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केटाकेटीको सिकाइबारे थप जान्द ै 
 

खलेद्वारा आनसन्दत सिकाइ  

        िब ैतररकाल ेिन्तसुलत सिकाि  
 

पाठ्यक्रम सिकाि िंस्थान,सिक्षा ब्युरो  

हङ्कङ् सििेष प्रिािसनक क्षेत्र िरकार 

असििािकहरूको  
पर्ाा  
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असििािकहरूको  
पर्ाा  

 

केटाकेटीहरूका विशेषता के-के हुन?्  

 केटाकेटीहरू अद्वितीय व्यद्विहरू हुन ्जसको व्यद्वित्व, क्षमता, इच्छा र द्ववकासका गद्वतहरू द्विन्न-द्विन्न हुन्छन ्l  

 केटाकेटीहरू द्वजज्ञासाल ेिररपरू्ण हुन्छन ्र नयााँ कुराहरू द्वसक्न चेतनाहरू प्रयोग गनण रूचाउाँछन ्l  

 केटाकेटीहरू उनीहरूको द्ववगतको अनिुव र कौशलहरूमा आधाररत द्ववद्विन्न तररकाको द्वसकाइहरू प्रयोग गछणन ्l   

 केटाकेटीहरू खले्न मनपराउाँछन ्र साथीहरू साँग खेलरे, द्वमलरे र नक्कल गरेर अनसुन्धानमा एउटा सद्विय िूद्वमका द्वलन्छन् 

l  

 

 

वकन्डरगाटेन वशक्षा पाठ्यक्रमको विकासको विशा के हो ? 

“बच्चा-केद्वन्ित” द्वकन्डरगाटेन द्वशक्षा पाठ्यिमको मलू मूल्य हो l यसल ेकेटाकेटीमा नैद्वतकता, बदु्वि, शारीररक गठन, सामाद्वजक 

कौशलहरू र सौन्दयणमा एउटा उमरे उद्वचत र सन्तदु्वलत द्ववकास प्रवधणन गछण l   
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वकन्डरगाटेन वशक्षा पाठ्यक्रमको उिेश्यहरू के हुन?्  

   केटाकेटीहरूको द्वनम्नकुराहरू प्रोत्साहन गनण: 

   नैद्वतकता, बदु्वि, शारीररक गठन, सामाद्वजक कौशलहरू र सौन्दयणको क्षेत्रहरूमा सन्तदु्वलत द्ववकास   

   राम्रो बस्ने बानीहरू र एउटा बद्वलयो र स्वस्थ शरीरको द्ववकास  

   द्वसकाइ, द्वजज्ञास ुद्वदमाग र अन्वेषर् गनण उत्सकुता  

   सकारात्मक मलू्य र मनोवदृ्विहरू 

नैसतक सिकाि 

 (नैसतकता) 

 िौन्दयाबोध सिकाि 

(िौन्दया) 

िन्तुसलत सिकाि  
 

 िािनात्मक र िामासजक 

सिकाि  

(िामासजक कौिलहरू) 

िारीररक सिकाि 
 (िौसतक) 

 

ज्ञान र िाषा सिकाि 

 (बुसि) 
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हामी हाम्रो केटाकेटीहरूबाट कस्ता व्यविगत गुणहरू आशा गर्छौं?   

 द्वकन्डरगाटेन द्वशक्षा सक्काएपद्वछ, हाम्रा केटाकेटीहरू स्वस्थ, खशुी, सद्विय, कल्पनाशील, द्वजज्ञास ुर 

अरूहरूसाँग कुराकानी गनण इच्छुक हुनेछन ्l  

“फ्री गरु्स्तरीय द्वकन्डरगाटेन एजकेुसन द्वस्कम”मा सामले हुने द्वकन्डरगाटेनहरूल ेपाठ्यिम द्ववकास पररषदल ेतयार गरेको सान्दद्विणक 

पाठ्यिम गाइडमा उल्लखे गनुणपछण एउटा द्ववद्यालय-आधाररत पाठ्यिम योजना गनण जनु केटाकेटीको द्ववकासमा सहुाउाँछ र माद्वथ 

उल्लदे्वखत पाठ्यिम उदेश्यहरू प्राप्त गनण र केटाकेटी हरेचाह गनण उपयिु द्वसकाइ र पढाइ कुटनीद्वतहरू प्रसाररत गछण l  
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कुन कुराले केटाकेटीको वसकाइमा िातािरण प्रिाहकीय बनाउँर्छ?  

 केटाकेटीले स्वीकार गने, प्रोत्साहन गने र समथणन गने वातावरर्मा द्वसक्नपुछण l 

 गरै-द्वचद्वनय ाँ बोल्ने (एनसीएस) अथवा नयााँ आएको केटाकेटीको लाद्वग, स्थानीय जीवनशलैी र ससं्कृद्वतमा अनकूुल 

हुन ुर द्ववस्तारै बझु्नलु ेउनीहरूलाई अद्विल्लो चरर्मा द्वकन्डरगाटेनमा सद्वजल ैएद्वककृत गनण सहयोग गछण l 
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वकन्डरगाटेनमा केटाकेटीहरूले के वसक्र्छन?्  

द्वकन्डरगाटेन द्वशक्षा पाठ्यिम रूपरेखा तीन अन्तरसम्बद्वन्धत तत्वहरू नामतः “मलू्य र मनोवदृ्विहरू”, “कौशलहरू” र “ज्ञान” समावेश 

छन ्र छ द्वसकाई क्षते्रहरू नामतः “आफू र समाज”, “प्रकृद्वत र जीद्ववका”, “शारीररक स्वस्थता र स्वास््य”, “कला र द्वसजणना”, “प्रारद्वम्िक 

बाल्यकाल गद्वर्त” र “िाषा” सद्वम्मद्वलत गछण l  

 
 

केटाकेटीहरूले वकन्डरगाटेनमा कसरी वसक्र्छन?्  

   एकीकृत दृद्विकोर् र वास्तद्ववक जीवन द्ववषयहरू  

 प्राथद्वमक र माध्यद्वमक द्ववद्यालयहरूिन्दा फरक, द्वकन्डरगाटेनको पाठ्यिममा द्ववषयहरूको पढाइ हाँदनै l त्यसको सट्टामा, 

यसल ेकेटाकेटीको इच्छाहरू, द्ववकासको गद्वतहरू, क्षमताहरू र अगाडीको ज्ञानलाई ध्यानमा राख्छ l वास्तद्ववक 

ज्ञान 

 

कौिलहरू 

ककन्डरगाटेन सिक्षा 

पाठ्यक्रम 

 
मूल्य र मनोिृसिहरू 



7 
 

जीवनका द्ववषयहरू प्रयोग गरेर, जस्तै केटाकेटीको जीवनसाँग सम्बद्वन्धत द्ववषयहरू, द्ववद्विन्न द्वसक्ने क्षमताहरूका 

सामग्रीहरू एद्वककृत गने र जोड्ने, केटाकेटीको द्वसकाइमा इच्छा द्ववस्तारै वदृ्वि हुन्छ र द्वसकाइ आथणपरू्ण हुन्छ द्वकनकी 

केटाकेटील ेउनीहरूल ेजे द्वसके त्यो अभ्यासमा राख्न सक्छन ्l  

 

खेलद्वारा वसकाइ  

 कक्षाकोठामा उपयिु र द्ववद्ववध खले द्वडजाइन गनुण मखु्य द्वसकाइ र पढाइ कुटनीद्वत हो र त्यसल ेकेटाकेटीको द्वसक्ने प्रेरर्ा र 

इच्छा वदृ्वि गनण सक्छ, उनीहरूको बौद्विक, शारीररक र मनोवैज्ञाद्वनक द्ववकासका थपु्रै क्षेत्रहरू जस्तै कुराकानी गने कौशल, 

समस्या समाधान गने कौशलहरू, सजृनात्मक सोचाइ, शारीररक द्ववकास सदु्ववधाजनक बनाउाँछ र सकारात्मक मूल्य र 

मनोवदृ्विहरू प्रोत्साहन गछण l  

 

रोचक भाषा वक्रयाकलापहरू 

 केटाकेटीको द्ववकासात्मक आवश्यकता र िाषा क्षमताहरू ध्यानमा राख्दा, द्वकन्डरगाटेनहरूल ेददै्वनक जीवनका स्रोतहरू 

प्रयोग गनण सक्छन ्र एउटा िाषा-सम्पन्न वातावरर् प्रदान गनण सक्छन ्l यद्यपी रोचक सनुाइ र बोलाइ द्वियाकलापहरू जस्तै 

केटाकेटीको द्वगतहरू गाउने, कथाहरू सनु्ने र ददै्वनक कुराकानी बाट द्वकन्डरगाटेनहरूल ेअरूहरूसाँग िाषा प्रयोग गदाण र 

कुराकानी गदाण आत्मद्ववश्वास द्ववकास पद्वन गनण सक्छन ्l केटाकेटीको राम्रो मोटर कौशलहरूको द्ववकासको लाद्वग, केटुबाट 

मात्र केटाकेटील ेएउटा पेद्वन्सल पकडेर द्वसक्न ुउपयिु हुन्छ l त्यसलै,े अद्वविावकहरूल ेआफ्नो केटाकेटीहरू जो 

के-वानमा सामले छन ्उनीहरूलाई एउटा पेद्वन्सल सम त्न लगाएर लेखाउनु आवश्यक छैन l  
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इसडबी िबेिाइट (www.edb.gov.hk)ले िम्बसन्धत िूर्ना प्रदान गरेको 

छ l िूर्नाको हकमा कृपया क्युआर कोड स्क्यान गनुाहोि् l  
 

 

 

 

कसरी अविभािकहरूले वकन्डरगाटेनसँग वमलेर काम गनन सक्र्छन ्र केटाकेटीलाई स्िस्थ 

तररकाले र पढाइलाई माया गने तररकाले हुकानउन सहयोग गर्छनन?्  

 

 असििािकहरूको केटाकेटीमासथ आिा, असििािकत्ि िैलीहरू, दैसनक िंर्ार र खाली 

िमयका कक्रयाकलापहरू िबैले केटाकेटीको सिकाइ र सिकािमा गहन अिर पुयााउँछ 

l 

  दसैनक जीिनमा, असििािकहरूले केटाकेटीको आफ्नो हरेसिर्ार, बस्ने बानी र स्िस्थ 

जीिनिैलीमा र्रण र्रणल ेपोषण गना िक्छन् l उदाहरणको लासग, 

असििािकहरूले उनीहरूको बच्चालाई आफ्नो सिद्यालय झोलाहरू प्याक गना र 

उनीहरूको खेलौना र जुिाहरू लगाउन, खानको लासग िएन िन्न, पढाइमा इच्छा 

सिकाि गना र किरतको बानी सिकाि गना र िुत्न र कामको लासग दसैनकी बनाउन 

पढाउन िक्छन् l  

 

 

 

 

कर कड े  

अगें्रजी संस्करण 
मात्र 

http://www.edb.gov.hk)ले
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 केटाकेटीहरू प्राथसमक एकमा िनाा हुनु असि, असििािकहरू ककन्डरगाटेन र 

प्राथसमक सिद्यालयहरूले आयोजना गरेको इन्टरफेि िम्बसन्धत कक्रयाकलापहरूमा 

िहिागी हुन िक्छन्, प्राथसमक एकको जीिन बुझ्न र सिकाइको तररकाहरू बुझ्न l 

उनीहरूिँग केही सर्न्ता छ िने सिद्यालयलाई िन्न िक्छन् l असििािकहरूले 

ककन्डरगाटेन सिद्याथीले प्राथसमक सिद्यालयको पाठ्यक्रम सिकु्नपछा िन्ने आिश्यक 

छैन, अगाडी नै करिन िब्द उच्चारण गनुा, िामग्रीहरू िोकु्न अथिा हुबहु िानुा 

आिश्यक छैन ककनिने त्यिले सिद्याथीको सिके्न इच्छा कमजोर पाछा र उनीहरूको 

िारीररक र मनोिैज्ञासनक सिकािमा अिर पुयााउँछ l असििािकहरूले प्राथसमक 

कक्षामा पदोन्नतीको लासग उनीहरूको बच्चाको लासग “अन्तरिाताा कक्षा” िा 

“टू्यटोरीयल कक्षा”मा िहिागी गराउन प्रबन्ध समलाउनु िाञ्छनीय छैन ककनिने 

केटाकेटीले दबाि महिुि गनेछन् र कदगो सिकाइमा इच्छा गुमाउँछन् l   

 

 यकद असििािकहरू ककन्डरगाटेन सिक्षा पाठ्यक्रमिँग राजी हुन्छन्, असििािकको 

लासग िाताा र कायािालामा िकक्रय ककसिमले िहिासग हुन्छन् िाथिाथै  

असििािक-बच्चा कक्रयाकलाप जुन सिद्यालय िा िमुदायले आयोजना गछा, त्यिमा  

िकक्रय हुन्छन् र सिक्षकहरू िँग नसजकमा काम गछान् र केटाकेटीको िलाइमा 

नसजकबाट ध्यान कदन्छन् िने त्यो केटाकेटीको व्यापक र िन्तुसलत सिकािको 

प्रििानको लासग लािदायी हुन्छ l   
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ककन्डरगाटेन र प्राथसमक सिक्षा बीर् इन्टरफेि िम्बसन्धत मापन गना, 
कृपया इसडबी िेििाइट (www.edb.gov.hk )मा जानुहोस ्र 
िानो ककताब नामतः “इन्यानन्िंग द स्मुथ ट्रानसजिन फ्रम 
ककन्डरगाटेन टु प्राइमरी स्कूल” (सर्सनयाँ ििान मात्र) डाउनलोड 
गनुाहोि् अथिा दासहने तफा  क्युआर कोड स्क्यान गनुाहोि् l  

 

 

कर कड े  

चिननयााँ संस्करण 
मात्र 
 


