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सामाजिक शास्त्र तथा शशक्षा सङ्काय
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१. परिचय
नेपाल खुला विश्िविद्यालय, सामाजिक शास्त्र तथा शशक्षा सङ्कायअन्तर्गत सेमेस्त्टर
प्रणालीमा आधाररत २ िषे स्त्नातकोत्तर तह (एम ई एस कायगक्रम)

को नेपाली शशक्षा

विषय पाठ्यक्रम ननमागणका लागर् यो ननर्दे शशका तयार पाररएको हो । यस ननर्दे शशका
अन्तर्गत पाठ्यक्रम ननर्दे शशकाको सन्र्दभग, पाठ्यक्रम ननर्दे शशकाको उद्र्दे श्य, पाठ्यक्रम
ननर्दे शशकाको औगित्य, विद्याथी भनागका लागर् आिश्यक शैक्षक्षक योग्यता, पाठ्यक्रमको
संरिना, पाठ्यांशको नाम, पाठ्यांशको अिगध, पाठ्यांशको प्रकृनत, पाठ्यांशका उद्र्दे श्यहरू,
पाठ्यांश प्रस्त्तुनतको माध्यम / तररका, शशक्षण शसकाइ रणनीनत, मूल्याङ्कनको मापर्दण्ड र
विद्याथी सहायता प्रणाली समािेश र्ररएको छ । यस ननर्दे शशकाअन्तर्गत ननमागण हुने
पाठ्यक्रम विद्याथीहरूमा पेसार्त शसप (Professional Skill) र शैक्षक्षक उपागध (Academic
Degree) र्दि
ु ै हाशसल र्नग केजन्ित रहनेछ ।
२. पाठ्यक्रम निर्दे शिकाको सन्र्दर्भ
सेमेस्त्टर प्रणालीमा आधाररत र्दई
ु िषे स्त्नातकोत्तर तहको नेपाली शशक्षा विषयको पाठ्यांश

ननमागण र्नग यो ननर्दे शशका तयार र्ररएको हो । यस सन्र्दभगमा नेपाली विषयमा स्त्नातक
तह उत्तीणग र्रे का व्यजततहरूलाई पेसार्त शसप र शैक्षक्षक योग्यता हाशसल र्नगका लागर्
आिश्यक पाठ्यिस्त्तु समािेश र्री भिुअ
ग ल मोडमा आधाररत स्त्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम
ननमागण र्नुग पनेछ ।

३. पाठ्यक्रम निर्दे शिकाको उद्र्दे श्य
प्रस्त्तुत ननर्दे शशकाका उद्र्दे श्यहरू ननम्नानुसार रहे का छन ् :
क) नेपाली शशक्षा विषयसम्बद्ध पेसार्त शसप र संज्ञानात्मक पाठ्यक्रम ननमागण र्नग
सहयोर् पुर्याउने ।
ख) विषयर्त र व्यािहाररक पक्षसम्बद्ध पाठ्यांश समािेश र्री नतनका बबि
समन्िय हुने पाठ्यक्रम तयार र्ने ।
र्) नेपाली शशक्षा विषयमा स्त्नातकोत्तर तहको शैक्षक्षक योग्यता हाशसल र्नग आिश्यक
पने पाठ्यांश सम्बद्ध उद्र्दे श्य, विषयिस्त्तु छनौट, शशक्षण विगध, शशक्षण शसकाइ
क्रक्रयाकलाप र मूल्याङ्कन समाविष्ट पाठ्यक्रम तयार र्ने ।
घ) भिुअ
ग ल मोडमा आधाररत पाठ्यक्रमको स्त्पष्ट ढााँिा ननमागणमा ननर्दे श र्ने ।
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ङ) नेपाली शशक्षा विषय अध्ययन र्नग िाहने व्यजततहरूका लागर् स्त्नातक तहको पूरक
र र्दशगनािायग (एम क्रिल) तहका लागर् आिश्यक पाठ्यक्रमको पूिागधार तयार र्नग
ननर्दे श र्ने ।
४. पाठ्यक्रम निर्दे शिकाको औचचत्य
विद्याथीहरूमा आिश्यक पेसार्त शसप तथा र्दक्षता हाशसल र्ने पाठ्यक्रम ननमागण र्नग
यस ननर्दे शशकाले सहयोर् पर्ु याउनेछ । यसका साथै सेिामा रहे का र सेिा प्रिेश उन्मख
ु
शशक्षकहरूलाई शैक्षक्षक क्षेरका नयााँ ज्ञान तथा पेसार्त क्षमता अशभिद्
ृ गध र्ने पाठ्यक्रम
ननमागण र्नग समेत यस ननर्दे शशकाले मद्र्दत पुर्याउनेछ । यसरी नै शैक्षक्षक प्रशासकहरू,
प्रबन्धकहरू, विशेषज्ञहरू र शैक्षक्षक प्रशशक्षकहरूलाई सैद्धाजन्तक र प्रायोगर्क क्षेरमा कायग
र्नग सक्षम बनाउने र उनीहरूका सम्बजन्धत क्षेरमा सक्षमता प्रर्दशगन र्नग सक्षम हुने
पाठ्यक्रम तयार र्नग यो ननर्दे शशका उपयोर्ी हुनछ
े । त्यसैर्री सरकारी तथा र्ैरसरकारी
संस्त्थाहरूमा शशक्षासाँर् सम्बजन्धत मानि स्रोत उपलब्ध र्राउने पाठ्यक्रम तयार र्नग पनन
यो ननर्दे शशका आिश्यक छ ।
५. आवश्यक िैक्षिक योग्यता
र्दई
ु िषे एम ई एस कायगक्रम अन्तर्गतको नेपाली शशक्षा विषयमा अध्ययन र्नग इच्छुक
व्यजततको न्यन
ू तम शैक्षक्षक योग्यता नेपाली विषयमा स्त्नातक तह िा सो सरह उत्तीणग हुनु
पनेछ ।
स्त्नातक तह शशक्षा शास्त्रभन्र्दा िरक सङ्कायबाट उत्तीणग र्रे को भए शशक्षा विषयको एउटा
पाठ्यांश थप अध्ययन र्नुग पनेछ ।
उच्ि शशक्षाका क्षेरमा विशशष्टीकरणको क्षेर क्रकटान नभएका विषयहरूको हकमा योग्यताको
मापर्दण्ड नेपाल खुला विश्िविद्यालयको ननयम, कानन
ु अनस
ु ार हुनेछ ।
६. पाठ्यक्रमको संिचिा
प्रस्त्तुत पाठ्यक्रम ननर्दे शशका नेपाल खुला विश्िविद्यालय, सामाजिक शास्त्र तथा शशक्षा
सङ्कायको एम ई इस ननर्दे शशका -२०७७ (Masters in Educational Sciences (MES) Program
Guideline- 2020) द्िारा ननर्दे शशत छ । एम ई एस तहको पाठ्यक्रमको संरिनामा
ननम्नशलखखत पक्षहरू समािेश र्ररएका छन ् :
५.१ पाठ्यांिको अवचि
एम ई एस र्दई
े ।
ु िषे कायगक्रमको पाठ्यांश अिगध िार सेमेस्त्टरसहहत २ िषगको हुनछ
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५.२ पाठ्यांिको प्रकृनत
प्रस्त्तुत पाठ्यांशको प्रकृनत र्दईु िर्गमा संरगित छ :
क) पेसार्त : यो मुख्य पाठ्यांश हो ।यसमा सक्षमतामा आधाररत पाठ्यांशहरू समािेश र्ररनेछन ्
।
ख) विशशष्टीकरण : विशशष्टीकरणशभर शैक्षक्षक र पेसार्त पाठ्यांशहरू समािेश र्ररनेछ ।
५.३ पाठ्यांिका उद्र्दे श्यहरू
यो पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधाररत हुनेछ । ननधागररत सक्षमतहरूलाई शसकाइ उपलजब्धहरूमा
वितरण र्ररनेछ ।यस अन्तर्गत तहर्त र पाठर्त सक्षमताहरू तयार र्ररनेछ ।उद्र्दे श्यहरू
ननधागरण

र्र्दाग

यस

पाठ्यक्रम

ननर्दे शशकाको

तेस्रो एकाइको उद्र्दे श्य

शीषगकमा उल्लेख

भएअनुसार तयार र्ररनेछ ।
५.४ पाठ्यांि संिचिा

पाठ्यांश संरिना ननमागण र्र्दाग सेमेस्त्टर, पाठ्यांश वितरण, पाठ्यांशको नाम, क्रेडडट आिर
र पाठ्यांशको प्रकृनत, भार, पण
ू ागङ्क र उत्तीणागङ्क समािेश र्ररनेछ ।
नेपाली शशक्षा विषयको पाठ्यक्रम िार सेमेस्त्टरमा सञ्िालन हुनेछ । उतत पाठ्यक्रमका
पाठ्यांशहरू पेसार्त

(Professional) र विशशष्टीकरण (Specialization) र्री र्दई
ु प्रकृनतका

रहनेछन ् । पेसार्त मुख्य पाठ्यांशका रूपमा रहनेछ भने विशशष्टीकृत पाठ्यांश शैक्षक्षक
योग्यता र पेसार्त शसप हाशसल र्ने क्रकशसमको हुनेछ । यी पाठ्यांशहरू सैद्धाजन्तक र
प्रायोगर्क र्दि
ु ै प्रकारका हुनेछन ् । Core Course सैद्धाजन्तक प्रकृनतको हुनेछ भने
Specialization Course िाहहाँ Academic र

प्रयोर्ात्मक क्रकशसमको हुनेछ । उतत

पाठ्यक्रममा १६ घण्टालाई एक क्रेडडट आिर मानननेछ। यो पाठ्यक्रम िम्मा ६० क्रेडडट
आिरको हुनेछ । साथै शशक्षा विषय पष्ृ ठभूशम नभएका विद्याथीहरूले प्रथम सेमेस्त्टरमा ३
क्रेडडट आिरको शशक्षाका आधारहरू (Fundamentals of Education) थप पाठ्यांश अध्ययन
र्नुग पनेछ । मख्
ु य पाठ्यांश (Core Course) शोधपर लेखन सहहत ६० क्रेडडटमध्ये २४
क्रेडडट

(िम्मा

क्रेडडटको

४०

प्रनतशत)

आिरको

हुनेछ

।

विशशष्टीकरण

पाठ्यांश

(Specialization Course) अभ्यास शशक्षण/ इन्टनगशसप सहहत ६० क्रेडडटमध्ये ३६ क्रेडडट
(िम्मा क्रेडडटको ६० प्रनतशत) आिरको हुनछ
े
। विशशष्टीकरण क्षेरको ३६ क्रेडडट
आिरमध्ये ३० क्रेडडट आिरको पाठ्यांश (विशशष्टीकरण पाठ्यांशको लर्भर् ७७ प्रनतशत)
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शैक्षक्षक (Academic)

प्रकृनतको हुन्छ र

६ क्रेडडट आिरको पाठ्यांश (विशशष्टीकरण

पाठ्यांशको लर्भर् २३ प्रनतशत) पेसार्त प्रकृनतको हुनेछ ।

पाठ्यक्रमको पाठ्यांश वितरण ताशलका ननम्नानुसार रहनेछ :
Semester I

Semester II

Course Name

Cr.

Nature

Course Name

Cr.

Nature

Philosophical and
Historical
Perspectives of
Education
Research in
Education

3

Core

Educational
Psychology and
Learning Theories

3

Core

3

Core

Applied Statistics in
Education Research

3

Core

Social Foundations
of Education

3

Core

नेपाली आख्यान र

3

Specialization-III

भाषाविज्ञान

3

नेपाली नाटक तथा

3

Specialization-IV

भावषक साहहजत्यक

3

Specialization-V

Total

15

शशक्षण

Specialization-I

(सामान्य, सामाजिक

ननबन्ध र शशक्षण

तथा प्रायोगर्क
भाषाविज्ञान)

नेपाली कविता काव्य

3

Total

15

Specialization-II

र शशक्षण

अनुसन्धान विगध

Note: Fundamentals of Education for non-education background in 1st semester

Semester III
Course Name

Cr.

Curriculum and
Assessment

3

पूिीय तथा पाश्िात्य

3

स्त्िायत्त अध्ययन

*Elective (थप

Nature
Core

Semester IV
Course Name

Cr.

Nature

शशक्षकको पेसार्त

3

Specialization-X

SpecializationVI

भावषक शसप शशक्षण

3

Specialization-XI

3

SpecializationVII

Teaching Practice/
Internship

3

Specialization-XII

3

General or
specializationVIII

Thesis

6

Core

विकास

साहहत्य शसद्धान्त र
शशक्षण

(कायगमूलक लेखन)
ऐजच्छक)

5

नेपाली समालोिना र
शसिगनात्मक लेखन
Total

3

SpecializationIX

15

Total

15

*Elective (थप ऐजच्छक)
१. अनुिार्द शसद्धान्त

२. सङ्कथन विश्लेषण
३. पाठसम्पार्दन

४. नेपाली भाषाको शशक्षण शसकाइमा सूिना प्रविगध
(कुनै एक पाठ्यांश शलनु पनेछ ।)

७. पाठ्यांि प्रस्तुनतको माध्यम / तरिका (Mode of Delivery)
पाठ्यांश प्रस्त्तनु तको माध्यमका र्दई
ु तररका रहनेछन ् ।
क) खुला (अनलाइन/अिलाइन)
पाठ्यांशको प्रस्त्तुनत अनलाइन मोड लर्भर् २५ प्रनतशत र अिलाइन मोड ६० प्रनतशतको
ढााँिामा हुनेछ ।
ख) पसगन टु पसगन (प्रत्यक्ष)
लर्भर् १५ प्रनतशत पसगन टु पसगन मोडमा पाठ्यांश प्रस्त्तुनत हुनेछ ।

८. शििण शसकाइ िणिीनत
शसकारु केजन्ित र शसपमा आधाररत शशक्षण शसकाइ रणनीनत हुनेछ । शशक्षण शसकाइ
क्रक्रयाकलापमा Pedagogy र Andragogy लाई उपयोर् र्ररनेछ । शसकाइमा व्यजततर्त र
सामहू हक कायग र्दि
ु ैलाई िोड हर्दइनेछ । पाठ्यांश प्रस्त्तत
ु ीकरण र्र्दाग TEAMS र MOODLE
(शसकाइ व्यिस्त्थापन प्रणाली: LMS) का माध्यमबाट अनलाइन र अिलाइन ढााँिा
अपनाइनेछ । प्रशशक्षकद्िारा सााँझको समयमा र्दै ननक रूपमा हटम्समािगत ् अनलाइन कक्षा,
कक्षा प्रस्त्तुतीकरण, छलिल तथा अन्तरक्रक्रया र्ररनेछ । शसकारुहरूले पनन सोहीअनुसार
सहभार्ी हुनप
ु नेछ ।
९. मल्
ू याङ्किको मापर्दण्ड
पाठ्यक्रममा ननमागणात्मक र ननणगयात्मक र्दई
ु प्रकारको मूल्याङ्कन प्रणाली रहनेछ ।
ननमागणात्मक मूल्याङ्कनका लागर् आन्तररक रूपमा विशेषत:
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ननरन्तर मूल्याङ्कन

प्रणाली अपनाइनेछ । ननणगयात्मक मूल्याङ्कनका लागर् र्ररने बाह्य परीक्षा भने पसगन टु
पसगन (प्रत्यक्ष) िा डडस्त्टे न्स मोड र्दई
ु मध्ये कुनै एक माध्यमद्िारा शलखखत र प्रयोर्ात्मक

र्दि
ु ै क्रकशसमबाट सञ्िालन र्ररनेछ । मूल्याङ्कन पद्धनत लेटर ग्रेडडङ प्रणालीमा आधाररत
हुनेछ।
मूल्याङ्कन पद्धनतलाई ताशलकामा यस प्रकार र्दे खाइएको छ :
क) परीक्षा प्रणाली
आन्तररक मूल्याङ्कन प्रणाली (४०%)
क) ई-पोटग िोशलयो
सहभागर्ता

मल्
ू याङ्कन)

र

(पाठात्मक

समूह

बाह्य

मूल्याङ्कन

(६०%)
मूल्याङ्कन,

प्रस्त्तुनत,

सामूहहक

व्यजततर्त विषयको

प्रकृनत

प्रणाली
अनुसार

सहभागर्ता शलखखत र प्रयोर्ात्मक परीक्षा

ख) पररयोिना कायग र प्रस्त्तुतीकरण

ख) लेटर ग्रेडडङ् प्रणाली
१०० पूणागङ्कलाई अगधकतम ४ जि वप ए मानेर ननम्नानुसार लेटरग्रेडडङ् प्रणाली अपनाइनेछ :

Letter Grade

GPA

A
AB+
B
BF

4
3.7
3.3
3
2.7
Below 2.7

Marks in
Percentage
90 and Above
80-89.99
70-79.99
60-69.99
50-59.99
Below 50

Remarks
Outstanding
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Fail

१०. ववद्यार्थी सहायता प्रणाली
विद्याथी सहयताका लागर् सम्बजन्धत प्रशशक्षक, शशक्षक तथा कमगिारीहरूद्िारा मुडल,
हटम्स, इमेल, िोन, इन्टरनेट, िेभसाइट युट्युि आहर्द माध्यमद्िारा विद्याथीहरूलाई
सहिीकरण र्ररनेछ। यसका साथै ननम्नशलखखत पक्षहरू पनन विद्याथी सहायता प्रणालीका
लागर् मुख्य साधन हुनेछन ् :
क) प्रकाशशत

सामग्रीहरू

:

पुस्त्तकहरू,

प्रनतिेर्दनहरू, डाटािेस, िोटोग्राि िाटग ।
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लेख/िनगलहरू,

पबरकाहरू,

समािारपरहरू,

ख) विद्युतीय

सामग्रीहरू :

पुस्त्तकहरू,

लेख/िनगलहरू,

पबरकाहरू,

समािारपरहरू,

प्रनतिेर्दनहरू, डाटािेस, िोटोग्राि िाटग ।
ग) श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू : शैक्षखणक शभडडयो, जललमजस्त्िप, टे परे कडगर, राजष्िय िा स्त्थानीय
रे डडयो िा टे शलशभिन, एि एम प्रसारण िा स्त्लाइडहरू ।
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