Unit :2 Lesson -1 (Components of Primary English Curriculum.
Principles of EFT according to the NCTB Primary Curriculum:
Here are some of the principles behind the Primary English Curriculum and English for Today.

text
(REF. Resource Paper of curriculum dissemination training on English by NCTB)
•

Objectives of Primary Education

৪. ভাষা ও য াগায াগ দক্ষতার বিকাশ এিং বিযেযক প্রকাশ করযত সহায়তা করা।



Terminal Competencies of Primary Education

(10. To acquire and use the basic skills of English as a foreign language.)
১০. বিযদবশ ভাষা বহযসযি ইংযরবে ভাষার য ৌবিক দক্ষতা অেজি ও িযিহার করা।

•

The purpose of teaching English at primary level is to help students develop competence in
all 4 language skills in English through meaningful and enjoyable activities.

বইগুল োলে শিক্ষোর্থীলের শিেট আের্ ষণীয়ভোলব উপস্থোপলির জন্য শিক্ষে শিলেলব েরণীয়ঃ
•

পাঠ্যপু স্তক, বশক্ষক সংস্করণ যদযে পাযঠ্র বশেিফি, বিষয়িস্তু, বশেি যশোযিা ও ূ িযায়ি যকৌশি বির্জারণ করা।

•

যেবণকযক্ষ ইংযরবে ভাষা চচজার

•

বশক্ষার্থীরা যসই ভাষাটিই আয়ত্ত করযত পাযর

ার্যয

ইংযরবে শুযি িু ঝযত, িিযত, পড়যত ও বিেযত পারার চচজা বিবিত করা।
া তারা সিস য় চারপাযশ শুযি। যস কারযণ greetings, farewells,

commands & instructions ইতযাবদ ইংযরবেযত শুিার ও িিার চচজার সুয াগ কযর যদয়া।
•

পাঠ্যপু স্তযকর ছড়া/কবিতা, গল্প, কযর্থাপকর্থি ও অিযািয বশক্ষক প্রর্থয

যোযর স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারযণ এিং কণ্ঠস্বযর সঠিক

উঠ্ািা া (Intonation) ও অবভিযাবি িযিহার কযর পযর শুিাযিি াযত বশক্ষার্থীরা তা অিু শীিি কযর িিার
উযেবেত বিষয়গুযিা আয়ত্ত করযত পাযর।

•

ার্যয

যেবণকযক্ষ বশক্ষার্থীরা য ি পরস্পর Interact করযত পাযর যসেিয বশক্ষক তাযদর বদযয় Pair Work, Group Work,

Chain Drill, Role Play ইতযাবদর িযিহার বিবিত করা।
•

বশক্ষক যেবণকযক্ষ তযিবশ ইংযরবে িিযিি, বশক্ষার্থীরা ততযিবশ ইংযরবে শুিযি ও তা আয়ত্ত করযত সক্ষ হযি। বশক্ষার্থীরা
ইংযরবে িু ঝযত িা পারযি বশক্ষক একিার িাংিায় পবরষ্কারভাযি িু বঝযয় যদযিি ও সযে সযে একটি বিযদজ শিা অিশযই পু িরািৃ বত্ত
করযিি। যসই সাযর্থ সঠিক অবভিযাবি ও Body Language িযিহার করযিি। এর ফযি, িাংিায়
ইংযরবেযতও য

ওইভাযি ভাযি িিা

ায়, বশক্ষার্থীরা তা বিযের অোযে িু ঝযত পারযি।

া িিা হয়, তা

(Ref: EfT class 4).

