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         :   শিক্ষা মন াশিদ্যার ধারণা   :   

 

মনেোবিজ্ঞোনের বিবিন্ন শোখোর মনযে একটি অেেতম হন ো বশক্ষো মনেোবিদ্েো এডুনকশেো  

সোইনকো বি বশক্ষোর্থীর বশখে পবরনিশ সম্পনকে  আন োচেো কনর সুতরোাং ি ো যোয় 

মনেোবিজ্ঞোনের বিবিন্ন তনর্থের বশক্ষোনক্ষনে প্রনয়োগমূ ক বশক্ষো মনেোবিদ্েো যযখোনে 

মনেোবিজ্ঞোনের বিবিন্ন েীবত তর্থেসূে বশক্ষো যক্ষনে প্রনয়োগ করো হয় বিবিন্ন বশক্ষো 

মনেোবিজ্ঞোে সম্পনকে  েোেোে মত যপোষণ কনরনেে। 

 

 মন াশিদ্ ক্লার মনে বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে হন ো িেবির িন্ম যর্থনক 

পবরণত িয়স পযেন্ত বশক্ষোমূ ক অবিজ্ঞতোর িণেেো ও িেোখেো করো। 
 মন াশিদ্ শিল িন নেে এডুনকশেো  সোইনকো বি ইি দ্েো সোইন্স অফ 

এডুনকশে। 

       

....... সুতরোাং সোবিেক িোনি ি ো যোয় বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে হন ো িেবির 

বশক্ষোকো ীে আচরণ অেুশী ে করো এিাং বশখে ও বশক্ষণ পদ্ধবতর উন্নবত ঘটোনেো 

যবদ্ও আযুবেককোন  বশক্ষো মনেোবিদ্েোর যোরণোটি আরও বিসৃ্তত রূপ োি কনরনে।  
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         :শিক্ষা মন াশিজ্ঞান র প্রকৃশে :  

1)     
 বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে একটি পৃর্থক শোখো পূনিে মনেোবিজ্ঞোনের একটি প্রনয়োগমূ ক শোখো 

বহনসনি বিনিবচত হনতো িতে মোনে বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের একটি পৃর্থক শোখো বহনসনি 

স্বীকৃত যকোনেো জ্ঞোে িোন্ডোরনক িৃদ্ধ বহনসনি স্বীকৃত করনত হন  কতগুব  শতে  পো ে 

করনত হয় যযমে জ্ঞোনের বিষয়টিনক যনর্থষ্ট প্রসোবরত হনত হনি বেিস্ব অেুশী ে 

পদ্ধবত র্থোকনি যোর ওপর পরীক্ষো-বেরীক্ষো গনিষণো কনর সমোযোনের উপোয় বেবদ্ে ষ্ট করো 

যোনি। 
2)  
বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের বেিস্ব পদ্ধবত বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের বিষনয় অেুশী নের িেে 

নেিেবিক এিাং িেবিগতিোনি যরনের পদ্ধবত িেিহোর করো হয় একটি পদ্ধবতর মনযে  

 

                 অেেতম হন ো পরীক্ষণ পদ্ধবত যিনেটিক পদ্ধবতর পবরসাংখেোে পদ্ধবত িেবিগত      

পযেনিক্ষণ পদ্ধবত। 

3)  
বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে একটি আদ্শেবেষ্ঠ িেবি ও সমোনির মঙ্গ  হয় এমে সি বিষয় বেনয় 

বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে আন োচেো কনর িেবি ও সমোনির ক্ষবত যহোক এমে যকোে বিষয় 

বেনয় বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে আন োচেো কনর েো সুতরোাং এটি একটি আদ্শেবেষ্ঠ বিজ্ঞোে। 
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4)  

বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে একটি গবতশী  বিষয় : বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের আন োচে বিষয় যযমে 

বশখে-বশক্ষণ যপ্রষণোমূ ক সৃ্মবত ইতেোবদ্র উপর িেোপক গনিষণোর ফন  েতুে তর্থে সূে 

ইতেোবদ্ আবিষৃ্কত হয় তোর প্রনয়োগ বশক্ষোবিজ্ঞোনের উন্নততর কোযেকর কনর। 
 

 

5)  
িেবিস্বোতন্ত্র্ে বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে িেবি পোর্থেকেনক গুরুত্ব যদ্য় িেবিগত পোর্থেকে একটি 

প্রোকৃবতক ঘটেো তোই িেোবি পোর্থেকেনক বিবি কনর বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের বিষয়সমূহনক 

পযেোন োচেো কনর । 
        

                             

                    :শিক্ষা মন াশিজ্ঞান র িশরশধ : 

 বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের পবরবয বেনে আন োবচত হন ো। 

1)            
শিক্ষার্থী বশক্ষোর্থী এখোনে বশক্ষোর্থীর বিবিন্ন নিবশনষ্টের আন োচেো করো হয় যযমে 

বশক্ষোর্থীর বিকোশগত নিবশষ্টে িেবিগত নিষমে িুবদ্ধ আগ্রহ মোেবসক স্বোস্থ্ে। 
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2)  
শিখ  প্রশিযা এখোনে বশখনের বিবিন্ন তর্থে বশখনের বিবিন্ন প্রিোি বিস্তোরকোরী 

উপোদ্োে বশখনে যপ্রষণোর বশখে সমসেো বচবিতকরণ ও তোর সমসেো সমোযোনের। 
3)  
শিখ  িশরনিি এখোনে বশখে পবরনিনশর বিবিন্ন বদ্ক গুব  আন োবচত হয় যযমে 

বশক্ষক-বশক্ষোর্থীর বমর্থবিয়ো বশক্ষক বশক্ষোর্থী সম্পকে  যযোগোনযোনগর প্রবিয়ো যেবণকনক্ষর 

গবত প্রকৃবত ইতেোবদ্। 
4)  
শিখন র মূলযায  এখোনে বশক্ষোর্থীর বশখে এর মূ েোয়ে বশখে সমসেো বচবিতকরণ 

সাংনশোযেমূ ক িেিস্থ্োর প্রকৃবত পবরসাংখেোে ও রোবশ বিজ্ঞোনের িেিহোর ইতেোবদ্ 

আন োচেো করো হয়। 
 

 

5)  
িযাশি স্বত্তার শিকাি িেবিসিো কোনক িন  িেোবি স্বিোর বিকোনশর বিবিন্ন বদ্ক গুব  

পযেোন োচেো কনর তোর সোনর্থ সোমঞ্জসে যরনখ বশক্ষোর বিষয়িস্তু বেিেোবচত করো বশক্ষো 

মনেোবিজ্ঞোনের কোি। 
6)  
শিখ  সঞ্চাল  সঞ্চো ে বকিোনি ঘনট আনদ্ও বশখে সঞ্চো ে ঘনট বকেো ঘটন  তোর 

িেোখেো বক হনি ইতেোবদ্ আন োচেো ও বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের অন্তগেত।  
7)  
শিকানির ধারা িয়স িৃবদ্ধর সোনর্থ সোনর্থ বশক্ষোর্থীর নদ্বহক সোমোবিক মোেবসক 
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প্রোনক্ষোবিক নিবশনষ্টের পবরিতে ে ঘনট তোর অেুশী ে অর্থেনক বিকোনশর যোরো আন োচেো 

করো হয় এিাং বশক্ষোর ওপর তোর প্রিোি ইতেোবদ্ বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের পবরবয অন্তগেত। 
8)  
িশরসংখযা  ও রাশিশিজ্ঞা  িতে মোে বিজ্ঞোনের বিনশষ কনর সমোিবিজ্ঞোনের সিেনক্ষনে 

পবরসাংখেোনের িেিহোর হনে বশক্ষো বিজ্ঞোনের সমোি বিজ্ঞোনের অন্তগেত রোবশ বিজ্ঞোনের 

প্রনয়োিেীয় বশক্ষোর্থীর অগ্রগবতনত সঠিক মূ েোয়ে সম্ভি েয় তোই পবরসাংখেোনের বিনশষ 

জ্ঞোে অিে ে করো একোন্ত আিশেক। 
           সুতরোাং ি ো যোয় বশক্ষো মনেোবিদ্েোর পবরবয িেোপকিোনি বিসৃ্তত িন্ম যর্থনক 

মৃতুে পযেন্ত িীিনের বিবিন্ন পযেোনয় বশক্ষো মনেোবিদ্েো িেবির আচরণগত বিবিন্ন সমসেোর 

সমোযোনের পর্থ বেনদ্ে শ কনর র্থোনক তোই িৃহির বদ্ক যর্থনক পযেোন োচেো কনর ি ো যোয় 

যয এই শোনের পবরবয মোেুনষর িীিেিেোপী বশক্ষো প্রবিয়োর সনঙ্গ ঘবেষ্ঠিোনি 

সম্পকে যুি। সমিের্থী এক কর্থোয় ি ো যযনত পোনর যো বকেু মোেিিীিেনক পন়ে তোই 

হন ো বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের বিষয়িস্তু।  

 

 

                     :মন াশিজ্ঞা  ও শিক্ষা মন াশিজ্ঞান র মনধয িার্থথকয :    

1) মনেোবিজ্ঞোে হন ো বিজ্ঞোনের একটি তোবিক ও ফব ত শোখো এটি একটি মোেবসক      

প্রবিয়ো ও আচরণ  

সম্পবকে ত বিদ্েো । 
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•  বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে হন ো মোেুনষর বশক্ষোর উপর বিনশষ 

গনিষণো কনর একটো অেুসন্ধোে করো। 
2)  মনেোবিজ্ঞোনের পবরবয িেোপক। 

• বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোনের পবরবয সাংকীণে কোরণ এটি মনেোবিজ্ঞোনের একটি 

শোখো মোে। 
 

3)  মনেোবিজ্ঞোে মূ ত মোেুনষর মোেবসক প্রবিয়ো। 
• বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে মোেুনষর বশক্ষো পদ্ধবতর অযেয়ে মূ ক প্রবিয়ো। 

4)  সোযোরণিোনি মনেোবিজ্ঞোে সোরো িীিে িুন়ে সমস্ত মোেবিক কমেকোন্ড অেুসন্ধোে 

কনর যো বশখে  প্রবিয়োর িোইনর যোয়। 
• বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে যকি মোে মোেুনষর িীিনের বশখে দৃবষ্টিবঙ্গ 

সন্ধোে। 
5)   মনেোবিজ্ঞোে মোেুনষর আচরণনক বিনেষণ কনর বকন্তু িোন ো মন্দ বিচোর কনর েো। 

• বশক্ষো মনেোবিজ্ঞোে মোেুনষর আচরণ বিনেষণ কনর সোনর্থ িোন ো মন্দ 

বিচোর কনর। 
6)  বচবকৎসোশোে সোমবরক যক্ষনে িোবণিে যক্ষনে বিজ্ঞোনের প্রনয়োগ  ক্ষে করো যোয়। 
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                                           :িৃশি ও শিকাি: 

 

 িৃশি:একটি বেবদ্ে ষ্ট সময়সীমোর মনযে মোেি বশশুর যদ্নহর আকোর ও 

আয়তে ও িেসাংখেোয় পবরিতে ে হন ো িৃবদ্ধ । 

  শিকাি : বিকোশ হন ো িেবির সহিোদ্ নদ্বহক মোেবসক ক্ষমতো ও বিস্তোর 

িেবিনক িটি  যর্থনক িটি তর কমে সম্পোদ্ে করনত সহোয়তো কনর িৃবদ্ধর 

মোযেনম অবিে ত হয় কোনিই িনন্মর পর যর্থনক বশশুর িীিেিেোপী সোমবগ্রক 

গুণগত পবরিতে নের যোরোিোবহক প্রবিয়োর বিকোশ িৃবদ্ধ ও বিকোনশর মনযে 

পোর্থেকে যোই যহোক েো যকে এরো পরস্পর সম্পকে যুি ও বেিে রশী ।  

 

 

 শিকানির শিশিন্ন স্তর সমূহ : 

 নশশিকো  :  জনের ির ক্র্থনক িাাঁ চ িা ছয িছর িযস ির্থন্ত এই স্তর 

এর অন্তিভথ ি শিক্ষার স্তর অ ভর্ায়ী স্তর ক্ক দুই িানে িাে করা হয 

প্রোর্থবমক নশশি স্তর এিাং প্রোন্তীয় নশশি কো ।  
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1)  প্রার্থশমক শিিি স্তর  

•  এই স্তনর নদ্বহক বিকোনশর হোর খুি যিবশ। 
•  এই সময় মোর্থো তু েোয় যদ্হ কোনের বিকোশ যিবশ পবরমোনণ। 
•  এই স্তনর বশশুরো আত্মসনচতেতোর বিকোশ। 
•  যীনর যীনর নদ্বহক ও মোেবসক বিকোনশর সনঙ্গ সনঙ্গ িোষোর বিকোশ। 
•  মৃত িস্তুর প্রবত ক্ষণস্থ্োয়ী মনেোনযোগ বদ্নত পোনর। 
•  বশশুর মনযে যীনর যীনর আেন্দ রোগ হয় িোন োিোসো ইতেোবদ্ 

প্রনক্ষোনির বিকোশ হয়। 
 

2)  প্রান্ত়ীয শিিি স্তর  

•  এই স্তনর যপবশর বিকোশ খুি দ্রুত হয়। 
•  ি  যেো়েো যকোে বিবেস ে়েো যদ্ৌ়েোনেো  োফোনেো বসিঁব়ে যিনয় ওঠো 

ইতেোবদ্ কোিগুন ো করনত পোনর। 
•  বশশুর শব্দিোেোর হয় 200 টি। 
•  আত্মবেিে রতো িৃবদ্ধ পোয়। 
•  নদ্বহক বিকোশ যিৌবদ্ধক বিকোশ ঘনট। 
•  কল্পেো শবির বিকোশ শুরু হয়। 
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িালযকাল : 

1)  প্রার্থশমক িালযকাল 

•  এই স্তনর নদ্বহক বিকোনশর হোর নশশনির তু েোয় অনেক কনম 

যোয়। 
•  শব্দিোেোর িৃবদ্ধ পোয় মনেোনযোগী উচ্চতো িৃবদ্ধ পোয়। 
•  মবস্তষ্ক প্রোয় স্বোিোবিক অিস্থ্োয় চন  আনস। 
•  কল্পেোবি োস এই স্তনরর একটি বিনশষ নিবশষ্টে। 
•  এই স্তনর নেবতক মূ েনিোয িোগ্রত হয়। 

 

2)  প্রান্ত়ীয িালযকাল 

•  নদ্বহক বিকোনশর হোর আনগর মত কম র্থোনক। 
•  মবস্তনষ্কর বিকোশ পবরপূণে হয়। 
•  মোেবসক বিকোশ ঘনট। 
•  িোই যিোেনদ্র প্রবত ঈষেোর মনেোিোি যদ্খো যোয়। 
•  সোমোবিক আচরণ িয়স্কনদ্র মনতো হয়। 
•  মনেোনযোনগর পবরসর এর বিসৃ্তবত হয়। 



 

 
 

11 

 

 শকনিার কাল: 

1)  প্রার্থশমক শকনিার স্তর 

•  নদ্ঘেে িৃবদ্ধ পোয়। 
•  যযৌে অঙ্গ-প্রতেনঙ্গর িৃবদ্ধ ঘনট। 
•  যেন নদ্র গ োর স্বনর পবরিতে ে হয়। 
•  যযৌে গ্রবির বিকোশ ঘনট। 
•  মনেোনযোনগর চঞ্চ তো কনম আনস। 
•  বিমুতে  যোরণো গঠে করনত পোর। 

 

2)  প্রান্ত়ীয শকনিার স্তর 

•  সন্তোে উৎপোদ্নের ক্ষমতোর বিকোশ হয়। 
•  নেবতক যসবিনমি গন়ে ওনঠ। 
•  যেন নমনয়রো পবরপূণে পুরুষ এিাং েোরীনত পবরেত হয়। 
•  যিৌবদ্ কোি করোর ক্ষমতো িৃবদ্ধ পোয়। 
 

 

               



 

 
 

12 

 

              :শিিি কানলর শিকাি জশ ে শিশিষ্ট্য: 

 শদ্শহক শিকাি 

•  িন্ম মুহূনতে  বশশুর ওিে 3 যকবি হয় এিাং পরিতীকোন  এক িেনরর মনযে 

যিন়ে 9 যকবি এিাং দু’িেনরর মনযে 12 যকবি যত যপৌিঁেোয়। 
•  বশশুর মনযে উচ্চতোর িাংশগবতর ওপর বেিে র কনর তনি িনন্মর সময় যুি 

র্থোনক তো প্রর্থম িেনরর বফফটি শতোাংশ এিাং 75 শতোাংশ হয়। 
•  বশশুনদ্র স্তনর যকি  মোর্থো েো়েোনত শুরু এিাং সোবকাং করনত পোনর দুই 

িেনরর কোেোকোবে িয়নস এনস িসনত  দ্োিঁ ়েোনত এিাং হোিঁ টনত যশনখ। 
 

 মা শসক শিকাি 

• িন্মমুহূতে  িন্মমুহূতে  যর্থনক বশশুর বকেু ইবন্ডয়ো সবিয় র্থোনক যস বকেু কোযেোি ী 

বেনিই সম্পন্ন করনত পোনর যযমে আিঁকন়ে যরো। 
•  নশশনি বশশুনদ্র মনযে একটি আচরণ িোরিোর করনত যদ্খো যোয় আঙু  যচোষো 

ঝুেঝুবে িোিোনেো। 
•  নশশি যকোে বকেুর যয স্থ্োয়ী অবস্তত্ব আনে যসটো বশশু িুঝনত পোনর েো 

যসিোনি যযটো তোর সোমনে যেই আর যকোে অবস্তত্ব যেই। 
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 সামাশজক শিকাি 

•  নশশনি বশশুর মনযে এক যরনের বিশ্বোস-অবিশ্বোনসর দ্বন্দ্ব নতবর হয় বশশু 

উপযুি যত্ন ও িোন োিোসো যপন  তোর মনযে বিশ্বোস ও বেরোপিোনিোয নতবর হয় যো 

তোনক সমোনির সোনর্থ সোমঞ্জসে বিযোনের সোহোযে কনর েতুিো বশশুর মনযে 

বেরোপিোহীেতোয় নতবর হয় ফন  তোর মনযে সোমোবিক অসঙ্গবত যদ্খো যদ্য়। 
•  এক িো দুই িেনরর মনযেই বশশুর মনযে স্বোযীেতো ও  জ্জো দ্বন্দ্ব নতবর হয় যস 

বেনির মনতো কনর পবরনিশ-পবরবস্থ্বতর মোবেনয় বেনত পোরন  বশশু স্বোযীেনচতো 

আত্মবেিে রশী  হনয় উঠনত পোনর। 
                 :িালযকানলর শিকাি জশ ে শিশিষ্ট্য: 

 শদ্শহক শিশিষ্ট্য 

•  23 িের িয়নস একটি স্বোিোবিক বশশুর ওিে 33 পোউন্ড হয় এিাং পোিঁ চ 

িেনর তো যিন়ে 43 পোউন্ড হয়। 
•  35 িেনরর মনযে বশশুর উচ্চতো 38 যর্থনক 43 ইবঞ্চ যিন়ে যোয়। 
•  এই স্তনর এনস বশশু দ্রুত হোিঁ টনত এিাং যদ্ৌ়েোনত পোনর। 
•  বশশু ফুটি -বিনকট সমস্ত যখ ো করনত পোনর। 
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মা শসক শিশিষ্ট্য 

•  এস্টনর বশশু সাংনকত এর িেিহোর। 
•  বশশুরো এই স্তনর ি়েনদ্র আচরণ অেুকরণ করনত যশনখ। 
•  এই িয়নসর বশশুনদ্র মনযে আবম মনেোিোি অবযক পবরমোনণ কোি কনর। 
•  আবদ্ িো েকোন র বশশুর িীিে অিস্থ্োর মনযে পোর্থেকে করনত পোনর েো। 
 

 সামাশজক শিশিষ্ট্য 

•  বশশুর মনযে উৎসোহ ও অপরোযনিোনযর দ্বন্দ্ব যদ্খো যোয় বশশুরো তোরো কোনি 

সোফ ে যপন  উৎসোহ যিন়ে যোয় এিাং কোি যশষ করনত িো শুরু করনত েো পোরন  

তোরো অপরোযনিোনয িুগনত শুরু কনর। 
•  বশশুর মনযে উদ্েমহীেতো দ্বন্দ্ব নতবর হয় তোরো প্রর্থোগত বশক্ষো আয়ি এনস 

বেনিরো কোি করনত উনদ্েোগী হয় ফন  এনদ্র কমে ক্ষমতো সৃবষ্ট হয়। 
 

 প্রানক্ষাশিক শিকাি 

•  এই িয়নস বশশুর মনযে পূণে িয়স্ক িেবিনদ্র মত প্রোয় সি যরনের প্রনক্ষোনির 

সৃবষ্ট হয় বকন্তু যসগুব  বেয়ন্ত্র্ণ করোর সক্ষমতো নতবর হয় েো। 
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•  বশশু অেেনদ্র প্রোনক্ষোবিক িুঝনত সমর্থে হয় এিাং প্রোনক্ষোবিক বেয়ন্ত্র্ণ করনত 

পোনর। 
 

  

          :শকনিার কানলর শিকািেে শিশিষ্ট্য : 

 শদ্শহক শিশিষ্ট্য 

•  উচ্চতো ও ওিে দ্রুত হোনর হয়। 
•  শোরীবরক শবি িৃবদ্ধ পোয় যকোে কোনি ঝুিঁ বক যেওয়োর প্রিণতো িোন়ে। 
•  যযৌে গ্রবির পূণে বিকোশ ঘনট এিাং যযৌেোঙ্গ গুব  পবরপূণেতো  োি। 

 

           মা শসক শিশিষ্ট্য 

•  এই স্তনর এনস িেোবি বিমুতে  বচন্তো করনত। 
•  এস্টনর িেবি বেনির সমসেো বেনিই সমোযোে করনত পোনর। 
•  িেবি বেনির বচন্তো িো যুবি করণ যক মূ েোয়ে করনত পোনর। 
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 সামাশজক শিশিষ্ট্য 

•  এই িয়নস িেবির মনযে িনু্ধত্ব নতবর করোর প্রিণতো। 
•  এ স্তনরি িেবিক সোমোবিক স্বীকৃবত প্রতেোশো কনর। 

 

 

প্রানক্ষাশিক শিশিষ্ট্য 

•  নকনশোনর প্রর্থম অিস্থ্োয় িেোবি প্রনক্ষোি সাংনিদ্েশী  হয় এিাং যস সহনিই 

দুুঃবখত। 
•  িেবি যকোনেো বিমুতে  যোরণো যক যকন্দ্র কনর প্রনক্ষোনির িবহুঃপ্রকোশ কনর। 
•  নকনশোনরর যশষ স্তনর িেবির প্রোনক্ষোবিক বেয়ন্ত্র্ণ আনস।  
 

 

                                 

                                 

                                       :শিখ : 

 ধারণা:   

প্রনতেক প্রোণী তোর বেনির অবস্তত্ব িিোয় রোখনত পবরিতে েশী  পবরনিনশ িমোগত 

খোপ খোইনয় যেওয়োর যচষ্টো কনর এিাং এর ফন  প্রোনণর পূিে আচরনণর পবরিতে ে ঘনট 



 

 
 

17 

এই পবরিতে েনক বশখে িন  অর্থেোৎ অতীত অবিজ্ঞতোনক কোনি  োবগনয় আমরো যখে 

বশক্ষো গ্রহণ কবর তখে প্রিোনির ফন  আমোনদ্র আচরণ েীবতর পবরিতে ে হয় এিাং এই 

আচরণ পবরিতে নের প্রবিয়ো যক ি ো হয় বশখে। 

বশখে এর সাংজ্ঞো প্রসনঙ্গ বিবিন্ন মনেোবিদ্নদ্র বশক্ষোবিদ্নদ্র মতোমত বদ্নয়নেে –  

 উডওযাডথ  এর মনে বশখে ি নত যসই যরনের সবিয়তো যক যিোঝোয় যো িেবির 

আচরনণর পবরিতে ে আনে এিাং িেবির পূিেিতী আচরণ ও অবিজ্ঞতোর পবরিতে ে 

ঘটোয়। 
মন াশিদ্ ড্রাইিানরর মনত ফ োফন র অবিজ্ঞতোর বিবিনত আচরনণর পবরিতে েনক 

বশখে িন । 

 

 

শিশিষ্ট্য  

1) শিখ  িযশিশ িথ র প্রশিযা : বশশু যখে েতুে পবরবস্থ্বতর সমু্মখীে হয় তখে যস 

অবিজ্ঞতো ও প্রবশক্ষনণর উপর বিবি কনর আত্মপ্রবতষ্ঠো যত আচরনণর পবরিতে ে 

আনে আত্মবেিে রশী তো ও আত্মসিো েো়েো বশশুর বশখে কখনেো সোর্থেক হনত পোনর 

েো। 
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2) অে়ীে অশিজ্ঞো শিশত্তক : বশখে এর মূ  বিবি হন ো অতীত অবিজ্ঞতো 

িতে মোনে যযনকোনেো কোনির দ্ক্ষতো প্রকোশ করনত অতীত অবিজ্ঞতো বিনশষ 

প্রনয়োিে। 

3) শিখ  ও সংেশে শিধা  : পবরিতে েশী  সমোি তর্থো পবরনিনশর সনঙ্গ 

অবিনযোিনের করোই হন ো িীিনের সোর্থেকতো এইিেে িেবিনক বিবিন্ন যরনের বশখে 

এর মোযেনম পবরনিনশর তোবগদ্ অেুযোয়ী উপযুি আচরণ আয়ি করোর যকৌশ  

অি ম্বে করনত হয়। 

4) সািথজ ়ী ো :শুযুমোে বশখে উন্নত প্রোণী বহনসনি মোেুনষর মনযে সীমোিদ্ধ েো 

উন্নত প্রোণী যর্থনক শুরু কনর ইতর প্রোণী প্রনতেনকই বকেু েো বকেু বশখুে হয় তোই ি ো 

যোয় প্রনতেক প্রোণী বেনিনদ্র অবস্তত্ব টিবকনয় রোখোর িেে সোিেিেীেিোনি বশখে সম্পন্ন 

কনর। 

5) অ ভি়ীল  ধমী: বশখে প্রবিয়ো যক কোযেকরী করোর িেে প্রবতবেয়ত ও 

অেুশী নের প্রনয়োিে হয় প্রবতবেয়ত অেুশী েও চচে োর মোযেনম িহু পবরনিশ যর্থনক 

আয়ি কনর অর্থেোৎ পুরোতে আচরণনক িিে ে কনর। 

6) সঞ্চাল মূলক:বশখে এর মোযেনম বশক্ষোর্থীর যয অবিজ্ঞতো অিে ে কনর যসগুব  

বশক্ষোর্থী যবদ্ উপযুি পবরবস্থ্বত অেুযোয়ী প্রনয়োগ করনত সক্ষম হয় তোহন  বশখে 

সঞ্চো ে সম্ভি হয়। 
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7) িশর ম  শ িথ র: উপযুি পবর েমে েো ঘটন ই বশখে কখনেোই সম্ভি েয় তোই 

বশশুর বশখে এর িেে উপযুি পবরণবত পযেন্ত অনপক্ষো করনত হয় যযমে বশশুর 

যপশী উপযুিিোনি পবরপুষ্ট হিোর আনগ 27 এ খোনত যগন  তো কখনেোই কোযেকরী 

হওয়ো সম্ভি েয়  ।     
                     উপবরউি আন োচেোর পবরনপ্রবক্ষনত ি ো যোয় বশখে হ  

উনেশেমূ ক সনচতে িেবি বেিে র প্রবিয়ো েতুে অবিজ্ঞতোর বিবিনত আচরনণর 

পবরিতে ে কনর পবরিতে েশী  পবরনিনশর সনঙ্গ সোর্থেকিোনি সাংগবত বিযোে ও 

িীিেযোপে সম্ভি কনর যতোন । 

                        

                    :শিখন  প্রিাি শিস্তারকার়ী উিাদ্া : 

1)  শিক্ষার্থীর শদ্শহক ও মা শসক স্বাস্থ্য : বশক্ষোর্থীর নদ্বহক ও মোেবসক স্বোস্থ্ে 

বশখনের যক্ষনে বিনশষ প্রিোি সৃবষ্ট কনর যয বশশু তোর বশখনের সময় নদ্বহক ও  

মোেবসক স্বোনস্থ্ের উপর েিরদ্োবর িোযোপ্রোপ্ত হয় যযমে দুবিন্তো ও মোেবসক বিশৃাংখ ো  

       যুবিসম্পন্ন বশক্ষোর্থীর বশখে এর ফ  কখনেোই আশোেুরূপ হয় েো। 
 

2)  শিক্ষার্থীর ক্প্রষণা  :  যপ্রষণো এমে বকেু যো বশক্ষোর্থীর মনযে যকোে আচরণ 

করোর যক্ষনে বিনশষ িূবমকো পো ে কনর এিাং তোনক তোর বেবদ্ে ষ্ট  নক্ষে যপৌিঁেোনত 

সোহোযে কনর বশক্ষোর্থীরো বিবিন্ন কোনির যক্ষনে যখে হয় তখে যসই কোনির য োনকর 

যে কনর তোই ি ো যোয় বশক্ষোর্থীরো গুরুত্বপূণে িূবমকো পো ে কনর। 
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3)  িভ শি :প্রবতটি মোেুষ িন্মসূনে একিে অেে িনের যর্থনক বিন্ন িুবদ্ধ হ  

আমোনদ্র িন্মগত মোেবসক ক্ষমতো যোর বশক্ষোর্থীনদ্র মনযে যকোে বিষয় িোেনত ও 

িুঝনত সহোয়তো। 
 

 

4)  উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও িারদ্শিথো :বশক্ষোর্থীর উচ্চোকোঙ্ক্ষো স্তর তোর পোরদ্বশেতোর 

যক্ষনে প্রিোি যফন  যকোে উচ্চোকোঙ্ক্ষী িেবি বশখনের যক্ষনে িোন ো পোরদ্বশেতো 

অিে ে করনি এটোই স্বোিোবিক। 
 

 

5)  আগ্রহ ও মন ানর্াে :বশক্ষোর্থীর যকোে বিষনয় জ্ঞোে অিে ে করোর প্রোর্থবমক 

যোপ হন ো যসই বিষনয় প্রবত আগ্রহ ও মনেোনযোগী হওয়ো আগ্রনহর পনরর স্তর হন ো 

মনেোনযোগ বশক্ষোর্থীর বশখে এর  োনির যক্ষনে এই দুটি উপোদ্োে বিনশষিোনি প্রিোবিত 

কনর। 
 

6)  প্রস্তুশে ও ইচ্ছািশি : বশক্ষোর্থীর প্রস্তুবত ও যশখোর ইেো তোর বশখনের উপর 

বিনশষ প্রিোি বিস্তোর কনর বশক্ষোর্থীর প্রস্তুবতর ইেো িেবতত বশখে কখনেোই সম্ভি েয় 

ইেো র্থোকন ই বশক্ষোর্থীনদ্র বশক্ষোর পর্থ খুিঁনি যেনি। 
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7)  ক্ষমো িা সামর্থথয : মোেুনষর যোিতীয় কমেসম্পোদ্নের বপেনে যয বিনশষ 

উপোদ্োে গুরুত্বপূণে িূবমকো পো ে কনর তোহন  ক্ষমতো।  
 

 

 


