शिक्षकको लागि निर्दे शिका
सम्पर्दानिक भाषामा विध्िार्थीको स्ि-मल
ु िाांकि
परिचि
सबै विध्यार्थीहरु ससक्नका लागि pT;"s रहन्छन र आ-आफ्नो लक्ष्य ननर्ाारण ug{ rfx]sf हुन्छन l जुन
बबध्यार्थी आफ्नो उदे श्यबाट प्रेररत हुन्छ उसले कडा पररश्रमद्िारा सफलता हाससल िदा छl
यी कारणहरुले िदाा सस्कत्चेिन अिानाईजेसन फर हे ररतेज लयाांििेज (सोहल) ले सस्कत्चेिन सिक्षा
मन्रालयसांि ;xsfo{ िरर विध्यार्थी स्ि-मल
ु याांकन पस्ु स्तका तयार िरे को छ, जुन यस प्रान्तका सम्पदानयक
भाषाका विध्यालयहरुमा प्रयोि िररन्छ l
स्ि-मल
ु याांकन फारमहरुको प्रयोिले सिक्षक, विध्यार्थी, र असभभािकले विध्यार्थीमा भएको क्षमता र
सम्पदानयक भाषामा िरे को प्रिनत हे ना सक्दछनl o:tf मल
ु याांकनले विध्यार्थीले के िना सक्दै नन ् भन्दा पनन
"के िना सक्छन" भन्ने कुरालाई बयान ub{%g\ .

स्ि-मुलिाांकि
स्ि-मल
ु याांकनका र्ेरै फाइदाहरु छन ् l यसले विध्यार्थीलाई ननम्न कुराहरुमा सहयोि िदा छ :







आफ्नो पढाईको बारे मा सोच्न

आफ्नो पढाईको स्जम्मेिारी आफै सलन

आफ्नो िैनछक लक्ष्यहरु आफै ननर्ाारण िना
भाषा ससक्न अजै र्ेरै pT;"s बनाउन

आफूले हाससल िरे को भाषाको l;kलाई गचन्न
भाषा ससक्दा भएका कमीकमजोरीलाई गचन्न

सम्पदानयक भाषा मल
ु याांकन फारममा भाषाको प्रयोिलाइ केन्रबबन्द ु बनाइएको हुदा यसले स्ि-मल
ु याांकन
िनालाई सस्जलो िराउँ छl “म सक्छु” भन्ने कर्थनले दै ननक जीिनमा भाषाको प्रयोि कसरर हुन्छ भनेर
दे खाउछl
सिक्षकले s]xL JofVof;lxt dfu{bz{g u/]df विध्यार्थीहरुले :j d'Nof+sg k|lqmofsf] उत्तम उपयोि िना
सक्छनl सिक्षकको भसू मका विध्यार्थीको उमेर अनस
ु ार फरक रहन्छl sd उमेरका विध्यार्थीहरुलाई र्ेरै सहयोि
चाहहन्छ भने भखार यि
ु ािस्र्था भएकाहरुलाई ननकै कम सहयोि चाहहन्छl यो सिक्षक ननदे सिकाले सम्पदानयक
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भाषा सिक्षकहरुलाई कसरर फरक उमेरका विध्यार्थीहरुले आफूले ससकेको भाषाको मल
ु याांकन आफै िना सक्छन
भन्ने कुराको जानकारी हदन्छl

कमि फ्रेमिकक अफ िे फिे न्स (सी.एफ.आि)
विध्यार्थीहरुको स्ि-मल
ु याांकन कमन फ्रेमिका अफ रे फरे न्स (सी.एफ.आर ) मा आर्ररत छl सी.एफ.आर. को
बारे मा र्थप जानकारी यस पस्
ु तकको अस्न्तम पष्ृ ठमा हे ना सककन्छl सी.एफ.आर.मा समान मापदण्ड र
परीभाषा प्रयोि हुने हुदा भाषा ससक्ने विध्यार्थीहरुको एकै आर्ारमा मल
ु याांकन हुन्छl
यरू ोपेली भाषाको पठन-पाठन र मल
ु याांकनमा समानता लयाउन सी.एफ.आर.को सरु
ु िात भएको होl अहहले यो
सांसारका तीस भन्दा र्ेरै भाषामा अनब
ु ाद िररएको छ, जसमा िैर यरु ोपेली भाषाहरु पनन पदा छ्नl अहहले
सी.एफ.आर को प्रयोि सांसारभर भएको छl
सी.एफ.आर कुनै भाषा बबिेसमा आर्ाररत छै नl “म सक्छु”, भन्ने कर्थनले माननसको बाननब्योहोरा,
कियाकलाप र bIftfsf] बयान िछा , जन
ु र्ेरै भाषाहरुमा उस्तै हुन्छनl उदाहरणको लागि सबै भाषामा
विध्यार्थीहरुले कुनै पनन काम कसरर िना सककन्छ भनेर भन्न सक्छन, (जस्तै पाgL कसरर उमालन सककन्छ),
sIff sf]&fdf पढे को िा सन
ु ेको सार्ारण कर्था k]m/L भन्न सक्छन, सार्ारण िाक्यहरु सहयोि सलएर लेख्न
सक्छन, र स्ितःस्फूतारुपमा प्रश्न िना सक्छनl सी.एफ.आर ले विध्यार्थीले `”के िर्न सक्छन`` भन्ने कुराको
बयान िदा छl यसको प्रयोिबाट विध्यार्थीले के कस्तो bIftf हाससल िरे र प्रिनत िरररहे का छन ् भन्ने कुराको
जानकारी विध्यार्थी र पररिारलाई हुन्छl

बहुभावषक- सम्पदानयक भाषा ससक्नेहरु बहुभावषक हुन्छन भन्ने कुरालाई सी.एफ.आर ले बझ
ु ेको छl bf];|f]
cyjf t];|f] भाषा ससक्दै मा आफूले प्रयोि िररराखेको klxnf] भाषाको दक्षता घट्दै न न नया भाषा परु ानो
भन्दा अलि नै रहन्छl बहुभावषक हुनु भनेको एउटा भाषा ले अको भाषालाइ सि
ु ोसभत िनुा हो l
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सोहल स्ि-मल
ु िाांकि फािममा भाषामा क्षमता ि भाषाको स्ति
भाषामा क्षमता - सी.एफ.आर ले भाषाको अध्ययन, अध्यापन र मल
े ो
ु याांकनलाई पाँच sf}zntfdf बाँडक
छ: सन्
ु न सक्ने, बोलन सक्ने, लेख्न सक्ने, पढ्न सक्ने, र कुरा िना सक्नेl
ताशलका # १: सोहल स्ि-मल
ु िाांकि फािममा भाषामा sf}zntf
सन्
ु ि सक्िे

कुिा ििक सक्िे

बोलि सक्िे

पढ्ि सक्िे

लेख्न सक्िे

भाषाको स्ति - सी.एफ.आर=n] भाषाnfO{ विसभन्न तहहरुमा ljeflht ul/Psf] छl सोहल विध्यार्थी स्िमल
ु याांकन फारम पनन सी.एफ.आर. भाषाका सात स्तरहरुमा ljeflht ul/Psf]

छl भाषाका स्तरहरुका

लागि तल हदनयएको तासलका # २ मा हे नह
ुा ोसl
ताशलका # २ : सोहल स्ि-मल
ु िाांकि फािममा भाषाका स्तिहरु

पूि-क A१

A१(A१.१ +A१.२)

A२(A२.१+A२.२))

पि
ू ा आर्ारभत
ू

आर्ारभत
ू

pRr cfwf/e't
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B१ (B१.१+१.२))
स्ितन्र

सम्पर्दानिक भाषा विध्िार्थीको :j मल
ु िाांकि फािम
सोहलले सम्पदानयक भाषा ससक्ने विध्यार्थीहरुको स्ि-मल
ु याांकनको लागि १० िटा फारम तयार िरे को छl ती
फारमहरू ननम्न प्रकारका छन ्l

sd उमेिमा (पूिक k|fylds)

 फारम#१-पि
ू ा A१.१ र A१.१
प्रार्थशमक (कक्षा१-५)




फारम A१ -A१.१ र A१.२
फारम A२-A२.१ र A२.२

फारम B१- B१.१ र B१.२

निम्ि माध्िशमक (कक्षा ६-९)


फारम A१ -A१.१ र A१.२



फारम A२-A२.१ र A२.२



फारम B१- B१.१ र B१.२

माध्िशमक ि उच्च (कक्षा १०-१२ ि jo:s)


फारम A१ -A१.१ र A१.२



फारम A२-A२.१ र A२.२



फारम B१- B१.१ र B१.२
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विध्िार्थीहरुको लागि सहह फािमको छिौट:
यहा विध्यार्थीहरुको लागि १० िटा स्ि-मल
ु याांकन फारम छन ्l ती मध्ये प्रत्येक विध्यार्थीको लागि कुन
फारम उपयक्
ु त हुन्छ पहहले छनौट िनप
ुा दा छl
विध्यार्थीहरुको कक्षाको श्रेणी र सम्पदानयक भाषामा भएको उसको l;k हे रेर फारमको छनौट िनुा
पदा छl
उदाहरणको लागि, कक्षा ३ को विध्यार्थीको लागि :
१: प्रार्थशमक तहको स्ि-मल
ु याांकन फारम छनौट िने
२: यहद विध्यार्थीले भखार भाषा ससक्न लािेको हो भने फािम A१.१. बाट सरु
ु िने
३: यहद विध्यार्थीसांि भाषाको र्थोरै अनभ
ु ब छ भने फारम A१.२ िा त्िो भन्र्दा मागर्थकोबाट सरु
ु
िने.

४. विध्यार्थीले भाषा ससक्दै जाँदा त्यो भन्दा मागर्थको फारम भदै जाने
मागर्थको उदाहरण कक्षा ३ को विध्यार्थीको लागि होl


यहद विध्यार्थी पि
ू ा k|fylds कक्षामा हो भने sd उमेिको फारम प्रयोि िने



यहद विध्यार्थी कक्षा १ दे खख ५ सम्मको हो भने प्रार्थसमक फारम प्रयोि िने



यहद विध्यार्थी कक्षा ६ दे खख ९ सम्मको हो भने ननम्न -माध्यसमक फारम प्रयोि िने



यहद विध्यार्थी कक्षा १० दे खख १२ सम्मको िा jo:s हो भने माध्यसमक र उच्च फारम प्रयोि िने

कृपया याद राख्नुहोला ननम्न माध्यसमक र माध्यसमक/ उच्च फारम उस्तै छन ्l उमेर बढ्दै िएपनछ भाषा
ससकाइमा उस्तै lsl;dn] प्रिनत हुने हुनाले यी दइु फारम उस्तै छन ्l
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स्ि-मल
ु िाांकि फािम कसरि भिे?
सोहलका स्ि-मल
ु याांकन फारमहरु एकै ककससमले ljeflht िररएका छन ्l यसको सरु
ु िातमा
पररचयfTds hfgsf/L छ र त्यस पछाडी "म सक्छु" भन्ने कर्थनको ससलससला छl

विध्िार्थीको परिचि:
प्रत्येक फारमको मागर्थNnf] efu ननम्न जानकारीको लागि छुट्याइएको हुन्छ:








विध्यार्थीको नाम

यस िैनछक सरमा विध्यार्थीको कक्षा
सम्पदानयक भाषा विध्यालयको नाम
विध्यार्थीले ससककराखेको भाषा

विध्यार्थी जाने विध्यालयको नाम
विध्यालय रहे को ठाउँ को नाम

सिक्षा मन्रालयले हदएको विध्यार्थी नम्बर

फारमको मागर्थललो भाि यस्तो दे खखन्छ:
मेरो नाम __________________हो I िैनछक सर २0__- दे खख २०__ मा म कक्षा_____ मा पढ्छु l.
सिक्षा मन्रालयले हदएको d]/f] विध्यार्थी नम्बर

म ________________________________ मा
(सम्पदानयक भाषा विध्यालयको नाम)

______________ भाषा ससक्छुl

म सस्कत्चेिनको _________________________ को ___________________ ___मा पढ्छुl
(सहर)

सिक्षकको सहह

(विध्यालयको नाम)

फािमको मागर्थललो भाि भिे तरिका- विध्यार्थीहरुले फारमको मागर्थललो भाि कक्षाकोठामा सांिै बसेर
भना सक्छन l यसो िदाा विध्यार्थीहरुको सम्पण
ू ा जानकारी el/Psf] पक्का हुन्छ l यहद विध्यार्थीहरु sd
pd]/sf छन ् भने उनीहरुको असभभािकले kmf/fd भना सहयोि िना सक्छन l

शिक्षा मन्रालिले हर्दएको विध्िार्थी िम्बि- सस्कत्चेिनमा पि
ू ा k|fylds कक्षादे खख कक्षा १२ सम्म प्रत्येक
विध्यार्थीको विध्यार्थी नम्बर हुन्छl विध्यार्थी िा असभभािकले सो नम्बर विध्यालयको प्रर्ानध्यापकसांि
सलएर फारममा भना सक्दछनl

शिक्षकको सहह- यो ठाउँ खाली छोड्नहु ोसl सबै फारम भररसकेपनछ सिक्षकले यो ठाउँ आफै भनेछनl
स्ि-मुलिाांकि- kl/rofTds hfgsf/Lkl% लित्तै "म सक्छु" भन्ने कर्थनहरु छन ् l यी कर्थनहरु सी.एफ.आर
का ५ िटा sf}zntfx? सन्
ु न सक्ने, बोलन सक्ने, लेख्न सक्ने, पढ्न सक्ने र कुरा िना सक्नेमा ljeflht
िररएको छ l विध्यार्थीहरुले यी sf}zntfx? 'र्ेरै सहयोि", "र्थोरै सहयोि", िा "बबना सहयोि" dWo] s;/L
दे खाउन सक्छन भनेर सोध्नु पदा छl
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समनत

ताशलका # ३: सोहल स्ि-मल
ु िाांकिमा " म सक्छु" कर्थिहरु

धेिै
पढ्ि सक्िे – A२.१

र्थोिै

सहिोि सहिोि
शलएि

शलएि

बबिा

शमनत

सहिोि

म हदईएको ननदे िन अनुसार काम िना सक्छु, खासिरी
गचर सहहत भएको ननदे िन (जस्तै सार्ारण पकाउने
तररका )
म पबरकाको (k|sflzt िा बबर्ुनतय माध्यमको) मुख्य
कुरा बुझ्छु, यदी बबषयबस्तु प्रचसलत छन ् भनेl

म राम्रोसांि सांिहठत भएका छोटा कर्थाहरु बुज्छु र
त्यसका मुख्य पारहरु गचन्छुl
म पररगचत बबषयबस्तुमा लेखखएको छोटा र सार्ारण
लेखहरु बज्
ु छु जसमा मैले पहहलेनै hfg]sf w]/}
zJbx? x"G%g\ .

.4

बोलि सक्िे – A२.२

धेिै

र्थोिै

सहिोि

सहिोि

शलएि

शलएि

बबिा

शमनत

सहिोि

म र्ेरैजसो अांकहरु (िषा सहहत) gcSdsfO{ भन्न
सक्छु र सार्ारण िखणनतय प्रकिया बयान िना सक्छुl
म आफूलाई मनपने र मननपने ककताब, िीत, ठाउँ िा
घटनाaf/] त्यसको कारण सहहत भन्न सक्छुl
म आफूले सुनेको छोटा कर्थाहरु सांक्षेपमा भन्न सक्छु र
कर्थाका घटनाहरु िमसांि भन्न सक्छुl
म पररगचत ठाउँ र एनतहाससक बस्तु तर्था घटनाaf/]
सार्ारण भाषामा भन्न सक्छुl

.4
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प्रत्येक विध्यार्थीले आफूलाई मल
ु याांकन िरे र उपक्
ु त बक्समा सहह - _ गचन्न लिाउछन l सिक्षक िा ljBfyL{n]
दाहहनेपट्हट बक्समा मल
ु याांकन िरे को समनत लेख्छनl
तासलका#४ मा हदइएको उदाहरणमा विध्यार्थीले आफूलाई "म अरुले नमस्कार र जान्छु भनेको र आफूलाई
नामले बोलाएको बज्
ु छु" भन्ने कुरामा मल
ु याांकन िदै छन ्l
पहहलो मल
ु याांकन नोभेम्बर ४, २०१४ मा िररयोl नोभेम्बर ४ मा विध्यार्थीले" र्थोरै सहयोि सलएर" यो काम
िना सकेका lyPl

दोस्रो मल
ु याांकन मे १०, २०१५ मा िररयो l मे १० मा विध्यार्थीले यो काम "बबना सहयोि" िना सके l

ताशलका #४: पिु ा भरिएको सोहल स्ि-मल
ु िाांकि फािमको िमि
ु ा
प्रार्थशमक A१.१ (मल
ु िाांकि िरिएको र्दईु शमनत - िोबेम्बि/मे)
धेिै

सुन्ि सक्िे – A१.१

सहिो
ि
शलएि

म अरुले नमस्कार र जान्छु भनेको र आफूलाई नामले
बोलाएको बज्
ु छु

सहिोि
शलएि

बबिा
सहिोि

शमनत

नोबेम्बर ४,
२०१०
मे १०, २०१५

म आफू िररपरर भएको व्यस्क्त र बस्तुलाई बोलाउन
प्रयोि हुने िब्दहरु lrG%" / बज्
ु छु (जस्तै: सिक्षक,
ककताब, कुची )
म आफू;+u सम्बस्न्र्त

र्थोिै

सार्ारण प्रश्नहरु बुज्छु, जस्तै

("नतमी कनत बषाको भयौ?")
म सार्ारण ननदे िनहरु बुज्छु जस्तै "ककताब बन्द िर,"
"कोट लिाऊ."
म रां िहरु दे खाएर भन्न सक्छुl
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कनत समिमा ििे?
विध्यार्थीहरुले आफूले भाषा ससक्नमा िरे को प्रिनतaf/] सो- मल
ु याांकन फारमको सहयोिले कम्म्तमा पनि
िैनछक सरमा एकपटक ि बषकको अम्न्तममा एकपटक d'Nof+sg ug{ सझ
ु ाब िररन्छl

sd उमेिका विध्िार्थीहरुसांि काम िर्दाक- सिक्षकले यो फारम भदाा प्रत्येक विध्यार्थीहरुसांि छुट्टाछुट्टै काम िना सक्छनl प्रत्येक कक्षामा "म सक्छु" भन्ने एउटा िा दइु िटा कर्थनमा ध्यान s]Gb|Lt ug"{

kb{%l उदाहरणको लागि विध्यार्थीलाइ गचरमा भएको बस्तक
ु ो नाम भन्न, िीत िाउन, िा आफ्नो नाम
लेख्न लिाउन सककन्छl त्यसपनछ विध्यार्थीहरुले फारममा भएको सहह बक्समा गचन्न लिाउन सक्छनl

a(L उमेिका विध्िार्थीहरुसांि काम िर्दाक विध्यार्थीहरुले आफू एक्लै, सानो समहू बनाएर िा परु ै कक्षा
सांिै समलेर काम िना सक्छनl फारम भने केहह उपायहरु तल lbOPsf %g\ .


पिु ै कक्षा- विध्यार्थीहरुलाइ" म सक्छु" भन्ने कर्थनहरु पद्न लिाउनेl विध्यार्थीहरुलाइ फारममा

भएको उपयक्
ु त बक्समा गचन्न लिाउन भन्नेl विध्यार्थीहरुलाइ हदनयएको उदाहरणबारे सोच्न
केहह समय लग्न सक्छl सिक्षकले कक्षामा भएका कियाकलाप, िा िह
ृ कायाको बारे मा सम्झाएर
सहयोि िना सक्छनl


सािो समह
ू - विध्यार्थीहरुले "म सक्छु" भन्ने कर्थनहरु चको आिाजमा एक-अकाालाई सन
ु ाउन
सक्छन जसले िदाा उनीहरुले त्यस बारे मा पढे को सम्झना हुन्छl उनीहरुले "म सक्छु" भन्ने
कर्थन प्रयोि िरे र आफ्नो efiff l;k दे खाउन सक्छनl



एक्लै- विध्यार्थीहरुले यो फारम कक्षा कोठामा िा घरमा लिेर एक्लै भना सक्छनl

सिक्षक िा असभभािकले विध्यार्थीहरुलाइ आफूले ससकेको l;k "म सक्छु" भन्ने कर्थनमा भन्न लिाउन
सक्छनl विध्यार्थीहरुले आफूले भरे को फारम सिक्षकलाइ दे खाउछनl यदी विध्यार्थीले भरे को फारममा
सिक्षकलाइ कुनै l;kमा असांतस्ु ष्ट भए
दे खाउन भन्न सक्छनl

pgn] ljBfyL{nfO{ sf/)f;lxt eGg nufpg / efiffsf] bIftf

शिक्षकको सहह ि शमनत- फारमको मागर्थललो दाहहने कुनामा दइु िटा बक्स छन ्l सिक्षक र विध्यार्थी दब
ै े
ु ल
फारम मल
ु याांकन िररसकेपनछ सिक्षकले आफ्नो सहह र समनत लेख्छनl यसले सिक्षकले फारम हे ररसके र
विध्यार्थीले िरे को भाषा l;kको मल
ु याांकनमा सहमत छन ् भन्ने बखु झन्छl
सिक्षकको सहह

समनत

तल भएको तासलका # ५ मा विध्यार्थीले आफ्नो पहहलो सो- मल
ु याांकन नोबेम्बेर २०,२०१४ मा िरे का छन ्,
त्यसैले सिक्षकले आफ्नो सहह र यो समनत मागर्थको बक्समा लेखेका छन ्l

विध्यार्थीले आफ्नो दोस्रो सो- मल
ु याांकन मे १०, २०१५ मा िरे का छन ्, त्यसैले सिक्षकले आफ्नो सहह र यो
समनत तलको बक्समा लेखेका छन ्l

Teacher’s guidelines –Nepali

यदी विध्यार्थीलाइ कुनै l;k ljz]ifdf कनत सहयोि चाहहन्छ भन्ने कुरामा रहे को मतान्तरलाई छलफल
िरे र ननष्कसामा आएपनछ मार सिक्षकले फारमdf सहह िरे र समनत राख्नु पदा छl

ताशलका #५: शिक्षकको सहह ि शमनत
जे .एम

नोिेम्बर २०, २०१४

सिक्षकको सहह

समनत

जे .एम

मे १० ,२०१५

विध्िार्थीको भाषाको स्ति छुट्िाउिे
स्ि-मल
ु याांकन िदाा भाषाका ५ िटा l;k (सन्
ु न सक्ने, बोलन सक्ने, कुरा िनासक्ने, पढ्न सक्ने, र लेख्न
सक्ने) लाइ छुट्टाछुट्टै मल
ु याांकन िनुा पदा छl यी l;kx?df विध्यार्थीको फरक फरक दक्षता हुनु स्िाभाविक
नै होl उदाहरणको लागि s"g} विध्यार्थीको सन्
ु न र कुरा िना राम्रो l;k हुन सक्छ भने अरु l;kdf सहयोि
चाहहन सक्छ l
jif{sf] cGTodf, k|To]s ljBfyL{sf] Pp^f efiff :t/ lgwf{/)f ul/g]% . ljBfyL{sf] efiff :t/ eGgfn]
To:tf] :t/ xf] h;df pgn] cfwfeGbf a(L "म सक्छु" कर्थनहरु lagf ;xof]u ug{ ;S% .
उदाहरण #१: उदाहरण #१ मा विध्यार्थीले A१.२ df x"+bf १८ मध्ये १० िटा "म सक्छु" कर्थनहरु तहमा बबना
सहयोि िना सक्छनl यस तहमा आर्ा भन्दा र्ेरै जानेकोले विध्यार्थीको तह A१.२ हुन्छ l
A१.२सुन्ि सक्िे
३/४

A१.२कुिा ििकसक्िे
३/४

A१.२बोलि सक्िे
२/४

A१.२पढ्ि
सक्िे
१/३

A१.२लेख्न सक्िे
१/३

;du| तह:
A१.२

१०/१८

उदाहरण #२: उदाहरण #२ मा विध्यार्थीले B १.१ तहको १९ मध्ये 8 िटा मार "म सक्छु" कर्थनx? ug{

;s] . यो यस तहको आर्ा भन्दा कम हुन्छ जसले िदाा विध्यार्थीले B१.१ तह हाससल िना ;s]g .
विध्यार्थी त्यो भन्दा तलको तह A२.२ मा हुन्छl
B१.१सुन्ि
सक्िे
३/४

B१.१कुिा ििकसक्िे
२/४
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B१.१बोलि सक्िे
१/४

B१.१पढ्ि
सक्िे
१/३

B१.१लेख्न सक्िे
१/४

;du| तह:
B१.१
८/१९

ljBfyL{sf] efiffsf] ljsf;df स्ि-मल
ु िाांकि फािमको प्रिोि
स्ि-मल
ु याांकन फारम विध्यार्थीको भाषाको बबकासमा प्रयोि िना सककन्छl सिक्षकले विध्यार्थीको आिश्यकता

अनस
ु ार आफ्नो ससकाउने तररकालाई ;dfof]lht िना सक्छनl यदी s"g} विध्यार्थीले "बबना सहयोि" कुनै
भाषाको l;k b]vfpg ;S% भने उसले ननस्श्चत रुपमा भाषा ससकेको छl
उदाहरणको लागि, यदी विध्यार्थीले सार्ारण िाक्य प्रयोि िरे र आफ्नो िरीपरीको िातािरण, दै ननक
कियाकलाप, पररिार र सार्थीको बयान बबना सहयोि िना सक्छ भने उसले भाषामा bIftf हाससल िररसकेको
छl तर यदी विध्यार्थीलाइ "र्ेरै" िा "र्थोरै " सहयोि चाहहन्छ भने उसलाई भाषामा bIftf हाससल िना अझै

अभ्यास िनुा पने हुन्छl s"g} विध्यार्थी िा परु ै कक्षालाइ efiffsf]] ljsf;sf nflu कस्तो अभ्यास चाहहन्छ
तेही अनस
ु ार पाठ योजना agfpg ;lsG% l

अशभभािकको सङ्लग्िता
असभभािक र पररिारजन आफ्नो बच्चाले सम्पदानयक भाषा विध्यालयमा िरे को प्रिनत हे ना सर्ै उत्सक
ु

हुन्छनl विध्यार्थीले बषामा दइु पटक स्ि-मल
ु याांकन फारम भनुा पदा छ: एउटा बषाको बबचमा (अर्ा-बावषाक) र
अको बषाको cGTodf .


अधक बावषकक मुलिाांकि- असभभािक र सिक्षकको भेलामा विध्यार्थीको मल
ु याांकन फारम दे खाउनु
सबैभन्दा उत्तम हुन्छl यदी त्यो सम्भब नभए, विध्यार्थीले घरमा लिेर आफ्नो असभभािकलाइ
दे खाउन सक्छनl असभभािकलाइ दे खाईसकेपनछ विध्यार्थीले त्यो फारम सम्पदानयक भाषा
विध्यालयdf बझ
ु ाउनु पछा l



बावषकक मुलिाांकि- बषाको cGTodf फेरी पनन असभभािक र सिक्षक सांिै बसेर फारमaf/] छलफल
िना उपयक्
ु त हुन्छl त्यसपनछ विध्यार्थीले त्यो फारम घरdf nuL /fVg सक्छनl

िषाभरर विध्यार्थीले स्ि-मल
ु याांकन फारम आफ्नो कािज राVg] झोलामा राख्न सक्छनl त्यो झोलामा िह
ृ कायाका
नमन
ु ा, सम्पदानयक भाषासम्बGwL कायाहरु र स्ि-मल
ु याांकन फारमx? रहन्छg\ .
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स्रोतहरु


"द कमन यूरोवपयन फ्रेमिोका अफ रे फरे न्स फर लयाांििेज (CEFR )”नै विध्यार्थीको स्ि-मलु याांकन
फारम र सिक्षक ननदे सिकाको मख्
ु य आर्ार होl

"कमन यूरोवपयन फ्रेमिोका अफ रे फरे न्स फर लयाांििेज" को बारे मा परु ा पढ्नको लागि
www.coe.int/lang-CEFR मा जानह
ु ोसl


कमन

यूरोवपयन

फ्रेमिोकामा

सिक्षक

:www.tuttolingue.net/pdf/CFRguide.pdf मा जानह
ु ोस


ननदे सिका

पढ्नको

लागि

स्ि-मल
ु याांकन फारमको "म सक्छु" भन्ने कर्थनहरु सस्कत्चेिन सिक्षा मन्रालयको "िाइड टु यूस्जांि

द कमन फ्रेमिोका अफ रे फरे न्स (सी.एफ.आर) विद लनासा अफ इांस्ग्लि एज एन एडडसनल लयाांििेज”
www.education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal बाट साभार िररएको हो.



sd उमेरका विध्यार्थीको स्ि-मल
ु याांकन फारममा "म सक्छु " भन्ने कर्थनहरु सस्कत्चेिन

ls)*/sf^]{g करीकलम िाइड www.curriculum.gov.sk.ca.बाट साभार िररएको होl

Teacher’s guidelines –Nepali

परिशिष्ट
k[i&e'ld: कमि फ्रेमिोकक अफ िे फिे न्स फि लिाांििेज
तल हदनयएको जानकारी सस्कत्चेिन सिक्षा मन्रालयको "P िाइड टु यूस्जांि द कमन फ्रेमिोका अफ रे फरे न्स

-l; Pkm cf/_ विद लनासा अफ इांस्ग्लि एज एन एडडसनल लयाांििेज (इ ए एल)l सेपटे म्बर २०१३ ” बाट
;+If]kdf सलनयएको होl

सी एफ आि af/] सांक्षेपमा जािकािी
कुनै पनन तहको भाषाको ननपण
ु ताको ब्याख्या अस्पष्ट र व्यस्क्तपरक हुन सक्छl उदाहरणको लागि, एउटा
परीक्षकले कुनै विध्यार्थीलाइ "उच्च श्रेणीको ससकारु" भनेर भन्न सक्छन भने अको परीक्षकले "मध्यम
ससकारु" भन्न सक्छनl यस्तो मतभेदलाइ हटाउनका लागि, अन्तरास्ष्िय मापन " कमन फ्रेमिका अफ

रे फरे न्स" ले पठन, पाठन र जाचमा ;dfg dfkg lgwf{/)f िछा l
सी एफ आि के हो..........



भाषाको सांकेत सार्न

सिक्षक, विध्यार्थी र असभभािकको लागि
उपयोिी






भाषामा लािातर भैरहे को सर्
ु ारको प्रदिाक

सकारात्मक / Jo:t agfO/fVg]

सबै तह र बबषयमा लािु हुने
सबैलाई सङ्लग्न िराउने र ब्यबहाररक

सी एफ आि के है ि .........








इ.ए.एल को पठ्यिम
ठोस जाचक

बबषय वििेष

तह/उमेर वििेष

इ.ए.एल ljz]if!n] मार प्रयोि हुने
नया कायािम
यरू ोवपयन सांस्कृनतsf] kIfkftL

पष्ृ ठभशू म
भाषाको पठन, पाठन र जाच मा िररएको तीन दिक लामो अनस
ु न्र्ान पनछ ;g\ २००१ मा यो सी एफ
आर को पष्ृ ठभसू म "कमन यरू ोवपयन फ्रेमिोका अफ रे फरे न्स फर लयाांििेज (सी इ एफ आर)” औपचाररक
रुपमा प्रकासित िररएको होl
यरू ोपेली पररषद्िारा चनु नएका भाषाविद, अनि
ु न्र्ानकताा ljz]if! / lzIfsx?sf] ;xsfo{sf] gtLhfn]
यसलाई बबकाि र पररस्कृत िररएको होl सी O{ एफ आर को cy{ "अन्तरास्स्िय मर
ु ाको" जस्तो छ, जसको
मान्यता र विश्िसनीयता सांसारभर छl xfn यो सांसारका ४०eGbf a(L दे िमा प्रयोिमा छन ्l
जनिरी २०१० मा, काउस्न्सल अफ ldlgi^;{ अफ एजुकेसन इन क्यानाडा -l; Pd O{ ;L_ ले सी O{ Pkm
आर लाइ Sofgf*fdf भाषाहरुको लागि सांदभा सार्नको रुपमा प्रयोि िना ससफाररि िरे को होl सी O{ एफ
आर को अन्तरास्स्िय मापनले भाषाको क्षमतालाइ नतनिटा विस्तत
ृ भािमा र छिटा स्तरमा विभास्जत
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िरे को छ: आधािभत
ू (A१, A२), :jtGq (B१, B२), ि प्रिीण (C१, C२)l प्रत्येक स्तरमा भाषामा भएको
प्रिनतलाई ५ कुिलतामा विभास्जत िररएको छ: सन्
ु िे, बोलेि अन्तिक्रििा, बोलेि प्रस्तनु त, पढ्िे ि लेख्नlे

सस्कत्चेिनमा k|of]u ul/Psf] कमन फ्रेमिका अफ रे फरे न्स (सी एफ आर) भनेर छोटकरीको नाम लरे न्स

िनद्र्ग्गिफतको अनस
ां ान िीषाक “प्रपजल फर अ कमन फ्रेमिका फर लयाांििेज फर क्यानाडा (२००६) “बाट
ु र्
सलनयएको होl

सी.इ.एफ.आि अन्तिाम्स्िि मापि
C२

सुनेको र पढे को सबै कुरा सस्जलै बुज्न सक्छl कायािममा प्रस्तुत विसभन्न df}lvs cyjf lnlvt
श्रोतहरुबाट आएको जानकारी र छलफललाइ

;fdGh:ok')f{ tl/sfn] k"g;{+/rgf u/L ;+If]kLs/)f

k|jL)f

िना सक्छl जस्तो जहटल पररस्स्र्थनतमा पनन आफूलाई प्रस्टसांि र्ाराप्रिाह र सहज रुपमा &Ls

प्रिोिकताक

(+un] प्रस्तुत िना सक्छl

C१

लामा, कहठन र cGt/lglxt अर्था भएका बाक्यहरु lj:t[t ?kdf बुज्न सक्छl आफूलाई सस्जलै र
स्ितःस्फूता रुपमा lagf sl&gfO{ प्रस्तुत िना सक्छl सामास्जक, बौद्हदक र व्यािसानयक
k|of]hgsf nflu nrstfsf;fy प्रभािकारी रुपमा efiff k|of]u ug{ सक्छl जहटल बबषयमा प्रस्ट,
िुद्र्, र सांिहठत िाक्यमा विसभन्न योजकहरुको प्रयोि िरे र लेख लेख्न सक्छl

B२

मुता तर्था अमुता बबषयमा लेखखएको hl^n लेख तर्था आफ्नो ljz]if!tf;+u ;DalGwt प्राबबगर्क
छलफलको मुख्य भाब बुज्न सक्छl सस्जलै र स्ितःस्फूता रुपमा मूल भाषीहरुसांि सार्ारण सम्बाद
िना सक्छ दि
ु ै पक्षलाइ कुनै िाहो नहुने िररl विसभन्न बबषयमा िुद्र्

:jtGq
प्रिोिकताक

/

B१

विस्तत
ृ रूपमा लेख्न सक्छ

तका बबतका िरर ljleGg ljsNkx?df फाइदा बेफाइदाको बारे मा JofVof िना सक्छl

दै ननक कायामा, विध्यालयमा र फुसातमा lgoldt cfOkg]{ पररगचत बबषयहरुको मुख्य कुराहरु बुज्छ.
त्यो भाषा बोसलने ठाउमा यारा िदाा w]/h
} ;f] kl/l:yltdf सस्जलै लेन-दे न िना सक्छ. आफूसांि
पररगचत र रुगच भएको कुरामा छोटा र जोडडएका िाक्यहरु सहहत लेख बनाउन सक्छl आफ्नो

अनुभब, घटना, सपना , आिा र उदे श्यहरु j)f{g ug{ / ljrf/ tyf of]hgfx?af/] sf/)f;lxt
JofVof ug{ ;S% .

A२
cfwf/e't
प्रिोिकताक

आफ्नो नस्जकको कुराहरु ( जस्तै आफ्नो व्यस्क्तित र पाररिाररक जानकारी, पसलहरु, स्र्थानीय
भूिोल , /f]huf/L) को बारे मा प्रस्तुत िाक्य र k|fo k|of]u ul/g] असभव्यस्क्तx? बुझ्न सक्छl
पररगचत र दै ननक कायाहरुमा cfjZos सार्ारण सम्बाद र सुचनाको आदान प्रदान िना सक्छl
आफ्नो पष्ृ ठभूसम, नस्जकको िातािरण र तत्काल आिश्यक कुराहरुaf/] सार्ारण तररकाले बयान
िना सक्छl
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A१

दै ननक प्रयोि हुने पररगचत असभव्यस्क्त र lglZrt p@]Zok'lt{sf nflu nlIft सार्ारण िाक्याांि
a"e\mg / k|of]u ug{ ;S% .

आफ्नो / c?sf] पररचय हदन सक्छ र कहाँ बस्छ? , कसलाई

गचन्छ, आफूसांि के छ? h:tf ;fwf/)f JolQmut k|Zgx? ug{ cyjf उत्तर हदन सक्छl यदी अको
व्यस्क्त बबस्तारै :ki^;+u बोलछ र सहयोि िना तयार हुन्छ भने उसांि सार्ारण अन्तरकिया िना
सक्छl

कमन यूरोवपयन फ्रेमिोका अफ रे फरे न्स फर लयाांििेज पठन पाठन मुलयाांकन(पष्ृ ट ५ )
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