই বশ্েভূ্ত েৃত্যাশ্লর েে্া েকব, কস ে’শ্িকনর জন্য এই পশ্রেল্পনা জরুশ্র।
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সব্কিকষ চমািেথাঃ
পশ্রকিকষ বলা যায়, এেশ্ি চরেশ্িেক্ চি�কত চেমন েকব তা শ্নকয় যুকগ যুকগ শ্িক্াশ্বদ্ রা নানান প্তিাব শ্িকয়কছন। 
রবীন্দ্রনাকথর োকছ সারা প্েৃশ্তই এেশ্ি চরেশ্িেক্। গাধেীজী োইকতন োকত-নাকত োজ েরকত েরকত শ্িশুরা 
প্কয়াজনীয় পাঠ গ্েি েরুে। উভয়কক্কত্রই পশ্রকবি ও জীবকনর শ্িক্া গুরুত্ব চপকয়কছ। শ্বি্যাসাগর ইউকরাপীয় 
োয়িায় মনশ্তে পাকঠর গুরুত্ব শ্িকয় প্থাগত শ্বি্যালয় ব্যবস্ারই সুপাশ্রি েকরশ্ছকলন। রবীন্দ্রনাকথর মকতা শ্বকিকি 
এবং একিকিও প্থাভাঙা শ্িক্া প্শ্তষ্াকনর পশ্রেল্পনা অকনকেই েকরকছন। জন েল্ট তাঁর শ্ব�্যাত গ্ন্ ‘How children 
learn’-এ শ্বি্যালকয়র আিুশ্নে �রম্যািকেই ভাঙকত চেকয়কছন। এযুকগ ‘শ্িক্ান্তর’ এর মকতা শ্বশ্ভন্ন প্শ্তষ্ান গকি 
শ্জডু্ েৃষ্মূশ্ত্, মনীি মজন, সিগুরু যাজ্ঞী বাসুকিব, কসানম ওয়াংেুর মতন শ্িক্াশ্বদ্ রা প্থা চভকঙ শ্বেকল্পর সধোন 
েকরকছন। তাঁকির োকছও সারা জগৎ ও  জীবনই শ্িক্াভূশ্ম। শ্িশুর শ্নজস্ব স্বািীন ইচ্ছা ও সামথ্্য শ্িকয় তার শ্িক্ার 
মূল শ্ভশ্তি মতশ্র েয়। শ্িক্াকক্কত্র এই ব্যাপে ও উিার  ভাবনা চয ব্যশ্তক্রমী, এিা অস্বীোর েরা যায় না। ব্যশ্তক্রম 
সেকজ আইকন পশ্রিত েয় না। রবীন্দ্রনাথও তাই আমাকির চিকি রিাত্য। অথে শ্বি্যাসাগর এ�নও সকগৌরকব গৃেীত।  
ইশ্তোস বকল এভাকবই এেশ্িন পশ্রবত্ন আসকব। শুরুকতই যাঁরা োঁকিন তাঁকির মূল্যায়ন সবসময় সশ্ঠেভাকব েয় 
না। অন্যশ্িকে সংসৃ্শ্তর পশ্রবত্ন িীকর িীকর েয়। যা আকছ তা স্বীোর েকর শ্নকয়ই এই পশ্রবত্ন আকস। তাই 
শ্িক্ায় পশ্রবত্ন েয়কতা র ্যাশ্ডে্যাল পশ্রবত্কনর মকি্য শ্িকয় সম্ভব নয়। তার বি োরি ভারকতর রাষ্ট্রয্রি এ�নও 
পুকরাপুশ্র শ্িক্াকে শ্নয়্রিি েরকত পাকরশ্ন। েরকত চগকলই ‘শ্েকত শ্বপরীত’ েত। �কল এই পশ্রবত্ন িীকর িীকর 
আসকব। তাই প্থাগত শ্বি্যালয় ও  প্থাগত চরেশ্িেকক্র মূল োঠাকমাকে স্বীোর েকর শ্নকয়ই ‘অ্যাকেড ইশ্নশ্সকয়শ্িভ্ স্ ’ 
এে শ্বেকল্পর সধোন েরকছন। এই সধোকনর মকি্য তাই চযমন শ্বি্যাসাগর আকছন চতমনই আকছন গাধেীজী ও রবীন্দ্রনাথ 
চযমন ব্রুনার (Bruner) আর শ্পঁয়াকজর (Piaget) চমিা শ্বোকির ত্বে আকছ, কতমনই আকছ ভাইগিশ্স্র (Vygotsky) 
সামাশ্জেভাকব জ্ঞান শ্নম্াি ত্বে, এেশ্িকে চযমন প্থাগত ব্যবস্ায় আস্া চরক� একগাকনার চেষ্টা চতমনই প্থা চভকঙ 
শ্িক্ার অগেকন ব্যাপেভাকব মুক্ত োওয়ার সঞ্চার ঘিাকনা। শ্েছুিা সংস্ারপন্ীকির তাশ্গি অনুসরি েকরই মাঝামাশ্ঝ 
এেিা পথ প্াথশ্মেভাকব ‘অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্’ গ্েি েকরকছন। এই পকথ যাঁরা সরাসশ্র পথ চি�াকচ্ছন তাঁরা 
েকলন েশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ আর রাশ্িয়ার সমাজ মকনাশ্বজ্ঞানী চলভ ভাইগিশ্স্।

শ্নশ্ম্শ্তবাকি (Constructivism) শ্বশ্াসী মকনাশ্বজ্ঞানীকির িৃশ্ষ্টভগেীকে পাকথয় েকরই ২০০৫-এর ‘জাতীয় পাঠক্রকমর 
রূপকর�া’ সে ২০১১ সাকল এরাকজ্য পাঠক্রম পশ্রবত্কনর উকি্যাগ চনওয়া েকয়শ্ছল। একক্কত্র প্াসশ্গেে শ্িক্ার শ্িিা 
�ুঁজকত শ্নশ্ম্শ্তবািীকির মকি্য শ্যশ্ন সব চথকে চবশ্ি োয্েরী েকত পাকরন শ্তশ্ন েকলন চলভ ভাইগিশ্স্ (Lev 
Vygotsky)। শ্তনশ্ি োরকি ‘অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্’ তাঁর িি্কনর োকছ ঋিীঃ 

ে) ভাইগিশ্স্ বকলকছন, কয শ্িশু শ্নকজ শ্নকজই শ্ি�কত পাকর এবং শ্িক্নীয় শ্বষয়কে তাই শ্িশুর জানা জগকত অবশ্স্ত 
আিা-আকলা আিা-আঁিাশ্রকত পূি্ জ্ঞাকনর জগকত এমনভাকব স্াপন েরা প্কয়াজন যাকত শ্িশু সেকজই তা আয়তি 
েরকত পাকর। শ্িক্াকে প্াসশ্গেে ও স্াশ্নে বাতিকবর তির চথকে উপস্াপনা েরকলই এই Zone of proximal 
development-এর সীমা অশ্তক্রম েকর শ্িশু শ্নকজর শ্ি�ন শ্নকজই েরকত পারকব। ‘অ্যাাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্’ 
চসিাই েরকত োয়। 

�) শ্িশু সামাশ্জেভাকব চবশ্ি চিক�। শ্িশুর োরপাকির বস্তু জগৎ, প্েৃশ্ত ও সমাজ চথকে সাোয্য শ্নকয় চস শ্নকজই 
শ্ি�কত পাকর। শ্েন্তু সবকক্কত্রই চোনও না চোনও অশ্িেতর জ্ঞানী মানুষকে তার পাকি প্কয়াজন েয়। এই 
জ্ঞানীকির মকি্য শ্িক্ে চযমন আকছন, কতমনই আকছ তার সেপাঠীরা। একির মকি্য চেউ চেউ চোনও চোনও 
শ্বষকয় সংশ্লিষ্ট শ্িশুর চেকয় চবশ্ি জ্ঞানী। তাকির সকগে িল চবঁকি চস সেকজই ওই জ্ঞাকনর মম্ উপলশ্ধি েরকত 
পাকর। ‘অ্যাাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্’ এ�াকন এই িরকনর সামাশ্জে প্শ্ক্রয়ায় শ্িশুর জ্ঞান শ্নম্াি পদ্ধশ্তর ওপরই 
চজার শ্িকয়কছ। করেশ্িেকক্ চোে বা বাইকর সবকক্কত্রই িল গঠন, িলগত আকলােনা ও শ্সদ্ধান্ত গ্েকির উপর 
চজার চিওয়া েকয়কছ। 
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গ) সামাশ্জে প্শ্ক্রয়ায় সব চেকয় বি মাি্যম েল ভাষা। শ্েছু শ্েছু ইশ্গেত ও সংকেতও ভাষার শ্বেল্প শ্েকসকব োজ 
েরকত পাকর। তকব ভাষার েে্া ছািা এই সামাশ্জে জ্ঞান শ্নম্াি সম্ভব নয়। শ্িশুকে যাই েরকত চোে না চেন 
তার জন্য লাকগ বয়ঃক্রম অনুসাকর উপযুক্ত িব্ভাণ্ডার। ভাইগিশ্স্ও সামাশ্জে আিান-প্িাকন ভাষার ভূশ্মোকে 
সব্াশ্িে বকল মকন েকরকছন। এই প্েকল্প ‘অ্যাাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভস্’-ও ‘িব্জাল েে্া ও িব্ভাণ্ডার শ্নম্াি’-এর  
উপর চজার শ্িকয়কছন এবং সামাশ্জে ভাব শ্বশ্নমকয় উপযুক্ত িব্েে্ার উপর গুরুত্ব আকরাপ েকরকছ।

অন্যশ্িকে, েশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ শ্িশুমকনর স্বািীনতা, ইচ্ছার মুশ্ক্ত, প্েৃশ্তর সাশ্ন্নকি্য শ্ি�ন আর নানান সৃজনমূলে 
চলােসংসৃ্শ্তর েে্ার েথা বকলকছন। করেশ্িেকক্র োর চিওয়াকলর মকি্য শ্িশুকির বশ্ন্দকত্বর শ্বরুকদ্ধ শ্তশ্ন চযমন চসাচ্ার 
চতমনই বাঁিািরা ছকে শ্বি্যালয় পশ্রোলনারও শ্বপকক্ শ্তশ্ন। মুক্ত আশ্গেকে শ্িক্ার চয মূল ভাবনা তাকে ‘অ্যাাকেড 
ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্’ বত্মান প্েকল্প তা যথাকযাগ্য ময্ািায় গ্েি েকরকছ এবং সমগ্ েৃত্যাশ্লর মকি্য তাকে চযাগ্য স্ান 
চিওয়া েকয়কছ।

তাই এই আিকি্র শ্নশ্রক� চরেশ্িেক্কে েকত েকব এেশ্ি গকবষিাগার।

ে) শ্িশুর মশ্তিকষ্ শ্জজ্ঞাসা, পরীক্া-শ্নরীক্া, অনুসধোন, সত্য যাোই, শ্সদ্ধান্ত গ্েি এবং সত্য শ্নম্াকির মাি্যকম চয 
চোনও শ্বষকয় নতুন পকথর শ্িিা চিওয়ার উপকযাগী এেশ্ি চরেশ্িেক্ ও তার উপযুক্ত সামগ্ী থাো প্কয়াজন।

�) মশ্তিকষ্ ‘ভাষা ভাণ্ডার’ শ্নম্াি চযকেতু অন্যতম প্িান োজ, তাই পাঠ্যবইকয় ভাবমূল ও উপভাবমূলগুশ্লকে চেন্দ্র 
েকর শ্েছু িব্োড্, পঠনোড্, কছাি চছাি গ্ন্াগার পুশ্তিো, ছশ্ব সমশ্বিত গল্পোড্, ছিার োড্, বি্ শ্বকলিষকির 
োড্, ছিা ও গাকনর অশ্ডও, শ্ভশ্ডও ক্ীপ, পঠন মান অনুসাকর েকরে রেকমর সেজ ও সেজতর পাঠ, িকব্র 
তাশ্লো, ছিা শ্নম্াকির সূত্র, গল্প শ্নম্াি সোয়ে সূত্র োড্, পঠন অনুিাবকনর জন্য একলাকমকলা ভাঙাকোরা পাঠ্যাংি 
োড্, শ্বরাম শ্েশ্নিতেরি োড্, কিপ চরেড্ার, স্টপ ওয়াে, েশ্ম্পউিার, প্কজক্টর ও স্কীন ইত্যাশ্ি সরঞ্াম 
চরেশ্িেকক্র মকি্য সংরশ্ক্ত রা�কত েকব। িৃি্য-রোব্য মাি্যকম ব্যবহৃত েকত পাকর চরশ্ডও।

গ) শ্বি্যালকয়র বাইকর পয্কবক্ি ও সামাশ্জে েকথাপেথনকে সুিৃঢ় েরকত চরেশ্িেকক্র মকি্য  শ্নব্াশ্েত ভাবমূল ও 
উপভাবমূলগুশ্লর জকন্য মতশ্র েরকত েকব নানান সমীক্াপত্র। সমীক্াপকত্রর ভাষা েকব সংশ্ক্প্ত ও সেজ। এে 
েথায় বা শ্িে শ্িকয় যাকত তারা তাকির ভাবনা শ্লশ্পবদ্ধ েরকত পাকর, কসই ব্যবস্া েরকত েকব। পয্কবক্ি ও 
েকথাপেথকনর মাি্যকম শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োগি তথ্য সংগ্কের সরল প্শ্ক্রয়া শ্িশ্�কয় চিকবন। পকর চরেশ্িেকক্ শ্�কর 
একস িকল বকস তারা মতশ্র েরকব তাকির চনািবুে এবং তাকির সংগৃেীত শ্নিি্নগুশ্ল গুশ্ছকয় রা�কব চোনও 
এেশ্ি শ্নশ্ি্ষ্ট স্াকন। 

ঘ) তাছািা নানা রেকমর পরীক্া-শ্নরীক্ার জন্য অব্যবহৃত, ক�কল চিওয়া শ্জশ্নসপত্র, ও নানা উপািান শ্িকয় মতশ্র 
েরা মকডলগুশ্লও গুশ্ছকয় রা�কব তারা। 

ঙ) করেশ্িেকক্র মকি্য অনুশ্ষ্ত েকব উপভাবমূল শ্ভশ্তিে নািে, গান, বাজনা, ছিা, আবৃশ্তি, শ্বতে্ সভা, গল্প বলার 
আসর, সৃজনমূলে চ�লা আরও অকনে শ্েছু। কযমন নািকের জন্য গাকছর িৃি্য লাগকত পাকর। িক্ত োড্কবাকড্ 
গাছ মতশ্র েরকত েকব। শ্বশ্ভন্ন মুেুি শ্িকয় শ্বশ্ভন্ন েশ্রত্রকে শ্েশ্নিত েরা যায় শ্েনা চি�কত েকব। এছািা চপাষ্টার, 
চলিাগানও মতশ্র েরা যায়। ছিা আর গকল্পর জকন্য োড্ মতশ্র েরা চযকত পাকর। ব্যবোকরর জকন্য শ্েছু সতিার 
বাি্যয্রি চযমন ঘুঙুর, বাঁশ্ি, তবলা, কঢাল ইত্যাশ্ি আনা চযকত পাকর। একত শ্িশুর মকি্য সুর বা ছকন্দর িারিা 
স্বাভাশ্বেভাকব মতশ্র েকব। ওিাই এর উকদেি্য। 

ে) করেশ্িেকক্ ঢুেকলই চি�া যাকব সারা চিওয়াল জুকি শ্বশ্ভন্ন চবাকড্র শ্বশ্ভন্ন শ্নিি্ন ঝুলকছ। কিওয়াল আলমাশ্রকত 
রা�া আকছ পূকব্ উকলেশ্�ত সামগ্ী। শ্িশুরা চগাল েকয় িলকবঁকি বকস আকছ। প্কত্যে িকলর োকছ এে এেিা 
ে্যাকলঞ্ এবং ে্যাকলঞ্ সমািাকনর জন্য শ্বশ্ভন্ন তিকরর শ্ি�ন সামগ্ী চিওয়া আকছ। শ্িশুরা শ্নকজকির মকি্য তে্- 
শ্বতে্ ও আকলােনা েকর ওই ে্যাকলকঞ্র চমাোশ্বলা েরকছ এবং শ্নজস্ব মতামত মতশ্র েরকছ।

ছ) করেশ্িেকক্ বা শ্বি্যালকয় গকি তুলকত েকব মান অনুসাকর ‘গ্ন্াগার’ ‘সামাশ্জে সংগ্েিালা’, ‘ভাষা ভাণ্ডাকরর জন্য 
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উপযুক্ত িব্োড্’। থােকব ‘পশ্রকবি েি্ার’। নতুন উকি্যাকম চরেশ্িেক্কে এেশ্ি গকবষিাগাকর পশ্রিত েরকত 
েকব। এই গকবষিাগার মতশ্র েকব শ্িশু এবং শ্িক্ে উভকয়র চবাকির জন্য। এেশ্বংি িতাব্ীর চরেশ্িেক্ না েকল 
এই িতকের শ্বশ্জনীন মানুষ মতশ্র েওয়ার চোনও সম্ভাবনা এ�াকন চনই। 

সকব্াপশ্র সব চিকষ বলা যায়, এই চরেশ্িেকক্ বা েকক্র বাইকর শ্িক্ে শুিুমাত্র এেজন পথপ্িি্ে নন, শ্তশ্ন শ্িশুর 
ভাল লাগার জীবন্ত িীকপর মতন। সমকবতভাকব েলার সাথী, এেেভাকব উপলশ্ধির মকডল, শ্িশুর ব্যশ্ক্তত্ব শ্বোকির 
এে অশ্বসংবাশ্িত ও শ্নশ্ব্েল্প সোয়ে। এই শ্িিা-পুতিেশ্ি যশ্ি চসই শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির োকজ লাকগ তকব ‘অ্যাাকেড 
ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্’ সব চথকে চবশ্ি সাথ্েতা অনুভব েরকব।






