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সারাংশ

িশ�ার ল��

িশ�াথ�রা বঝুেত পারেব �য তারা তােদর স�দােয়র সি�য় সদস�; পিরবার, ��ণী, �িতেবশী এবং িব�

পােঠর ভা�ন

পাঠ ১ আিম �ক? আমােক কী সুখী ও �া��বান কের?

পাঠ ২ এক� স�দায় কী? আমার �াস, আমার পাড়া, আমার �দেশর অে�ষণ

পাঠ ৩ যখন আমরা সবাই সুখী ও �া��বান হেয় উ� না তখন কী ঘেট?

পাঠ ৪ সাম� এবং ন�ায়িবচার: আমরা সবাই সংযু�!

পাঠ ৫ মানবািধকার স�েক� আমােদর িনজ� িনজ� �ঘাষণা

িশ�ার উে�শ�

● িশ�াথ�রা সাং�ৃিতক �বিচে��র �িত এক� উপলি� এবং ��া গেড় তুলেব।

● িশ�াথ�রা �ােস িশেখ �নওয়া ধারণা�িল তােদর স�দায় এবং �িতিদেনর জীবেন �েয়াগ করেব।
● িশ�াথ�রা তােদর িনজ� স�দােয়র অবদােনর জন� তারা কী করেত পাের তা িনেয় িচ�াভাবনা
করেব।



��িণ ১ পাঠ ১
আিম �ক? আমােক কী সুখী ও �া��বান কের?

সময়: ৬০ িমিনট
িবষয়: িভজ�ুয়াল আট� , রচনা
মানদ�: সু�া�� এবং কল�াণ (এসিডিজ ৩); মানস�ত িশ�া (এসিডিজ ৪)
�নয়েন: ক�াথিরন িকননাড�

সংি��সার এবং মলূনীিত: এই পাঠ�র ল�� হল িশ�াথ�েদর �-�কাশ এবং �-সেচতনতার এক� িভি� সরবরাহ করা
যােত তারা পরবত� পাঠ�িলেত অন�েদর স�েক� িচ�া করার সর�াম �পেয় যায়। এ� িশ�াথ�েদর িবে� িনেজর অব�ান
িনধ�ারেণর �ি�য়ার �থম পদে�প।

িনেদ�শনামলূক ল��: এই পাঠ �শেষ িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব…
● �-সেচতনতা এবং �-�শংসা �বাধ �তির করেত
● তােদর আ�স�া স�েক� িচ�া করেত
● �-�কােশর জন� সর�াম�িল অজ� ন করেত (িলিখত এবং �মৗিখক)
● িভজ�ুয়াল আট� মাধ�েম �লখার এবং �ািনক সেচতনতার দ�তা উ�ত করেত

অনধুাবনমলূক ল�: িশ�াথ�েদর �াকৃিতক �কৗতূহলেক দেূর �রেখ িশ�াথ�রা কী তােদর অনন� কের �তােল, তােদর
পছ�-অপছ� িচি�ত করেত পাের এবং তারা �কন কাজ কের তা িনেয় সমােলাচনা করেত �� কের।
�েয়াজনীয় ��সমহূ:

● আিম �ক?
● আমার কােছ কী ���পূণ�? �কন?
● আিম িক করেত পছ� কির? আিম কী অপছ� কির? �কন?
● ভিবষ�েত আিম কী হেত চাই? �কন?

িশ�াথ� �শখার উে�শ� (িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব)
● অন�েক িনেজর স�েক� বলেত
● উভয় িশ� এবং �লখার মাধ�েম িনেজেক �কাশ করেত

মলূ�ায়ন: �বাধগম�তা যাচাই করার জন� িশ�ক পুেরা পাঠ জেুড় িশ�াথ�েদর �� িজ�াসা করেত পােরন। উে�াধনী
ি�য়াকলাপ, মলূ ি�য়াকলাপ এবং সমাপনী ি�য়াকলােপর সময় িশ�ক এ� করেত পােরন (নীেচ �দখুন) । িশ�ক
িন�িলিখত িনেদ�শাবলী ব�বহার কের িশ�াথ�েদর আ�-�কােশর মলূ�ায়ন করেত পােরন:
১ — সীমাব� �কাশ: িশ�াথ�রা িনেজর স�েক� অ� বা �কানও তথ� �কাশ কের.
২ — িকছু অিভব�ি�: িশ�াথ�রা িকছু তথ� �কাশ কের তেব �মাটাম�ু উ�র �দয়।
৩ — পয�া� অিভব�ি�: িশ�াথ�রা িনেজর স�েক� , তােদর পিরবার স�েক� , তােদর ব�ুেদর স�েক� এবং তােদর
পছ�-অপছ� স�েক� তথ� �কাশ কের তেব তােদর �কানও উ�র ব�াখ�া কের না।
৪ — ভাল অিভব�ি�: িশ�াথ�রা িনেজর স�েক� , তােদর পিরবার স�েক� , তােদর ব�ুবা�ব স�েক� এবং িশ�কেদর সােথ
তােদর পছ� এবং অপছ� স�েক� তথ� �কাশ কের তেব সহপা�েদর সােথ নয়।



৫ — দদু� া� অিভব�ি�: িশ�াথ�রা িনেজর স�েক� , তােদর পিরবার স�েক� , তােদর ব�ুবা�ব স�েক� , এবং তােদর পছ�
এবং অপছ� স�েক� তথ� িশ�ক এবং তােদর সহপা�েদর সােথ দদু� া�ভােব �কাশ কের।

কম�ধারা:

● �খালার ি�য়াকলাপ (১০ িমিনট): িশ�ক িশ�াথ�েদর ি�য়াকলােপর এক� তািলকার মাধ�েম পড়েত তােদর
িনেজেদর আেলাচনার জন� ��ত কের। িশ�াথ�রা যিদ �সই ি�য়াকলাপ� পছ� কের তেব তারা তােদর হাত
বাড়ায়। িশ�ক দ�ু ছা�েক �বেছ িনেয়েছন যারা তােদর ি�য়াকলাপ� �কন পছ� কেরন তােদর ব�াখ�া
�দওয়ার জন� এবং তােদর ি�য়াকলাপ �কন পছ� কেরন না এমন দ�ু িশ� যারা তােদর হাত বাড়ায় িন তােদর
ব�াখ�া জানেত চান।

● �ধান ি�য়াকলাপ (৩০ িমিনট): িশ�াথ�রা িনেজরাই এক� িচ� �তির করেব যা �িত�িব �দশ�ন কের �য তারা
�ক বা কী �িতফিলত কের

● ি�য়াকলাপ (১০ িমিনট): তারপের িশ�াথ�রা তােদর �যাগােযাগ দ�তা �তির করেত �ােসর সােথ তােদর
িচ�কম�� �কাশ করেব।

িশ�াথ� সহায়ক: ��িণ, �স� এবং িশ�াথ�েদর দ�তার উপর িনভ� র কের িশ�ক িস�া� িনেত পােরন �য িশ�াথ�রা
অেন�র �-�িতকৃিত�িলর উদাহরণ �দশ�ন করেব (�যমন িবখ�াত িশ�ীেদর �-�িতকৃিত বা অন�ান� �থম ��ডােরর
�-�িতকৃিত) বা অনমুিত �দওয়া িশ�াথ�রা তােদর িনজ� �পাে�� ট�িল িনেজরাই িডজাইন করেত পাের।

িশ�ক সহায়ক
● https://www.teachkidsart.net/teacher-workshop-self-portraits/
● https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/painting-beauty-creating-

selfportraits

https://www.teachkidsart.net/teacher-workshop-self-portraits/
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/painting-beauty-creating-selfportraits
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/painting-beauty-creating-selfportraits


��িণ ১ পাঠ ২
"এক� স�দায় কী: আমার �াস, আমার পিরবার, আমার �িতেবশ"

সময়: ৬০ িমিনট
িবষয়: িভজ�ুয়াল এবং পারফিম�ং আট� স
মানদ�: শালীন কাজ এবং অথ�ৈনিতক �বিৃ� (এসিডিজ ৮); িশ�, উ�াবন এবং অবকাঠােমা (এসিডিজ ৯); �বষম� �াস
(এসিডিজ ১০); �টকসই শহর এবং স�দায়�িল (এসিডিজ ১১)
�নয়েন: তািতয়ানা �শভেচে�া

সংি��সার এবং মলূনীিত: ছা�রা তােদর আেশপােশর িবে�র ���াপেট িনেজেক অে�ষণ কের তােদর স�দােয়র মেধ�
তােদর অব�ান িনধ�ারণ করেত থাকেব। িশ�াথ�রা তােদর জীবেন মানেুষর িবিভ� ভূিমকা িচি�ত করেত িভজ�ুয়াল এবং
পারফিম�ং আট� ব�বহার করেব।

িনেদ�শনামলূক ল��: এই পাঠ �শেষ িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব…
● তারা �য স�দায়�িলেত বাস কের এবং �য স�দায়�িল �তির কের তােদর স�েক�  জানেব
● স�দােয়র সম� �লােকর আ�ঃসংেযাগ এবং আ�ঃিনভ� রতা বঝুেত পারেব
● তােদর স�দােয়র মেধ� িবিভ� �পশার জন� �বাঝার এবং ��ার িবকাশ বঝুেত পারেব
● বািড়েত, �ুল এবং এই জায়গা�িলর বাইের িবিভ� ধরেণর কােজর �ীকৃিত বঝুেত পারেব

অনধুাবনমলূক ল�: িশ�াথ�রা বঝুেত পারেব �য তােদর পৃিথবীেত অেনক�িল িবিভ� ভূিমকা িনেয় িবিভ� �লাক রেয়েছ
এবং তােদর জীবেনর �লােকরা আ�ঃসংযু� এবং পর�র িনভ� রশীল এবং তাই তােদর অবশ�ই লালন ও ��া করেত হেব।

�েয়াজনীয় ��সমহূ:
● আমার জীবেন মানষু কারা?
● তারা কী ভূিমকা পালন কের?
● আমােদর স�দােয়র �লােকরা কীভােব পর�র জিড়ত?
● আমার �িতিদেনর ��ন কীভােব আমার স�দােয়র সােথ িনভ� র / সংযু� থােক?
● যিদ এই �লােকরা তােদর স�দায়গত ভূিমকা পালন ব� কের �দয় তেব কী হেব?
● আমরা কীভােব আমােদর স�দােয়র �লাকেদর জন� উপলি� �কাশ করব?

িশ�াথ� �শখার উে�শ� (িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব)
● তােদর এবং তােদর জীবেনর িবিভ� ব�ি�েদর স�েক� িবে�ষণা�কভােব িচ�া করেব
● গ� �কাশ এবং অিভ�তা তুলনা করেব
● ি�ট �তিরর জন� দেল কাজ করেব
● �ােসর সামেন পারফম� করেব
● তুলনা এবং িবপরীেত অিভ�তা �কাশ করেব
● তােদর চারপােশর স�দােয়র সদস�েদর িবিভ� ভূিমকা ও দািয়� সনা� করেব



মলূ�ায়ন: িশ�াথ�েদর ি�য়াকলােপ তােদর অংশ�হেণর �েরর িভি�েত মলূ�ায়ন করা হেব:

৩ — সি�য় অংশ�হণ: িশ�াথ� ��ভােব �যাগােযাগ কের, অেন�র সােথ ভালভােব কাজ কের, �কাস� আেলাচনায় এবং
তার দল�েক অবদান রােখ, নাটক�র �েযাজনা এবং পারফরম�াে� অংশ িনেব।
২ — পিরিমত অংশ�হণ: িশ�াথ� সি�য়ভােব �নেব তেব ভাগ করেব না, অেন�র সােথ কাজ করেব, ��িণ আেলাচনায়
অংশ �নেব, নাটেকর ভূিমকা রাখেব তেব নাটেকর নকশায় অবদান রাখেব না।
১ — িনি�য় অংশ�হণ: িশ�াথ� অন�েদর সােথ কথা �নেব না বা ভাগ করেব না, িশ�াথ� তার দেলর সােথ �যাগােযাগ
করেব না, িশ�াথ� নাটক� �েযাজনায় অংশ �নেব না বা অংশ �নেব না।

কম�ধারা:
★ পব� ১: ভাগ কের �নওয়া এবং ম�ািপং (১০ িমিনট)

িশ�ক এবং িশ�াথ�রা আেলাচনার বেৃ� বেস।
িশ�ক িশ�াথ�েদর িজ�াসা কেরন: "আপিন �িতিদন কী কেরন?"
িশ�াথ�রা তােদর উ�র�িল ভাগ কের �দয়: উদাহরণ: "আিম �াতঃরাশ খাই, বােস চড়লাম, জামা কাপড় পেরিছ, আিম
�ুেল যাই" ইত�ািদ”

িশ�ক ছা�েদর তােদর উ�র�িল �সািরত করেত বেল। উদাহরণ: “�ক এই িবষয়�িলেত আপনােক সহায়তা কের?
আপনার �িতিদেনর ��ন�িলর জন� আপিন �য আইেটম�িল ব�বহার কেরন �স�িল �কাথা �থেক আেস? আপিন
�িতিদেনর সােথ কার সােথ �যাগােযাগ কেরন? "
িশ�াথ�রা উ�র: উদাহরণ: "আমার মা সকােল �াতঃরাশ �তির কেরন, আমার িশ�ক আমােক িশিখেয় �দন, আমার জামা
আমার দাদী �তির কেরন / আিম আমার জামাকাপড় �দাকােন িকেনিছ, বাস চালক আমােক �ুেল িনেয় যায় ইত�ািদ।"

★ পব� ২: ভূিমকা অিভনয় (৪০ িমিনট)

২.১ - �প ওয়াক� (১০ িমিনট)
● িশ�াথ�েদর ২-৩ �র �ছাট দেল িবভ� করা হয়।
●
● দেলর �িত� সদস� �িতিদেনর ��ন �থেক তােদর পিরি�িত ভাগ কের �নয় এবং এই ��েন জিড়ত মলূ

স�দােয়র সদস�েদর ছাড়া এ� �দখেত �কমন লােগ।
● সদস�রা তােদর জীবেনর মলূ ব�ি� বা স�দােয়র িবিভ� ব�ি� �ারা পিরচািলত মলূ আইেটম বা কাজ�িল ছাড়া

��ন� �কমন �দখায় তা কায� স�াদন কের।
● �িত� ছা� �গা�ী অিভনয় করার জন� এক� দশৃ� বাছাই কের।

ভূিমকা অিভনেয়র উদাহরণ:
�স�ং: �ছা� শহর, সকাল



ছা� ১ (ছা�):আিম �ুেল �যেত ��ত। আিম বাস �েপ যাি� এবং এ� এক� সু�র িদন। আিম �িতিদন সকােল বােস
�ুেল যাই; ভাল লাগেছ!

িশ�াথ� ২ (বাস �াইভার):আিম �িতিদন সকােল বাস চালনা কির, তেব আজ আিম অসু�। আিম সম� বা�ােক �ুেল
�পৗঁছােত পারব না।

িশ�াথ� ১ (ছা�):আিম বােসর জন� অেপ�া করিছ, তেব এ� এখােন �নই। আিম আজ �ুেল �পৗঁছেত পারব না।

িশ�াথ� ৩ (িশ�ক):আিম আমার িশ�াথ�েদর িনেয় খুব উি��। আিম আশা কির তারা �ক আেছ। আজ �কউ �ােস
আেসিন।

িশ�াথ� ১ (ছা�):আজআমার ি�য় �াস িছল। আমরা ক�প স�েক� িশখেত যাি�লাম, িক� আিম এখন এ� করেত পাির
না। আশা কির বাস চালক �ক আেছন!

িশ�াথ� ২ (বাস �াইভার):আিম আেশপােশর বা�ােদর �ুেল �পৗঁছােত পছ� কির। আগামীকাল কােজ িফের �যেত আিম
অি�র, যােত তারা �ুেল �যেত পােরন এবং অেনক িকছু িশখেত পােরন।

২.২— ি�ট উপ�াপনা (৩০ িমিনট)

● ৩ জন িশ�াথ�র দল (৩০ � ছা� ��িণর �পশার উপর িভি� কের ১০ � �প) তােদর নাটক�িল অিভনয়
করেব।

★ পব� ৩:আেলাচনা (১০ িমিনট)
�িত� �প তােদর ি�ট স�াদন করার পের িশ�ক িশ�াথ�েদর িকছু ফেলা-আপআেলাচনার �� িজ�াসা করেব।
িশ�ক তখন ব�াখ�া করেবন �য আমরা আমােদর স�দােয়র �লাকেদর স�েক� কথা বলব যারা আমােদর সহায়তা কের।

● আমরা �িতিদন িক ধরেণর কাজ কির?
● আমরা �য ি�ট�িল �দেখিছ �স�িলর মলূ স�দােয়র সদস�রা �ক িছেলন?
● এই স�দােয়র সদস�রা কী ধরেণর কাজ, সর�াম এবং ইউিনফম� ব�বহার কেরন?
● আমােদর মেধ� এবং িবিভ� স�দােয়র সদস�েদর সােথ আমােদর কী ধরেনর সংেযাগ রেয়েছ?
● যিদ িকছু স�দােয়র সদস�রা আমােদর স�দােয়র অংশ না হন তেব কী হেব?
● আমােদর স�দায়�িলেত এবং আমােদর �িতিদেনর ��ন�িলেত আমরা িকছু িমল এবং পাথ�ক� কী �দিখ?
● আমরা কীভােব �িতিদন আমােদর স�দােয়র সদস�েদর �শংসা করব?

িশ�াথ� সহায়ক *:
● (িভিডও) বা�ােদর �ারা স�দায় আেলাচনা: https://youtu.be/5tcix328XmU
● (িভিডও) এক� স�দায়েক কী কের �তােল: https://www.youtube.com/watch?v=bIVVn6tFK7s

https://youtu.be/5tcix328XmU


* িশ�াথ�েদর জন� উপকরণ�িল �াসি�ক-িনভ� র এবং ই�ারেনট অ�াে�স এবং ইংেরিজ ভাষার �বাঝার িবষয়� ধের �নয়।

িশ�ক সহায়ক:
● সারা িব� জেুড় �িতেবশী এবং স�দায়�িল: https://www.dpi.nc.gov/media/7187/open
● এক� স�দায় এমন এক জায়গা �যখােন �লােকরা বাস কের:

http://1.bp.blogspot.com/-0Mq3a0rcLw4/VBjfM5gJVsI/AAAAAAAACcw/ZpPTOL3rRUc/s16
00/IMG_2813.jpg

● পােঠর ধারণা: স�দায় সহায়ক: https://educators.brainpop.com/bp-jr-topic/community-helpers/
● স�দায় সহায়ক কা�কম� আইিডয়া:

https://i.pinimg.com/564x/d7/61/7d/d7617d64e28125b20877ca6bb1e54579.jpg



��িণ ১ পাঠ ৩
"অসমতা"

সময়: ৬০ িমিনট
িবষয়:
গিণত, িব�ান
মানদ�: �ুদা মিু� (এসিডিজ ২); নারী পু�ষ সমতা (এসিডিজ ৫); অসমতা �াস (এসিডিজ ১০)
�নয়েন: কারা হাওয়াড�

সংি��সার এবং মলূনীিত: এই পাঠ�� ছা�েদরেক অসমতার িবষয়� িনেয় সি�য়ভােব জিড়ত হেত �দয় এবং এই িবষয়�
�নিতক, সহানভূুিতশীল এবং �নিতক ব�ি� গঠেনর বহৃত কাঠােমার মেধ� রাখেব।

িনেদ�শনামলূক ল��: এই পাঠ �শেষ িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব
● সনা� এবং সম� মানেুষর আ�ঃিনভ� রতা �শংসা করেব
● কীভােব একজন ভাল মানষু হেত হয় তা িশখেব
● জল, শি� এবং খাবােরর ঘাটিত স�েক� সেচতন হেব
● আ�ঃসংযু� �সে� ি�য়া ও দািয়� স�েক� সেচতনতা অজ� ন করেব
● �নিতক মান�িলেক িবষয়ব� �ােনর সােথ সংযু� করেব

অনধুাবনমলূক ল�: িশ�াথ�রা বঝুেত পারেব �য অসমতা কী এবং এ� �বষম� �ারা �ভািবত হেত পছ� কের।
িশ�াথ�রা �� তুলেত �� করেব �য �কন �বষম� ঘেট এবং এ� ন�ায়স�ত িকনা।

�েয়াজনীয় ��সমহূ:
● �বষম� কী?
● অসমতা আমােদর কীভােব অনভুব কের?
● কীভােব আমরা আমােদর স�দােয়র মেধ� এ� �দখেত পাির?
● �কন �বষম� ঘেট?

িশ�াথ� �শখার উে�শ� (িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব)
● অসমতার উদাহরণ�িল সনা� করেব
● আেলাচনার আেবগেক তারা �বষেম�র সােথ সংযু� করেব
● �বষম� �কন ঘেট তা �ক� রচনা করেব

মলূ�ায়ন: িশ�করা ি�য়াকলােপর সময় �বাঝার জন� অনান�ুািনক �চক�িল ব�বহার করেত পােরন, তারপের তারা
অসমতার সােথ সংযু� অনভূুিতর চূড়া� �কােল মলূ�ায়েনর আন�ুািনককরণ করেত পােরন।

কম�ধারা:



● ভূিমকা: িশ�ক এক� উদাহরণ সহ অসমতার িবষয়� �বত� ন করেবন। ৪ ৪ <৬, ২ <৪ এর উদাহরণ ব�বহার
কের <সাইন ব�বহার কের িশ�ক অসম অনপুােতর গিণত ধারণার সােথ অসমতার স�ক� �াপন করেবন।
িশ�ক তারপের এই উদাহরণ�িল আমােদর �দনি�ন জীবেন কীভােব অসম পিরমােণ �দখা যায় তা িনেয় কথা
বলেবন।

● ি�য়াকলাপ: িশ�ক �াসেক বলেবন �য তারা আজ �ােস িকছু িমি� এেনেছ। (িশ�ক �াসি�কভােব �েযাজ� �য
�কানও ধরেণর িমি� বা না�া আনেত পােরন এবং এ� �ছাট টুকেরা�িলেত িবতরণ করা �যেত পাের) িশ�ক
ব�াখ�া করেবন �য �াস� কীভােব আমােদর জীবেন মহূুত� �িল থাকেত পাের তা �দখেত চেলেছ এ� অসম এবং
আমরা এমন এক� ি�য়াকলাপ করেত যা আমােদর যখন এ� ঘেট তখন আমােদর �কমন অনভূুিত হয় তা িনেয়
কথা বলেত �দয়।

* িশ�করা িশ�াথ�েদর পাঠদােনর �শষ অবিধ নাশতা না খাওয়ার কথা িনি�ত করেবন।

● িশ�ক যা করেবন:

○ �বিশরভাগ ��া� একজন ব�ি�র কােছ এবং এক� না�া �েত�ক� িশ�েক িবতরণ করেব
○ বা�ােদর না�া�িলর এই িবতরণ� বণ�না করেত অনেুরাধ জানােব - এ� সমান বা অসম িকনা
○ এমন িকছু িশ�াথ�র কােছ িজ�াসা করেব যােদর এক� না�া আেছ তারা কীভােব অনভুব করেব �স

স�েক� যখন তারা �কবলমা� এক� না�া পান তখন �য তার অেনক িশ�াথ� পায় তার িবপরীেত কথা
বলেব।

○ অেনক ��া� সহ িশ�াথ�েক এই পিরি�িতেত তারা �কমন অনভূুত হয় �স স�েক� কথা বলেত বলেব।
○ সম� না�া সং�হ করেব এবং তারপের পুনরায় িবতরণ করেব। এবার িশ�ক �ােসর �িত� �ছেলেক

সমান সংখ�ক না�া �দেবন, িক� �মেয়েদর �কানও না�া �দেবন না।
○ না�ার এই িবতরণ স�েক� তােদর অনভূুিত�িল িনেয় আেলাচনা করেবন উভয় পে�র ব�ি�েদর কাছ

�থেক �িতি�য়া�িল। িশ�ক এই জাতীয় ���িলর সােথ অনেুরাধ করেবন: �ছেলেদর �মেয়েদর �চেয়
�বিশ জলখাবার পাওয়া িক �ক? �কন না?

○ �াস �শেষ সম� না�া সং�হ করেব। এই পুনরায় িবতরেণ ৪ � ��াক সহ আরও কেয়ক� িশ�াথ�
(��িণর আকােরর উপর িনভ� র কের ৫-১০ এর মেধ�) এবং তারপের বাকী িশ�াথ�েদর (সংখ�াগির�)
�কবল ১ � জলখাবার থাকেব।

○ িশ�ক আবারও ছা�েদর জলখাবার িবতরেণর িবষেয় তােদর দিৃ�ভি� িজ�াসা করেবন। িশ�ক
"এটাই িক ন�ায�?" এর মেতা �� িজ�াসা করেবন?

● উপসংহার: িশ�ক এক� আেলাচনার �নতৃ� �দেবন যা িশ�াথ�েদর �ভেব িজ�াসা করেত পাের �য তােদর কােছ
যা িছল তা জলখাবার নয়, পিরবেত� জল বা খাবার। িশ�ক িশ�াথ�েদর সব�ািধক ��া� সহ িশ�াথ�রা িদেন ৩
� খাবার �খেত �পেতন, তার অথ� কী তা িচ�া করেত ��রণা জানােব, �যখােন এক� না�াযু� �লােকরা
�খেয়িছল ১। িশ�াথ�রা কীভােব তারা এই পিরি�িতেত অনভুব করেব �স স�েক� মি�ে� আেলাচনা করেব। জল,
খাদ�, অথ�, �খলনা, জামাকাপড় ইত�ািদ - অসমভােব িবতরণ করা িবে� িবে�র অন�ান� �য সম� িজিনস তারা
�দেখ যায় তার মেধ� িশ�াথ�রা ম�ম�ু করেব। পিরেশেষ িশ�াথ�রা কী িবতরণ সবার জন� সবেচেয় ভাল তা
িনেয় আেলাচনা করেব।



● িশ�ক সহায়ক: ��ড ১ এ গিণত এবং সামািজক ন�ায়িবচার:
https://www.proquest.com/openview/bcaff60e49a6b60f8c6530a8bccc3633/1?pq-origsite
=gscholar&cbl=27755

http://tiny.cc/G1L3R1


��িণ ১ পাঠ ৪
“সাম� এবং ন�ায়িবচার”

সময়: ৫০ িমিনট
িবষয়: Civic Education, Social Studies
মানদ�: দাির�� িবেলাপ (এসিডিজ ১); �ুদা মিু� (এসিডিজ ২); যেথািচত কম� এবং অথ�ৈনিতক �বিৃ� (এসিডিজ ৮);
অসমতা �াস (এসিডিজ ১০); শাি�, ন�ায়িবচার এবং কায�কর �িত�ান (এসিডিজ ১৬)
�নয়েন: িনেকালস বচুবাই�ার

সংি��সার এবং মলূনীিত: এই পাঠ�� িশ�াথ�েদর সাম� এবং ন�ায�তার �িতফলন �� করেত �দয়। পাঠ ৩ ন�েরর
িভি�েত িশ�াথ�েদর উপাদানগত সাম�তা এবং িনিদ�� �াসি�ক পিরি�িতেত িবিভ� িবতরেণর দরকার হেব িকনা তা িচ�া
করেত উ�সািহত করা হেব।

িনেদ�শনামলূক ল��: এই পাঠ �শেষ িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব …
● িল�, বয়স, �িতবি�তা ইত�ািদ িনিব�েশেষ সুখী, �া��কর এবং উ�পাদনশীল জীবন যাপেনর সম� মানেুষর

অিধকার বঝুেব (উদাঃ �কানও দাির��, �ুধা ইত�ািদ নয়)
● সম� �লােকর �মৗিলক সাম� এবং তােদর স�াব�তার িব�াসেক বঝুেব

অনধুাবনমলূক ল�: িশ�াথ�রা সাম�তা এবং ন�ায�তা স�েক� তােদর �বাঝার সূচনা করেব, এমন ম�ুত� এবং পিরি�িত
অনভুব কের এবং সনা� করেব যার মেধ� �েত�েকরই একইরকম �াি� হওয়া উিচত এবং যার মেধ� �িত� ব�ি�র
�তি�ত আচরণ �হণ করা উিচত।

�েয়াজনীয় ��সমহূ:
● অসমতার অনভূুিত �কমন?
● �িত� বা�ােক কী িজিনস থাকেত হেব?
● আমােদর িক সবসময় একইরকম আচরণ করা উিচত?

িশ�াথ� �শখার উে�শ� (িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব)
● �িত� স�ােনর থাকা উিচত এমন উপাদান�িলর ��াব এবং সনা� করেব
● িশ�েদর সািহেত�র টুকেরা বা িভিডওেত উপ�ািপত সমস�ার ব�াখ�া �দেব
● বঝুেত হেব �য ন�ায� আচরণ িবিভ� পিরি�িতেত িনভ� র করেত পাের

মলূ�ায়ন: িশ�ক সকল িশ�াথ�র অংশ�হেণর িবষয়� িনি�ত হওয়ার িবষেয় িনি�ত হেত উৎসািহত করেবন।

কম�ধারা:



উে�াধনী (৫ িমিনট):আেগর �ােস কী ঘেটিছল তা �রণ কিরেয় �দেব: িশ�ক িশ�াথ�েদর আেগর �ােস কী কেরিছল তা
�রণ করেত িজ�াসা করেব: ��া� স�েক� কী ঘেটিছল এবং এই ি�য়াকলাপ� �ােসর িবিভ� ম�ুেত� তােদর কীভােব
অনভূুত কেরিছল?

● ি�য়াকলাপ # ১ (১৫ িমিনট): সােম�র �িতফলন
িশ�ক িশ�াথ�েদর িজ�াসা করেবন �য ��া� িবতরেণর সেব�া�ম উপায়, িশ�াথ�েদরেক সমান ব�েনর �িতফলেনর
িদেক পিরচািলত করেব। এর পের, িশ�ক িশ�াথ�েদর িজ�াসা করেবন �য তারা কী ভােবন �য �িত� স�ােনর িক হওয়া
উিচত এবং �িত� স�ােনর �সই িজিনস�িল আেছ িকনা তা িবেবচনা করেবন।

● ি�য়াকলাপ # ২ (২০ িমিনট): ন�ায�তা সবসময় সবার কােছ এক রকম হয় না
○ িশ�ক �জসন বাকেল রিচত "তােদর সকেলর �সরা িশ�ক" (http://tiny.cc/G১L৪R১) পড়েবন।
○ িশ�ক পড়া স�েক� িশ�াথ�েদর িবিভ� �� িজ�াসা করেবন: গে� কী হেয়িছল? �কন অ�ালবাট� তার

চাকির পিরবত� ন করেলন? অ�ালবাট� িক সবার সােথ একইরকম আচরণ করিছল? অ�ালবােট� র কী করা
উিচত িছল?

● ি�য়াকলাপ # ৩ (১০ িমিনট): �কাশ করা
o �শষ ১০ িমিনেট, িকছু িশ�াথ� যা কেরেছ তা ভাগ কের �নেব এবং িশ�ক সমতা এবং ন�ায�তার উপর

এক� ভাষ� এবং �িতিব� িদেয় �শষ হেব।
িশ�ক সহায়ক

o https://p4c.com/about-p4c/teachers-guide/

http://tiny.cc/G1L4R2


��িণ ১ পাঠ ৫
"মানবািধকার স�েক� আমােদর িনজ� অব�ান"

সময়: ৬০+ িমিনট
িবষয়: ই এল এ (ELA), সামািজক িশ�া
মানদ�: অসমতা �াস (এসিডিজ ১০); শাি�, ন�ায়িবচার এবং কায�কর �িত�ান (এসিডিজ ১৬)
�ণয়েন: ��া সুবিভ� ল

সংি��সার এবং মলূনীিত: এই পাঠ�� িশ�াথ�েদর দ�তা অজ� েনর িবষেয় পদে�প িনেত এবং তােদর সমতা এবং
�বষেম�র �ান �েয়াগ করেত �দয়। এক� স�দায় িহসােব তারা তােদর ��িণক� স�দােয়র অংশ িহসােব
মানবািধকােরর �ঘাষণা �তিরেত �মওয়াক� এবং �যাগােযাগ ব�বহার করেব।

িনেদ�শনামলূক ল��: িশ�াথ�রা তােদর সমতা এবং �বষেম�র �ান এবং বহৃ�র স�দােয়র অংশ হওয়ার অথ� কী তা
�েয়াগ করেত একসােথ কাজ করেত স�ম হেব।

অনধুাবনমলূক ল�: িশ�াথ�রা এমন এক� নিথ �তিরর অথ� বঝুেত পাের �যখােন আমরা সকেলই �সই সম� মানেুষর
জন� �াপ� �য িবষেয় �েযাজ�। িশ�াথ�রা জনগেণর (��িণক�) বহৃ�র কল�ােণর জন� এক� সাধারণ নিথ �তির করেত
একসােথ কাজ করেব �যখােন তারা এই জাতীয় নিথর ��� �বােঝ।

�েয়াজনীয় ��সমহূ:
● মানবািধকার স�েক� এক� অব�ান কী?
● �কন একসােথ কাজ করা ���পূণ�?
● কীভােব আমরা একসােথ কাজ করেত পাির?
● এই নিথেত যা আেছ তােত আমরা কীভােব একমত হব?
● আমরা �য সকল মানবািধকােরর সােথ একমত হই �স�িল কীভােব উপ�াপন করব?

িশ�াথ� �শখার উে�শ� (িশ�াথ�রা অনধুাবন করেত পারেব)
● এক� সাধারণ ল�� অজ� েনর জন� দল�িলেত কাজ করেব
● �-�কােশর জন� সর�াম�িল অজ� ন করেব
● তােদর �ানেক সাম� ও �বষেম�র উপর �েয়াগ করেব
● �নিতক মান�িলেক িবষয়ব� �ােনর সােথ সংযু� করেব

মলূ�ায়ন: িশ�ক মানবািধকােরর �াস�ম �ঘাষণার সময় িশ�াথ�রা একসােথ কাজ করেছন তা িনি�ত কের ঘুের
�বড়ােবন। চূড়া� মলূ�ায়ন হেব মানবািধকােরর চূড়া� �ঘাষণা।

কম�ধারা
● ভূিমকা (১০ িমিনট):

o িশ�ক এক� স�দােয়র অংশ হওয়ার িবষেয় িশ�াথ�েদর কী মেন রাখেবন তা িজ�াসা করেবন।



o সমান হওয়ার অথ� কী? অসম?
o কীভােব কীভােব আমরা সকেলই এক� স�দােয়র খুিশ সদস� হেত পাির?
o ইউিডএইচআর (১০ িমিনট) িশ�ক িশ�াথ�েদর সামেন ইউিডএইচআর (সরল সং�রণ) এর িকছু িনব�

উপ�াপন করেবন এবং এ� কীভােব �তির হেয়িছল তা িনেয় আেলাচনা করেবন, ব�াখ�া কের �য �চুর
�লােকরা এক� দিলল �তির করেত একি�ত হেয়িছল �যখােন সম� �লােকর সােথ ভাল আচরণ করা হেব
এবং �লােকরা �কাথায় িছল সম� �েহ খুিশ হেব।

● গণত� (৫ িমিনট):
○ িশ�ক ব�াখ�া করেব �য তারা পূব�বত� পাঠ�িলেত যা িশেখেছ তার উপর িভি� কের তারা তােদর

��িণকে� সত� হেত চায় এমন িজিনস�িল িনেয় আসেব এবং তারা সকেল এক সােথ এক� নিথ �তির
করেব।

○ িশ�ক ব�াখ�া করেবন �য িশ�াথ�রা �ভাট �দেব, তাই তারা যখন রািজ হয় তখন তােদর হাত বাড়ােনা
উিচত এবং যিদ ��ণীর সংখ�াগির� রািজ হয় তেব তারা এ� অ�ভু� � করেত পাের।

● িনব� �তির করা (১০ িমিনট):
○ িশ�াথ�রা তােদর মানবািধকার �ঘাষণার জন� ১০ � িনব� িনেয় আসেব। ��ণীর সংখ�াগির�রা যিদ

এেত একমত হয় তেব তারা এ� অ�ভু� � করেত পাের।
○ িশ�াথ�রা �য িনব��িল িনেয় আসেছ �স�িল কতটা ন�ায�, এবং কীভােব িনি�ত করা যায় �য সম�

িশ�াথ� তােদর ধারণা�িলর অ�ভু� � রেয়েছ �স স�েক� িচ�াভাবনা করা হেব।

● সমা� ইউিডএইচআর (১০ িমিনট):
○ িশ�াথ�েদর ২-৩ �েপ রাখা হেব এবং তারা �তির করা �িত� িনবে�র জন� শ��িল �লখেব। �িত�

�প িনবে�র এক�েত মেনািনেবশ করা হেব এবং শ� এবং ছিব ব�বহার কের এ� উপ�াপন করেব।
○ িশ�ক তারপের সম� ছিব বাঁধেবন এবং মানবািধকার স�িক� ত ��িণকে�র অব�ােনর জন� এক�

নিথ �তির করেবন।
○ িশ�ক পাঠ� ��েয় রাখেবন এবং এক� উপসংহার �দেবন।

িশ�ক সহায়ক: মানবািধকােরর সব�জনীন �ঘাষণা (সরলীকৃত সং�রণ):
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf


