
 

 

 

মাইক্রাটিচ িং পদ্ধচি (Micro Teaching) 

 

মাইক্রাটিচ িং একটি চিক্ষাদান পদ্ধচি। এই পদ্ধচিক্ি অল্প সিংখ্যক চিক্ষার্থী চনক্ে ছ াট ছ াট ছকান চিষেিস্তু সম্পক্কে  স্বল্পসমক্ে পাঠদান করা হে। 

িািংলাে এক্ক িক্ল অনুচিক্ষন পদ্ধচি। মাইক্রাটিচ িং পদ্ধচির চিনটি অিংি- মাইক্রা ছলসন, মাইক্রা ক্লাস এিিং মাইক্রা টাইম। এই পদ্ধচিক্ি 

চিক্ষাদাক্নর সি ছকৌিল একক্ে আেত্ত না কক্র সামচিকভাক্ি চিক্ষার চিষেিস্তুক্ক ছ াট ছ াট অিংক্ি ভাগ কক্র অনুিীলক্নর মাধ্যক্ম চিক্ষার্থীক্দর 

আেত্ত করাক্না হে। মাইক্রাটিচ িং মূলি চনেচিি পরীক্ষাগাক্র চিকচিি হে। এটি চিক্ষকক্দর চিখ্ন দক্ষিা িৃচদ্ধর কার্েকারী ছকৌিল চহক্সক্ি চিক্িচ ি। 

এর লক্ষয চিক্ষাদান পদ্ধচিক্ক িচিিালী করা, িযচিগি সিল চদক ও উন্নেক্নর ছক্ষে চ চিি করা, চিক্ষার্থীর ছিাধ্গমযিার উন্নেন সাধ্ন, চিচভন্ন 

কার্েকর চিখ্ন পদ্ধচির উন্নেন এিিং কার্েকর ফলাফল প্রক্োগ ও িহণ ক্ষমিার উন্নেন। 

 

১৯৫০ সাক্লর ছিষ চদক্ক মাচকে ন রু্িরাক্ের স্ট্যানক্ফার্ে  ইউচনভাচসেটির রু্ইট র্চিউ অযাক্লন, রিাটে  িুি এিিং চকম ছরামচন প্রর্থম মাইক্রাটিচ িংক্ের 

ধ্ারণা উপস্থাপন কক্রন। ১৯৬০ সাক্লর চদক্ক রু্ইট র্চিউ অযাক্লন ও িাাঁ র সহকমীক্দর মাধ্যক্ম এই পদ্ধচি আক্রা চিকচিি হে। িাক্দর উপস্থাচপি 

টিচ িং পদ্ধচি হল টি , চরচভউ, চরফ্ল্যাক্ট এন্ড চরটিচ িং। ১৯৭০ সাক্লর কানার্ার চিটিি কলাচিো এরু্ক্কিন চমচনচি িাক্দর প্রচিক্ষণ সহােক কার্েরম 

চহক্সক্ি এই পদ্ধচি িহন কক্র। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দিক্ক এই পদ্ধচি আক্রা িাস্তিধ্মী ও কার্েকরী ভাক্ি দচক্ষণ আচিকা ও  ীক্ন চিকাি লাভ 

কক্র। একচিিংি িিাব্দীর শুরু ছর্থক্ক এই পদ্ধচি আধু্চনক চিক্ষা পদ্ধচিক্ি সমৃ্পি হক্ে নিুন মাো লাভ কক্র। িিে মাক্ন এই পদ্ধচি কানার্া 

আক্মচরকা সহ চিশ্বিযাপী অিযন্ত জনচপ্রে এিিং কার্েকর একটি পদ্ধচি। 

 

এটি মূলি চিক্ষকক্দর দক্ষিা িৃচদ্ধর একটা চিক্ষা পদ্ধচি। আর প্রিযাচিি দক্ষিা অজে ক্নর জনয এই পদ্ধচিক্ি চিনটি ধ্াপ অনুসরণ করক্ি হে। প্রর্থম 

ধ্াপ হক্ে-জ্ঞান আহরণ িা অজে ক্নর ধ্াপ, চিিীে হক্ে দক্ষিা অজে ক্নর ধ্াপ আর িৃিীে হক্ে স্থানন্তর ধ্াপ। সািক্জক্ক্টর সাক্র্থ সম্পচকে ি চিষক্ে 

চক চিখ্ক্ , পুিেিিী চিক্ষার সাক্র্থ এর সম্পকে  এিিং ভচিষযক্ি এর প্রক্োগ সম্পক্কে  সক্ িন হওোর উক্েক্িযই এই পদ্ধচি িযিহৃি হে। মাইক্রাটি  

পদ্ধচিক্ি চিক্ষকক্দর মক্ধ্য নেটি চিষে প্রিযক্ষ করা র্াে- 

 

১। পাঠ পচরকল্পনা। অর্থোৎ, ছর্ চিষক্ে চিক্ষার্থীক্দরক্ক পড়াক্না হে িার সুচনচদে স্ট্ উক্েিয ও সঠিক ধ্ারািাচহকিা িজাে র্থাক্ক টি ারক্দর মক্ধ্য। 

 

২। আক্রাহী পদ্ধচি অনুসরণ। অর্থোৎ, ক্লাক্স শুরুক্িই চিক্ষার্থীক্দর দৃচি আকষেন করা। 

 

৩। উপস্থাপন। মাক্ন হক্ে ছর্ চিষক্ে আক্লা না করা হে িার িযাখ্যা, িনেনা, সঠিক চিক্েষণ ও উদাহরণ প্রদান করা। 

 

৪। উচেপনা পচরিিে ন। অর্থোৎ, চিক্ষার্থীক্দর অিসাদ িা একক্েক্েচম কাটিক্ে ছিালার জনয অঙ্গভচঙ্গ, নড়া ড়া, ছসন্স অি চহউমাক্রর প্রক্োক্গর মাধ্যক্ম 

নীরিিা ও মানচসক অিস্থার পচরিিে ন করা। 

 

৫। কণ্ঠস্বক্রর সঠিক িযিহার। সঠিক এিিং স্পিভাক্ি প্রচিটা িব্দ উচ্চারণ করা এিিং প্রক্োজন অনুর্ােী ছটাক্নর ওঠা-নামা। 

 

৬। িচি সঞ্চার। অর্থোৎ, চিক্ষার্থীক্দর সুচিধ্া-অসুচিধ্া সনাি কক্র িাক্দর উৎসাচহি করা এিিং সাড়া ছদো। 

 

৭। প্রক্নাত্তর। মাক্ন ধ্ারািাচহকভাক্ি প্রন করা, প্রক্নর ছমাকাক্িলা করা এিিং প্রক্নর সাক্র্থ সামঞ্জসয চিধ্ান করা। 

 

৮। নীরিিা ও ইচঙ্গি। মাক্ন হক্ে কর্থা না িক্লও িারীচরক অঙ্গভচঙ্গ ও ইচঙ্গক্ির মাধ্যক্ম িিিয প্রকাি করা। 

 

৯। মূলযােন। চক পচরমাণ উন্নচি িা অিনচি হক্ে িা ছদখ্া। 


