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�व�ालयमा आधा�रत तािलम 

डडेलधधरा 
 

• �मण िमितः २०६८ जे� २८ दे�ख असार ४ (११-१८ जधन २०११) 
• �मण टोलीः  ट�काराज काक� साझा िशका ा -पाट� 

धमरिसस अअर OLPC फोकल पसरन �जलला िशका कायारलय डडेलधधरा 
 

�मणका उ�ेशययह 

• गत बैशाख म�यनामा भएको ा -पाट� एक�कृत िशकणको आधारभरत तािलममा सयभागी िशककयहका लागी 
�व�ालयमा आधा�रत तािलम सञ्ालन गनधर ् 

• �व�ालयमा भएको सभरर र ा-पाट�यह अपडेट गनर िशककयहलाा िसकाउि दै र अैयास गराउनध ् 
• झोला तथा अनय साममीयह अपधग भएका �व�ालययहमा साममीयह पधयाररउनध ् 

 

�मण ग�रएका �व�ालययह 
 

• अविध- असार २९ र ३० २०६८ (१२-१३ जधन २०११) समम 

�ी सेलािलङ  ाथिमक �व�ालय बधडधम आिलताल 

• टोलीः  ट�काराज काक� साझा िशका ा -पाट� 
धमरिसस अअर OLPC फोकल पसरन �जलला िशका कायारलय डडेलधधरा 

 
�व�ालयमा दे�खएको अवसथा 

• जममा िशकक सस या ४+१=५ (एकजनाले कका १ मा मेड�टि स्ङ ग�ररयेको) 
• ा-पाट� एक�कृत िशकण तािलममा सयभागी भएका िशकक ४ जना  

• �व�ालयमा  ा� भएका जममा ९९ ओटा ा -पाट� मधये �व�ाथथ र िशककयहले  योग गरेर ५ ओटा वाि�क 
भएकाछन ्् 

• याल �व�ाथथ सस या कका १ दे�ख ५ समम  मशः ४५, १४, २१, ३१ र २३ जना रयेकाछन ्् 
• सभरर अपडेट गरेर िशककयहलाा िसकाउि दै ४० ओटा ा-पाट�यह अपडेट ग�रयो ् 
• कका अवलोकन तथा प�ृपोपण 

 �जतबयादधर मयरा कका ५ असमेजी Expressing words 

 गोपालिसस धामी कका ४ ग�णत सतय, �कनारा र िशपर�वनदध 
 लालबयादधर मयरा कका ३ असमेजी  Telling Time 

 मानबयादधर मयरा कका २ ग�णत ठधलासाना सङ यायह 

• रा�ापकयह 

 एक�कृत िशकणको वारेमा    बधझाअ 

 िशककयह यधवा भएका कारण ा-पाट�  ित ्ासो  भावकार�  योग गरेका  ्

 �व�ाथथयहलाा ा-पाट� घरमा लान �दने ग�रएको ् 
 �व�ाथथयह ा-पाट�को आधारभधत  योग गनर सकम भएका ् 
 ा-पाट� र कका कोठा सञ्ालनका िनयमयह ककाकोठामा रा�खएको ् 
 िशककयहले ा-पधसतकालय  योग गनन गरेका कका ४ र ५ का �व�ाथथयहलाा पिन िसकाएको ्  
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 पाठयोजना तयार िथयो तर एक�कृत िथएन , प�यलो �दनको प�ृपोपणका आधारमा दो�ो �दन 
एक�कृत पाठयोजना तयार गरेका िथए ् यरेकले एकएक  ओटा डायर�मा तयार गरेका ् 

 
• सधधार गनधरपनन 

 कका िशकणको  ममा आवाज आउने � याकलापयहको िशकणमा क�ठनाअ दे�खएको ् 
 �व�ालयको कायारलय तथा कका १ , २ र ३ का कोठायह पधरानो , सािघधरो र अिधयारो भएको ् 

�व�ालय सभरर तथा कका २ र ३ मा ा -पाट�यह रा�खएको ठाउिमा छानोवाट पानी ध्�यने 
दे�खएकाले सधरका गनर स्ेत गराअएको ् 

 कका ५ मा राउटर ा -पा�टको काटध रनमािथ राखेर काम ्लाअएको दे�खएकाले यथािशश ्ािडो 
िभ�ामा Fixed गनर सधझाव �दअएको ्  

 

यो �व�ालयमा प�यल ेदे�खनै ा -पाट� एक�कृत िशकण िसकाअको कायर भअरयेको र तािलम िलनवािक� िशककयह 
नभएकाले यसपटकको तािलममा सयभागी गराअएन ् अतः ययाि �व�ालयमा आधा�रत तािलम पिन सञ्ालन गनधर 
परेन ् तापिन ा-पाट� अपडेट लगायतका के�य कामयह गनधर जहर� िथयो ् ित मधये  

�ी जनजयोित िनमा�व यमतड, आिलताल 

• यस �व�ालयका िशकक लालबयादधरलाा सरसवित  ाथिमक �व�ालय बधडधममा वोलाा ा -पाट� अपडेट गनर 
िसकाअयो ् उनले �व�ालयवाट एक ा-पाट� िलएर आएका िथए ् 

• एउटा नयाि ्ाजरर बधझाअयो ् 
 

• अविध- असार ३१ र जे� १ २०६८ (१४-१५ जधन २०११) समम 

�ी सरसवित  ाथिमक �व�ालय काप�डगाउि, कैलपालमाणडड  

• टोलीः  ट�काराज काक� साझा िशका ा -पाट� 
धमरिसस अअर OLPC फोकल पसरन �जलला िशका कायारलय डडेलधधरा 

 
�व�ालयमा दे�खएको अवसथा  

• िशकक सस या जममा ५ जना मधये १ जना कका १ मा मेड�टि्ङ ग�ररयेको 
• ा-पाट� एक�कृत िशकण िसकाअ तािलममा सयभागी िशकक ४ जना  

• �व�ालयमा  ा� ८५ ओटा ा-पाट� मधये �व�ाथथ र िशककयहले  योग गरेर १३ ओटा वाि�क भएकाछन ्् 
• �व�ालयमा याल �व�ाथथ सस या कका १ दे�ख ५ समम  मशः २२, १७, १९, १३ र १८ जना रयेकाछन ्् 
• �व�ालय सभरर अपडेट गनधरका साथै िशककयहलाा िसकाउि दै ४५ ओटा ा-पाट�यह अपडेट ग�रयो ् 
• कका अवलोकन तथा प�ृपोपण 

 नवराज कापड� कका ३ ग�णत कोणको वगथकरण 

 खेमा पनेह कका ५ �वजान एकदिलय र दधअदिलय �वहवायह  

 ्ेतराज कापड� कका ४ ग�णत शधनयानत  

  ेमराज पनेह कका २ नेपाली िससय र खरायो  

• रा�ापकयह 

 एक�कृत िशकणको वारेमा रा�ो बधझाअ 

  ेमराज पनेह वायेक िशककयह यधवाभएका कारण ा-पाट�  ित ्ासो  भावकार�  योग गरेका ् 
 �व�ालयमा झोला भखरर माा  ा� भएकाले �व�ाथथयहलाा ा-पाट� घरमा लान न�दने ग�रएको 
 �व�ाथथयह ा-पाट�को आधारभधत  योग गनर सकम 

 ा-पाट� र कका कोठा सञ्ालनका िनयमयह ककाकोठामा रा�खएको 
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 िशककयहले ा-पधसतकालय  योग गनन गरेका कका ४ र ५ का �व�ाथथयहलाा पिन िसकाएको ्  

 पाठयोजना तयार िथयो तर एक�कृत िथएन , यरेक िशककले एक�कृत पाठयोजना तयार गनर 
एकएक  ओटा र�ज र तयार� अवसथामा रा�खएको 

 �व�ालय सभरर अपडेट गनधरका साथै िशककयहलाा िसकाउि दै ४० ओटा ा-पाट�यह अपडेट ग�रयो ् 
 ८० ओटा झोला बधझाअएको 

 
• सधधार गनधरपनन 

 कका िशकणको  ममा आवाज आउने � याकलापयहको एक�कृत िशकणमा क�ठनाअ दे�खएकाले 
सयजताका लािग �विभनन �वकलपयह �दअएको ् 

 �व�ालयको कका ४ पढाअ यधने कोठा पधरानो , सािघधरो र अिधयारो रयेछ ् ठाउि  ठाउिमा छानोवाट पानी 
ध्�यने दे�खएकाले ा-पाट� लगायतका उपकरणयहको सधरका गनर स्ेत गराअएको ् 

 कका ४ मा ा -पाट� रा� सधर�कत ठाउ नभएकाले कायारलयमा नै रा�खएको र २ मा ा -पाट�यह र 
राउटर भरअमा रा�खएकाले सधरकाको लािग टेवलमा रा� सललाय �दअएको 

 

• अविध- जे� २ २०६८ (१६ जधन २०११)  

�ी जनता  ाथिमक �व�ालय कोराल, कैलपालमाणडड 

• टोलीः  ट�काराज काक� साझा िशका ा -पाट� 
यस �व�ालयमा ा -पाट� एक�कृत िशकण िसकाअको कायर �वगतका वपरयहदे�ख भअरयेकाले यसपटक अनय िशककका 
अित�र� एकजना माा नयाि िशककले तािलममा सयभागी भएका िथए ्  

• �व�ालयमा समपनन ग�रएका कायरयह  
 िशकक िमनवयादधर भाटको कका ५ ग�णतको कका अवलोकन ग�र प�ृपोपण उपलपध गराअएको ्  

 �व�ालय सभरर र ३० ओटा ा-पाट� अपडेट गनर िसकाएको ् 
 

• अविध- जे� ३ २०६८ (१७ जधन २०११) 
�ी समैजी  ाथिमक �व�ालय याट, अजयमेह 

• टोलीः ट�काराज काक� साझा िशका ा-पाट� 
यो �व�ालय पिन कायर मका लािग पधरानो �व�ालय यो ् तापिन एकजना नयाि िशककले तािलम िलएको र अनय 
समव�नधत कायरभएकाले यस �व�ालयको �मण ग�रएको िथयो ् यस �व�ालयमा समपनन भएका कायरयह यस 
अनधसार िथए-  

• कका अनधगमन तथा प�ृपोपण 

 �यरा सेठठठको कका २ नेपाली पधसतक क�वता 
 म�नदरा �व को कका ३ ग�णत ठधला सस यायह 

• म�नदरा �व  कका १ को मेड िशकक भएकाले �व�ालयमा ा-पाट� एक�कृत िशकण गनन अवसर नपाएको ् 
• �व�ालयमा ३ ओटा झोला र २२  ओटा ्ाजरर वधझाअएको ् 
• �व�ालयको सभरर अपडेट गनधरका साथै िशककयहलाा ा -पाट� अपडेट गनर िसकाएको यस ममा १५ ओटा ा -

पाट�यह अपडेट भए ् 
• सधधार गनधरपनन कध रायह 

 िशककयह �व् असमझदार� भएको जसतो दे�खएकोले यसलाा यटाउनधपनन ् 
 �व�ालयका कध नैपिन राउटरले काम नगरेका यधनाले ा-पधसतकालय सञ्ालन यधन नसकेको ् 
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केय� फोटोयह 

 
Figure 1 Selaling pra vi Budum Alital 

 
Figure 2 Sarashwati pra vi Kapadigaun, Kailpalmandu 

 

 
Figure 3 Sarashwati pra vi Kapadigaun, Kailpalmandu 

 
Figure 4  Selaling pra vi Budum Alital 
 

 
Figure 5  Selaling pra vi Budum Alital 


