
िविद्यालयमा आधािरित तािलम प्रतितबेदन
बागलुङ्

भ्रमण िमितः २०६९   माघ २० देिख २८ गते सम्म (०२-१० फेब्रअुरिी २०१३)

भ्रमणका उदे्दश्यहर
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको आधारिभूत तािलममा सहभागी हरिके िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन गरिी पृष्ठपोषण िदनु । 
• िशिक्षकहरलाई अभ्यास गरिाउँद ैिविद्यालय सभररि रि ई-पाटीहर अपडेट गरिाउनु ।
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको क्रममा िशिक्षकहरलाई कुन ैप्रतािवििधक विा अप्रतािवििधक समस्या भएमा समाधान गनर सहयोग गनुर । 

भ्रमण टोली
• टीकारिाज काकी साझा िशिक्षा ई-पाटी
• सुिमत आचायर साझा िशिक्षा ई-पाटी
• आदेशि भेटविाल काठमाण्डौ िविश्वििविद्यालय
• उिमरला पोखरिले काठमाण्डौ िविश्वििविद्यालय

भ्रमण गिरिएका िविद्यालयहर रि सम्पन्न भएका िक्रयाकलापहर

श्री     गणेशि माध्यिमक िविद्यालय ठा ँटी नारिायणस्थान बाग्ल ुङ्   
• अवििध- माघ २१ रि २२, २०६९ (३ रि ४ फेब्रुअरिी २०१३)

िविद्यालयमा     दे िखएको     अविस्था  
यस िविद्यालयका ६ जना िशिक्षकहर ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण िसकाइको आधारिभूत तािलममा सहभागी भएका िथए । यस भ्रमणको क्रममा 
तािलममा सहभागी सबै िशिक्षकहरको एकीकृत कक्षा अविलोकन गिरि पृष्ठपोषण िदइएको िथयो । एकीकृत कक्षा िशिक्षण गने िशिक्षक रि कक्षा 
सम्बि जन्ध जानकारिी तल उल्लेख भएअनुसारि रिहेको िथयो ।
  

 िविमल गौतम कक्षा ५ िविज्ञान हप्ता ८ Deforestation 

 िविरिने्द्र के. सी. कक्षा २ िविज्ञान हप्ता ७ Heat and Light 

 चुडामणी सुवेिदी कक्षा ४ अङ्ग्रेजी हप्ता १८ Little red riding hood I 

 रिाधादेिवि शिमार कक्षा ३ अङ्ग्रेजी हप्ता २१ Past Tense

 गणेशि िवि. क. कक्षा ६ गिणत हप्ता १६ Types of Angle

 पे्रतमप्रतसाद रिगे्मी कक्षा ३ नेपाली हप्ता ६ पिहरिो 

यस िबद्यालयका िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन गदार दिेखएका सबल पक्षहर तल उल्लखे गिरिए अनुसारिका िथए ।
 तािलममा सहभािग भएका िशिक्षकहरमा एकीकृत िशिक्षणको विारिमेा प्रतष बुझाइ रि ई-पाठ प्रतयोगमा प्रतितविद्ध ।
 िविद्याथीहर ई-पाटीको  आधारिभूत प्रतयोग गनर सक्षम हुनका साथै रिमाईलो मािन प्रतयोग गिरिरिहेका ।
 एकीकृत कक्षा सञ्चालनको लािग अलग्गै रिटन तयारि गिरि सोिह अनुसारि िशिक्षण भइरिहेको ।
 चािजरङ् रि्याकविाट ई-पाटी िनकाल्दा रि रिाख्दा पालैपालो रिाख्ने ब्यविस्था िमलाईएको ।
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 िशिक्षक िविमल पौडेललाई फोकल िशिक्षक तोिकएको ।
एकीकृत कक्षा िशिक्षण अविलोकन पश्चात् सबै िशिक्षकहरलाई एकैठाउँ रिाखेरि ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको क्रममा देिखएका रि िशिक्षणलाई थप 
प्रतभाविकारिी विनाउन िशिक्षकहरलाई िदइएका मुख्य सुझाविहर यस अनुसारि रिहेका िथए -

 एकीकृत  कक्षा िशिक्षणको क्रममा आविाज प्रतयोग  हुने  िक्रयाकलापहरको  आविाज ब्यविस्थापनमा  किठनाइ देिखएकोले  समुह 
िविभाजन गरिरेि १/१ जनाको मात्र आविाजको लागी ई-पाटी प्रतयोग गने विा िशिक्षकको मात्र ई-पाटी प्रतयोग गनर जानकारिी िदएको ।

 िविद्याथीको कक्षाकायर ब्यविस्थापनको लागी जविचाटर तयारि गिरिएको रि यसको िनयिमत प्रतयोग गनर भिनएको ।
 कक्षाकोठा सञ्चालनका िनयमहर रि ई-पाटी सुरिक्षाका िनयमहर तयारि गिरि कक्षामा टाँस्ने रि यसविारिे िविद्याथीहरलाई जानकारिी 

गरिाउनु आविश्यकछ ।
 आज के िसक्दछैौ भन्ने कुरिाको जानकारिी िदद ैबोडरमा लेिखिदने ।
 िविद्याथीहरले ई-पाटी खोल्दा रि अन गदार एकैपटक गनर लगाउनुपछर  ।
 ई-पाटीमा भएका शिब्दहर उच्चारिण गदार िशिक्षकले उच्चारिण नगिरि ई-पाटीविाट सुनाउँद ैिबद्याथीहरलाई उच्चारिण गनर लगाउने ।
 ई-पाटीमा भएका िविषयविस्तुहर िविद्याथीलाई नै पालैपालो पढ्न लगाउने ।
 िविद्याथीलाई गृहकायर िदँदा बोडरमा लेिख िदने रि कापीमा सानर लगाउने ।
 ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षण गरिाउने सब ैिशिक्षकहरले एकीकृत पाठयोजना तयारि गिरि सोिह अनुसारि िशिक्षण गने ।
 िबद्याथीहरलाई ई-पुस्तकालयको विारिमेा जानकारिी िदई प्रतयोगको समय छुट्याइिदने ।
 अन्यकक्षाका िविद्याथीहरलाई पिन ई-पुस्तकालय प्रतयोगका विारिमेा जानकारिी िदइ प्रतयोगको विाताविरिण िमलाउने ।

कक्षा ब्यविस्थापन
यस िविद्यालयमा ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षणको लागी अलग्गै कक्षाकोठा तथा उपयकु्त फिनरचरि तयारि गिरि कक्षा िशिक्षण भइरिहेको पाइयो । ई-

पाटी  एिककृत कक्षािशिक्षण भइरिहेको  कोठामा  िविद्यालय नेटविकर  गिरिएको  भएपिन  सभररि  चािह  िविद्यालयका  अन्य कम्प्यटुरि  भएका  कोठामा 
रिािखएको पाइयो । सभररिविाट तारिका माध्यमविाट ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण हुने  कोठामा ई-पुस्तकालय प्रतयोग हुने ब्यविस्था िमलाइएकोछ । 
िशिक्षकहरले पिन ई-पुस्तकालयको प्रतयोग गरिकेो  नपाएइकोले  सबै  िशिक्षकहरलाई एकै ठाउँमा रिाखेरि ई-पुस्तकालयको जानकारिी,  प्रतयोगको 
तिरिका रि यसको उपयोगीताविारिे विताउँदै अभ्यास गरिाइयो । यसविाट आगामी िदनमा िशिक्षकहरले ई-पुस्तकालय प्रतयोग गनर तथा िविद्याथीहरलाई 
पिन यसको प्रतयोगको विाताविरिण िमलाउने बताएकाछन् । यस भ्रमणमा िविद्यालयमा रिहेका २३ विटा डेक्सटप कम्प्यटुरिहरमा नेटवििकर ङ् गिरि 
िशिक्षकहरलाई ई-पुस्तकालय रि ई-पाठमा अभ्यास गरिाइयो साथै िविद्यालय सभररि अपडेट गिरियो ।

• यस िविद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमविाट कक्षा िशिक्षण हुने भएकाले गिणत िविषयका ई-पाठहर पिन अङ्ग्रेजी माध्यमविाट तयारि भएका 
भए बेशि हुनेकुरिा िशिक्षकहरले विताएका िथए ।

• एउटा ई-पाटीमा प्रतािवििधक खरिािवि देिखएकाले ममरतका लागी कायारलयमा िफतार ल्याईयो ।

श्री     प ृथ्विी  उच्चमाध्यिमक िविद्यालय अमलाचौरि बागलुङ्  

• अवििध- माघ २३ रि २४, २०६९ (५ रि ६ फेब्रुअरिी २०१३)

िविद्यालयमा     दे िखएको     अविस्था  
यस िविद्यालयका ६ जना िशिक्षकहर ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण िसकाइको आधारिभूत तािलममा सहभागी भएका मध्ये ५ जना रि एकजना 
िशिक्षक सीता शिमारले  तािलम निलइकन एकीकृत िशिक्षण गिरिरिहेकोले उहा समेत ६ जना िशिक्षकहरको एकीकृत कक्षा अविलोकन गिरि 
पृष्ठपोषण िदइएको िथयो । आधारिभूत तािलम िलएको िशिक्षक मुिक्तप्रतसाद शिमार िविदामा रिहेकाले कक्षा अविलोकन गनर  सिकएन । एकीकृत 
कक्षा िशिक्षणमा सहभागी िशिक्षक रि कक्षा सम्बि जन्ध जानकारिी तल उल्लेख भएअनुसारि रिहेको िथयो । 
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 पे्रतमप्रतसाद रिगे्मी कक्षा ३ िविज्ञान हप्ता २ जनाविरिका खाना रि खाने तिरिका 
 पे्रतमप्रतसाद ढकाल कक्षा ३ गिणत हप्ता १९ स्तम्भ लेखािचत्र  
 तेजुरिाम िवि. क. कक्षा ४ गिणत हप्ता २४ क्रमजोडा सङ्ख्या 
 सुरिज समुि जन्द्रया कक्षा ६ अङ्ग्रेजी हप्ता १ Alphabetical order 

 सीता शिमार कक्षा ४ िविज्ञान हप्ता २ ढाड भएका रि नभएका जनाविरिहर (तािलम निलइकन एकीकृत िशिक्षण गिरिरिहेको िशिक्षक)

 बुिद्धप्रतसाद शिमार कक्षा ५ अङ्ग्रेजी हप्ता १४ Present and Past 

यस िबद्यालयका िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन तथा ई-पाटी रि कक्षाकोठाको ब्यविस्थापन हेदार  देिखएका सबल पक्षहर तल उल्लेख गिरिए 
अनुसारिका िथए ।

 तािलममा सहभािग भएका िशिक्षकहरमा एकीकृत िशिक्षणको विारिमेा प्रतष बुझाइ रिहेको ।
 िविद्याथीहर ई-पाटीको आधारिभूत प्रतयोग गनर सक्षम हुनका साथै रिमाईलो मािन प्रतयोग गिरिरिहेका ।
 चािजरङ् रि्याकविाट ई-पाटी िनकाल्दा रि रिाख्दा पालैपालो रिाख्ने ब्यविस्था िमलाईएको ।
 िविद्याथीहरलाई िशिक्षकको ष्पष िनदेशिन िथयो । 
 तािलम अप्रताप्त एकजना िशिक्षकले पिन सन्तोषजनक रपमा एकीकृत कक्षा िशिक्षण गिरिरिहेको ।
 कक्षाकोठा सञ्चालनका िनयमहर रि ई-पाटी सुरिक्षाका िनयमहर तयारि गिरि कक्षामा टाँसी िविद्याथीहरलाई जानकारिी गरिाइएको । 
 िशिक्षक पे्रतमप्रतसाद ढकाललाई फोकल िशिक्षक तोिकएको ।

कक्षा अविलोकन पश्चात् िशिक्षकलाई उपलव्ध गरिाइएका सुझाविहर
 एकीकृत  कक्षा िशिक्षणको क्रममा आविाज प्रतयोग  हुने  िक्रयाकलापहरको  आविाज ब्यविस्थापनमा  किठनाइ देिखएकोले  समुह 

िविभाजन गरिरेि १/१ जनाको मात्र आविाजको लागी ई-पाटी प्रतयोग गने विा िशिक्षकको मात्र ई-पाटी प्रतयोग गनर जानकारिी िदएको ।
 िविद्याथीको कक्षाकायर ब्यविस्थापनको लागी जविचाटर तयारि गिरिएको रि यसको िनयिमत प्रतयोग गनर भिनएको ।
 िविद्याथीहरले ई-पाटी खोल्दा रि अन गदार एकैपटक गनर लगाउनुपछर  ।
 ई-पाटीमा भएका शिब्दहर उच्चारिण गदार िशिक्षकले उच्चारिण नगिरि ई-पाटीविाट सुनाउँद ैिबद्याथीहरलाई उच्चारिण गनर लगाउने ।
 एकीकृत िशिक्षणको समयमा िशिक्षक आफुले पिन ई-पाटी प्रतयोग गने ।
 आज के िसक्दछैौ भन्ने कुरिाको जानकारिी िदद ैबोडरमा लेिखिदने ।
 ई-पाटी खलु्द ैगदार रि विन्द हुँद ैगदारको समय सदपुयोग गने विा िविद्याथीलाई केिह काम िदने ।
 ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षण गने सबै िशिक्षकले एकीकृत पाठयोजना तयारि गिरि सोिह अनुसारि िशिक्षण गने ।
 िबद्याथीहरलाई ई-पुस्तकालयको विारिमेा जानकारिी िदई प्रतयोगको समय छुट्याइिदने ।
 अन्यकक्षाका िविद्याथीहरलाई पिन ई-पुस्तकालय प्रतयोगका विारिमेा जानकारिी िदइ प्रतयोगको विाताविरिण िमलाउने ।
 िशिक्षक तािलम िनदेिशिका रि पाठिविविरिणको प्रतयोग गने ।
 कक्षा ६ मा ८४ जना िविद्याथीहर एकै कक्षामा रिािख कक्षा िशिक्षण गिरिरिहेको कारिणले हरिके िविद्याथीलाई एकएक विटा ई-पाटी 

प्रतयोग गनर किठनाई भएकाले सेक्सन छुट्याएरि कक्षा िशिक्षण गनुर थप प्रतभाविकारिी हुन्छ ।

कक्षा ब्यविस्थापन
यस िविद्यालयमा ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षणको लागी अलग्गै कक्षाकोठा तथा उपयकु्त फिनरचरि तयारि गिरि कक्षा िशिक्षण भइरिहेको पाइयो । 
ई-पाटी एिककृत कक्षािशिक्षण भइरिहेको कोठामा िविद्यालय नेटविकर  गिरिएको भएपिन सभररि चािह िविद्यालयका कम्प्यटुरि भएका अन्य कोठामा 
रिािख सभररिविाट तारिका माध्यमविाट ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण हुने कोठामा ई-पुस्तकालय प्रतयोग हुने ब्यविस्था िमलाइएकोछ । यसै िबचमा 
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िविद्यालय सभररि अपडेट गिरियो । िशिक्षकहरले पिन ई-पुस्तकालयको प्रतयोग गरिकेो नपाएइकोले सबै िशिक्षकहरलाई एकै ठाउँमा रिाखेरि ई-

पुस्तकालयको जानकारिी, प्रतयोगको तिरिका रि यसको उपयोगीताविारिे विताउँदै अभ्यास गरिाइयो । यसविाट आगामी िदनमा िशिक्षकहरले ई-

पुस्तकालय प्रतयोग गनर तथा िविद्याथीहरलाई पिन यसको प्रतयोग गनर िदने प्रतितविद्धता जनाएकाछन् । 

श्री     जनता उच्चमाध्यिमक िविद्यालय पािह रिाङ्खानी बागलुङ्   
• अवििध- माघ २५ रि २६, २०६९ (७ रि ८ फेब्रुअरिी २०१३)

अन्य िविद्यालयमा जस्तै यस िविद्यालयका पिन ६ जना िशिक्षकहर ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण िसकाइको आधारिभूत तािलममा सहभागी भएका िथए 
। तािलम िलएपश्चात् िविद्यालयको रिटन पिरिवितरन गरिरेि तािलममा सहभागी भएका मध्ये ३ जना रि तािलम निलएका ६ जना िशिक्षकहरले ई-पाटी 
एकीकृत कक्षा िशिक्षण गिरिरिहेको पाइयो । यसरिी ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षण गिरिरिहेका ९ जना मध्ये प्रतधानाध्यापक िविद्यालयको कामले विािहरि 
रिहेकाले विाँकी ८ जना िशिक्षकहरको एकीकृत कक्षा अविलोकन गिरि पृष्ठपोषण िदइएको िथयो । एकीकृत िशिक्षणमा सहभागी िशिक्षक रि कक्षा 
सम्बि जन्ध जानकारिी तल उल्लेख भए अनुसारि रिहेको िथयो ।

  
तािलम िलएरि एकीकृत िशिक्षण गिरिरिहेका िशिक्षकहर
 भिविश्विरि आचायर कक्षा ५ अङ्ग्रेजी हप्ता ८ Contractions  

 तारिादेिवि शिमार कक्षा ३ गिणत हप्ता ९ गुणन 
 टीकादेिवि शिमार कक्षा ३ नेपाली हप्ता १० महामारिी

तािलम निलइकन एकीकृत िशिक्षण गिरिरिहेका िशिक्षकहर
 लिलत थापा कक्षा २ अङ्ग्रेजी हप्ता ११ Birds   

 आत्मारिाम शिमार कक्षा ६ गिणत हप्ता २ िकनमेल
 कमल पौडेल कक्षा ५ गिणत हप्ता १२ िभन्न, दशिमलवि रि प्रतितशितको रपान्तरिण 
 टुकनाथ शिमार कक्षा ४ अङ्ग्रेजी हप्ता ८ Opposite words 

 महेन्द्र शिमार कक्षा ५ िविज्ञान हप्ता १० सुरििक्षत खेितका उपायहर

यस िबद्यालयका िशिक्षकहरको कक्षा अविलोकन तथा ई-पाटी रि कक्षाकोठाको ब्यविस्थापन हेदार  देिखएका सबल पक्षहर तल उल्लेख गिरिए 
अनुसारिका िथए ।

 तािलममा सहभािग भएका िशिक्षकहरमा एकीकृत िशिक्षणको विारिमेा प्रतष बुझाइ रिहेको रि तािलममा सहभागी िशिक्षकहरले अन्य 
िशिक्षकहरलाई ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणका विारिमेा जानकारिी िदएको ।

 िविद्याथीहर ई-पाटीको आधारिभूत प्रतयोग गनर सक्षम हुनका साथै रिमाईलो मािन प्रतयोग गिरिरिहेका ।
 चािजरङ् रि्याकविाट ई-पाटी िनकाल्दा रि रिाख्दा पालैपालो रिाख्ने ब्यविस्था िमलाईएको ।
 िविद्याथीहरलाई िशिक्षकको ष्पष िनदेशिन िथयो । 
 ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको अलग्गै रिटन तयारि पािरि प्रतयोग भइरिहेको ।
 ई-पाटी सुरिक्षाका िनयमहर तयारि गिरि कक्षामा टाँसी िविद्याथीहरलाई जानकारिी गरिाइएको । 
 सबै िशिक्षक तथा िविद्याथीहरले ई-पुस्तकालयको प्रतयोग गरिकेा ।
 तािलम अप्रताप्त िशिक्षकहरले पिन तािलम प्रताप्त िशिक्षकहरको सहयोगमा सन्तोषजनक रपमा एकीकृत कक्षा िशिक्षण गिरिरिहेको ।
 तािलम प्रताप्त िशिक्षक शििशिधरि पौडेलको एकीकृत कक्षा िशिक्षण नपरिे पिन फोकल िशिक्षकको िजम्मेविारिी िदएकाले िजम्मेविारिी पुरिा 

गिरिरिहेको ।  
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कक्षा अविलोकन पश्चात् िशिक्षकलाई उपलव्ध गरिाइएका सुझाविहर
 एकीकृत  कक्षा िशिक्षणको क्रममा आविाज प्रतयोग  हुने  िक्रयाकलापहरको  आविाज ब्यविस्थापनमा  किठनाइ देिखएकोले  समुह 

िविभाजन गरिरेि १/१ जनाको मात्र आविाजको लागी ई-पाटी प्रतयोग गने विा िशिक्षकको मात्र ई-पाटी प्रतयोग गनर जानकारिी िदएको ।
 िविद्याथीको कक्षाकायर  ब्यविस्थापनको लागी जविचाटर  रि कक्षाकोठा सञ्चालनका िनयमहर तयारि गिरि यसको िनयिमत प्रतयोग गनर 

भिनएको ।
 कक्षाकायर सम्पन्न गने िविद्याथीहरलाई थप हौसला िदने रि िमलेन भन्ने आविाज आएको ितरि सहयोग गने ।
 एकीकृत िशिक्षणको समयमा िशिक्षक आफुले पिन ई-पाटी प्रतयोग गने ।
 िविद्याथीहरले ई-पाटी खोल्दा रि अन गदार एकैपटक गनर लगाउनुपछर  ।
 ई-पाटीमा भएका शिब्दहर उच्चारिण गदार िशिक्षकले उच्चारिण नगिरि ई-पाटीविाट सुनाउँद ैिबद्याथीहरलाई उच्चारिण गनर लगाउने ।
 ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षण गरिाउने सब ैिशिक्षकहरले एकीकृत पाठयोजना तयारि गिरि सोिह अनुसारि िशिक्षण गने ।
 िशिक्षक तािलम िनदेिशिका रि पाठिविविरिणको प्रतयोग गने ।
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केही   ति जस्विरिहर  

Figure 1 गणेशि मािविको ई-पाटी एकीकृत कक्षा 

Figure 2 गणेशि मािविको ई-पाटी एकीकृत कक्षा िशिक्षण

Figure 3 गणेशि मािविमा एकीकृत िशिक्षण

Figure 4 जनता मािविमा अिभभाविकहरसँग छलफल

6



Figure 5 जनता मािविमा ई-पाटी चािजरङ ब्यविस्थापन

Figure 6 जनता मािविमा एिककृत िशिक्षण सहयोग

Figure 7 गणेशि माध्यिमक िविद्यालयको कक्षा िशिक्षण 

Figure 8 पथृ्विी उच्च माध्यिमक िविद्यालयका िविद्याथीहर  

Figure 9 िविद्याथीहर ई-पाठ अभ्यासमा ब्यस्त जनता मािविमा 

Figure 10 पिृ जथ्वि उच्चमािविको एकीकृत कक्षा िशिक्षण
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Figure 11 गणेशि मािविका िशिक्षकहर ई-पसु्तकालयमा अभ्यास गदै

Figure 12 िविद्याथीहर लाईनविद्ध भएरि ई-पाटी कक्षामा आउँदै  
जनता मािविमा
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