ई-पाट� हस्तान्तरण तथा �ब�ालयमा आधा�रत तािलमको �ितवे
क�पलवस्त

कायर् �ववरण �ी पञ्च िनमा�व ै
ब जलपुरमा  -पाट� हस्तान्तरण तथा �ी नेपालरा��य िनमा�ब च�र� र �

महेन्� �ाथिमक �व�ालय तौिलहवामा �ब�ालयमा आधा�रत तािलम सञ्चालन
िमितः २०६८ बैशाख १९ दे�ख २२ गते सम्म४ �दन (May 2-5, 2011)
�मण टोली
•
•

ट�काराज काक� साझा िशक्षा-पाट� सानेपा लिलतपुर
आयुष वन्त साझा िशक्ष-पाट� सानेपा लिलतपुर

�मणको उ�े श्

यस �मणका �मुख उ�े श्य यस अनुसार रहेका िथए

1. गत म�हना भएको ई -पाट� एक�कृ त िशक्षण तािलममा भाग िलएका नयाँ िश हरको �ब�ालयमा
आधा�रत तािलमको रूपमा कक्षािशक्षण अवलोकन तथा पृ�पोषण उपलव्ध गर

2. �ी पञ्च िनमा�व ै
ब जलपुरमा कक्५ का लागी ई-पाट� हस्तान्तरण गनुर्
�बस्तृत �ववर
•

२०६८ बैशाख १९ गते �ी पञ्च िनमा�व ै
ब जलपुरमा �ब�ालयका �धानाध्यापक जगतराज रेग्मील
कक्ष५ का लागी २७ ओटा ई-पाट� हस्तान्तरण गरेको

•

२०६८ बैशाख २० गते �ी नेपाल रा��य िनमा�व च�र�का िशक्षकहरुक -पाट� एक�कृ त िशक्षणक

कक्षा अवलोकन ग�र आवश्यक पृ�पोषण उपलव्ध गराइए
िशक्षक
o
o
o
o
•

  कक्षा   �वषय

राममंगल पासी

कृ ष्णकुमार मी�

रेशम गीर�

देवु मल्ल

कक्ष३

कक्२

कक्ष४
कक्४

-पाठ

ग�णत

रेखाखण्

ई

अं�ेजी

नेपाली

-पाट� प�रचय कक्
Warning

आज पय�य छु�ट्

२०६८ बैशाख २१ गते �ी महेन्� �ा�व तौिलहवामा िशक्षकहरु -पाट� एक�कृ त िशक्षणको कक
अवलोकन ग�र आवश्यक पृ�पोषण उपलव्ध गराइएको
o

•

िमना शमार्

कक्५ �वज्ञान   एकदलीय र दुईदलीय �बरूव

पृ�पोषण- कक्षा अवलोकनको �ममा -पाट� एक�कृ त िशक्षण गन� सबै िशक्षकहरूको सहभा

रहेको िथयो । मािथ उल्ले�खत िशक्षकहरूको कक्षा अवलोकनप�ायत् सामु�हक पृ�पोषणको

�दने काम भएको िथयो । यस अवस्थामा �दइएका के�ह पृ�पोषण यस अनुसार िथए–
1

o

ई-पाट� िनकाल्न र रा� लाई िभडभाड भएकाले पालो िमलाउने वा यस्तै अन्य �वक

�योग गरेको भए वेश हुने िथयो ।
o
o

ई-पाठहरूको आवाज र समय व्यवस्थापनमा ध्यान �दएको भए उपयु� हुने िथ

उच्चारण गनुर्पन� शब्दहरू �व�ाथ�हरू आफ-पाट�वाट सुनेर उच्चारण गनर् लगाएको भ

रा�ो हुने िथयो ।
o
o
•

ई-पाट� एक�कृ त िशक्षण गनुर्पुवर् िशक्षकले रा�र� तयार� गनुर् ज

�ब�ाथ�हरूलाई चरणब� िनद�शन �दएको खण्डमा अल्मिलने सम्भावना कम हु

�ी नेपालरा��य िनमा�ब च�र� र �ी महेन्� �ाथिमक �व�ालय तौिलहवामा -पाट� सामु�हक �योग
�विध (Shared Model) अपनाएर एक�कृ त कक्षा िशक्षण गनुर्पन� जानकार� गराइ

अन्,
•

�जल्ला िशक्षा कायार्लयमा गएर यस �मणको उ�ेश्य र �व�ालयहरूमा पाइएको कुराहरूको
जानकार� गराएको ।

•

�ी नेपालरा��य िनम्नमाध्यिमक �व�ालयमा -पाट�हरूको सुरक्षाको लागी हरेक कक्षामा दर

वनाउँदै गरेको पाइएको ।
•

�ी महेन्� �ा�व तौिलहवामा िशक्षकहरूले बताए अनुस

गरेको र बढ� मा�ामा �ाङ् हुने समस्या भएको

2

-पाट� प�हलेको भन्दा चाडै ताितने

