
काभ्रपेलाञ्चोक जिजिल्लामा जप्रतिति जिबिद्याथी जएकल्यापटप जकायकर्यक्रम जलाग ुजभएका ज
िबिद्यालयकहरूको जअनगुमन जभ्रमण जप्रतितिबिदेन

असौजि ज२०६८ ज(सपे्टमे्बिर ज२०११)

भ्रमणको जप्रतमखु जउद्देश्यक
• ई-पाटी जएकीकृति जिशिक्षणको जक्रममा जिशिक्षकहरूलाई जपरेका जकिठिनाइ जर जसमाधानका जउपायकहरूवारे ज

छलफल ज।
• ई-पाटी जर जिवद्यालयक जसभर्यर जअपडटे जगन ुर्य जतिथा जिवद्यालयकमा जएकीकृति जिशिक्षणको जक्रममा जप्रतयकोग जहनुे ज

उपकरणहरूमा जकुन ैजप्रतािविधक जसमस्यकाहरू जदेिखएमा जितिनको जसमाधान जगन ुर्य ज।
• ममर्यति जगनर्य जल्याएका जई-पाटी जतिथा जचाजिर्यरहरू जिबिद्यालयकमा जहस्तान्तरण जगन ुर्य ज।

अनगुमन जगिरएका जिवद्यालयकहरूको जिववरण
श्री जनिवन जप्रताथिमक जिवद्यालयक जखनालथोक

भ्रमण जिमितिः जअसौजि ज५ ज२०६८ ज(सपे्टमे्बिर ज२२ ज२०११)
भ्रमणमा जसहभागीः जसिुवर जप्रतधानाङ, जवसन्त जश्रषे्ठ जर जटीकाराजि जकाकी

सम्पन्न जगिरएका जकामहरू
• िबिद्यालयकको जप्रतधानाध्यापक जतिथा जिशिक्षकहरूसगँ जएकीकृति जिशिक्षणका जवारेमा जसामिुहक जछलफल ज।
• ई-पाटी जर जिवद्यालयक जसभर्यर जअपडटे जगिरएको ज।
• ई-पाटी जअपडटे जगनर्य जिशिक्षकलाई जअभ्यास जगराइएको जअपडटे जगनर्य जअव ज३ जजिनाल ेजसक्छन ्ज।
• ई-पसु्तकालयक जखोल्न जकिठिनाइ जभएको जपाइएकोमा जिशिक्षकलाई जअभ्यास जगनर्य जलगाइ जष्पष्ट जपािरएको ज

।
• कक्षा ज५ जको जिबिज्ञान जएकीकृति जिशिक्षणको जकक्षा जअवलोकन जगिरएको ज।
• ममर्यति जभएका जदईुवटा जई-पाटी जर जनौवटा जचाजिर्यर जिवद्यालयकमा जहस्तान्तरण जगिरएको ज।
• एउटा जई-पाटी जर जएउटा जराउटर जममर्यतिका जलागी जकायकार्यलयकमा जल्याएको ज। ज ज

सामिुहक जछलफलवाट जआएका जिवषयकहरू
• आवश्यककतिा जअनसुार जिशिषकहरूका जिवचमा जई-पाटी जएकीकृति जिशिक्षणका जक्रममा जआएका ज

किठिनाइका जवारेमा जअनभुव जआदानप्रतदान जगन ेजगिरएकोछ ज।
• ई-पाटी जसरुक्षाको जप्रतभावकारी जअनगुमनका जलागी जएक जकक्षावाट जहरेक जिदन ज७ जजिना जिवद्याथीलाई ज

मात्र जघर जलान जिदन ेजगिरएकोछ ज।
• ई-पसु्तकालयकको जप्रतयकोगका जलािग जहरेक जहप्तिाको ज३ जिदन जछैटौ जिपिरयकड जछटु्याइएको जछ ज। ज

िशिक्षकको जिनदेशिन जअनसुार जिवद्याथीहरूल ेजई-पसु्तकालयक जप्रतयकोग जगन ेजगरेकाछन ्ज।
• प्रतािविधक जकारणल ेजईन्टरनटे जप्रतयकोग जभएको जछैन ज।
• सम्भव जभए जसम्म जिजिल्ला जस्तरका जई-पाटी जएकीकृति जिशिक्षण जगिररहकेा जसबि ैजिशिक्षकहरू जनत्र ज

कायकर्यक्रम जलाग ुजभएका जिवद्यालयकका जप्रतधानाध्यापक जर जफोकल जिशिक्षकहरूको जभलेा जगराइ जअनभुव ज
आदानप्रतदानको जअवसर जिमलाएमा जएकीकृति जिशिक्षणलाई जथप जप्रतभावकारी जवनाउन जसिकन ेजिथयको ज। ज
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श्री जिवनायकक जवाल जिनम्नमाध्यिमक जिवद्यालयक जवडालगाउँ

भ्रमण जिमितिः जअसौजि ज५ ज२०६८ ज(सपे्टमे्बिर ज२२ ज२०११)
भ्रमणमा जसहभागीः जसिुवर जप्रतधानाङ, जवसन्त जश्रषे्ठ जर जटीकाराजि जकाकी

सम्पन्न जगिरएका जकामहरू
• िबिद्यालयकको जप्रतधानाध्यापक जतिथा जिशिक्षकहरूसगँ जएकीकृति जिशिक्षणका जवारेमा जसामिुहक जछलफल ज।
• ई-पाटी जर जिवद्यालयक जसभर्यर जअपडटे जगिरएको ज।
• ई-पाटी जअपडटे जगनर्य जिशिक्षकलाई जअभ्यास जगराइएको, जयको जकाम जअव ज५ जजिनाल ेजगनर्य जसक्छन ्ज।
• ममर्यति जभएका जितिनवटा जई-पाटी जर ज२७ जवटा जचाजिर्यर जिवद्यालयकमा जहस्तान्तरण जगिरएको ज।
• आठिवटा जई-पाटी जर ज७० जवटा जचाजिर्यर जममर्यतिका जलागी जकायकार्यलयकमा जल्याएको ज। ज ज

सामिुहक जछलफलवाट जजिानकारी जभएका जिवषयकहरू
• समयक जसमयकमा जई-पाटी जएकीकृति जिशिक्षणका जक्रममा जआएका जकिठिनाइका जवारेमा जअनभुव ज

आदानप्रतदान जगन ेजगिरएकोछ ज। ज
• िवद्याथीहरूलाई जलामो जिवदाको जिदन जवाहके जअन्य जिदन जई-पाटी जघर जलान जिदन ेजगिरएकोछ ज।
• कक्षा जखािल जभएको जसमयक, जिटिफन जवा जकिहल ेजकािह जमात्र जई-पसु्तकालयकको जप्रतयकोग जगनर्य जिदने ज

गिरएको जछ ज। जयको जकाम जकक्षा ज३ जदेिख ज६ जसम्मका जिवद्याथीहरूल ेजगन ेजगरेकाछन ्ज।
• प्रतािविधक जकारणल ेजईन्टरनटे जप्रतयकोग जभएको जछैन ज।
• अत्यधिधक जमात्रामा जचाजिर्यर जिविग्रिएकाल ेजई-पाटीको जप्रतयकोग जआवश्यककतिा जअनसुार जगनर्य जनसिकएको ज

कुरा जिशिक्षकहरुवाट जजिानकारी जभयको ज।
• २१ जजिना जिवद्याथीहरू जभएको जकक्षा ज५ जमा जचािजिर्यङ् जर्यकाक जउपलव्ध जभएको जछैन ज। ज ज
•  जUPS ल ेजकाम जगरेको जछैन ज।

श्री जजिनज्योिति जमाध्यिमक जिवद्यालयक जजिनागल ज

भ्रमण जिमितिः जअसौजि ज६ ज२०६८ ज(सपे्टमे्बिर ज२३ ज२०११)
भ्रमणमा जसहभागीः जसिुवर जप्रतधानाङ जर जटीकाराजि जकाकी

सम्पन्न जगिरएका जकामहरू
• िबिद्यालयकको जप्रतधानाध्यापक जतिथा जिशिक्षकहरूसगँ जएकीकृति जिशिक्षणका जवारेमा जसामिुहक जछलफल ज।
• ई-पाटी जर जिवद्यालयक जसभर्यर जअपडटे जगिरएको ज।
• ई-पाटी जअपडटे जगनर्य जिशिक्षकलाई जअभ्यास जगराइएको, जयकहाकँा ज४ जजिनाल ेजअपडटे जगनर्य जसक्छन ् ज

।
• ममर्यति जभएका जितिनवटा जई-पाटी जर ज९ जवटा जचाजिर्यर जिवद्यालयकमा जहस्तान्तरण जगिरएको ज।

सामिुहक जछलफलवाट जजिानकारी जभएका जिवषयकहरू
• आवश्यककतिा जअनसुार जई-पाटी जएकीकृति जिशिक्षणका जक्रममा जआएका जकिठिनाइका जवारेमा जअनभुव ज

आदानप्रतदान जगन ेजगिरएकोछ ज। ज
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• यको जशििैक्षकशित्रमा जिवद्याथीहरूलाई जई-पाटी जघर जलान जिदईएको जछैन ज।
• िटिफनमा जकिहल ेजकािह जमात्र जई-पसु्तकालयकको जप्रतयकोग जगनर्य जिदन ेजगिरएको जिथयको ज। ज
• केिह जमिहना जअगाडी जदेिख जई-पाटीको जप्रतयकोग जनगिरएको जकुरा जिशिक्षकहरुवाट जजिानकारी जभयको ज। ज

तिर जकुन ैजपिन जकक्षामा जचाजिर्यर जमात्र जकक्षामा जरहकेो जर जई-पाटीहरू जकायकार्यलयक जसगँकैो जकोठिामा ज
रािखएको जपाइयको ज। जिवगतिमा जजि ेजभएपिन जदशि ैँपछाडी जदेिख जहरेक जकक्षामा जआवश्यककतिा जअनसुार ज
ई-पाटीको जप्रतयकोग जगरेर जिशिक्षण जगिरन ेजकुरा जप्रतधानाध्यापकवाट जब्यक्त जभयको ज।

• बिािहर जघर जभएका ज२ जजिना जिबिद्याथीहरूल ेज२ जवटा जई-पाटीहरू जिलएर जअन्यत्र जडरेा जसरेको जर ज
हालसम्म जिवद्यालयकमा जसम्पकर्य मा जनआएकाल ेजखोजिी जकायकर्य जभइरहकेो जजिानकारी जभयको ज। ज

सझुावहरू
• हरेक जई-पाठिहरूल ेजिवद्याथीहरूको जिशिक्षण जिसकाइमा जप्रतभावकारीतिा जबिढ्न ेजहनुाल ेजपाठ्यपसु्तकको ज

सान्दिभर्यकतिा जअनसुार जसबि ैजई-पाठिहरूको जअिनवायकर्य जरूपमा जएकीकृति जिशिक्षण जगनपैछर्य ज।
• ई-पाठि जएकीकृति जिशिक्षणको जलािग जप्रताप्ति जभएका जउपकरणहरूको जयकथाथर्य जअवस्थाको जअिभलखे ज

अद्याविधक जगिररहन ुजपछर्य , जयकसवाट जिनिश्चिति जसमयक जसम्ममा जकुन जसामग्रिी, जकितिवटा जर जके जभएको ज
भन्न ेजजिानकारी जसहजि ैजप्रताप्ति जहनुसकोस ्ज।

• ई-पसु्तकालयकल ेजिवद्याथीहरूको जस्वअध्ययकन, जस्विवस्लषेण जर जनयकाखँोजिी जगन ेजवानीको जिवकास ज
गराउन ेजहनुाल ेजसमयक जसमयकमा जसबि ैजिवद्याथीहरूलाई जयकसको जप्रतयकोग जगनर्य जलगाउन ुजजिरूरी जहनु्छ ज।

• िवद्यालयकका जप्रतधानाध्यापक जवा जिनजिल ेजतिोकेको जव्यक्तिक्तल ेजतिािलम जिलएका जहरेक जिशिक्षकल ेजई-पाटी ज
एकीकृति जिशिक्षण जगिररहकेो जअवस्था जतिथा जउपकरणहरूको जिनरन्तर जअनगुमन जगिररहनपुछर्य ज।

• एकीकृति जिशिक्षणमा जसहभागी जिशिक्षकहरूल ेजसमयक जसमयकमा जयकसका जवारेमा जअनभुव जआदानप्रतदान ज
तिथा जछलफल जगिररहनपुछर्य ज।

• िवद्यालयकमा जप्रताप्ति जभएका जई-पाटी जलगायकतिका जउपकरणहरू जसम्बिित न्धिति जिवद्यालयकको जसम्पत्ती जभएको ज
हनुाल ेजयकीनको जिदघर्यकालीन जसरुिक्षति जप्रतयकोगका जवारेमा जसजिग जहनुपुछर्य ज।

• िवद्यालयकमा जएकीकृति जिशिक्षण जतिथा जउपकरणहरूको जअवस्थाका जवारेमा जसम्बिित न्धिति जिनकायकहरूमा ज
फोकल जिशिक्षक जवा जप्रतधानाध्यापक जिनरन्तर जसम्पकर्य  जगिररहनपुछर्य ज। ज
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