
िविद्यालयमा आधािरित तािलम प्रतितबदेन
डोटी

भ्रमण िमितः २०६९ पौष १० देिख १३ सम्म (२५-२८ िडसमे्बरि २०१२)

भ्रमणका उद्देश्यहर
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको आधारिभतू तािलममा सहभागी िशिक्षकहरका लागी िविद्यालयमा 

आधािरित तािलम सञ्चालन गन ु ।र्नु ।
• िशिक्षकहरलाई अभ्यास गरिाउँद ैिविद्यालय सभर्नुरि रि ई-पाटीहर अपडटे गरिाउन ु । ।
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको क्रममा िशिक्षकहरलाई कु । न ै प्रतािवििधक विा अप्रतािवििधक समस्या 

भएमा समाधान गनर्नु सहयोग गन ु ।र्नु । 

भ्रमण गिरिएका िविद्यालयहर

श्री     मष्टेश्वरि प्रताथमिमक िविद्यालय लडागडा डोटी    
• अवििध- पौष ११, २०६९ (२६ िडसमे्वरि २०१२)
• भ्रमण टोलीः 

टीकारिाज काकी साझा िशिक्षा ई-पाटी
       स ु ।िमत आचायर्नु साझा िशिक्षा ई-पाटी

िविद्यालयमा देिखएको अविस्था
यस िविद्यालयका ४ जना िशिक्षकहरु ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण िसकाइको आधारिभतू तािलममा 
सहभागी भएका िथमए । यी मध्य ेएकजना िशिक्षक िविदामा रिहकेाल े३ जना िशिक्षकहरुको कक्षा 
अविलोकन गिरि पषृ्ठपोषण िदइएको िथमयो । यस कायर्नुमा सहभागी िशिक्षक रि कक्षा सम्बि जन 
जानकारिी तल उल्लखे भएअन ु ।सारि रिहकेो िथमयो ।  

 अम्बादत्त जोशिी कक्षा ५ अङ्ग्रजेी हप्ता १६   Describing words
 जोगबहाद ु ।रि कडायत कक्षा ५ गिणत हप्ता ६ म ु ।द्रा
 िहमा साविद कक्षा ५ िविज्ञान हप्ता १ एकदिलय रि द ु ।ईदिलय िविरुविाहरु 

यस िबद्यालयका िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन तथमा ई-पाटी रि कक्षाकोठाको ब्यविस्थापन हदेार्नु 
देिखएका सबल पक्षहर तल उल्लखे गिरिए अन ु ।सारिका िथमए ।

 िविद्यालयमा ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लािग अलग्ग ैकक्षाकोठा रि उपय ु ।क्त फर्निनर्नुचरिहरु 
तयारि गिरिएको ।

 तािलममा सहभािग भएका िशिक्षकहरमा एकीकृत िशिक्षणको विारेिमा प्रतष्ट ब ु ।झाइ ।
 कक्षा ४ रि ५ िविद्याथमीहर ई-पाटीको आधारिभतू प्रतयोग गनर्नु सक्षम भएका ।
 एकीकृत कक्षा सञ्चालनको लािग अलग्ग ै रुिटन तयारि गिरि सोिह अन ु ।सारि  िशिक्षण 

भइरिहकेो । 
 िशिक्षकहरल ेई-प ु ।स्तकालय प्रतयोग गन ेगरेिका पाइयो । 
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एकीकृत  कक्षा  िशिक्षण अविलोकन पश्चात ् सब ै िशिक्षकहरुलाई  एकैठाउँ  रिाखरेि  ई-पाटी  एकीकृत 
िशिक्षणको क्रममा देिखएका रि िशिक्षणलाई थमप प्रतभाविकारिी विनाउन िशिक्षकहरलाई िदइएका म ु ।ख 
स ु ।झाविहरु यस अन ु ।सारि रिहकेा िथमए -

 एकीकृत  कक्षा  िशिक्षणको  क्रममा  आविाज  प्रतयोग  हु ।ने  िक्रयाकलापहरको  आविाज 
ब्यविस्थापनमा किठनाइ देिखएकोले सम ु ।ह िविभाजन गरेिरि १/१ जनाको मात्र आविाजको 
लागी ई-पाटी प्रतयोग गन ेविा िशिक्षकको मात्र ई-पाटी प्रतयोग गनर्नु जानकारिी िदएको ।

 िविद्याथमीको कक्षाकायर्नु ब्यविस्थापनको लागी जविचाटर्नु तयारि गिरिएको रि यसको िनयिमत 
प्रतयोग गनर्नु भिनएको ।

 चािजर्नुङ् र्याकविाट ई-पाटी िनकाल्दा रि रिाख्दा पालपैालो गन ेब्यविस्था िमलाउन ु । पछ र्नु ।
 िविद्याथमीहरुल ेई-पाटी खोल्दा रि अन गदार्नु एकैपटक गनर्नु लगाउन ु ।पछ र्नु ।
 ई-पाटीमा भएका शिब्दहरु उच्चारिण गदार्नु िशिक्षकल ेउच्चारिण नगिरि ई-पाटीविाट स ु ।नाउँदै 

िबद्याथमीहरुलाई उच्चारिण गनर्नु लगाउन े।
 ई-पाटीमा भएका िविषयविस्त ु ।हरु िविद्याथमीलाई न ैपालपैालो पढ्न लगाउन े।
 िविद्याथमीलाई गहृकायर्नु िदँदा बोडर्नुमा लिेखिदन ेरि कापीमा सानर्नु लगाउन े।
 कक्षा २ देिख ५ सम्मका सब ैिविद्याथमीहरुलाई ई-पाटी प्रतयोगमा अभ्यास गरिाउन े।
 ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षण गरिाउने सब ै िशिक्षकहरुले एकीकृत पाठयोजना तयारि गिरि 

सोिह अन ु ।सारि िशिक्षण गन े।
 िबद्याथमीहरुलाई ई-प ु ।स्तकालयको विारेिमा जानकारिी िदई प्रतयोगको समय छ ु ।ट्याइिदन े।

कक्षामा ई-पाटी एकीकृत कक्षा िशिक्षण भइरिहकेो समयमा िविद्यालय नटेविकर्नु को प्रतािवििधक अविस्था 
जाचँ गिरिएको िथमयो । लामो समयसम्म य ु ।िपयस बन्द भएको कारिण यसले काम नगरेिकाले 
लोडसिेडङ्को समयमा ई-पाटी तथमा िविद्यालय सभर्नुरि प्रतयोग गनर्नु किठन भएको पाइयो । यसको 
समाधानको लागी निजकैको विजारि िदपायलमा लगरेि चाजर्नु गन ेसल्लाह िदइयो । 

श्री     स ु ।नादेिवि उच्चमाध्यिमक िविद्यालय लडागडा  ,   डोटी  

• अवििध- पौष ११, २०६९ (२६ िडसमे्वरि २०१२)
• भ्रमण टोलीः 

स ु ।िनल पोखरेिल साझा िशिक्षा ई-पाटी                  
           स ु ।िमत आचायर्नु साझा िशिक्षा ई-पाटी

िविद्यालयमा देिखएको अविस्था
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण तािलममा सहभागी भएका िशिक्षक ४ जना 
• यस बाहके  िविद्यालयमा  ई-पाटी  एकीकृत  िशिक्षण  गनर्नु  अलग्ग ै कक्षाकोठा  तयारिी  तथमा 

िविद्यालय नटेविकर्नु  सटेअप रि फर्निनर्नुचरिहरुको ब्यविस्थापन गिरिएको पाइयो । 
• कक्षा अविलोकन तथमा पषृ्ठपोषण

 नविरिाज पाठक कक्षा २ नपेाली  
 हृदयनारिायण चौधरिी कक्षा ४ िविज्ञान 

2



 उत्तम कडायत कक्षा २ गिणत (तािलममा सहभागी नभएको िशिक्षक)
 शिरेिबहाद ु ।रि कु ।ञ्जडेा कक्षा ५ अङ्ग्रजेी (तािलममा सहभागी नभएको िशिक्षक)

यस िबद्यालयका िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन तथमा ई-पाटी रि कक्षाकोठाको ब्यविस्थापन हदेार्नु 
देिखएका सबल पक्षहर तल उल्लखे गिरिए अन ु ।सारिका िथमए ।

 िविद्याथमीहरुलाई िशिक्षकको ष्पष्ट िनदेशिन िथमयो । 
 िविद्यालयमा ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लािग अलग्ग ैकक्षाकोठा रि उपय ु ।क्त फर्निनर्नुचरिहरु 

तयारि गिरिएको ।
 एकीकृत कक्षा सञ्चालनको लािग अलग्ग ै रुिटन तयारि गिरि सोिह अन ु ।सारि  िशिक्षण 

भइरिहकेो । 
 तािलम अप्रताप्त िशिक्षकहरुल ेपिन सन्तोषजनक रुपमा एकीकृत कक्षा िशिक्षण गिरिरिहकेो ।

स ु ।झाविहरु
 केिह िविद्याथमीहरुलाई ई-पाटी खोल्ने रि बन्द गन ेतथमा ई-पाठमा जान अझै किठनाई 

देिखएकाल ेई-पाटी रि ई-पाठको विारेिमा थमप जानकारिी रि अभ्यास गरिाउन ु । जररिीछ  । 
 एकीकृत कक्षा सञ्चालनको क्रममा आविाज ब्यविस्थापनमा समस्याछ  । 
 हालसम्म ई-प ु ।स्तकालयको रिाम्ररिी प्रतयोग नभएकोल ेिशिक्षकहरुलाई रिाखरेि ई-प ु ।स्तकालयको 

प्रतयोगमा  साम ु ।िहक अभ्यास गरिाउनका  साथम ै यसलाई  िनयिमत प्रतयोग गनर्नु जानकारिी 
गरिाइयो । 

 कक्षा १ देिख ५ सम्म एकठाउँमा रि कक्षा ६ भन्दा मािथम अकै भविनमा कक्षा हु ।न ेगरेिको 
रि यी २ भविनको द ु ।रिी आधाघण्टा टाढा भएकाले कक्षा ६ का िविद्याथमीहरुलाई ई-पाटी 
प्रतयोग गन ेअविसरि निमल्न ेभएकाल ेसम्भवि भएसम्म १ देिख ६ सम्मको कक्षाहरु निजकै 
हु ।न ेविाताविरिण िमलाउन े।

 लामो समयसम्म चाजर्नु नगरेिकाल ेय ु ।पीयस नचल्न ेभएकाल ेनिजकैको बजारिमा लगरेि प ु ।नः 
चाजर्नु गन ु ।र्नुपन े। 

 अिधकतम िविद्याथमी सङ्खा ९० रिहकेो रि ई-पाटीको सङ्खा ३० मात्र रिहकेाल े१:२ विा 
१:३ गरेिरि चलाउन ु । पन ेदेिखयो ।  

श्री     मष्टमाण्डौँ उच्चमाध्यिमक िविद्यालय पोखरिी डोटी    
• अवििध- पौष १२, २०६९ (२७ िडसमे्वरि २०१२)
• भ्रमण टोलीः 

स ु ।िनल पोखरेिल
टीकारिाज काकी साझा िशिक्षा ई-पाटी

           स ु ।िमत आचायर्नु साझा िशिक्षा ई-पाटी

िविद्यालयमा देिखएको अविस्था
यस िविद्यालयका १२ जना िशिक्षकहरु ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण िसकाइको आधारिभतू तािलममा 
सहभागी  भएका िथमए । यी मध्ये ६ जना िशिक्षकहरुले ई-पाटी एकीकृत कक्षा िशिक्षण 
गिरिरिहकेोमा ३ जना िशिक्षक िविदामा रिहकेाले िविद्यालयमा रिहकेा ३ जना िशिक्षकहरुको कक्षा 
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अविलोकन गिरि पषृ्ठपोषण िदइएको िथमयो । यस कायर्नुमा सहभागी िशिक्षक रि कक्षा सम्बि जन 
जानकारिी तल उल्लखे भएअन ु ।सारि रिहकेो िथमयो ।  

 मदनरिाज जोशिी कक्षा ५ िविज्ञान सरिसफर्नाईमा हात ध ु ।न ु ।को महत्व  
 केशिवि भट्ट कक्षा ६ गिणत हप्ता १३ रुढ रि सयँ ु ।क्त सङ्खा
 िविश्वशे्वरि यादवि कक्षा ६ अङ्ग्रजेी हप्ता २       B Present Continuous Tense

यस िबद्यालयका िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन तथमा ई-पाटी रि कक्षाकोठाको ब्यविस्थापन हदेार्नु 
देिखएका सबल पक्षहर तल उल्लखे गिरिए अन ु ।सारिका िथमए ।

 िविद्यालयमा ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लािग अलग्ग ैकक्षाकोठा रि उपय ु ।क्त फर्निनर्नुचरिहरु 
तयारि गिरिएको ।

 तािलममा सहभािग भएका िशिक्षकहरमा एकीकृत िशिक्षणको विारेिमा प्रतष्ट ब ु ।झाइ ।
 एकीकृत कक्षा सञ्चालनको लािग अलग्ग ै रुिटन तयारि गिरि सोिह अन ु ।सारि  िशिक्षण 

भइरिहकेो । 
 िशिक्षकहरल ेमात्र ई-प ु ।स्तकालय प्रतयोग गन ेगरेिका पाइयो । 
 कक्षामा िविद्याथमी सङ्खा बढी भएका रि ई-पाटी ३० विटा मात्र भएकाले १:२ विा १:३ 

गरेिरि कक्षा िशिक्षण गन ेगरेिको पाइयो ।

एकीकृत  कक्षा  िशिक्षण अविलोकन पश्चात ् सब ै िशिक्षकहरुलाई  एकैठाउँ  रिाखरेि  ई-पाटी  एकीकृत 
िशिक्षणको क्रममा देिखएका रि िशिक्षणलाई थमप प्रतभाविकारिी विनाउन िशिक्षकहरलाई िदइएका म ु ।ख 
स ु ।झाविहरु यस अन ु ।सारि रिहकेा िथमए -

 एकीकृत  कक्षा  िशिक्षणको  क्रममा  आविाज  प्रतयोग  हु ।ने  िक्रयाकलापहरको  आविाज 
ब्यविस्थापनमा किठनाइ देिखएकोले सम ु ।ह िविभाजन गरेिरि १/१ जनाको मात्र आविाजको 
लागी ई-पाटी प्रतयोग गन ेविा िशिक्षकको मात्र ई-पाटी प्रतयोग गनर्नु जानकारिी िदएको ।

 िविद्याथमीको कक्षाकायर्नु ब्यविस्थापनको लागी जविचाटर्नु तयारि गिरिएको रि यसलाई समय 
समयमा पालो पिरिवितर्नुन गिरि िनयिमत प्रतयोग गनर्नु भिनएको ।

 ई-पाटीमा भएका शिब्दहरु उच्चारिण गदार्नु िशिक्षकल ेउच्चारिण नगिरि ई-पाटीविाट स ु ।नाउँदै 
िबद्याथमीहरुलाई उच्चारिण गनर्नु लगाउन े।

 ई-पाटीमा भएका िविषयविस्त ु ।हरु िविद्याथमीलाई न ैपालपैालो पढ्न लगाउन े।
 िविद्याथमीलाई गहृकायर्नु िदँदा बोडर्नुमा लिेखिदन ेरि कापीमा सानर्नु लगाउन े।
 ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षण गरिाउने सब ै िशिक्षकहरुले एकीकृत पाठयोजना तयारि गिरि 

सोिह अन ु ।सारि िशिक्षण गन े।
 िबद्याथमीहरुलाई ई-प ु ।स्तकालयको विारेिमा जानकारिी िदई प्रतयोगको समय छ ु ।ट्याइिदन े।

अन्त्यमा,
असल  िछ मिेक  नपेाल  सगँको  सहकायर्नुमा  साझा  िशिक्षा  ई-पाटीविाट  डोटी  िजल्लाका  ३  विटा 
िविद्यालयहरुमा यस ैशििैक्षक सत्र देिख ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको कायर्नु स ु ।र गिरिएको हो । यस 
क्रममा ३ विटा िविद्यालयका २० जना िशिक्षकहरुलाई ई-पाटी एकीकृत कक्षा िशिक्षणको सातिदने 
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आधारिभतू तािलम उपलव्ध गरिाइएको िथमयो । यस पश्चात ्सब ै िविद्यालयमा ई-पाटी उपलव्ध 
गरिाउन ु ।का साथम ैिविद्यालय नटेविकर्नु  समते सटेअप गिरिएकोछ  । यो भ्रमण िविद्यालयमा िशिक्षकहरुलाई 
एकीकृत िशिक्षण गनर्नु आविश्यक सहयोग गनर्नुका लागी िविद्यालयमा आधािरित तािलमको रुपमा गिरिएको 
िथमयो । 

• २ विटा उच्चमाध्यिमक िविद्यालयहरुमा िविद्याथमी सखँा बिढ भएको रि ई-पाटीको सखँा कम 
भएकाल ेप्रतभाविकारिी एकीकृत िशिक्षण गनर्नु किठनाइ भएको पाईयो । 

• स ु ।नादेिवि उच्चमाध्यिमक िविद्यालयका िशिक्षकहरु आधारिभतू तािलममा कम उपि जस्थती भएकाले 
सब ैकक्षा रि िविषयहरुको ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण हु ।न नसकेको पाइयो ।

• स ु ।नादेिवि उच्चमाध्यिमक िविद्यालयको प्रताथमिमक रि मािथमल्लो कक्षा िशिक्षणहु ।ने भविन एकअकार्नुमा 
टाढा भएकाल ेकक्षा ६ को िविद्याथमीहरुल ेई-पाटी कम प्रतयोग गनर्नु पाएको अविस्था छ  ।

• सब ैिविद्यालयहरुमा ई-प ु ।स्तकालयको कम प्रतयोग भएको पाइयो ।
• मष्टशे्वरि प्रतािवि रि स ु ।नादेिवि उच्चमािविको य ु ।िपयस लामो समयसम्म िविद्य ु ।त लाइन अफर्न भएका 

कारिण चाजर्नु हु ।न समस्या भएकाल ेअसल िछ मिेकसगँको सहकायर्नुमा सम्वि जनत िविद्यालयहरुले 
न ैनिजकैको विजारिमा लगी चाजर्नु गन ेब्यविस्था िमलाउन स ु ।झावि िदइयो ।        

• असल िछ मकेी नपेालको स्थानीय कायार्नुलयविाट पिन यी िविद्यालयहरुमा अन ु ।गमन गन ेब्यविस्था 
गिरिएमा कायर्नुक्रम थमप प्रतभाविकारिी हु ।न ेदेिखन्छ  । 
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केही फर्नोटोहर

 Figure 1 मष्टेश्वरि प्रतािविको ई-पाटी एकीकृत 
कक्षा 

 Figure 2 स ु ।नादेिवि  उच्चमाध्यिमक 
िविद्यालयको कक्षा 

 Figure 3 मष्टमाण्डौँ  उच्चमाध्यिमक 
िविद्यालयको कक्षा िशिक्षण 

 Figure 4 मष्टमाण्डौँ  उच्चमाध्यिमक 
िविद्यालयका  िविद्याथमीहरु  ई-पाटीमा  अभ्यास 
गदै 
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