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१ . ई -प ाट � ए क �कृ त �श � ण त ा�ल म क ो प �र च य
हामी सबै �श�कहरू क�ा �श�णलाई प्रभावकार� बनाउने प्रयासमा �नरन्तर ला�गरहेका हुन्छ� । प्

�श�ण भन्नाले �वद्याथ�हरूका भावनालाई बुझी उनीहरूको रु�च र �मतालाई ध्यानमा राखी अथ

त�रकाबाट गर�ने �श�णलाई बझ
ु ाउँ छ ।

"चक र गफ "को प्रयोगले मात्र �सकाइलाई प्रभावकार� बना

भन्ने कुरा हामी सबैले मनन गरेको तथ्य हो । तस , �श�ण-�सकाइ प्र�क्रयालाई कसर� प्रभावकार�

अगा�ड बढाउने भन्ने प्रश्ने नै वतर्मान सन्दभर्मा अहम् प्रश्नस हो -�सकाइको �ेत्रमा ज�त नया

त�रका तथा प्रयोगहरू हामीले स , देख्नभ र �सक्न पाएका, सम्भवतः यह� प्रश्नषको खोजीको प�र
हुन ् ।

�श�कहरूसँग क�ामा �सकाउने �वषयवस्तुको अभाव छैन । क�ामा के �सकाउने भन्ने कुरा पाठ्क

वताइएको छ । �श�क सदै व प्रभावकार� �सकाइको प्र�क्रया र सामग्रीको छनौटमा प्रयत्नकरत रहनु
कस्तो हुँदो ह , य�द �श�कले �वद्याथ�हरूलाई कुनै एउटा यन्त्रको प्रयोगब , हेनर , खेल् , लेख्2 र
अभ्यास गनर् पाए । तर अब यो अचम्मको कल्पना होइन । �वद्याथ�को �सकाइ रमाइलो र प्रभ

बनाउने अ�भप्रायले नेपाल सरकार �श�ा �वभाग तथा साझा �श�ा

दै �नक �श�ण प्र�क्रय

-पाट�को संयक
ु ्त प्रयासमा क�ा

"ल्यापटप कम्प्य " एक�कृत गर�दै छ । �वद्याथ�ल

प्रयोग गन� यस्

कम्प्युटरहरूल "ई-पाट�" नामाकरण गर�एको छ । जसर� �नकै प�हला �वद्यालयमा पढ्न जाँद

�वद्याथ�हरूले काठ वा ढुङ्गाको पाट� बोकेर जा

, अ�न त्यसैको प्रयोग गरेर प

�वद्याथ�हरूले �वद्यालय "ई-पाट�" को प्रयोग गरेर पढ्न ेछ

, त्यसर� नै अब

र आफ्नो �सकाइलाई अझ रमाइल

,

चुनौतीपण
र
प्रभावकार� त�रकाले अगाडी बढाउन ेछन् । यसर� �
ू ् र

-कायर्मा सूचन -सञ्चार प्र�व

ई-पाट�को प्रयोगले हालको �श�ण प्रणाल�लाई �वस्था�प त गद�न

, यसको प्रयोगले �श�ण कायर्ल

(Information and Communication Technology – ICT) को प्रयोग गर�ने छ

अझ सरल , व्यविस्थत र प्रभावकार� बनाउन सहयोग पुग्छ । �श�कले पाठयोजना बनाउन
अनस
ु ारका उपयक
ु ्त �व�ध �नधार्रण गन� पछर् र �वद्याथ�को प्रग�तको मूल्याङ्कन गन
�श�ण कायर्मा प्रयोग हुने एउटा थप शै��क सामग्री मात

, यस

-पाट� त

वतर्मान समयमा कम्प्युटर र इन्टरनेट सञ्चारको सशक्त माध्यम ब नेका छन् , �वद्यालय �श�ा
अन्तगर्तका �सक -उपलिब्धहरू हा�सल गन� काममा सूच -सञ्चार प्र�व�धलाई सदुपयोग गनुर् अप�रह
दे�खन्छ । �श�ामा कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगले �वद्याथ�हरूको �सकाइलाई रमाइलो र चा

बनाउँ छ र �श�कले गन� �श�णलाई प�न प्रभावकार� बनाउँन दत पय
ु ार्ईउँछ । �सकाइका ला�ग आवश्य
पन� सामग्री र सूचनाहरूको पहुँचलाई सिजलो र सम्भव तुल्याउँछ । अ�हले सूचना र प्र�व�ध म

जीवनको अ�भन्न अङ्ग ब�नसकेको छ । तस , अ�हलेको �श�ा प्रणाल� अन्तगर्त �वद्याथ�को �सक
�ानका ला�ग सच
ू ना र प्र�व�धलाई एक�कृत गनर् सक्नुपछर

क�ामा ई -पाट�को प्रवेशले �सकाइलाई  -कसर� प्रभावकार� बनाउँछ भन्ने प्रश्नव सबैभन्दा महत्वप
�श�ण �सकाइ प्रभावकार� हुने कुरा क�ामा -पाट�लाई के -कसर� एक�कृत गर�न्छ भन्ने कुराले �नधार्

गछर ् । तसथ, यो �श�क ता�लम क�ामा ई-पाट�को प्रय, दै �नक �श�णमा यसको एक�करण र �श�णका
�व�ध र प्र�क्रयाहरूमा केिन्

दै �नक क�ा �श�ण �सकाइ-प्र�क्रय"ई-पाट�"को ए�ककरण एउटा नयाँ प्रयोग हो । यस प्रयोगलाई
बनाउन �श�कलाई आवश्यक पन� �ा , सीप र द�ताको �वकास गनर् �बषेश पहल गनुर्पछर् । यो ता�
त्यसैको प्रारिम्भक चरण हो । �श�कहरूलाई सूचना तथा सञ्चार

(ICT) मा आधा�रत �श�णमा

प्रभावकार� ढङ्गले तयार पानर्का ला�ग यी तीन �ेत्रहरूमा पयार्प्त जानकार� हुनु
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 सच
ू ना-प्र�व�ध सा�र,

 बालकेिन्द्रत अन्तर�क्रयात्मक

 बालकेिन्द्रत अन्तर�क्रयात्मक �शICT मा आधा�रत �क्रयाकलापहरूको एक�कर
यस �श�क ता�लमले मा�थ उल्लेख गर�एका तीनै �ेत्रहरूलाई समेटेको छ । तर यसले प्रमुख
बालकेिन्द्रत अन्तर�क्रयात्मक
�दएको छ ।

ICT मा आधा�रत �क्रयाकलापहरूको ए�ककरणलाई �वशेष ज

१.१ ता�लमको उद्दे
ई-पाट� एक�कृत �श�णमा सहयोग पय
–
ु ार्कउने यो ता�लमका प्रमुख उद्देश्यहरू �नम्न बमो
1. �श�कहरूलाईICT मा सा�र बनाउने,

2. ई-पाट�मा रा�खएका �क्रयाकलापहरूको प्रयोग गनर् र यीनको प्रयोगमा आइपन�
समस्याहरूको समाधान गनर् स�म बना,

3. क�ा �श�णको �व�ध र प्र�क्रया-पाट� एक�कृत गन� त�रकाहरूमा अभ्यास गराउ,
4. �वद्याथ�हरूको आवश्य , �मता र रु�च वमोिजमको पाठयोजना
पाठहरूका आधारम) बनाउन स�म तल
ु ्याउन,

(ई-पाठमा समावेश भएका

5. ICT मा आधा�रत �श�णमा �सकाइका �सद्धान्तहरूको सान्द�भर्कता महसुस गर

6. ई-पाट�को सरु ��त प्रयोग र सामान्य रेखदेखका त�रकाहरूबारे �वद्याथ�
जानकार� �दन स�म बनाउने ।

सरोकारवालाहरूलाई

7. कायर्क्रमलाई �दगो र प्रभावकार� ढङ्गले कायार्न्वन गनर् तथा �वद्याथ�हरूलाई सूच
प्र�व�धको प्रयोगवाट गुणस्त�रय �श�ा प्रदान गनर् सरोकारवालाहरूको भू�मका स्पष

१.२ ता�लमको बनावट
ई-पाट� एक�कृत �श�ण सम्बन्

यस �श�क ता�लमलाई २ चरणमा �वभाजन गर�एको छः

एक�कृत �श�ण �सकाइ सम्विन्आधारभत
ू ता�लम र �वद्यालयमा आधा�रत ता�लम ।

ई-पाट�

 आधारभत
ू ता�लमः यस ता�लमबाट �श�कहरूले सूचना र प्र�व�धमा आधा�रत �श�ण सामग्
रूपमा रहेको  -पाट� र यससँग सम्बिन्धत �वषयवस्तुहरूको जानकार� पाउँछन् । यस ता�ल

�श�कहरूलाई -पाट�मा रा�खएका �क्रयाकलापहरूको प्रयोग गनर् र प्रयोग गनर्मा आइपन
समस्याहरूको समाधान गनर् स�म बनाउँछ । साथै क�ा �श�ण प्र�क्
त�रकाहरूमा पयार्प्त अभ्यासद्धारा अभ्यस्त हुने मौ
बनाउन समेत स�म तल
ु ्याउँछ 

आधारभत
ता�लमको समापन पश्चात् �वद्यालयलाई
ू

-पाट� एक�कृत गन�

-पाठ समावेश गर�एका पाठयोजना

-पाट� एक�कृत �श�ण सम्विन्

उपकरणहरू

हस्तान्तरण गर�न्छ । यस पश्चात् �वदले प्रापसामग्री तथा उपकरणहरूको ढुवानी तथा सेटअप ,

क�ाकोठाहरूको उ�चत व्यवस्था गन� तथा �श�कहरूले समुदायबाट आवश्यक सहयोगका ला�ग अ�भ

र सरोकारवालाहरूको अ�भमुखीकरणको काम तथा �वद्याथ�हरूला -पाट�को प�रचय क�ा सञ्चाल ग�र

एक�कृत �श�ण सर
ु गन्पन
ुर �छ ।

 �वद्यालयमा आधा�रत ता�लम

आ धारभत
ू

ता�लम पश्चात् �वद्यालयलाई उपलब्ध भए

सामग्रीहरूको उ�चत सेटअप लगायतका तयार�हरू पुरा गनर् बढ�मा दुई हप्ताको समय �द

यस समयमा मा�थ उल्ले�खत कामहरू सम्पन्न भए प�छ �वद्यालयमा आधा�रत ता�लम सञ
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गर�न्छ । यो ता�लम सम्बन्धीत �वद्यालयमा नै गर�न्छ । यस ता�ल

धारभत
ू ता�लम

�लएका �श�कहरूले सो ता�लममा जानकार� भए अनुसारको पाठयोजना तयार गर� क�ा �श�ण

गन� र ता�लम �लएका बाँ�क �श�कहरूले क�ा अवलोकन गर� पृष्ठपोषण �लने�दने काम गर�नेछ
ता�लम �लएका हरेक �श�कको क�ा �श�ण अवलोकन र पषृ ्ठपोषण �लने�दने काम सम्पन
गर�न्छ । यसप्रकार �वद्यालयमा आधा�रत ता�लममा �श�कहरूले तयार पा

ए�ककृत

पाठयोजनाहरूको कायार्न्वयन र पयार्प्त पृष्ठपोषणको माध्यमबाट �श�ण पद्ध�तमा �नखा
काम गर�न्छ । आधारभत
ू ता�लम �लएका हरेक �श�कहरूले क�ा �श�ण तथा अन्यले क�
अवलोकन र पषृ ्ठपोषण समेत उपलव्ध गराउनु पन� भएकाले �श�क संख्याको आधारमा

ता�लमको अव�ध �नधार्रण ग�रनेछ ।
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२ . ई -प ाट �क ो आ ध ार भ त
ू � ान - भ ाग १
यस स्वध्ययन सामग्रीम-पाट� सञ्चालनका आधारभूत जानकार�हरू सवेश गर�एका छन ् । यहाँ प्रस्त

गर�एका �वषयवस्तुहर �श�क ता�लमका �व�भन्न सत्रहर समे�टएका ले �श�कहरूले ता�लम अव�धमा

यस अध्यायको राम्रर� अध्ययन गनुर् अ�नवा । तर यस अध्ययन सामग्रीले ता�लम पश्चाकत् पपाट� प्रयोगमा �श�कहरूको दखल बढाउन महत्वपसहयोग पय
ु ार्◌ीउनअपे�ा गर�एको छ ।
व्वहारमा �वद्याथ�हरूलाई सह� ढङ्

ई -पाट� प्रयोग ग

�सकाउने िजम्मेवार �श�कहरूकै हो । तर

उनीहरूलाई प्रभावकार� ढङ्ग -पाट�सँग प�र�चत गराउन �श�कहर आफ� सिजलोसँग ई -पाट� प्रयोग गन
स�म हुनप
ु छर ् । ई-पाट�को प्रयोगमा अभ्यस्त हुनका ला�ग �श�क साथीहरू

अध्ययन सामग्रील

पटकपटक अध्यय गद� ई-पाट�को �नरन्तर अभ्यास गनुर्पन� हुन्छ  �सल�सलामा �वद्याथ�हरूलाईपाट� प्रयोगको आधारभू�ान �दन अपनाउन स�कने प्र�क्रया प�न प्रस्ट हुँद।
ई-पाट�को औपचा�रक नाम
सङ्केत �चह्न हो

‘XO मे�सन’ हो । यो मे�सनमा�थ भएको �चत्

(

) यसको लोगो अथार्त्

�वकासशील राष्�हरूको ग्रामीण �ेत भौ�तक वास्त�वकतालाई ध्यानमा राखे

बालबा�लकाहरूले सहजै प्रयोग गनर् �मल्ने �क�समबाट यो मे�सन बन
गरे मा यो भाँ�चने अथवा �बग्रन सम्भावना कमै छ 

छ । उ�चत ढ ङ्ले प्रयो

तसथर, �श�क साथीहरूलाई �नधर्क्क भई यस

�नरन्त अभ्यास गनर् प्रोत्सगनर् चाहन् ।
यस स्वाध्ययन सामग्रीलाई उपशीषर्कहरूमा �वभाजन गर�एको छ । यसक ‘२.१’ देखी ‘२.६’ सम्मका
उपशीषर्कहरू कम्प्युटरको हाडर् (भौ�तक बनोट ) मा बढ� केिन्द्रत छन् भ ‘२.७’ देखी ‘२.९’ सम्मका
उपशीषर्कहरूले मुख: सफ्टवेयहर (ई-पाट�का कायर्क्रम र �क्रयाक) का प्रयोगका बारे जानकार�
�दनछ
े न् ।

२.१ ई-पाट�को भौ�तक संरचनाको प�रचय
क. बन्द अवस्थामा रहेको-पाट�लाई उल्टाइ पल्टाई गरेर अध्ययन गनुर्होस


ई-पाट�को नाप, तौल र सतह कस्तो छ?



ई-पाट�को तल कुन प्रयोजनका ला�ग रबरको खुट्टा एका होलान ् ?



ई-पाट�लाई बोक्ने सबैभन्दा उपयुक्त त�रका कुन हो?

ख. ई-पाट�लाई ध्यानपूवर्क उघान� प्रयास गनुर्हो

अप्ठयारो भ को खण्डमा तल �दइएका �नद�शनहर

पढ्नुहोस्।

२.२ ई-पाट�लाई उघान� र ‘अन’ गन� त�रका
क. ई-पाट� कसर� उघान� ?
ई-पाट�लाई त्यसको ह्यािन्डल आफूबाट पर पन� गर� आफ्नो अगा�ड राख्नु◌ेहोस-पाट�को तल्लो भागमा
दायाँ-बायाँ भएको एन्टेनाहरूलाई मा�थ तानेर ठाडो पानुर्होस् -पाट�को तलको भागलाई बायाँ हातको
बढ
ु �औँलाले रोके र दायाँ हातको बढ
ु �औँलाले बल गद� ई-पाट�को मा�थल्लो भागलाई �बस्तारै मा�थ उठाउनुहोस
।
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सावधान—क�हल्यै प�न एन् टेना समातेर-पाट� नउघानहुर ोला ।

ख. ई-पाट� कसर� ‘अन ‘ गन� ?
पावर बटन

�थच्नुहोस् र एक�छन धैयर् गनुर्होस् -पाट� परु ै अन हुन केह� समय लाग्छ ।

सावधान—ई-पाट�को स्क्र�नमा यहाँ देखाएजस्तो /आकृ�त नआएसम्म अन्य कुनै बटनह
न�थच्नुहोला 

ग. ई-पाट� कसर� बन् अथार्त्'अफ ' गन� ?
 ई-पाट� बन्द गनर ‘गह
ृ दृश ’’मा गएर कसर्रलाई स्क्र�नको बीचमा दे� XO को लोगो (
मा�थ राखेमा �व�भन्न �वकल्पहरू आउँछन् । ती �वकल्पहरू

)

‘बन्द ग ’ मा कसर्र राखी

िक्लक गदार्-पाट� बन्द हुन्छ । यसका बारेमा प�छ प�न चचार् गर�ने
यसका ला�ग ई-पाट�को

 ई-पाट� बन्द गन� अक� त�रका प�न छ ।

पावर बटनलाई क�रब ५

सेकेन्डसम्म �थच्नुहोस्तर ई-पाट� बन्द गनर् यो भन्दा मा�थको �व�ध नै उपयुक्त हु

२.३ ई-पाट�मा गनर् स�कने आधारभूत �क्रर सम्बिन्धत अङ्
तलको ता�लकामा ई -पाट�मा हामीले गन� प्रमु �क्रयाकलाप र ती �क्रयाकलाप गदार् प्रयोग हुन पाट�का अङ्गहरू प्रस्तुत गर�एका छन् । उदाहरणको

, अरु कम्प्युटरमा जस्तै हा

सामग्रीहरू हाल्न अथवा रा सक्छ� । यस कामलाई तलको ता�लकामा

-पाट��भत्

"ई-पाट�मा गर�ने आधारभत
ू

�क्र" कलममा उल्लेख गर�एको छ र यस काम गदार् प्रयोग हुने अङ्गहरू केके हुन् भन्ने कुरा द

"प्रयोग गर�ने -पाट�को अङ्" कलममा बताइएको छ । त्यस कलममा ले�खएअनुसार  -पाट��भत्र सामग
हाल्न हामी �कबोड , यए
ु सबी पोटर , टचप्या , माइक्रोफ

र क्यामरा प्रयोग गनर् सक्दा रहेछ� भन्ने

प्रस्ट हुन्छ-पाट�का �व�भन्न अङ्गहरूलाई ता�ल१ म�ु नको �चत्रमा प्रस्टसँग देखाइएको ता�लका

१ हेद� क्रमैसँग-पाट�मा �व�भन्न कायर्हरू गनर् प्रयोग हुने अङ्गहरूसँग प�र�चत हुनु

ता�लका १: ई-पाट�मा गर�ने आधारभूत कायर्हरू र त्यससँग सम्बिन्धत 
क.स.
१

ई-पाट�मा गर�ने आधारभत
ू �क्र

प्रयोग गर�ने-पाट�को अङ्

ई-पाट��भत्र केहसामग् राख्न

 �कबोडर्
 यए
ु सबी पोटर
 टचप्या

 माइक्रोफ
 क्यामर
३

ई-पाट�मा भएका सामग्री हेनर

 स्क्

४

ई-पाट�मा भएका �क्रयाकलापह

 टचप्या

(प्रोगहर) प्रयोग ग

 टचप्या म�ु न भएको बायाँ िक्लक गन� बटन

 �क-बोडर्मा भएका एरोहर(← ↑ → ↓)
 गेम प्या
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क.स.

ई-पाट�मा गर�ने आधारभत
ू �क्र

प्रयोग गर�ने-पाट�को अङ्
 गेम �नयन्त्रणका बट
 स्क्र�न घुमाउने बट

५

ई-पाट�मा भएका सामग्रीह(�चत,

 यए
ु स�ब पोटर

दस्तावेज आ�) बा�हर �नकाल्

 िस्पक

 हेडफोन
 स्क्
६

अन्य -पाट��सत सञ्चार कायम गन



एन्टेन

ई-पाट�मा रहेको ब्याट्र�लाई चाजर् गनर्को ल -पाट�लाई

�बजुल�को लाइन�सत जोड्न चाजर्रको बन्दोबस्त गर�
छ । चाजर्रको एउटा छेउमा �बजुल�को सकेटमा जोड्न

"पावर ए डाप्र" हुन्छ भने अक� छेउमा  -पाट�मा जोड्ने
"ब्यारल कनेक्ट" हु न् । चाजर्रका अङ्ग एडाप्र र

कनेक्ट समेत देखाइएको तिस्वर छेउमा �दइएको छ ।

सावधानः

ब्याट्र� चाजर् चाजर्रक तारको टुप्पोमा भएको कनेक्टरलाई -पाट�को पावर ज्याकमा जोड्नुपछर्
�वद्याथहरूलाई चािजर्ङयार्तकबाट -पाट� �झक्दा चाजर्रको तारमा समातेर बल प्रयोग गरे

टाउनको

सट्टा सम्हालेर कनेक्टरमा समाते टाउन लगाउनु पदर ्छ । यसो नगरेमा कनेक्टरको तार चुँ�डन सक्
।
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२.४ ई-पाट�लाई अनगन� (सञ्चालन गन) अथवा चालु अवस्थामा राख्ने। त�र
ई-पाट�लाई अन गनर् अथवा यसलाई चालु अवस्थामा राखी काम गनर्का ल

यसको �पंधमा जडान

गर�एको ब्याट्र�बाट प्रवाह हुने वीद्युतीय शिक्तको आवश्यकत
ध्यान�दनुहोस
 ई-पाट�को

ब्याट्र�को कम ख

गनर् वा यसको बचतका ला�ग � -बोडर्मा
भएको सानो सय
र जस्तो बटन �थची स्क्र�नलाई सकभर मधुरो पारेर काम गनुर
ू ्

 ब्याट्र� चाजर् गनर् पावर अड्याप्टरको तारको टुप्पोमा भएको ब्यारल कन

-पाट�को पावर

ज्याकमा जोड्नुपछर्
 कुनै प�न ई-पाट� एक म�हना वा यो भन्दा लामो अव�ध सम्म प्रयोग नग�र राख्नेट हो 
-पाट�वाट
ब्याट �नकाल्नु पछर् । अन्यब्याट काम नलाग्ने हुन्छ

ता�लका २ मा ई-पाट�को पावर�सत सम्बिन्धत कामहरू र ती कामहरू गदार् प्रयोग -पाट�का अङ्गहर
प्रस्तुत गर�एका छन् । यो ता�लका हेद� क्रमैसँग पावरसँग सम्बिन्धत �व�भन्न कायर्सँग प�र�चत हुनु

ता�लका २: ई-पाट�को पावर�सत सम्बिन्धत काम र-पाट�का सम्बिन्धत अङ्

क्र

ई-पाट�को पावर�सत सम्बिन्धत क

प्रयोग गर�ने-पाट�को अङ्

१

पावर अन गनर

 पावर बटन (�थच्नुपछ) ।

२

पावर अन छ �क छै न भनी जान्

 पावर सङ्केत बत्त(हर�यो बत्ती बलेको हुनुपछ) ।

३

बा�हरबाट पावर �दन अथवा ब्याट्र� चा

 पावर अड्याप्ट (यसलाई पावर सके ट अथार्त् बा�हरबाट

गनर्

४

�वद्युत् आउने प्वालमा जोडेको हनुप
ु )

 पावर कोडर (तार)को ब्यारल कनेक् (यसलाई ई -पाट�को

ब्याट्र� पूरै चाजर् भयो �क भएन भनी 

पावर ज्याकमा जोडेको हुनुपछ) ।

 स्क्र� तल्लो भागको दा�हने कुनामा दे�खने ब्याट

�चह्न (कसर्र यसमा�थ राख् परू ै भ�रएको देखाउनप
ु छर )
।

 ब्याट्र� सङ्केत ब(तारलाई प्लगमा जो�डएको छ भने
५

ह�रयो हुनप
ु छर ) ।

 स्क्र�नको तल्लो भागको दा�हने कुनामा दे�खने ब्

ब्याट्र� कम छ �क भनी ह

�चह्न(ब्याट्परू ै चाजर् भएको छैन भने कसर्र यसमा�थ
राख्दा केह� अंशमात्रै भ�रएको�खन्) ।

 ब्याट्र� सङ्केत ब(तारलाई प्लगमा जो�डएको छ भने
६

ब्याट्र� ठ्याक्क क�त
भनी हेनर्

७

पावर बन्द(अफ) गनर्

हुन बाँ�क छ

रातो हुन्) ।

 स्क्र�नमा दे�खने ब्याट्र� (कसर्र लगी यसको मा�थ
राख्नुकहोस
) ।

 पावर बटन (५ सेकेन्डसम्म �थची राख्नु्ह; तर सकभर

पावर बटन �थचेर है न ‘गह
ृ दृश’मा कसर्र राख्दा दे�खन
‘बन्द ग’ भन्ने �वकल्पमा िक्लक गरेर बन्द गनुर) ।
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२.५ स्क्र�नमा दे�खने गृह द(होम भ्य)
तपा�ले ई-पाट� अन गदार् स्क्र�नमा दे�खने दृशगहदृश्
भ�नन्छ ।गहदृश
दईु प्रकारका छ ।
ृ
ृ

क) �प्रय द

ख) सच
ू ी दृश ।

क) �प्रय दृ ई-पाट� अन गरे प�छ स्क्र�नमा दे�खने गृह दृश्
U

U

बीचमा दे�खने

�प्रय द हो । यस दृश्यमा स्क्र

�चत्र प्रयोगकतार् (अथार्त् तपा�क ) प्र�त�न�धत्व गदर्छ । यस �चत्रको व

�व�भन्न �क्रयाकलाप(प्रोग्र) दे�खन्छ न् । यी �क्रयाकलापह -पाट�मा भएका सम्पूणर् �क्रयाक
मध्येका केह� "�प्" �क्रयाकलाप मात्र हुन् । यी �क्रयाकलापहरू मध्ये तपा� कुनै �क्रयाक

प्रयोग गनुर्हुँदैन भने त्यसलाई यस समूहबाट हटाउन प�न सक्नुहुन्छ । हटाउनका ला�ग त्यस �क

मा�थ कसर्र राख् नु्होस् र त्यहाँ दे�खए '�प्रय हट" भन्ने �वकल्प मा�थ कसर्र लगेर िक्लक गनुर्हो
अब त्यो �क्रयाकलाप स्क्र�नमा दे�खं

तपा�ले यी '�प्' �क्रयाकलापहरूको समूहमा आफूलाई मन पन� अन्य �क्रयाकलापहरू प�न थप्न स
। यसो गनर् प�हले -पाट�मा भएका सम्पूणर् �क्रयाकलापहरू केके रहेछन् भनेर जवश्यक छ ।
ख) सच
ू ी दृश् ई-पाट�का सम्पूणर् �क्रयाकलापहरको
ू सूची हेनर्को ला�ग स्क्र�नको मा�थल्लो भाग
U

U

भएको कापीको पानाजस्तो सङ्के (

) मा िक्लक गनुर्होस् । अब दे�खने दृश्य सच
ू ी दृश

भ�नन्छ । यो सूची �नकै लामो भएकोले स्क्र� एकैपटक सबै �क्रयाकलापहरू अट्दैनन् । नअट
�क्रयाकलापहरू हेनर् स्क्र�नको दा�हने छेउमा

"स्क्रोल  "मा (ठाडो मोटो धक� जस्तो दे�खने

ठाउँ मा) कसर्र राख्नुनहोस् र िक्लक बटन दा�हने बुढ� औँलाले �थचेर कुनै अक� औँला टचप्याडमा छ
मा�थबाट तल सान्होस् । यसो गदार् स्क्र�नमा दे�खएक
ा �क्रयाकलापहरू मा�थ सछर्न्
ुर
नदे�खएका �क्रयाकलापहरू दे�ख न्छ

यी �व�भन्न �क्रयाकलापहरूमध्ये जुनजुन �क्रयाकलापहरूका देब्रेपट्टी रङ्गीन
�क्रयाकलापह "�प्रय �क्रयाकल " हुन ् । देब्रेप�ट्ट सेतो तारा भएका �क्रयाकलापहरू

, ती
"�प्र

�क्रयाकलाप"को समह
ू मा पद�नन ् । यीमध्ये कुनैलाई "�प्रय �क्रयाकल"को समह
ू मा राख्" चाहनु भएमा

त्यस �क्रयाकलाप मा�थ कसर्र राख्नुमहोस् र त्यहाँ दे '�प्रय बन " भन्ने �वकल्पमा�थ कसर्र लग
िक्लक गनुर्होस् । अब तपा� पुन

�प्रय द मा जानभ
ु यो भने त्यो �क्रयाकलाप प

�क्रयाकलाप"को समह
ू ी दृश" को सङ्केत सँगैको
ू मा देख्नु हुन्छ �प्रय द मा जान "सच

"�प्र
सङ्केतमा

िक्लक गनुर्होस् ।

गहृ दृश मा दे�खने मख्य मुख्य
सङ्केतहरूसँग प�र�चत हुन ता�३ अध्ययन गनुर्होस् । तपा�ला
ु

कुनैप�न बेला गह
ृ दृश मा जान परे मा �क -बोडर्को मा�थल्लो लहरमा भएक
स्क्र�नमा दे�ख

बटनमा िक्लक गरे प�न हुन्छ

बटन �थचे पगु ्छ अथवा

स्मरणरहोस—अलमल भएमा वा ई-पाट�ले के गद�छ अ ष्स्ट भएमा � -बोडर्मा भएको
�थची गह
ृ दृश्य फकर्नुहोस् 
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बटन

ता�लका ३: गह
ृ दृश्यका मुख्य सङ्क र �तनको अथर

क्र
१

�चह्/सङ्केत
स्क्र�नको बीचमा दे�ख

बताउने कुरा

 XO प्रयोगकतार्लाई जनाउँ

सङ्केत (XO

को लोगो)
२

को ठ�क तल दे�खने �क्रयाकल

 तत्काल चल�रहेको �क्रयाकलापलाई देखाउँछ

को

[ई-पाट� अन गनार्साथ पिञ्जक

सङ्केत

चल�रहेको दे�खन्छ । पिञ्जकाले
समयक्

३

ई-पाट�को

लोगो

राखेको

स्क्र�नको मा�थ दायाँ कुनामा दे�ख

 गह
ृ दृश्यको सूची दृश् य देखाउँछ
हरूको

 ई-पाट�मा दे�खने �व�भन्न ‘भ्य’ वा दृश्य
जनाउँ छ ।

लहर
७

�क्रयाकलापहरूको सम

 गह
ृ दृश्यको �प्रय दृश्य देखा

स्क्र�नको मा�थ दायाँ कुनामा दे�ख
स्क्र�नमा�थ बायाँ पट् टी दे�खने 

"�प्"

देखाउँ छ ।

सङ्केत
६

अनस
ु ार गर�एका सम्पूणर

 आफूले तोकेका अथवा कम्प्युटरले प�हले न

वर�पर� दे�खने

सङ्केत
५

-पाट�मा

ग�त�व�धहरको सच
ू ी देखाउँ छ ।]

�क्रयाकलहरूको समूहवा �क्रयाकलाप वृत
४

(journal)

(बीचमा एउटा थोप्लो दे�खने

सङ्केत गृह दृश्यको सङ्के) ।

स्क्र�नको तल बायाँ कुनामा दे�खने ब्य

 ब्याट्र�मा क�त चाजर् बाँ�क छ भनी बताउँ

सङ्केत
८

ब्याट्र� सङ्केतको देब्रेप�ट्ट दे�ख

 िस्पकरको आवाज कती ठूलो छ भनी

सङ्केत
९

देखाउँ छ ।

ब्याट्र� सङ्केतको दायाँपट्टी दे�खने
सङ्केत

 ई-पाट� नेटवकर्�सत जो�डएको छ �क छैन

अथवा

भनी बताउँ छ ।
भने

ले मेस सञ्जाल देखाउँछ

ले अन्य सञ्जाल देखाउँछ

२.६ �क-बोडर
�क-बोडर् माफर्त-पाट�को सञ्चालनमा आवश्यक आदेशहरू तथा अरू जानकार�हरू हाल्न स�क-पाट�ले
�क-बोडर् माफर्त �दएको आदेश बमोिजम काम गछर् ।-बोडर्मा भएका महत्त्वपूणर् बटनहरूलाई तलको �
देखाइएको छ र ती बटनहरू माफर्त गनर् स�कने कामका बारेमा ता�ल४ मा बताइएको छ । यस ता�लका
हेद� आफ्नो -पाट�का बटनहरूसँग प�र�चत हुनुहोस् ।

ता�लका ४ : �क-बोडर्का महत्वपूणर् बट
क्र
१

�क-बोडर्को बटन
�व�भन्न‘भ्य’का बटनहर

बटनले गन� काम



ले गह
ृ दृश वा होम भ्य मा लग्छ । यो -

पाट� सञ्चालनको सुरूआतको दृश्य हो
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ले �क्रयाकलाप द वा

एिक्ट�भट� भ् मा

क्र

�क-बोडर्को बटन

बटनले गन� काम
लग्छ । यस बटनलाई �थचेर अ�हले

/ तत्काल

सञ्चालनमा भएको �क्रयाकलापमा जान स�क


ले समह
ू दृश वा ग्रुप भमा लग्छ । यसबाट

आफ्न समहक
ू ा अथार्त् आफ्

कम्प्युटर�स

सम्पकर्मा रहेका-पाट�हरूलाई हेनर् स�क ।


ले �छमेक दृश वा नेबरहुड भ्य मा लग्छ ।

यसबाट आफ्नो �छमेकमा भएका सबै -

पाट�हरूलाई हेनर् स�कन्छ । यी मध्येका के२

स्क्र�नको चह�कलोपन बढा /

पाट�हरूमातसमह
ू दृशमा दे�खन्छ न् ।

 बायाँ पट्टीको बटनले स्क्र�नको चह�क
घटाउन र दायाँ पट्टीको बटनले स्क्र

घटाउने बटन

चह�कलोपन बढाउन स�कन्छ । घामको प्रकाश
ई-पाट� चलाउनु पदार् स्क्र�न 

-कालो

नदे�खएसम्म बायाँपट्टीको बटनलाई �थ�चरहनुपछ

 स्मरणरहोस—ब्याट्र� धेरै समयसम्म जो

/

चलाउनका ला�ग सके सम्म स्क्र�न(बायाँपट्टीक
३

आवाज बढाउने/घटाउने बटन

बटनको मदतल)े मधुरो पान्पछर्
ुर

 बायाँ पट्टीको बटनले आवाज घटाउन र दाया
पट्टीको बटनले आवाजलाई बढाउन स�कन्

४

�सफ्ट बटन

 �क-बोडर्का बटनहरूमा दे�खने मा�थल्लो भाग
अ�र / सङ्केत टाइप गनर्का ला�ग �सफ्ट ब
�थच्नुपछर् । �सफ्ट बटनलाई �थच्दै आफू
चा�हएको बटनको मा�थल्लो भागको अ�र

/

सङ्केत टाइप गनर् स�कन्छ
५

एन्टर बट

 आफूले भखर्रै टाइप गरेका कुरालाई िस्वकान

सहमती �दन एन्टर बटन �थच्नुपछर् । यो

/
-

बोडर्मा भएको �नकै महत्वपूणर् बटन हो
६
७

मेट अथवा इरेज बटन
एरो बटन

 भखर्र टाइप गरेको अ�र मेट्न यस बटनला
�थच्नुपछर।
 कसर्रलाई बाया , तल, दायाँ

र मा�थ लैजान

सम्बिन्धत एरो बटन �थच्नुपछर
८

भाषा प�रवतर्न बटन

 यस बटनलाई �थच्दा �-बोडर्को भाषा प�रवतर्न हु ।
जस्त, नेपाल�मा टाइप गनु्पदार् प�हले यस बटनल
र

एकपटक �थच्नुपछर् । त्यसप�छ टाइप गरेको सबै कु
नेपाल�मा टाइप हुन्छ । फे�र अङ्ग्रेजीमा टाइप गनुर्

भाषा प�रवतर्न बटनपन
ु : एकपटक �थच्नुपछर्
14

क्र
९

�क-बोडर्को बटन

बटनले गन� काम
 फ्रे लक
ु ाउन / देखाउन परे मा यो बटन �थच्न

फ्रेबटन

स�कन्

।

फ्रेमदेखाउँद

स्क्र�नको मा

देब्रेप�ट्टका भ्यु सङ, तल बायाँ प�ट्ट ब्याट,
ध्वनी सङ्केत आ� हेनर् स�कन्छ भने फ्रेम
फे �र �थचेमा यी सबै ढा�कन्छ न् ।
१० स्पेसबा

 टाइप गदार् शब् / अ�रको बीचमा खाल�

ठाउँ

छाड्नु परेम कसर्र उ�चत ठाउँमा राखे स्पेसबा
�थच्नुपछ ।

२.७ ई-पाट� चलाउन टचप्या, बाँया िक्ल-बटन र एरोहरूको प्रय
क. टचप्याड प्रयोग गरेर कसर्र 

 टचप्याडमा औँला राखी यताउती चलाउँदा औँला जता लग्यो कसर्र स्क्र�नको त्यसै �दशामा
यसर� टचप्याडमा औँला राखी चलाउँ दा स्क्र�नमा दे�खने तीरजस्तो �नसान वा अन्य कुनै
�नशान / आकृ�तलाई कसर्र भ�नन्छ । चलाएर हेनुर्होस्!

 कसर्र लगेर स्क्र�नमा दे�खने कुनै आक (icon) मा�थ राख्नुनहोस् । के देख्नुनभय
? के कसर्र अरू
आकृ�त मा�थ राख्दा प�नयस्तै मेनुदे�खन्छ?

ख. ई-पाट�का �क्रयाकलापह(प्रोग्र) चलाउने
 �क-बोडर्को गृहदृश बटन

�थची गह
ृ दृश्यको �प्रय दृश्यमा जानुहोस् । त् यहाँ दे�खने

�क्रयाकलापहरू मध् -पाठ प�न दे�खन्छ । य�द गृह दृश्यको सूची दृश्यमा पुग्नुभयो भने
दायाँको

सङ्केतमा िक्लक गर� �प्रय दृश्यमा जान (मा�थ दायाँका सङ्केतहरू नदे�खएम

�क-बोडर्क फ्रेलक
ु ाउने / देखाउने बटन
 कसर्रलाई -पाठको लोगो

�थच्नुहोस) ।

मा�थ राखेर िक्लक गनुर्होस् । अब-पाठ �क्रयाकलाप सुरू हुन्

�क्रयाकलापलाई पूरै स्क्र�नमा देखा

-बोडर्को फ्रे बटन

मा िक्लक 

र� फ्रेमला

लक
ु ाउनह
ु ोस ् ।

 अब, ई-पाट�मा भएका अरू �क्रयाकलापहरू प�न चलाउने को�सस गर� । यसका ला�ग सबैभ
प�हला पन
ु : गह
ृ दृश्यको �प्रय दृश्यम होस ् । त्यसप�, त्यहा दे�खने �क्रयाकलापहरू मध्ये
आफूलाई खोल्न मन लागेको �क्रयाकलापमा िक्लक गनुर्ह
o

उदाहरणका ला�ग ‘लेख’ भन्ने �क्रयाकलाप खोल्नु छ भने कसर्

‘लेख’को लोगो

मा�थ राख्नुाहोस् र िक्लक गनुर्होस् । ‘लेख’ �क्रयाकलाप सुरू हुन्
o

यसैगर�, ‘रेकडर’

 अब फे �र

भन्ने �क्रयाकलप�न खोल्नुहोस ।

बटन �थचेर गह
ृ दृशमा फकर्नुहोस । के तपा� भन्न सक्नुहुन्छ अ�हल-पाट�मा

कुनकुन �क्रयाकलापहरू च�लरहेकाछ? तपा�लाई यस प्रश्नको जवाफ �अ�हले नै अ�लक गाह्र
होला ।

ग. ई-पाट�मा च�लरहेका �व�भन्न �क्रयाक (प्रोग) मध्ये एकबाट अक�मा जाने
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U

भखर्रै चलाइरहेको �क्रयाकलापमा फकर्ने त : अ�हले तपा� गह
ु ु न्छ । तपा�ले भखर्र
ृ दृशमा हुनह
U

खोल्नु भएको‘रेकडर’

U

�क्रयाकलापमै फ�कर्न-बोडर्को�क्रयाकलाभ्यु बटन

�थच्नुहोस् 

o

‘रेकडर’

o

कुनैप�न बेला भखर्रै चलाइरहेको �क्रयाकलापमा फ�क �क्रयाकलाप द (एिक्ट�भट� भ् )
बटन



�क्रयाकलापमा कसर� जा होला ?

�थच्नुपछर्

अरु कुनै प�न च�लरहेको �क्रयाकलापमा जान त�रका : तपा�लाई अरु कुनै च�लरहेको �क्रयाकलाप
U

जान मन भए सबभन्दा प�हले हाल कुन कुन �क्रयाकलापहरू च�लरहेका
पाउनु जरुर� छ ।

यी खुल्ला �क्रयाकलापहरूको सूची हेन-बोडर्को फ्र बटन

o

स्क्र�नको मा�थको बायाँ कुनामा �व�भन्न भ्यु 

(खल
ु ्लाई छ) न थाहा
मा िक्लक गनुर्होस्

को लहर प�छ लगत्तै दे�खने

आकृ�तहरू(icons) हाल खुल्लाभ रहेका �क्रयाकलापहरूका लोगोहरू हु

अब तपा�लाई यी खुल्लाय �क्रयाकलापहरू मध्येमा जुनमा जान मन छ त्य�ह �क्रय

o

लोगोमा कसर्र राखी िक्लक गनुर्होस् । ज
कसर्रलाई‘रेकडर’को लोगो


U

�क्रयाकलापमा जानका ला�

, ‘रेकडर’

मा राख्नुडहोस् र िक्लक गनुर्होस्

अभ्या : अ�हले तपा� रेकडर’ �क्रयाकलापमा हन
ु ु हुन्छ । च�लरहेको ई-पाठ �क्रयाकलापमा कसर
U

जानेहोला ?
o

मा�थ ले�खएबमोिजम सवर्प् खल
ु ्ला◌ू �क्रयाकलापहरूको सूची हेन-बोडर्को फ्र बटन
मा िक्लक गनुर्होस् । त्यस , कसर्रलाई सूचीमा दे�खने  -पाठको लोगोमा लगेर

िक्लक गनुर्होस् । तपा�-पाठ �क्रयाकलाप�भत्र पस्नुहुन

घ. च�लरहेको �क्रयाकला(प्रोग) बन्द गन�

 ई-पाठ लगायत अरु कुनैप�न च�लरहेको �क्रयाकलाप बन्द तीनओटा त�रका छन ् ।

i)

U

�क्रयाकलाप�भ हुँदा Ctrl + Q �थचेर : तपा� ई-पाठ �क्रयाकलाप�भत्र नै हुनुहुन्छ भने �कबो
U

देब्रेपट्टीह भ Ctrl बटन �थच्नुहोस् र यस बटनलाई �थचीरहेकै अवस्थाम Q अ�रमा �थच्नुहोस्
। �क्रयाकल बन्द हुन्छ
ii) च�लरहेका �क्रयाकलापहरूको सूचीमा : सबैभन्दा प�हला �क्रयाकलापहरूको सूची हेन -बोडर्को
U

U

फ्र बटन

मा िक्लक गनुर्होस् । त्यसप�छ कसर्रलाई सूचीमा दे�ख -पाठको लोगो मा�थ

राख्नुयहोस्(िक्लक नगनुर्हो ) । यसो गदार् तल दुईओटा �वकल्पह

‘पन
ु रारम्’ र ‘बन्द ग ’

देख्नुयहुनेछ । कसर्रला
‘बन्द ग’ भनी लेखेको �वकल्पमा�थ राखेर िक्लक गनुर्होस्
o

यसै गर� तपा�ले खोल्नुभएका‘लेख’ र ‘रेकडर’ �क्रयाकलापलाई प�न बन्द गनुर्होस

iii) �क्रयाकलाप�भ हुँदा �क्रयाकलाप बन्द गन� स्पेसल �थचेर : तपा� ई-पाठ �क्रयाकलाप�भत्र
U

U

हुनह
को मा�थ दायाँ कुनामा एउटा
ु ु न्छ भनेई-पाठको मख्य पृष्
ु

ले�खएको बटन देख्नु हुनेछ ।

ई-पाठ बन्द गन� स्पेसल बटन यह� हो । यस बटनमा िक्लक गनुर्भयो

ई-पाठ �क्रयाकला

बन्द हुन्छ
o

ई-पाट�का धेरै �क्रयाकलापहरूमा स्क्र�नको मा�थ दायाँ कुनामा षट्कोण
�क्रयाकलाप बन्द गन� स्पेसल बटन पाइन्छ । यस बटनमा िक् लक गरेमा �क्रयाक
हुन्छ । बटन नदे�खएमा प�हले फ्रेम बटन �थचेर फ्रेम लकाउनुप
न� हुनस
ु
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o

अभ्यासको लागी ‘लेख’ �क्रयाकलाप खोल्नुहोस्

बटनमा िक्लक गरेर �क्रयाकल

बन्द गनुर्होस्

ङ. ई-पाट� बन्द गन�

 ई-पाट�लाई बन्द गन प�हले गह
ृ दृश्यमा जानुहोस् अब कसर्रलई स्क्को बीचमा दे�खने XO को
लोगो

मा�थ राख्नुहोस् । यसो गदार् दे�खने �व�भन्न �वकल्पहरूमध्ये कसर् ‘बन्द ग ’

ले�खएको �वकल्पमा�थ राखेर िक्लक गनुर्होस् -पाट� बन्द हुन केह� समय

लाग्, धैय् गर�
र

पखर्नुहोस् । स्क्र�न अँध्यारो भए-पाट�लाई पट्याउनुहोस् ।
ध्यान�दनुहोस— ई-पाट� बन्द गनर्का ला�ग सकभर य प्र�क्रया अपनाउनुपछर् । य�द यस प्र�क-

पाट� बन्द भएन भने मात्रै पावर बटन �थची बन्द गनुर्पछ

२.८ स्क्र�नका आकृ�तहरूलाई तानेर सानर् ट, कसर्र र बाँया िक्-बटनको प्रय
ई-पाट�मा भएका क�तपय अन्त�क्रर्यात्मक �क्रयाकलाप चलाउनका ला�ग ती �क्रयाकलापमा

/

आकृ�तलाई सारे र सम्बिन्धत ठाउँमा पुयार्◌ाउनुपन� हुन्छ ।  , आकृ�तहरूलाई तानेर सान� (drag-anddrop) प्र�क्रयामा अभ्यस्त हुन �नकै जरु


U

तान्नु(drag) : यो भनेको स्क्र�नमा दे�खएको वस्तु वा �चत्रलाई एक ठाउँबाट अक
U

सम्

�घसान् हो ।
ुर


U

छाड्न वा राख्नु◌ु
(drop) : यो भनेको तानेर ल्याएको आकृ� वा �चत्रलाई स्क्र�नमा चा�हएको ठा
U

राख्नुन हो ।
अब आउनह
ु ोस ्, तलका चरणहरूलाई पछ्याउँदै यस प्र�क्रयामा अभ्य:

१. ई-पाठ �क्रयाकलाप सुरू गनुर्होस् । स्क्
छान्नुपछर् । क�ा छान्न कसर्र

-पाठको मख्य पृष्ठो दे�खएप�छ क�ा तथा �वष
ु

'क�ा २ ’ मा राखी िक्लक गनुर्होस् र �वषय छान्न कसर्र

'अङ्ग्र’ मा राखी िक्लक गनुर्हो । त्यसप�छ पढाउने पाँच� हप्तामा िक्लक गनुर्होस
२. स्क्र�न२ ओटा

�क्रयाकलापहरूका आकृ�त दे�ख न्छन् । यी �क्रयाकलापहरूले अङ्ग्रेजी

स�ह त�रकाले बोल्न र लेख्नेा �ान बढाउन दत गछर ् । यी �क्रयाकलापहरूम OBJECTS मा हामी '
तान्ने र छाड्न' प्र�क्रयामा अभ्यास गन�
३. अब OBJECTS लेखेको आकृ�तमा िक्लक गनुर्होस् । �क्रयाकलाप खुलेप�छ कसर्रलाई स्क्र�न

दा�हने �तर भएको सहयोग सङ्केत बटन (?) मा लगेर िक्लक गनुर्होस् र त्यहाँ दे�खएका � नद�शन

पढ्नुहोस् ।
४. यस प�छ मख्
पषृ ्ठोमाObjects Chart मा भएका �चत्रको मु�न भएका शव्दहरुमा कसर्र लगेर
ु
गन्होस
। हरेक शव्दमा िक्लक गदार् �तनको उच्चारणको आवाज सुन्दै जा नुहो
ुर

५. सबै शव्दको आवाज सु�नसकेप�छ तल दा�हने प�ट्ट भएको �तरमा िक्लक गरेर अक� पृष्ठमा जा नुहो
अव तपा�ले त्यहाँ �चत्र र �तनको मु�न खाल� वाकस देख्नुहुन्छ । स्क्र�नको तल्लो भागम
शव्दहरु छन् । तपा� �त शव्दहरु म bag मा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्होस् यसर� िक्लक ग�ररहेको
अवस्थामा सँगै टचप्याडको बाँयािक्लक वटनमा एकैसाथ �थच्यो कसर्रमा bag भन्ने शव्द टा�स
। यसर� बाँयािक्लक वटनमा एकैसाथ �थ�चरहे कसर्रलाई bag को �चत्र भएको मु�नको खा�ल वाकसम
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लगेर िक्लक गनुर्होस् । यस�र क्रमशः हरेक शव्दहरुलाई स�ह �चत्रहरुको मु�न भएको वाकस
लग्दै छाड्ने काम गर"तान्ने र छाड्" प्र�क्रयामा थप अभ्यास गनुर्ह
यसर� शब्द वा वाक्यलाई कुनै एक ठाउँबाट तानेर ल्याई अक� ठाउँमा राख्नेा कामलाई"तान्ने र छाड्"
भ�नन्छ ।

२.९ लेखाइका ला�ग “लेख” �क्रयाकलाप र -बोडर्को प्रय
ई-पाट�मा लेख्ने◌े कामका ला�ग‘लेख’ नामको �क्रयाकल रा�खएको छ । गह
ृ दृश्यको �प दृश्यमा दे�खन

�क्रयाकलापहरूमध‘लेख’ �क्रयाकलाप प�न दे�खन्छ । यो �क्रय

प्रयोग गर आफूलाई मन लागेका

कुराहरू लेख्, लेखेका कुराहरू सेभ गनर् (सरु ��त राख्न) र आवश्यक परेको समयमा सेभ गरेको सामग्र

फे �र खोल्न र सम्पादन गनर् स�कन्

‘लेख’ �क्रयाकलापलाई खोल्न कसर्र ‘लेख’को लोगो

मा राखी िक्लक गनुर्होस् । एकै �छनमा य

�क्रयाकलाप खुल्छ । खुलेप�छ य�द �क्रया
स्क्र�नको बीच भागमा मात्र दे�
फ्र बटन

मा िक्लक

-बोडर्को

गर� फ्रे

लक
ु ाउनह
ु ोस ् । अब �क्रयाकलापले पूरै स्क

ढाक्छ(निजकै �दएको �चत्र हेनुर्ह) । �चत्रमा दे�खएको बीचको ठूलो सेतो आयाताकार �ेत्रमा हामी ट
गछ� ।

क. अङ्ग्रेजी ट

टचप्याडको सहायताले कसर्रला सेतो आयाताकार �ेत्रको �शरको बायाँ कुनामा लैजानुहोस् र िक्
गन्होस् । त्यहाँ अब एउटा ठाडो रेख
“|” �प�लक-�प�लक गरेको दे�खन्छ । यस ठाडो रेखाले तपा� आफ्न
ुर
लेखनमा कहाँ हुनह
ु ु न्छ भनी देखाउँछ । तपा�ले यहाँबाटै लेख्ने काम सुरू गनर् सक्नुहुन्छ । उदा

ला�ग Hello टाइप गन्होस् । क्या�पट
H टाइप गनर्का ला�ग प�हला �क-बोडर्कोshift बटन �थच्नुपछर्
ुर
shift �थचेकै अवस्थामाH बटन प�न �थच्नुपछर्

स्मरणरहो-- मा�थ बताइएझ� क्या�पटल लेटरका ला�ग मात्
shift बटन �थच्नु आवश्यक छ

ख. नेपाल� टाइप

नेपाल� टाइप गनर्का ला�ग सबैभन्दा प�हला नेपाल�  -बोडर छान्नु आवश्यक छ । यसका ला�ग  -बोडर्को
एन्टर बटनको ठ�क तल दे�खन भाषा प�रवतर्न बटन

मा �थच्नहोस ् । य�त गरे प�छ ई-पाट�मा टाइप

गन� सम्पूणर् अ�रहरू नेपाल�मा टाइप हु न्छनअब नेपाल�मा केह� टाइप गनह
ुर ोस ् । कुन बटन �थच्द कुन

नेपाल� अ�र टाइप हुन् भनी थाहा पाउन ला�ग तलको �कबोडर्को �चत्रअ�र ता�लका हेन्होस् 
ुर
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U

आधा र जो�डएका अ�रहरू लेख्नेह त�र

U

पन
ु ः अङ्ग्रेजी टाइपमा फ
फे �र भाषा प�रवतर्न बटन
टाइप हुन्छ न् ।

मा �थच्नहोस ् । अब अङ्ग्रेजी -बोडर् चल्न था र अङ्ग्रे अ�रहरू

ग. गल्तीहरू मेटाउ

तपा�लाई कसर्रको बायाँ�तरका अ�रहरू मेटाउन पय�र भने 

-बोडर्मा भएको मेट (erase)

बटनलाई

�थच्नुहोस् । लेखको �व�भन्न ठाउँ मा भएका अ�रहरूलाई मेटाउन वा सम्पादन गनुर् परेम ा दुई �क�समब
गनर् स�कन्:

(i) लेखको चा�हएको ठाउँ मा पगु ्नका ला�ग �-बोडर्को तल दायाँ कुनामा भएका एरो बटनहरूला (तल,
मा�थ, दायाँ र बायाँ) प्रयोग गनर् स�कन्छ अ�न मेट बटन चलाउन स�क

(ii) टचप्याडको दतले कसर्रलाई लेखको चा�हएको स्थानमा लगेर िक्लक गर

त्यस स्थानमा कसर

�प�लक-�प�लक गनर् थाल्छ । यसर� कसर्रलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पुयार्कएप�छ मेट बट
प्रयोगले आफूलाई हटाउन मन लागेका अ�रहरू मेटाउन स�कन
घ. आफ्नो लेखलाईसेभ गनर्(सरु ��त राख्नन वा संर�ण गन
)

तपा�ले टाइप गरेको लेखलाई

सेभ नगर�कन ‘लेख’ �क्रयाकल बन्द गनुर्भय अथवा ई-पाट� नै बन्द

गन्भयो भने
टाइप गरेका सामग्रीहहराउन सक्छ । तसथ, आफूले टाइप गरेका सामग्ररूलाई पटकपटक
ुर

सेभ गन� बानी बसाल्नु जरूर� छ । लेखेका कुर

सेभ गर�

अपनाउनह
ु ोस ्ः

सरु ��त राख्नू �नम्न�ल�खत प्र�

a. लेख्ने् आयाताकार �ेत्रको ठ�क मा�थ दे�खने मेनुको लहरमा सबभन्दा बायाँ “�क्रयाकल” लेखेको
बटनमा िक्लक गनुर्होस्
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b. अब लेखलाई आफूलाई मनपरेको नाम �दनप
ु छर ् । नाम �द कसर्रलाई मेनुमा� बायाँ कुनामा दे�खने

ठूलो अण्डा आकारको बटनमा (“लेख �क्रयाकल” लेखेको बटनमा) राख्नुबहोस् र लेखको नाम टाइप

गन्होस् । उदाहरणका ला�ग
यस लेखलाई MyFile नाम �दनह
ुर
ु ोस ् ।

c. अब लेखलाई सेभ गन्पछर्
सेभ गनर् मेनुक मा�थ दायाँपट्टकुनामा खल
ुर
ु ा �कताबजस्तो दे�खने
आकृ�तमा िक्लक गनुर्होस् । तपा�को लेMyFile नाममा सेभ भयो ।

स्मरणरहो - तपा�ले लेखमा प�रवतर्न गरेप�छ(केह� थपघट गदार) हरेक पटक मा�थ बताइएकै त�रकाबाट सेभ
गन्पछर्
ुर

ङ. ‘लेख‘ �क्रयाकलापबाट बा�हर �नस्क

‘लेख’ �क्रयाकलाबन्द गन�तीनओटा त�रका छन ् :
(i) Ctrl + Q �थचेर: �क-बोडर्को देब्रेपट्टी
U

U

Ctrl बटन �थच्नुहोस् र यसलाई �थ�चराखेकै

बेलामा Q �थच्नुहोस् । �क्रयाकलाप बन्द हुन
(ii) " बन्द ग" बटनमा िक्लक गरे: �क्रयाकलाप मेनक
ु ो लहरमा सबभन्दा बायाँपट् “�क्रयाकल”
U

U

लेखेको बटनमा िक्लक गनुर्होस् र सबैभन्दा मा�थ दा�हने कुनामा दे�खने छ कु

बटन

"बन्द ग"

मा िक्लक गनुर्होस् । �क्रयाकलाप बन्द हु

(iii) खल
ु ्ल �क्रयाकलापहरूको सूचीमा  : खल
ु ्ला् �क्रयाकलापहरूको सूची हेन -बोडर्को फ्र
U

बटन

U

मा िक्लक गनुर्होस् । त्यस

, कसर्रलाई सूचीमा दे�खने लेख �क्रयाकलाप

लोगोमा राखेर "बन्द ग" भन्ने �वकल्पमा िक्लक गनुर्होस् । �क्रयाकलाप बन्द

च. सेभ गरेको लेखलाई खोल्न
यसका ला�ग प�न प�हले खुल्लाल �क्रयाकलापहरूको सूची हेन -बोडर्को फ्रेम ब

�थच्नुहोस् ।

त्यसप�छ तल �दएका प्र�क्रयाहरू अपनाउन
 ‘पिञ्जक‘ �क्रयाकलापमा जानुहोस्

(‘पिञ्जक‘ �क्रयाकलापको लोगोमा कसर्र राखेर िक

गन्होस
) ।
ुर

 पिञ्जकामा फाइलहरू र आफ्ना अन्य ग�त�वधीहरूक

क्रमअनुसारको सूची देख्नुोहुनेछ

सच
ू ीमा तपा�ले भखर्रै संर�ण गनुर्भएको फाइMyFile प�न देख्नु◌ुहुनेछ ।

 कसर्रलाईMyFile को आकृतीमा�थ राख्नुाहोस् र िक्लक गनुर्होस् । एकै�छनMyFile खुल्छ ।नोट:
ै ो पानाजस्तो आकृ�तमा िक्लक गनुर्होला
MyFile लेखेको ठाउँ मा है न सँगक

छ. सभ
े गरेको सामग्री नाम प�रवतर्न गन

 पिञ्जक खोल्नुहोस् र त्यहाँ �दइएको सूचीमाMyFile फे ला पान्होस
।
ुर

 कसर्रलाई MyFile लेखेको ठाउँ मा (सँगक
ै ो पानाजस्तो आकृ�तमा है ) िक्लक गनुर्हो र "MyFile"
लाई "मेट" बटन प्रयोग गर� मे�ट�दनुहोस् ।  त्यस ठाउँमाआफूले चाहेको नाम टाइप गरे र एन्टर

बटन �थच्नहोस ् ।
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३ . ई -प ाट �क ो आ ध ार भ त
ू � ान - भ ाग २ थ प
�क्रयाकलहर क ो प्रय
३.१ ई-पाट�मा पिञ्जकाको प्रयोग ब
पिञ्जका खोल्ने दुईओटा त�रकाहरू :
१. �कबोडर्को मा�थल्लो दाँयाको फ्रेम
सङ्केत

�थच्नुहोस् र स्क्र�नको मा�थल्लो लहरमा पिञ्

मा िक्लक गरेर पिञ्जकामा जानुहो ।

२. पिञ्जकामा जानको ला�ग �कबोडर्को मा�थल्लो बाँया

बटनमा �थचेर �सधै प�न जान

स�कन् ।

पिञ्जकामा सामग्री खोज्ने त:

 स्क्र�नमा फ्रेम दे�खएको छ भने �कबो
मा�थल्लो दाँयाको फ्रेम ब

�थचेर फ्रे

हटाउनह
ु ोस ् ।

 स्क्र�नको मा�थल्लो लहरमा दे�खने लामो ख
भागमा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्होस् र आफू
खोजेको सामग्रीको नाम अथवा नामको केह� भा
टाइप गन्होस
।
ुर


टाइप गद� गदार् -पाट�ले स्व: खोज्न

थाल्छ र यहाँ देखाइए जस्तै नाम �मल्
सामग्रीहरूको सूची स्क्र�नमा दे
 साथै मा�थल्लो लहरको बीचको बाकसमा कसर्र लगेर िक्लक गरेर सामग्रीको �क�सम वा �क्र
छानेर सो अनस
ु ारको सच
ू ी तयार गनर् स�कन । उदाहरणका ला�ग तलको पिञ्जकाको �चत्र“पाठ”
सामग्रीहरूको सूची प्रस्तुत गर

 त्यसैगर� -पाट�मा कुनै �क्रयाकलाप खोलेको समय वा सामग्री संर�ण गर�एको समय अनुसा
सच
ू ी प�न तयार गनर् स�कन । यसो गनर्

मा�थल्लो लहरको दाँयाको बाकसमा िक्ल
गरे र क�त अगा�ड चलाएको वा संर�ण
गर�एको भ�न छा�नसके प�छ त्य�ह
अनस
ु ारको सच
ू ी प्रस्तुत हुँ

। यसको

प्रयोगबा “आज, �हजो दे�ख, गतहप्ता, गत म�हना, र गतवषर् �भत्रका सामग्री र �क्रया
छान्न स�कन । छे ऊको �चत्रमा �हजोदे�खका �क्रयाकलाप र सामग्रीहरू मात्रका सूची प्रस
छ ।
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पिञ्जकामा रा�खएको सामग्रीको नाम प�रवतर्न गन� त
ई-पाट�ले सामग्रीहरू पिञ्जकामा संर�ण ग
�क्रयाकलापको नाममा राख्नेो हुँदा धे
सामग्रीहरूको एउटै नाम हुनजान्छ र
खोजेको सामग्री पाउन क�ठन हुन सक । त्यसै
कारण आफूले संर�ण गन� खोजेको सामग्रीक
नाम आफ� ले छानेर प�रवतर्न गरेमा प�छ त्य
सामग्री खोज्न सिजलो ह ।
 सामग्रीको नाम बदल्नको ला�ग कसर्रलाई सो सामग्रीको नामको अ�र मा�थ राखेर िक्लक ग
 �कबोडर्को“मेट (erase)” मा �थचेर भएको नाम मेट्नुहोस ।
 आफूलाई मनपरेको नाम टाइप गरे र �कबोडर्मा“एन्टर(enter)” �थच्नुहोस ।
नाम प�रवतर्नका साथै सामग्रीसँगै थप �वव
राख्नर चानह
ु ु न्छ भने त्यो सामग्रीको लह

सबैभन्दा दाँयाको कोण भएको सानो

गोलाकारमा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्ह । त्यसप�छ तल देखाइए जस्तै सामग्री �ववरण पेज ख ।
यहाँ प�न फे �र सामग्रीको नाममा कसर्र िक
गरे र �कबोडर्को “मेट (erase)” बटन �थचेर
भएको नाम मेटेर नयाँ नाम टाइप गनर् स�कन
। साथै “वणर्” को म�ु नको ठूलो कोठामा यस

सामग्रीबारे �वस्तृत �ववरण राख्नर स । यो
गर� स�कएप�छ मा�थ बाँयाको “�फतार” मा कसर्र
लगेर िक्लक गरेर पिञ्जकामा फकर्नुह ।

पिञ्जकामा सामग्री हटाउने त�:

 पिञ्जकामा दे�खएका सामग्रीहरू मध्येबाट नचा�हने सामग्रीहरूका आकृ�तमा कसर्र राख्
“मेटाऊ” मा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्ह ।
 �भ�डयो, तिस्व, धेरै �चत्रहरू भएका �कताब जस्ता सामग्रीले धेरै ठाउँ ओगट्ने हुनाल
वस्तहरूलाई -पाट�मा �स�मत सङ्ख्मा संर�ण गन्होस
।
ुर

 मेटाउनु अगा�ड राम्रोसँग ध्यान �दएर मात्र मेट्न

। �कनभने एकचोट� मे�टसकेको सामग्रीम

फे �र पहुँच हुन सक्दै ।

ई-पाट�को �डस्कमा क�त ठाउँ खा�ल छ हेन� त�रक:
 ई-पाट�को गह
ृ दृश्यमा बीचक
लगेर राख्नुीहोस ।

लोगोको म�ु न पिञ्जकाको सङ्के

छ भने त्यसमा�थ कसर्

 य�द बीचमा पिञ्जकाको सङ्केत छैन भने �कबोडर्को मा�थल्लो दाँयाको फ्रे
र स्क्र�नको मा�थल्लो लहरमा पिञ्जकाको स
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मा�थ कसर्र राख्नुनहो।

�थच्नुहोस्

 कसर्रलाई पिञ्जकाको सङ्केत मा�थ केह� बेर राखेप�छ : त्यसको मु�न -पाट�मा भ�रएको भाग
र खा�ल भागलाई जनाउने मोटो लाइन दे�खन् ।
 सेतो लाइनले भ�रएको भाग जनाउँ छ भने बाँ�क भागले खा�ल ठाउँ जनाउँ छ ।
 साथै लाइनको म�ु न क�त ठाउँ खा�ल छ भन्ने जानकार� अङ्कले प�न �द

। तलको �चत्रहरू

ई-पाट�मा क�रब आधा ठाउँ ( 457 MB) खा�ल भएको ब�झन्
। (ई-पाट�मा जम्मा 1000 MB ठाउँ
ु

हुन्) ।

 मा�थ देखाए जस्तै समय समयमा �वद्याथहरूलाई उनीहरूको-आफ्ना -पाट�मा क�त ठाउँ खा�ल
छ भन्ने जाँच्न लगाई ठाउँ कम भएमा पिञ्जकामा गएर पुराना र नचा�हने सामग्रीहरू मेट्न
पदर ् ।

 �भ�डयो, तिस्व, आवाज, धेरै �चत्रहरू भएका �कताब जस्ता सामग्रीले अन्य सामग्रीहरूको दाँ
ठाउँ ओगट्द ।

३.२ ई-पाट�को क्यामरा �क्रयाकलाप चलाउने त�
१. गह
ृ दृश्यमा �खच �क्रयाकलापको लोगो मा�थ कसर्र
िक्लक गनुर्हो ।

२. �क्रयाकला नखल
ु न
ु ्जेल धैयर् गरेर पखर्नुह

। खो�लएको

पेजमा तल देखाइएको जस्तै फोटो �खच्, �भ�डयो �खच्न,

आवाज रेकडर् गन� बटनह को लहर देख्नुडहुन। यी �वकल्पह
मध्येबाट आफूले चाहेको बटनमा िक्लक गनुर्ह

फोटो �खच्ने बटन िक्लक गरेको देखाइएको छ ।

। �चत्रम
३. फोटो वा �भ�डयो �खच्न अथवा
आवाज रेकडर् गनर्का ला�ग तल्

भागको बीचमा दे�खने �बन्दु भएको
गोलाकारमा

कसर्र लगेर िक्ल

गन्होस
। आवाज वा �भ�डयो रकडर्
ुर

गर�एको हो भने सो रोक्नका ला�ग फे�र
त्य�ह गोलाकारमा पु: िक्लक गनुर्हो

।
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४. �ख�चएका फोटो र �भ�डयोहरू 

ङिक्तवद्ध रूपमा

देखा पदर ्छ न । �ख�चसकेको कुनै फोटो वा �भ�डयो मा�थ

कसर्र राखेर त्यसला मेट् वा िक्लपबोडर्मा सानर्का ला

कसर्रलाई सो मा लगेर िक्लक गनुर्ह

। हटाएका सामग्र

त्यहाँबाट हराउ छन ् भने आफूले रािख्न चाहेका तिस्वर

�भ�डयोहरू िक्लपबोडर्को माध्यमबाट पिञ्जका र
(USB pen drive) मा सानर् स�कन ।

बी

चाहेको भन्दा बढ� वा पुराना तिस्वर र �भ�डयोहरूलाई हटाउ
बानी बसाल्न अत्यन्त जरुर

ठाउँ को अभाव हुन जान्छ र अरु नौला सामग्रीहरू राख
बाधा पगु ्न जान । साथै स्मरण होस् �क �भ�डयोले तिस्व

५. िक्लपबोडर्मा रा�खएका सामग्र

हेनर्का ला�ग �कबोडर्को दाँयाको मा�थल्
कुनाको फ्रेम बट

। यसो नगरे मा ई-पाट�मा

र आवाजको दाँजोमा �नकै धेरै ठाउँ ओगट्द ।

�थच्नुहोस् ।

छे ऊमा देखाइएको जस्तै स्क्र�नको बाँया लह

ती सामग्रीहरू देख्नुचह । ती सामग्रीहरू मा
कसर्रलाई राखेर “राख” मा लगेर िक्लक गरेर

पिञ्जकामा सानर् स�कन्छ । साथै तिस्वर हेन

ला�ग “साथ खोल” मा कसर्र लग्नुहोस् “खोज”

मा िक्लक गनुर्हो । यसप�छ खोज �क्रयाकला

खो�लन्छ र तिस्वर हेनर् स�

। आफूलाई

नचा�हएका तिस्वरहरू िक्लपबोडर्बाट हट

कसर्रलाई“हटाऊ” मा लगेर िक्लक गनुर्हो ।

३.३ ई-पाट� र यए
ु सबी पेन ड्राइभ बीच फाइल सान
पिञ्जकामा सा�रएका तिस्, �भ�डयोका साथै ई-पाट�मा रा�खएका अन्य �कता, लेख, �चत्रहरूलाई य बी

पेन ड्राइ( USB pen drive) मा हालेर अन्य कम्प्युटरहरूमा हेनर् वा सानर् । पेन ड्राइभमा सानर्
पेन ड्राइभबाट-पाट�मा सानर्तल उल्लेख गर�एअनस
ु ार गन्होस् 
ुर
१. ई-पाट�को एन्टेनाहरू खोलेर त्यस मु�नका तीनओटा युएस
(USB) पोटर ् मध्येबाट कुनै एउटामा पेन ड् घस
ु ाउनह
ु ोस ् । पेन

ड्राइभ घुसाउँदा अ�ल बल गनर् पन� हुन स, तर नघस
ु ेको

खण्डमा पेन ड्राइभलाई पल्टाएर अक� �तरबाट घुसाउने प
गन्होस
।
ुर

२. �कबोडर्को दाँय प�टको मा�थल्लो कुनामा भएको

फ्रेम बट

भागमा दे�खने �क्रयाकलापहरू मध्येबाट पिञ्जकाको स

पिञ्जकामा जानको ला�ग �कबोडर्को मा�थल्लो बा कुनाको
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पिञ्जक
�थच्नुहोस् र स्क्र�न मा�थल्लो
मा िक्लक गरेर पिञ्जकामा जानुहो ।

बटनमा �थचेर प�न जान स�कन् ।

३. पिञ्जका खोलेप�छ पु: फ्रेम बट

�थचेर फ्रे

हटाउनह
ु ोस ् । अब स्क्र�नको तल्लो भागमा देब्रे क

पिञ्जकाको आकृ�तसँगै पेन ड्राइभको आकृ�त प�न दे�
।

४. पिञ्जकाको सूचीबाट आफूलाई चा�

एको तिस्ब,

त्यसप�छ सो सामग्रीको आकृ�तमा क

राखी िक्लक

�भ�डयो, लेख वा �चत्र कुन हो भनी य�कन गनुर्ह

।

गन्होस
। िक्लक बटन �थ�चराखेकै अवस्थामा कुनै अक
ुर

औँलाले टचप्याड चलाएर त्यो आकृ�तलाई तानेर पे

ड्राइभको आकृ�तमा�थ राख्नु होस् र िक्लक बटनलाई �थच्न छोड्। य�त गरे प�छ त्यसको एक प्र�त प

ड्राइभमा सेभ हु ।

५. यसर� सादार् ठूलो साइजको सामग्री छ भने सानर् समय ल । पेन ड्राइभको सङ्केत मा�थ सामग्

सङ्कत देखुन्जेल सान� प्र�क्रया जार� छ भन्ने बुझ ।

६. पेन ड्राइभमा भएका सामग्री-पाट�मा सानर्का ला�ग प�हले पेन ड्राइभको आकृ�तमा िक्लक गनुर्।

अब पेन ड्राइभमा भएका सामग्रीहरको
ू सूची देख्ना सक

। ती मध्येबाट सान� सामग्रीको आकृ�त

कसर्र राखी िक्लक गनुर्हो । िक्लक बटन �थ�चराखेकै अवस्थामा कुनै अक� औँलाले टचप्याड चलाएर त

आकृ�तलाई तानेर पिञ्जकाको आकृ�तमा�थ राख्नु होस् र िक्लक बटनलाई �थच्न छोड् न । य�त गरे प�छ

त्यसको एक प्र�-पाट�मा सेभ हुन् ।
७. ई-पाट�बाट पेन ड्राइभ �झक्नु अगा�ड पेन ड्राइभको आकृ�तमा�थ कसर्र"हटाउ"मा िक्लक गनुर्प

पिञ्जका वा पेन ड्राइभमा र एका सामग्रीको नाम बदल्नको ला�ग कसर्रलाई सो सामग

नाम (अ�र) मा�थ राखेर िक्लक गनुर्हो । अ�न �कबोडर्को “मेट erase” मा �थचेर भएको

नाम मेट्नुहोस् र आफूलाई मनपरेको नाम टाइप गरेर �कबोडर्म“एन्टरenter” �थच्नुहोस ।

समय समयमा पिञ्जकाबाट पुराना नचा�हने सामग्रीहरू मेट्न नभुल्

कसर्रलाई सामग्रीको आक मा�थ राखेर “मेटाऊ” मा िक्लकगनह
ुर ोस ् ।

। मेट्नको ला�ग

३.४ ई-पाट�को अ�धकतम प्रय, सरु �ा र ब्यवहा�रकसमस्याहरूको समाधा
ई-पाट� र यसका �क्रयाकलापहरूको सह� र सुर��त प्रयोगका ला�ग �व�भन्न गैह्र

(ब्यवहा�र)

समस्याहरू आइपनर् सक्छन् । यीनलाई समाधान गनर्को ला�ग तलका कुराहरूमा ध्यान पुयार्◌ाउ
 ई-पाट�मा�थ कुनै गरूङ्गो सामान नराख्नु ह।

 स्क्, �क-बोडर र टचप्याडमा केरकार नगनुर्होस्
 �कबोडर्मा �तखो वस्त, नङ् आ�दले नकोट्याउनहोस ् । �क-बोडर्का बटनहरूलाई औँलाले बाहेक अ
कुनै प�न कुराले नचलाउनु वा न�थच्नुहोस

। यसो गरे र �कबोडर् च्याित्तएमा यसलाई फेनर् ग

हुन् ।

 ई-पाट�को स्क्र�नलाई हात वा औँला नछुनह
े गर� स्क्र�नमा कुनै चुच्चो वा धा�
ु ोस ् । �वशष
वस्तुले नछुनुहोस ।

 ई-पाट� अन भइरहेको समयमा �क-बोडर्को कुनै प�न बटन न�थच्नुहोस् । अन हुनका ला�ग-पाट�ले
एक�छन समय �लन्छ र यसले अन हुने प्र�क्रयामा काम गर�रहेको हु
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 ई-पाट� उघारे प�छ सँधै एन्टेनालाई पट्याएर राख्नुकहो (नेटवकर्सँगको सम्बन्ध कमजोर भ
जस्तो लाग्यो भने मात्र एन्टेनालाई ठाडो  ई-पाट� चलाउनह
ु ोस ्) । यसो गदार् एन्टेना भाँ�चने ड

कम हुन् ।


ई-पाट� उघादार् क�हल्यै प�न एन्टेना समातेर नउघानुर्होस्-पाट�लाई क�हल्यै प�न
एन्टेना समातेर उचाल्नुहुँदैन



ई-पाट� पट्याउँदा एन् टेनालाई सुर��त त�रकाल(ध्यानपूवर) घम
ु ाएर राख्नुरहोस् 

 ई-पाट� अन गरे प�छ यसको प्रयोग गनुर् अगावै ब्याट्र� पूरै चाजर् भए नभएको हेनुर्पछर् । य
होमभ्युमा भएको ब्याट्र� सङ्केत �चह्नलाई हे नुर्

 ई-पाट�को स्क्र�नको तेिजलोपना घटाएर चलाएमा ब्याट्र� बढ� बचत हुन्छ र धेरै अव�पाट� चलाइ रहन पाइन् । अतः ब्याट्र� जोगाउनका ला�ग स्क्र�नलाई सकेसम्म मधुरो पा
गन्होस् ।
स्क्र�ई तेिजलोपना घटाउन वा बढाउनका ला�ग �कबोडर्को मा�थल्लो लहरमा रहेक
ुर
सय
ू र �चह्न भको बटन

प्रयोग गनुर्प ।

 ई-पाट�को ब्याट्र�को बत्ती रातो हुँदाहुँदै प-पाट� प्रयोग गद� गरेमा-पाट� आफ� बन्द हुन

।

यसो हुनु अगा�ड नै ई-पाट�लाई अफ गरे र चाजर् गनुर् पद ।


यसर� ब्याट्र�को बत्ती रातो हुँदा प�न चलाउँदै गरेमा �छ-पाट� बन्द हुने मात्रै ह,

ब्याट्र�ले नै काम गनर् छ ।


ब्याट्र�ले काम गनर् छोडे-पाट�मा पावर लाइन जोडेर क�रब छ-सात घण्टा सम्म ब्याट्र
�नरन्तर चाजर् गनुर्प । यो प्र�क्रयालाई स्लो ( slow charge) प�न भन्ने गर�न । सो
गनर् अगा�ड एकपटक ब्याट्र�ल-पाट�बाट �झके र फे �र राख्दा चािजर्ङ हुने सम्भावना ब

। यसर� ब्याट्र�लाई स्लो चाजर् गरु-पाट� अन गनर् हुँदै ।

 एक�छनका ला�ग मात् प�न ई-पाट� नचलाउनु पन� भएमा चलाएर काम स�कएप�छ गह
ृ दृश्यम
गएर यसलाई बन्द गर�हाल्नुहोस्

 ई-पाट�मा भएका �व�भन्न प्वालहरू ज : USB पोटर , पावर ज्या , माइक्रोफ, हेडफोन ज्याक
आ�दमा जथाभावी �चजबीजहरू नपसाउनुहोस् ।
 ई-पाट�बाट पावर कोडर् छुट्टाउने बेलामा तार समातेर तान्नु हु । यसो गदार् तार चुँ�डने वा �बग्र
हुँदा सम्हालेर पावर कनेक्टरमा समातेर छुट्टाउनु  ।
 कसर्र भागेमा वा राम्रर� नचलेमा �कबोडर्का चा
लाई एकैपटक चारै औँलाले

नाका बटनहरू

चार सेकेन्ड सम् �थ�चराख्नुहोस् । अ�न चारै बटनलाई �थच्

छो�ड�दनह
ु ोस ् ।

 ई-पाट� चल्द-चल्दै काम गनर् छाडेमा अथवा ह्याङ् भ

Ctrl, Alt र Erase बटनलाई एकैसाथ

�थच्नुहोस । ई-पाट� बन्द भएर तुरुन्तै फे�र अन ह । य�त गदार् प�न समस्या हल नभए पाव
बटन �थची ई-पाट�लाई बन्द गनुर्होस् र फे�र अन गनुर्ह ।
 ई-पाट� च�लरहेको समयमा (अन रहेको िस्थतीम) क�हल्यै प�न ब्याट्र�लाई बा�हर न�नकाल् न ।

 ई-पाट�लाई आगो र पानीबाट जोगाउनह
ु ोस ् । पानीले क�हल्यै प�न -पाट� सफा नगन्होस् 
ुर

 ई-पाट�लाई धुलो र पानीबाट जोगाउनह
ु ोस ् र यसको सरु �ाको ला�ग सदै व ता�लम सेसनमा छलफल
भएका त�रकाहरू ख्याल गनुर्होस्
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३.५ �क्रयाकलाप प्रयोगमा ध्यान �दनुपन� केह� क
 ई-पाट�को गहदृश
्यको मनपद� दृश्यमा खोजेको �क्रयाकलाप नभे�टएमा सूचीदृश्यमा ख
ृ

।

सच
ू ीदृश्यमा जानलाई स्क्र�नको फ्रेम हटाएर मा�थल्लो दाँया भागमा दे�खने कापीको पा
सङ्केतमा


�थच्नुहोस ।

खोिजएको �क्रयाकलाप सूचीदृश्यमा भे�टयो भने त्यस मा�थ कसर्र

“�प्रय बन ” मा

िक्लक गनुर्हो अथवा �क्रयाकलापको बाँया प�ट् ट दे�खने तारा मा�थ कसर्र लगेर िक् लक
प�न मनपद� दृश्यमा जोड्न स� ।


य�द तारा सेतो नभई रङ्�गन छ भने सो �क्रयाकलाप मनपद� दृश्य समूहमा भएको ज ।



पन
ु : मनपद� दृश्यमा जा“सच
ू ी दृश” सड्केत सँगैको

य�द कुनै �क्रयाकलाप सूचीदृश्यबाट मे�टयो

मा िक्लक गनुर्हो ।

कन्ट्रोल प्मा गएर “सफ्टवेर प्डट”

प्रयोग गर�वद्याल सभर्रबाट -पाट�मा डाउनलोड गनर् स�कन।

 �वद्याथहरूलाई समयसमयमा पिञ्जकामा गएर पुराना सामग्र(तिस्व, लेख, ई-पस
ु ्तकालयबाट

डाउनलोड गर�एका �कताबहर) मेट्न लगाउनुपदर । यसो नगरे मा ई-पाट�मा नयाँ सामग्रीहरू थप
ठाउँ को अभाव हुन् । (पिञ्जकाको प्रयोगबारे थप जानकार�का ला�ग पिञ्जकाको भागमा हेनुर)

 पिञ्जकामा दे�खएका सामग्रीहरू मध्येबाट नचा�हने सामग्रीका आकृ�तमा कसर्र राख्न
"मेट" मा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्ह ।

 �भ�डयो, तिस्व, धेरै �चत्रहरू भएका �कताब जस्ता सामग्रीले धेरै ठाउँ ओगट्ने
यस्तावस्तहरूलाई -पाट�मा थोरै मात्र राख्नुकह।
 ई-पाट� प्रयोग गदार् एकैपटकमा धेरै ओ
�क्रयाकलापहरू खोल्यो भ-पाट�को ग�त
सस
ु ्त हुन जान । नचा�हएका �क्रयाकलापह
बन्द गनर्का ला�ग �कबोडर्को मा�थल्लो दा
कुनामा रहेको फ्रे

बटन �थच्नुहोस

।

अ�न स्क्र�नको मा�थल्लो पङ्�तमा पि
सङ्केतका छेउमा दे�खएका �क्रयाकलाप
मध्येबाट हाल नचा�हने �क्रयाकलापको सङ्
मा�थ कसर्र राख्नुचहोस् “बन्द ग” मा कसर्र
लगेर िक्लक गनुर्हो ।
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�श�कले �वद्याथ�हरूलाई-पाट�को सरु �ा र अ�धकतम प्रयोगका ला�ग सचे
गराउन यी कायर्हरू गनुर् जरुर�

 �वद्याथ�हरूला टे वलमा ई-पाट� र �कताब , कापी, ज्या�मती बाकस, पानीको बोतल ,

�ट�फनबक्स आ�द कसर� �मलाएर राख्नेट भनी �सकाउने

 ई-पाट�हरू राख्नेर कोठा सुर��त वनाउने र राख्दाक प�न सुर��त साथ राख्न

 क�ा �श�णमा प्रयोग ग�रसकेप�छ हरेक �दन -पाट�हरूको सङ्ख्या गनेर ए�कन भएप

चाजर्मा राख्नेष

 क�हले प�न ई -पाट�हरू क�ा वा�हर प्रयोग नगन� तथा कुनै प�न हालतमा �वद्य

कम्पाउण्ड वा�हर नलग्न

 सामान्यतया  -पाट� राखेकै कोठामा मात्र यसको प्रयोग गनुर्पछर् । तर क�हलेक -पाट�

राखेको कोठावाट अन्य कोठामा लग्नुपरेमा सुर��त साथ चािजर्�या्कको दुवै�तर समात

मात्र लग्न

 क�ामा ई-पाट�को सरु ��त र िजम्मेवार�का साथ प्रयोग गनर्का ला�ग चािजर्ङयार्मकमा

लेख्ने् र हरेक क�ाका �वद्याथ�हरूले सो नम्वरलाई रोलनम्वर मा�न सो�ह अनुसार

गनर् लगाउने । यसवाट कसले कुन  -पाट� प्रयोग गरेको �थयो भन्ने थाहा हुनका सा
सुर��त र िजम्मेवार वनाउन सिजलो हुन्छ

 �वद्याथ�हरूलाई-पाट�को प्रयोग गर गन्पन�
क�ाकायरहरू �दने जस्त - ई -पाठ र सँगसँगै
ुर

कापीमा लेखेर गन्पन� खालका काय
, ई -पस
ुर
ु ्तकालयबाट �कताबहरू डाउनलोड गरपढ्नेतथा
समी�ा गनु्पन�खालका कामहरू आ�द
र

 ई-पाट�को प्रयोग गरेर पढ्लेख्ने◌आ�द प्रयोग गन� खालका खोजमूलक कायर् �द

 समाचार, पत्रप�त, पुस्तक आ�द हेन� त�रकाहरू �सकाउने र प्रयोगमा प्रोत्सा�ह

 �वद्याथ�हरूलाई -पाट�को अ�धकतम प्रयो गनर् लगाउनुहोस् तर याद गनुर्होस् �

अ�धकतम प्रयोभन्नाले यसको दुरूपयोग हैन
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गैह्र प्रा�व(व्यावहा�र) समस्या र समाधानमा समूह छलफ
U

ई-पाट� राख्नेन
कोठामा चािजर्ङ यार्हकको स्थ

ई-पाट� राख्नेखकोठामा चािजर्ङ यार्जकको स्थान बडो �बचार पुयार्लएर �नधार्रण गनुर्पछर् । चािजर्ङ
व्यवस्थापनले कोठामा एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा जाने ग�त�व�धलाई असर पाछर्
ई-पाट� राख्नेकोठा
अलग्गै होस् वा कायार् मा रा�खएको होस ,् त्यहाँ ओहोरदोहोर गदार् होस् अथवा अन

�क्रयाकलाप दार्

चािजर्ङ यार्वक कहाँ कसर� रा�खएको छ भन्नेग कुराले महत्वपूणर् भू�मका खेलेको हुन
-पाट� �नकाल्दा र

राख्दाङ वढ��भडभाड हुने हुँदा सम्भव भएसम् यार्◌ोकलाईकोठाको दईु फरक -फरक स्थानमा राख्नुटपछर्
झ्यालको छेउमा वा अन्य अवस्था बा�सटे पानी परेको समयमा कतै चािजर्ङ यार् क �भज्छ�क भ
एकदमै �वचार पय
ु ार्नउनु पछर् । यसलाई पानी पदार् न�भज्ने र मुसाले नकाट्ने ठाउँमा राख्नुछपछर्

सके ट चािजर्ङ यार्◌ाकको निजक हनु जरुर� छ । अन्यथा तारहरू लथा�लङ्ग
कोठामा �हड्दाखतरा हुन
ु
सक्छ 
समह
ू मा छलफल गर� तलका प्रिश्नहरूको जवाफ खोज्न:

१. कोठामा चािजर्ङ यार्नकको स्थान �नधार्रण गदार् ध्यान�दनुपन� कुनै चार कुराहरू बताउनु
२. कोठामा चािजर्ङ यार्कक राखेको ठाउँ न�मलेमा -कस्ता अवस्थाहरू �सजर्ना हुन सक?

३. ता�लम सके र गएप�छ तपा�हरूले ई-पाट� राख्नेन
कोठाको कस्तो स्थानमा चािजर्ङ यार्थक राख्नेव ब्
�मलाउनह
ु ु न्छ?
नोट-- प्रश्
३ को उत्तरमा समूहका सबै सदस्यहरूल-आफ्नो स्थान साथीहरू सबैलाई सुनाउनुपछ

U

चािजर्ङ यार् क�सत सम्बिन्धत �वद्युतीय सुर�ामा ध्यान�दनुपन� 

चािजर्ङ यार्रकमा �वद्याथ�हरू-पाट� चाजर् गन� कामका ला�ग पावर सकेटहरू जडान गर�एका हुन ्छन्
कोठामा भएको मल
ू पावर सके टबाट चािजर्ङ यार्लकमा भएका पावर सकेटहरू सम्म तारको माध्य
�वद्युत प्रवाह गर�एको हुन्छ । तसथर् �श�कले चािजर्ङ यार्लकमा �वद्युत�सत सम्बिन्धत कुन
�वद्याथ�हरूलाई गनर् लगाउनु हुदैन । यस�सत सम्बिन्धत काम �व� वा प्रा�व�धकबाट मात्रै गरा

क�हलेकाह� मस
ु ाले तार काटे र नाङ्गो तारबाट �वद्युत प्रवाह भएको हुनसक्छ । कुनै कारणले पानी
�वद्युत �लक भएको अवस्था हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा �वद्याथ�लाई करेन्ट लाग्ने खतरा ह

अक� ध्यान�दनुपन� महत्त्वपूणर् कुरा भनेको चािजर्ङ यार्ि◌कलाई कोठाको मूल पावर सकेट निजक राख्नु
यसो गदार् कम तार भए पुग्छ र तार लथा�लङ्गन हुन पाउदैन । �व� वा प्रा�व�धकले चािजर्ङ या
�नय�मत �न�र�ण गन्पछर्
ुर
समह
:
ू मा छलफल गर� तलका प्रश्नछहरूको जवाफ खोज्न

१. तपा�हरूले  -आफ्नो क�ामा चािजर्ङ यार्◌ैक�सत सम्बिन्धत काम कसलाई गनर् लगाउन?
२. चािजर्ङ यार्◌ेकका ला�ग तपा�क ई-पाट� राख्नेत क
ठामा मल
ू पावर सके ट कहाँ राख्दा उपयुक्त होल?
३. चािजर्ङ यार्◌ेकको कारणबाट हुनसक्ने सम्भा�वत खतराबाट जो�ग
स�कन्छ?

-कस्ता उपायहरू अपनाउ

नोट-- प्रश्२ को उत्तरमा समूहका सबै सदस्यहरूल
-आफ्नो स्थान साथीहरू सबैलाई सुनाउनुपछ
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U

क�ाकोठाको �डस्प्

क�ाकोठामा �व�भन्नड कुराहरूको �डस्प्ले गर�एको हुन्छ । उदाहरणका ला�ग क�ाकोठाका �, क�ाको
जबचाटर ् आद� । क�ामा रा�खने यस्ता �डस्प्लेहरू �वद्याथ�हरूको उचाइलाई ध्यानमा राखी उनीह
सक्ने ठाउँमा व्यविस्थत गनुर् आवश्यक छ । त्यसैगर� क�ाको �नयम लगायत यस्ता अन्य
अ�रहरू टाढाबाट पढ्न स�कने अनुसारको आकारमा लेख्नु पछर् । क�ामा रा�खने प

, चाटर ् वा अन्

कुनैप�न �डस्प्लेहरू �वद्याथ�हरूका ला�ग हो भन्नेक तथ्य सबै �श�कहरूले ध्याअ�त
आवश्यक छ
न
।

समह
ू मा छलफल गर� तलका प्रश्न्हरूको जवाफ खोज् :

१. क�ाको �डस्प्ले भन्ना◌ाले केकस्ता कुराहरूलाई ज
?
२. क�ाको �डस्प्लेलाई कसर� व्यविस्थत गनर् स ?

३. कुन तथ्यलाई सबै �श�कहरूले ध्यानमा राख्नु  अ�त आवश्
?
४. तपा�हरूको �वचारमा �डस्प्लेको हकमा अरु केकस्ता कुराहरू ध्यान?
म पलार्?

U

राउटरको व्यवस्था

राउटरले �वद्याथ�को हातमा भएका प्रत्य -पाट�लाई तारर�हत त�रकाले नेटवकर्सँग सम्पकर् स्था�पत
मदत पय
ु ार् उँछ । राउटरमा पावर सकेटबाट �वद्युत प्रवाह गर�न्छ । यसमा एउटा एन्टेना प�न ह

राउटर र त्यसको पावर सकेट क�ामा �वद्याथ�हरूले नपुग्ने उचाइमा राख्नुपपछर् । यसको काम र सु
बारे मा सबै �वद्याथ�हरूलाई सचेत गराउनुपछर् । कुनै कारणवस राउटरको पावर बन्द भयो वा यसले
गरे न भने �वद्याथ�हरूको-पाट� �सतको सम्पकर् �वच्छेद हुन
समह
:
ू मा छलफल गर� तलका प्रश्न हरूको जवाफ खोज्न

१. राउटरले के काम गछर ् ?
२. राउटरको पावर बन्द भयो वा यसले काम गरेन भने के हुन् ?
३. तपा�ले �वद्यालयमाराउटरलाई सरु ��त राख्ने के गनुर्हुन?

नोट-- प्रश्३ मा छलफल गरे र आएका कुराहरू सबैलाई सुनाउनुपछर

U

क�ामा कसैको ई-पाट�ले काम नगरेको अवस्थ

ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�ण गर�रहेका एक �श�कले आफ्ना अनुभवहरू यसर� सुनाएकाछ : क�हलेकाह�
क�ामा कसैको ई-पाट�ले काम नगनर् सक्छ । यस �क�समको अवस्थामा �श�क अत्ता�लनु हुँदैन । पढा

समयमा जसको ई -पाट�ले काम गरे न उसलाई आफ्नो छेउको साथी�सत �मलेर  -पाट�मा काम गर भन्नप
स�कन्छ । त , �श�कले को�सत �मलेर काम गन� भनी उसका ला�ग साथी तोक्न भने �वसर्न हुँदैन

यसबाट समस्या परेको समयमा एकले अकार्लाई सहयोग पुयार्मउनु पछर् भन्ने  भावनाको �वकास गराउन
मदत पगु ्छ । साथै �वद्याथ�हरूले आज मैले सघाएँ भने भो�ल मलाई पदार् प�न साथीहरूले सघाउँछन् भ
बझ्छ
न् 
ु

समह
:
ू मा छलफल गर� तलका प्रश्नदहरूको जवाफ खोज्न

१. तपा�ले पढाउने समयमा कुनै तीन �वद्याथ�हरूको -पाट�ले काम गरे न भने के गन्हुन्
?
ुर
२. यस्तो अवस्थामा �श�कले �वसर्न नहुने कुरा के ?
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अरू क�ाका �वद्याथ�हरूलाई प�-पाट�का बारेमा जानकार� �दने

एक �श�कले आफ्ना अनुभवहरू यसर� सुनाउछन् । �वद्याथ�हरूको हात

-पाट� परेप�छ सम्बिन्ध

क�ाका मात्रै होइ नन् अन्य क�ाका �वद्याथ�हरू प�न �नकै िज�ासु हुन्छन् । अन्य

�वद्याथ�हरूलाई फुसर्द हुनासा -पाट� प्रयोग हुने क�ाको , झ्याल र ढोकामा के हो कसो हो भनी

झुिम्मएर हेन� गथ� । मैले उनीहरूलाई यहाँ �भडभाड नगर भन्थे तर त्यो एक�छनका ला�ग मात्रै हुन
एक�छन प�छ फे �र झ्याहल र ढोकामा �वद्याथ�हरू भ�रन्थे । मैले एउटा उपाय �नकाले । अक�

�वहानको प्राथार्नाको समयमा केह� समय �लएर मैले सबै �वद्याथ�हरू-पाट�का बारे मा सामान्य कुराहर
जानकार� गराएँ । क�ामा कसर� पढाइ हुन्छ त्यो प�न सुनाए । त्यसप�छको केह� �दनमा क�ाकोठा
झ्या◌ाल र ढोकामा �वद्याथ�हरू झुिम्मन छा
समह
:
ू मा छलफल गर� तलका प्रश्नदहरूको जवाफ खोज्न
१. तपा�को �वद्यालयमा 
उत्पन्नछ होलान
?

-पाट� �वतरण गरे प�छ �वद्याथ�हरूमा 

-कस्ता कौतुहलता र िज�ासाहर

२. तपा�ले यस अनभ
ु वमा बताइएको जस्तो समस्या भोग्नु - भने कुन उपाय अपनाउनह
ु ु न्छ ?

नोट-- प्रश्२ मा छलफल गरे र आएका कुराहरू सबैलाई सुनाउनुपछर्

U

लोडसे�डङ्गको ता�लकालाई ख्याल राखी क�ामा �प�रयड छुट्या

२०६७ सालमा त लोडसे�डङ्गले �समा नै नाध्यो । सीमावत� िजल्लाहरूमा त भारतबाट ल्याइएको प्र
अ�लक राहत पय
ु ार्सएको छ भनी सुन्न मा आएको �थयो तर ल�लतपुर िजल्लाको त कुरै नगर�
�वद्याथ�हरूको-पाट� चाजर् गन� समय �नकाल्न प�न बडो मुिस्कल पय�ि◌ तर मैले हार मा�नन । �दन
आठघण्टा मात्रै बत्ती आउने ता�लकालाई �वचार गर� जसोतसो �दनमा एउटा क�ा चलाइ छाडे । म
क�ाका ला�ग दै �नक समय ता�लका अनस
ु ार घण्ट� �मलाइ �दएकोमा मेरा सहकम�हरूप्र�त आभार� छु
अरु �श�कहरूलाई प�न मै रै त�रका अपनाएर क�ा चलाउने सल्लाह �दन चाहन्
समह
:
ू मा छलफल गर� तलका प्रश्नकहरूको जवाफ खोज्न
१. के तपा�हरू प�न लोडसे�डङ्गबाट यस कथाका �श�क जित्तकै �प�डत हुनुहु ?
२. तपा�हरूलाई  -आफ्नो स्थानको लोडसे�डङ्गको ता�लका थाहा छ �क छ?
३. तपा�हरूले चा�हँ कस्तो त�रका अपनाउनुहुन्छ ?

नोट-- प्रश्३ मा छलफल गरे र आएका कुराहरू सबैलाई सुनाउनुपछर
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३.६ ई-पाट�को प्रयोगम‘गन्पन
ुर ’ र ‘गनर् नहुन’ कुराहर
गन्पन� कुराहर
ुर

१. तपा�ले ई-पाट� अन गरे प�छ ई-पाट�को प्रयोग गनुर् अगावै ब्याट्र� पूरै चाजर् भए नभएको हेनु
यसका ला�ग होमभ्युमा भएको ब्याट्र� सङ्केत �चह्नलाई हे नुर्

२. ब्याट्र� जोगाउनका ला�ग िस्क्रनलाई यथासक्य मधुरो पार� काम गनुर

३. तत्काललाई के�ह समयका ला�ग  -पाट� चलाउनु नपन� भएमा गहृ दृशमा गएर ई-पाट�लाई बन्द
गन्होस् ।
ुर

४. ई-पाट� उघारे प�छ ई-पाठको प्रयोग गदा सँधै एन्टेनालाई पट्याएर राख्नुभह । ई-पस
ु ्तकालयको
प्रयोग गदार् नेटवकर्सँगको सम्बन्ध कमजोर भएकोजस्तो लाग्यो भने मात्र एन्टेनाल

पारे र ई-पाट� चलाउनह
ु ोस ् । यसो गदार् एन्टेना भाँ�चने डर कम हुन्छ

५. ई-पाट� पट्याउँदा एन् टेनालाई सुर��त त�रकाल(ध्यानपूवर) घम
ु ाएर राख्नुपहोस् ।

६. ई-पाट�लाई क�ामा प्रयोग गदार् झोला मा�थ राखेर प्रयोग, ई-पाट� मा�थ कपी राखेर नलेख्ने
आ�द जस्ता काम नग�रसदै व ता�लम सेसनमा �सकाएको त�रकाबाट राख्नु◌ेहोस् ।

७. ई-पाट�लाई आगो, धुलो र पानीबाट जोगाउनह
ु ोस ् ।

गनर् नहुने कुराहर

१. ई-पाट� उघादार् क�हल्यै प�न एन्टेना समातेर नउघानुर्होस्-पाट�लाई क�हल्यै प�न एन् टेन
समातेर उचाल्नुहुँदैन ।

२. ई-पाट�को िस्क, �क-बोडर र टचप्याडमा केरकार नगनुर्होस्

३. ई-पाट� अन भइरहेको समयमा �कबोडर्को कुनै प�न बटन न�थच्नुहोस् । अन हुनका ला�ग

-

पाट�ले एक�छन समय �लन्छ र यसले अनहुने प्र�क्रयामा काम गर�रहेको हु

४. ई-पाट� च�लरहेको समयमा (अन रहेको बेलामा) क�हल्यै प�न ब्याट्र�लाई बा�हर न�नकाल् नुहोस
५. �क-बोडर्का बटनहरूलाई औँलाले बाहेक अरू कुनै प�न कुराले नचलाउनु वा न�थच्नुहो

६. ई-पाट�मा भएका �व�भन्न प्वालहरू जस्तै युएसबी  , पावर ज्या , माइक्रोफ, हेडफोन ज्याक
आद�मा जथाभावी र जे पायो त्यह� �चजबीजहरू नपसाउनुहोस्

७. ई-पाट�को िस्क्रनलाई  /औँलाले नछुनह
ु ोस ् । �वशेषगर� िस्क्रनमा कुनै चुच्चो वा धार
वस्तुले नछुनुहोस् ।

८. ई-पाट�लाई आगो र पानीबाट जोगाउनह
ु ोस ् । पानीले क�हल्यै प�न -पाट� सफा नगन्होस् ।
ुर
९. ई-पाट�मा�थ कुनै गरूङ्गो सामान नराख्नु होस्
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४ . ई -प ाट � ए क �कृ त �श � ण प ाठ य ोज न ा
४.१ ई-पाट� एक�कृत �श�ण भनेको के हो ?

क�ाको �सकाइ उद्देश्यलाई केन्द्र�बन्दुमा राखी अन्य �श�ण �क्रयाकला

-पाट� र ई -पाठमा

आधा�रत �श�ण �क्रयाकलापहरूलाई समावेश गर� पढाउनुलाई हामी एक�कृत �श�ण भन्दछ� । तस

-

पाट� एक�कृत �श�ण गदार् प् : ई-पाट� मात्र प्रयोग गर� पढाईदैन । �सकाइ उद्देश्य अनुसार पा ,

कालोपाट�, कलम, कापी र अन्य �व�वध शै��क सामग्रीहरूको साथसा -पाट�का �डजीटल सामग्रीहरूल
प्रयोग गर� पढाईन्
ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइ भनेको मात्र कम्प्युटर ता�ल इन । ई -पाट� एक�कृत �श�णद्धारा -

पाट�लाई माध्यमको रूपमा प्रयोग ग�वद्याथहरूलाई अङ्ग्, नेपाल�, ग�णत, �व�ान आ�द �वषयहरूको
�ान �द इन्छ । यस �सल�सलामा बालबा�लकाहरू स् : ई -पाट� चलाउन अभ्यस्त हुन ्छन् । त -पाट�

एक�कृत क�ा �श�ण मा �श�क र

�वद्याथको ध्यान ई-पाट� चलाउने कायर्मा

मात् है न पढाइको

�वषयवस्तुमा केिन्द्रत हु

४.२ ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका उद्देश्

ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका प्रमुख उद्देश्यहरू �नम्नान-ु
 ई-पाट�/ई-पाठमा आधा�रत �श�ण �क्रयाकलाप

, पाठ्यपुस्तकका सामग्री र अन्य

�क्रयाकलापहरूलाई एक�कृत गर� पढाएर समग्र पाठको �सकाइ उद्देश्य प्रभावकार� ढङ
गन् 
ुर

 पढाइ �सकाइ प्र�क्रयालाई बढ�  , आकषर् , रमाइलो , अन्त�क्रर्यात्मक र योजनावद्ध
�सकाइको प्रभावका�रता बढाउनु
 स्व�सकाइ (Self learning) लाई प्रोत्सा�हत गर� �वद्याथ�हरूको आफ� नयाँ कुरा �सक्ने
अ�भव�ृ द्ध गनुर

४.३ सफल ई-पाट� एक�कृत �श�णका लागी �श�कले गन्पन� अ�नवायर् �क
्रयाकला
ुर
�वद्याथ�हरूलाई हालको अवस्थामा भन्दा सिजलै र प्रभावकार� त�रकाले �सक -पाट�को प्रयोग गदा
�श�क �वषेश चनाखो हुनु जरुर�छ । एक सफल एक�कृत �श�णका ला�ग हरेक �श�कले ध्यान �दनुपन
कुराहरू अनुसु�च१५.३ मा उल्लेख ग�रएकोछ । भने कुनै प�न �श�कले सफल र प्रभावकार� रूपम -पाट�

एक�कृत �श�णका ला�ग अ�नवायर् रूपले गनुर्पप्रमु�क्रयाकलापहतल उल्लेख ग�रएक छन ् ।
 हरेक शै��क शत्रको सुरूम-पाठ एक�कृत �श�णको वा�षर्क योजना तयार गन� 

 ई-पाठहरूको पूणर् अध्यय

 पाठ्यपुस्तक र-पाठको सम्बन्धको �ान हा�सल
 प्रत्येक क�ाको �सकाइ उद्देश्यको �ल�खत त
 �ल�खत पाठयोजना �नमार्ण 
 उ�चत ढङ्गले क�ाको सुरुवात
 पाठयोजना अनरूपको �श�ण 
ु

 उ�चत क�ा समापन ।
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४.४ कुनै प�न ई-पाठको पण
र
के बु�झ?
ू ् अध्ययन भन्नाले

 ई-पाठको पाठ�ववरण, पाठयोजना तयार� र हेल्प टेक्स(Help text “?”) को पण
र
ू ् �ान �लनु 

 ई-पाठको पाठ सर
ु ुदे�ख अन्त्यसम्म �वद्याथ�लाई गराउँदा जसर� ग

, त्यसर� नै आफ�ले

किम्तमा दुई पटक गनुर्

 ई-पाठले परु ा गनर् सक्ने �सकाइ उद्देश्यहरू केके (पाठ�ववरणमा उल्लेख भएका र नभएका दुव )
राम्रर� बुझेर उक्त पाठको प्रभावकार� प्रयोगबारे �चन्त

U

नोट:

ई-पाठको पण
र
ू ् अध्ययन गदार

-पाठ चलाउने त�रका मात्र बुझ पगु ्दैन । सम्बिन्ध

-पाठ �भत्रक

�वषयवस्तकै पण
र
। जसर� पाठ्यपुस्तक पढाउँदा पुस्तकको सम्बिन्धत
ू ् �ान �लनुपछर्

�वषयवस्तु

आफूले नै राम्रर� पढेको हनुपछ
(पाठ्यपुस्तकको पाना पल्टाएर ठ�क ठाँउमा पुग्ने त�रकाको �ान भएर
ु
पगु ्दै), त्यसर� नै -पाठ पढाउन �श�कले त्यस�भत्र�वषयवस्तुको राम्रर� अध्ययन गनुर्पद

४.५ पाठयोजना तयार गदार् अपनाउनुपन� प्र�क्रया र समावेश हुनुपन� क
सफल ई -पाट� एक�कृत �श�ण गन� �श�कले
अपनाउनप
ु छर ् 

U

एक�कृत पाठयोजना तयार गदार् तल उिल्ल�खत प्र�

४.५.१ पाठयोजना तयार पान� प्र�क
 सम्बिन्धत क�ाको �सकाइ उद्देश्य प्रस्टसँग 
 ई-पाठ, पाठ�ववरण र पाठ्यपुस्तक सँगसँगै खोल्न
 पाठ�ववरणको गहन अध्ययन गन� 
 ई-पाठको पाठ र अभ्यास दुवैको अभ्यास गन�
 पाठ्यपुस्तकको सम्बिन्धत पाठको अध्ययन 
 �सकाइ उद्देश्य अनुर-पाठ पव
र
का �क्रयाकलापहरू �नधार् (सन्दभर् अनुस) ।
ू ् र पश्चात्

 �सकाइ उद्देश्य अनुर -पाट� एक�कृत �श�ण गनर् क�त घण्ट� लाग्छ अनुमान गन� र क

घण्ट�को पाठयोजना बनाउने �नणर्य गन (क�तपय ई-पाठका �क्रयाकलापलाई एउटै घण्ट�मा नस
एकभन्दा बढ� घण्ट�मा स�कने गर� प्रयोग गनुर् उ�चत) ।

 प्रत्येक घण्ट�मा गर�ने सम्पूणर् �क्रयाकलापको सूची र �तनलाई लाग्ने समय सम
पाठयोजना बनाउने ।
U

४.५.२ पाठयोजनामा समाबश
े गन्पन� कुराह
ुर

कुनै प�न प्रभावकारएक�कृत पाठयोजनामा समावेश हुनप
ँु ाहरू यहाँ उल्लेग�रए अनस
ु न� बद
ु ार हुनप
ु दर ्छ पाठ शीषर्

 पाठको �सकाइ उद्दे
 सम्बिन्धत पाठ्यपुस्तकको पाठ शीषर्क र पेज
 ई-पाट� पव
र का �क्रयाकलाप(सन्दभर् अनुस) ।
ु ्


केके गराउने , कुन क्रममा गराउने र क�तक�त समय गराउने । जस

पन
ु रावलोकन, पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर�ने �क्र
�क्रयाकलाप आ�द
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: उद्देश्य स्पष् ,

, अन्य शै��क सामग्री प्रयोग ग

 ई-पाट� र ई-पाठ सर
ु ु हुदै गदार् गनर् स�कने �क्रयाकलापहर:


ई-पाट� अन हुद� गदार् -पाट�मा केके गछ� र केके �सक्नेछौ भन्ने कुरा प्रस्ट पानर् स



ई-पाट� प्रयोगको प्रश्नईहरू सोध्न 



सम्बिन्धत-पाठसँग सान्द�भर्क छलफल वा अभ्यास गनर् स�।

 ई-पाठ खोल�सके प�छ �वद्याथ�लाई गराउनु पन� �क्रयाकलापहरूको 




के के गराउने, कुन क्रममा गराउने र क�त क�त समय गराउने

कुन कुन ठाँउमा रोक्दै �वद्याथ�हरूसँग छलफल गन� र प्रस्ट 

सान्द�भर्कतानुसार सँगै �ल�खत अभ्यास गराउने �क्रयाकलाप प�न राख

 ई-पाठ बन्दगरेप�छ �वद्याथ�लाई गराउनु पन� �क्रयाकलापहरको
ू स


केके गराउने , कुन क्रममा गराउने र क�तक�त समय गराउने । जस

: क�ाको सारांश

�सकाइको लेखाजोखा आ�द ।
 मल
ू ्याङ्
 गहक
ृ ायर

ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�ण गन� �श�कले पाठयोजना बनाउँ दा मा�थ उल्लेख गर�एका कुराहरूलाई �वषे

ध्यान पुयार् उनुपदर्छ । �श�क साथीहरूले यी बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखेर पाठयोजना तयार पानर् थप
बनाउनका ला�ग एक�कृत पाठयोजनाको खाका अनस
ु च
ू ी १५.१ मा र नमन
ू ा पाठयोजना अनस
ु �ु च १५ .२ मा

समावेश गर�एको छ । सामान्यतया एक�कृत �श�णमा पाठयोजना बनाउँदा सोह�
उपयक
ु ्त हुन्छ

अनस
ु ार तयार गन्ुर

४.६ सफल ई-पाट� एक�कृत �श�णका लागी क�ाको सर
ु ुआत

कुनैप�न क�ाको सर
ु ुमा �वद्याथहरूलाई त्यस पाठको �सकाइ उद्देश्य प्रस्ट पारेर प्रस्तुत हुन

उनीहरूको पूवर्�ानसँग जोड्न सके �वद्याथ�हरूमा

को प्र वकार�ता वढ्छ । साथ

, यसो गदार्

�वद्याथहरूलाई क�ा सञ्चालन हुदै गदार् पाठको �सकाइ उद्देश्य�तर उन्मुख गराउन बढ� सहज
त्यसैले  -पाट� एक�कृत क�ा सर
ु ु गदार् �नम्न�ल�खत �क्रयाकलापहरू समावेश गन
अनस
ु ार):

 सम्भव भएसम्म क�ामा �वद्याथ� प्रवेश गनुर् अगावै ब

(सान्द�भर्कत

पाठको उद्देश लेख्ने र �वद्याथ

आएप�छ प्रस्ट पान
 आज केके गछ� र कुनकुन समयमा गछ� भन्ने कुरा क्रमबद्ध रूपमा ष्पष्

 पाठलाई पव
र
ोड्न(सान्द�भर्कता अनुस) ।
ू ् �ानसँग ज

 त्यस �दन बुझाउनु पन� गृहकायर् बारेमा छलफल गन।

४.७ सफल ई-पाट� एक�कृत �श�ण गदार् ध्यान �दनुपन� कुराह

सफल र प्रभावकार ई-पाट� एक�कृत �श�ण गदार् �श�कले �व�भन्न कुराहरुमा ध्यान �दनुपन� हुन
यसको सन्दभर्मा ध्यान �दनुपन� प�हरूलाई समे

बँद
ु ागत रूपमा सफल  -पाट� एक�कृत �श�णका

आधारहरू तयार ग�रएकोछ । यसलाई यस �नद��शकाको अनस
ु च
ु ी १५ .३ रा�खएकोछ । �श�क साथीहरूले

उक्त आधारहरूको राम्रर� अध गरे र आ -आफ्नो क�ा �श�णको स -�वश्लेोषण र स-मल
ू ्याङ्कन गर
आफ्नो �श�णमा आवश्यक सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ । , यी आधारहरको राम्रर� अध्ययन गनुर् ज
छ ।
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४.७.१ क�ा सुरुआतको सन्दभर्

यस �वषयमा केके गन� भन्ने सन्दभर्मा�थ उल्लेख गर स�कएको छ ।

४.७.२ प्रस्तुतीकरणमा �व�भन्न सामग्रीहरू वा �व�धहरू प्रयोग ग
ई-पाट� एक�कृत �श�ण गदार् 

-पाट�को मात्र प्र गन्पछर् भन्ने छैन र य
ुर

गर�नु प�न हुँदैन ।

सम्बिन्धपाठको �नधार्�रत�सकाइ उद्दे अनस
ु ार प्रस्तुतीकरण�व�भन् �वकल्हरू अपनाउन स�कन्

। जस्त:

 पाठ्यपुस्तकबाट पढाउने
 खेलबाट �सकाउने ।
 कालोपाट�मा लेखेर अभ्यास गराउने 
 अन्य सामग्री प्रयोग गरेर �सका
 कापीमा लेखाएर अभ्यास गराउने 
उपरोक्त�वकल्हरू -पाट� पव
र
-पाट� पश्चाणत
का �क्रयाकलापहरू गदार् बढ� प्रयोग हुने भ-पाठ नै
ू ् र 

प्रयोग गदार् समेत सान्द�भर्क हुन  सक्छन् । उदाहरणका 

-पाठका ग�णतका अभ्यासहरू गराउँद

अथवा अङ्ग्रेजीमा नयाब्हरू �सकाउँदा कापीमा पनी लेख्नअ लगाएमा �सकाइको प
वकार�ता बढ्छ 

४.७.३ प्रस्तुतीकरणका सन्द
ई-पाट� एक�कृत �श�ण गदार्

�वद्याथहरूको ध्यान �सकाउन खोजेक

�वषयवस्तुमा नरहेर कम्प्यु

चलाउने प्र�क्रयामा केिन्द्रत हुन वल सम्भ वना हुन्छ । यसो हुँदा �वद्याथले �वषयवस्तुको �ान
खासै प्राप्त गनर् सक्दैनन् । अक

�वद्याथहरू  -आफ्नो  -पाट�मा मग्न रहँदा �श�कको �नद�शन

नसन्ने सम्
बना प�न बढ� हुन्छ । त्यसैले �श�कल
ु

�वद्याथको ध्यान आफूप्र�त आक�षर्त , हरेक

�नद� शन एकदमै स्पष्टसँग च वद (Step by step) रूपले �दने र �नद�शन बमोिजम  बैजना ठ�क ठाउँ मा
पग
र�रहनु पदर्छ । प्रस्तुतीकरणका सन्दभर्मा �श�
ु े �क पग
ु ेनन ् भनी बझ्ने काम �नरन्तर ग
ु
�ल�खत बँद
ु ाहरूमा�वषेश ध्यान �दन आवश्यक 

प्रस्तुत भएका सामग्री �वद्याथ�ले क�त बु�झरहेकाछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनका ला�ग बी

प्रश्नरहरू सोधेर हरेकलाई उत्तर �दन लगाउनुपदर्छ । उत्तर पख�दा ध�यर् गर� �वद्याथ�हरूल
सोच्ने समय �दनु आवश्यकछ । यो बुँदा -पाट� पव
र
त् का �क्रयाकलाप गदार् प�न उ
ू ् र पश्चा

लागू हुन्छ 


ई-पाट� अन हुदै गदार्को समय पूणर् रूपले सदुपयोग गन� प्रयास गनुर्पछर् । सदुपयोग कस

भन्नेबारे केह� सल्लाह मा�४ .५.२ नम्बरको “पाठयोजनामा समावेश गन्पन� कुराह
” मा उल्लेख
ुर
गर�एकाछन ् ।



ई-पाट� खोलेर ई -पाठमा पग
ु ेप�छ पढाउने क्रम त्याग्नु हुँदैन । �वद्याथ�ह

“ल अब ई -पाट�

खोलेर फलानोफलानो पाठ वा अभ्यास ग ” मात्र भनेर पुग्दैन  -पाठका पाठ र अभ्यास गराउनु
अगा�ड अब केके गछ� र केके �सक्नेछौ भन्ने कुरा प्रस्ट पानुर् अ�त आवश्यकछ ।,
o
o

पाठयोजनामा उल्ले�खत �क्रयाकलाप : गराउँ दै जानप
ु छर ् 

बीचबीचमा रोक्दै सबै �वद्याथ�को ध्यानाकषर्ण गद� �वद्याथ�हरूले केक�त बुझे भन्ने ले
गन्पछर्
ुर
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o

ई-पाठका अभ्यासहरू गदार् �वद्याथ�हरूले कम्प्युटर चलाइ मात्र रहेकाछन् �क �व
�ान प�न �लँ दै छन ्, अवलोकन गद� आवश्यकतानुसार पृष्ठकपोषण �दने क्रम जार� राख्नुप
नत्र �वद्याथ�हरू �वषयवस्तु राम्रर� नबु�झकन यन्त्रवत ढङ्गले अगाडी बढ्ने सम्भ



ध्व�नयुक्त अथार्त आवाज भएक

-पाठहरू प्रयोग गदार् �श�कहरूले �क्रयाकलापको

�ल�खत शब्दहरू दुवैको पूणर् सदुपयोग गन� प्रयास गनुर
o

�क्रयाकलापमा �वद्याथ�ले सुनेर दोहोयार्पउनु पन� आवाजहरू छन् भने अ�नवायर्
उनीहरूलाई सुन्न र दोहोयार्दउन लगाउनुपछ

o

�वद्याथ�ले दोहोयार् उनु पन� आवाजहरू �श�कले उच्चारण नगर� �वद्याथ�हरूला

-पाठ

सन्दै आफ� दोहोयार्यउन लगाउनुपछर् । यसो गदार् उनीहरूले ठ�क उच्चारण
�सक्ने स
ु

बढ्छ 
o

आवाजहरूसँगै �ल�खत शब्द वा वाक्यांश दे�ख न्छन् भने �वद्याथ�हरूलाई ती
बाक्यांशहरू पढ्न प�न लगाउनुपछ

o

आवश्यकता र सान्द�भर्कताअनुसा-पाट�को ध्व�न बन्द गर� �वद्याथ�हरूलाई एकएक गर�
शब्द रबाक्यांशहरू ठूलो स्वरले पढ्न प�न लगाउनुप



क�तपय ई-पाठहरूका पाठ तथा अभ्यास बारम्बार नदोहोयार्रइकन �वद्याथ�हरूको �सकाइ पूणर्
। �वषेश गर� अङ्ग्रेजीका नयाँ शव्दहरू �सक्दा बारम्बार नदोहोयार् इक , उच्चारण र �हज्ज
याद गनर् स�कदैन । त्यसैले

-पाठमा भएका कैय� पाठ तथा अभ्यासहरू दुई वा बढ� पट

दोहोयार् एर गराउँदा मात्र तीनको राम्रर� सदुपयोग ह


ग�णतको सन्दभर्मा �वद्याथ�हरूको �सकाइ प्रभाबकार� बनाउन अभ्यासको �वषेश महत्व छ । तर हु
अभ्यास बारम्बार रटाउँदैमा �वद्याथ�हरूले ग�णत राम्रर� �सक्न  सक्दैनन

: पाठ्यपुस्तकक

अभ्यासहरूमा �दइएका �हसाबहरू बारम्बार दोहोयार्रएर कण्ठ पानर् लगाउँदैमा �सकाइ प्रभावकार� हुँद
तफर् उह�स्तरका तर फरकफरक �हसाबहरू जती धेरै गराउन सक्यो त्य�त फाइदा हुन्छ । ग�णतका 

-

पाठहरूमा प्रत्येक पल्ट अभ्यास खोल्दा त्यहाँ उह� बनौट र स्तरका नयाँनयाँ (�हसाबहर) प्रस्त
हुन्छ न् । तसथर् यस्त -पाठका अभ्यासहरू �वद्याथ�हरूलाई एकपटक मात्र नगराएर धेरैपटक गनर्

स�कन्छ र उनीहरूको सीकाइलाई बढ� प्रभाबकार� बनाउन स�क


ई-पाठका �क्रयाकलापहरू गराउँदा सान्द�भर्कताअनुसार कपीमा लेख्ने  �क्रयाकलापहरू प�
गराउने प्रयास गनुर्पछ



ई-पाट� खोलेर �वद्याथ�हरूलाई-पाठमा अभ्यास गराउन सुरु गराए पश्चानत् �श�क
�वद्याथ�हरूले गद� गरेको कामको अवलोकन गद� �सकाइको उद्देश्यमा केिन्द्रत हुन �नरन
सहयोग गन्पछर्
। क�तपय �वद्याथ�हरू-पाठका �क्रयाकलापहरूलाई खेलको रूपमा मात्
ुर

�सकाइ उपलिब्धहरू हा�सल गनर्बाट बीच�लत भएका प�न हुन सक्दछन् । यस्तो हुन
�श�कले �वशेष ध्यान �दनुपदर्छ


कुनै �वद्याथ�को -पाट�मा समस्याहरू आइपरेमा �श�कले सो -पाट�को समस्यामा नअिल्झइ स

�वद्याथ�लाई छेउको साथीको -पाट�मा �मलेर �क्रयाकलाप गनर् लगाउने र क�ा स�कएप�छ उ
समस्या समाधानमा सहयोग गनुर्पदर्


समयसमयमा ई-पाट�मा �क्रयाकलाप गर�रहेका �वद्याथ�हरूलाई �श�क प्र�त ध्यानाकषर को
ला�ग यी उपायहर अवलम्बन गनर् स�कन्

 कुनै आवाजको प्रयोग ग, जसलाई क�ा सञ्चालनका�नयममा राख्नु पछर्

 ई-पाट� पट्याउन लगाएर आफू�तर हेनर् लगाउने
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४.७.४ क�ा समापनको सन्दभर्
कुनै प�न क�ाको अन्त्यमा समग्र पाठवाट केके �स�कयो भन्ने कुराको छलफल र समी�ा गरा

�वद्याथहरूको �सकाइलाई �नकै सहयोग पुग्छ

�वषेश गर� ई -पाट� एक�कृत �श�ण गदार् �वषयवस्तुबट

ध्यान कम्प्युटर प्रयोगमा केिन्द्रत हुने सम्भावना भएकाले पाठको अन्त्यमा समग्र पाठको

अत्यावश्यक छ । समापन छलफल गन� क्रममा प�हले पाठको �सकाइ उद्दे
प्रवकार� हुन्छ 

: दोहोयार्रउँदा �सकाइ

हुनत �श�क साथीहरू �व�भन्न ता�लमहरूबाट तथा दै�नक क�ा �श�णको समयमा पाठयोजनाहरू त
गरे र यसको तयार�मा पारङ्त भइसक्नु भएको छ । ताप�न थप सहजता होस् भन्ने हेतुले-पाट� एक�कृत
�श�ण �सकाइका ला�ग तयार गर�ने केह� नमन
ु ा पाठयोजनाहरू यस �नद��शकाको अनुसूची१५

.२ मा

समावेश गर�एकाछन ् । जसबाट पाठयोजना तयार�को क्रममा थप प्रस्टताको ला�ग सहयोग पुग्ने
गर�एको छ ।
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४.८ �फतलो पाठयोजनाको नमन
ु ा
�वषय: नेपाल�
शर
ु ुआ (प्रेर):

पाठ्यपुस्तकको पाठ शीष: पुस्तक पाना…
ई-पाठ �क्रयाकलापघाँघर�को पोल्ट

�म�तः

क�ा: २

ई-पाठको हप्ताः६

 घाँघर�को पोल्टो क�वताको प�हलो२ हरफ लय �मलाएर गाएर सन
ु ाउँ ने ।

समय ४५
(�मनेट)

५

पाठको उद्दे:

 �वद्याथ�ले घाँघर�को पोल्टो क�वताक२ अनचु ्छेद लय �मलाएर गाउ

चा�हने सामग्:

पूव् मूल्याङ
र
:

 �वद्याथ�हरूलाई घाँ, पोल्ट, भट, कोल्ट, भट
ु �, कुट� र मकै शब्दहरूक

उच्चारण गनर् लगाउने र जाने नजानेको याद गरेर स�ह उच्चारण बताइ �दन

१५

�सकाइ �क्रयाकल:

 ई-पाट� ल्याई -पाठमा भएको एउटा यस्तै खाले क�वतासन्न लगाउने 
ु

 यसै क्रममा उस्तै सु�नने अनुप्रास शब्दहरूको सामान्य उदाहरणह
 सबैको ई-पाट�मा घाँघर�को पोल्ट �शषर्कको -पाठ खु�लसके प�छ �वद्याथ�को  पाट�को आवाज कम गनर् लगाइ �श�कको -पाट�वाट क�वता सन्न लगाउन
ु

२५

 त्यसपछ� �श�कले एकपटक लय �मलाएर क�ालाई सुनाउने 

 सबै �वद्याथ�हरूलाई क�वता पृष्ठमा पुयार् उने र सबैले एकैपटक क�वता अ�घ
जस्तो लयमा गाउन लगाउने 
पाठको मल
ू ्याङ्:

 के�ह �वद्याथ�हरूलाई छानेर एउटालाई एक अनुच्छेद वाचन गनर् लगाउने �
न�मलेको सच्याई �दने 

१०

गहक
ृ ायर: ………………………………………………………………….
�श�कको �टप्पण: ………………………………………………..

पाठको प्रभावकार� :……………………………………………………………..

आइपरेका केह� अप्ठ्यारा : ……………………………………………………………………
सध
ु ारका सझ
ु ावहर: …………………………………………………………………..
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५ . ई -प ाठ क ो स ाम ान्य जानकार
�नय�मत क�ा �श�णमा समावेश गनर् स�कने सामग्रीहरू �वद्यालयको पढाइलाई �नद��शत
पाठ्यक्रमसँग मेल खाने हुनुपदर्छ । यस्ता पाठ्यसामग्रीहरू �नमार्ण गदार् पाठ्यक्रममा
उपलिब्धका दायरा�भत्र रहँदै �ल�खत 

, �चत , आवाज र ए�नमेसन समावेश गरे र आधु�नक

मिल्ट�म�डयाको अ�धकतम सदुपयोग गनुर् जरुर� हुन्छ । यस्ता मिल्ट�म�डयामा आधा�रत अन्त�क
पाठ्यसामग्रीहरूको प्रयोग गदार् �वद्याथ�ले एकभन्दा बढ� इिन्द्रयहरूको माध्यमबाट
रमाइलो र प्रभावकार� ढङ्गले �सक्ने मौका पाउँछ
ई-पाट�मा समावेश गर�एको नेपालको रािष्�य पाठ्यक्रममा आधा�रत यस्ता �डिजटल पाठ्यसामग्
समह
ू लाई हामी ई -पाठ भन्दछ� ।  -पाठमा �वषय र क�ाअनस
ु ारका अन्त�क्रर्यात्मक पाठ्यसा

रा�खएकाछन ् । �श�क र �वद्याथ�हरूले -पाठलाई �नय�मत क�ा पढाइमा प्रयोग गनर् सक्छन् । य

भएका अन्त�क्रर्यात्मक सामग्रीहरूको प्रयोगबाट �वद्याथ�हरूले नयाँ ध

, अभ्यासहरू गन�

आफ्नो �सकाइको स्वमूल्याङ्कन गन� मौका पाउँछन् । समग्रमा  -पाठ �भत्रका �डिजटल सामग्रीह
स्वअध्ययन र स्वमूल्याङ्कन गन� बानीको �वकास गराउ

५.१ ई-पाठ खोल्ने त�रका

 गहदृश
्यको �प्रयदृश्यमा-पाठको लोगो
ृ

मा िक्लक गनुर्होस्

 ई-पाट� खुल्न केह� समय लाग्छ । एकै �छनमा तल �चत्रमा देखाइएको जस -पाठको मख्य पृष
्ठ
ु
दे�खन्छ ।

५.२ चा�हएको �क्रयाकलाप वा-पाठ खोल्ने त�रका
तपा�लाई चा�हएको ई-पाठ खोल्नको ला�ग तलका कायर्हरू चरणबद्ध रूपले गन-

 ई-पाठको मख्य पृष्ठाको देब्रेपट
ु
मा�थल्ला भागमा क�ा छान्न

बटनहरू मध्येबाट आफूले चाहेक
क�ा छान्नुहोस।

 दा�हने छे उमा �वषय छान्ने
बटनहरू मध्येबाट आफूले चाहेक
�वषय छान्नुहोस् 

 य�त गरे प�छ स्क्र�नमा पढाउ
हप्ताहरूको सूची दे�खन्छ ।
सच
ू ीमा आफूले चाहेको हप्ताको

बटनमा िक्लक गनुर्होस्

 अब स्क्र�नमा त्यस हप्ताको पाठहरूको

स�हतका बटनहरू दे�खन्छन् । चाहेको पाठक

बटनमा िक्लक गर� पाठमा जानुहोस् 

 खोजेको पाठ नपाइएमा अन्य हप्ताका बटन िक्लक गर� खोज्नुहो
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मान� �क तपा� क�ा - ३ को नेपाल� �वषयको आठ� हप्ता◌ेमा पढाउने पाठहरू हेनर् चाहनुहुन्छ । यो
हेनर् प�हले क�ा - ३ र नेपाल� �वषयका बटनमा िक्लक गनुर्होस् । य�त गरेप�छ स्क्र�नमा पढाउने 
ले�खएको �ेत्रमा हप्ता◌ृहरूको स
दे�खन्छ । यस सूचीमा ८ ले�खएको
बटनमा िक्लक गनुर्हो , यो भनेको
आठ� हप्ता हो । अब आठ� हप्ता◌
अन्तगर्तका पाठ - "सभ्य मा�नस
बन�" र

"हजुरबाको अत� " स्क्र�न

देब्रेप�ट्टको आयाताकार �े
दे�खन्छ न् ।

अब "सभ्य मा�नस बन" पाठ खोलेर
हेर� । यो पाठ खोल्न"सभ्य मा�नस
बन�"

ले�खएको आकृ�तमा िक्लक

गर� पाठको प�रचय पषृ ्ठममा जानुहोस्

, �वषय, पाठको �शषर्क
। तपा�ले यो पाठको प�रचय पषृ ्ठ यहाँ दे�खए अनुसारको देख्नुबहुनेछ । जसमा क
तथा यस पाठमा �सक्ने

�क्रयाकलापको वारेमा जानकार
पाउनह
ु ु नेछ ।

५.३ प�रचय पषृ ्ठ बाट पाठ
खोल्ने र चलाउने त�रक

 पन
ु ः प�रचय पषृ ्ठतमा

फ�कर्नुहोस् र पृष्ठठको बीचम
भएको पाठ शीषर्क (“सभ्य
मा�नस बन�

”)मा

िक्लक

गन्होस्
ुर

 अब तपा� यस
�क्रयाकलापक

"पाठ"मा

प्रवेश गनुर्हु(तल देखाइएको �चत्र हेनुर्ह)।

 यस पषृ ्ठहको मा�थल्लो भागको दा�हने प�ट्ट सहयोग सङ्केत

( ? ) को साथसाथै "पाठ" र

"अभ्यस" ले�खएका बटनहरू छ न् ।

 अ�हले हामी "पाठ"मा छ� । त्यसैले यो बटन रङ्गीन दे�खन्छ । य "अभ्या"मा िक्लक गनुर्भय
भने तपा� “अभ्या"मा प्रवेश गनुर्हुन्छ र उक्त बटन रङ्गीन भएको पाउनुह
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 पषृ ्ठ को सबैभन्दा त

अङ्कहरू ले�खएका एक लह
बटनहरू छ न् । जसलाई

िक्लक गरेर सोझै पाठको
आफूले चाहेको पानामा जान

स�कन्छ । बटनका

अङ्कहरूले पाना नम्
देखाउँ छन ् । जस्त , बटन नं
५ मा िक्लक गरेर पाँचौ

पानामा जानह
ु ोस ् । फे �र

प�हलो पानामा फ�कर्न बटन
नं १ मा िक्लक गनुर्होस्

 तर क्रमैसँग अगा�ड बढ्न पृष्ठसको तल दायाँ कुनाको दायाँ तफर् फ�कर्एक
गन्पछर्
र य�द ठ�क अ�घल्लो पानामा फ�कर्न परेमा बाँया तफर् फ�कर्एक
ुर

U

नोटः

() मा िक्लक
() मा िक्लक

गन्होस्
।
ुर

प्रायःजसो हामी कुनैप�न पाना सुरु गरेर त्यस �भत्रका सम्पूणर् �क्रयाकलापहरू स�कएप�छ
अरु पानामा जान्छ� । त्यस्तै क�तपय अवस्थामा एउटै पाना �भत्र प�न एक भन्दा बढ� स्क
सक्छ न् । यस अवस्थामा स्क्र�नमा दे�खने मोटो

(जसलाई Sequence Control Button

भ�नन्छ ) मा िक्लक गद� क्रमशः अगा�ड बढ्नुपछर् । पानामा ध्व�न लगायत अन्य सङ्केत
ती सङ्केतहरूमा प�न िक्लक गद� चरणबद्ध रूपमा �क्रयाकलापहरू अगा�ड बढ

U

अभ्यास सुरु गन� त�र

अभ्यास प�रचय पृष्ठरबारे जानका

 ई-पाठको �शरमा देखाईएको अभ्यास बटनमा िक्लक गरेर अभ्यासको प�रचय पृष्ठत खोल्।न
 अभ्यास सुरु गनर् अङ्ककोसर
ु ु गर�ले�खएको बटनमा िक्लक गनुर्पछर्
 यस बटनको म�ु न

फे �र खेल� र सारांश ले�खएका बटनहरू छ न् । अ�हले

सारांश बटन िक्लक

गन्भयो भने केह� हुँदैन । यसलाई एक चरण अभ्यास गर� सकेप�छ िक्लक गदार् चाह�ँ सार
ुर

पषृ ्ठभमा पु�गन्छफे �र खेल� बटन प�न अ�हले चलाउन �मल्दैन । अभ्यासमा प्रवेश गरेप�छ
कुनैप�न बेला फे �र खेल�मा िक्लक गरेर अभ्यास पुनः सुरु गनर् �म

 अभ्यास सुरु गनुर् अ�घ हामी अभ्यासको तहअन्तगर्तका बटनहरूमा िक्लक गरेर ज�टल
छान्न सक्छ� । आफ�ले तह नछानेको खण्डमा हामी प�हलो तहमा नै रहन्
"अभ्यासम" छोटो अभ्यास

सर
ु ु गर बटनमा िक्लक गरेप�छ दे�खनेअभ्यास पृष्ठ�को नमुना  प्रस्तुत एको छ ।
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 हरेक अभ्यासमा प्र

जसो

१० ओटा प्रश्नठ हु न्
(�चत्रको तल्लो भाग
दे�खएका बटनहरूको लहर
हेन्होस
)
ुर

 पषृ ्ठलको दा�हने भागको

मा�थल्लो आयताकार �ेत्र
दे�खने बलहरूको थुप्रोले
दशओटा प्रश्न्को प्र�त�
गछर ् न् 

 कुनै प्रश्नकको ठ�क जव

�दएमा त्यो प्रश्नर नम्बर भएको बलमा हाँसेको अनुहार दे�खन्छ भने गलत जवाफ �दएमा

अनह
ु ार दे�खन्छ 

 यस आयताकार �ेत्रको ठ�क तल अङ्क ले�खएको ठाउँमा जम्मा प्रश्नफहरू मध्येमा क
जवाफ आयो दे�खन्छ । यसर� प्रयोगकतार्ले आफ्नो बुझाइको मूल्याङ्कन गन� मौका पा
अब सर
ु ु गर� बटनमा िक्लक गरेर अभ्यास सुरु गनुर्होस् । धेरैजसो अभ्यासमा जस्तै यस अभ्या
दश ओटा �हसाबहरू छ न् । अभ्यास गद� जाँदा तपा�को मूल्याङ्कन प�न हुँदैगछर् । साथसाथै जवाफ
भएमा त्यस पानाको बटनको रङ्ग ह�रयो बन्छ भने बेठ�क भएमा पानाको रङ्ग रातो बन्छ । अ
सके प�छ सारांश बटन िक्लक गनुर्होस् । त्यहाँ तपा�ले प�छल पाँचपटक अभ्यास गदार् क�त क�त अङ
प्राप्त , देख्नुोहुनेछ । यस अभ्यासमा त१ र २ सम्मका अभ्यासहरू छन् । एक भन्दाबढ� तह भ
अभ्यासको तह फेनर् प�ह

फे �र खेल� बटनमा िक्लक गर� अभ्यास प�रचय पृष्ठ मा फ�कर्एर उ�चत

बटनमा िक्लक गन�होस । त्यसप�छ सुरु गर� बटनमा िक्लक गनुर्ह

५.४ �वस्तृत पाठ�ववरण हेन� त�रक
आफुले क�ा�श�ण ग�ररहेको �वषयमा त �श�क साथीहरू पारङ्गत भइसक्नु भएकैछ । तर त्

�वषयसँग ई -पाठ एक�कृत गरे र क�ा�श�ण गनर् भने के�ह तयार� गनुर् नै पछर् । यस कायर्को सहजत
ला�ग हरेक ई -पाठ कसर� क�ामा एक�कृत गरे र �श�ण गन� भन्ने जानकार� �दन सबै पाठको �वस्तृ

पाठ�ववरण तयार ग�रएकोछ । यसलाई हरेक �वषय �श�कले क�ा �श�ण गन् अगाडी र
ाम्रर� अध्
ुर

गन् अ�नवायर्छ
। पाठ�ववरणको �वस्तृत अध्ययन नग�रकन एक�कृत �श�ण गनर् �श�क पुणर्रूपले
ुर

भएको मान्न स�कँदैन । सबै क�ा र �वषयका 

-पाठहरूको पाठ�ववरण  -पस
ु ्तकालयमा रा�खएकोछ ।

जसलाई �श�कहरूले  -आफ्नो �वषयका पाठ�ववरणको अध्ययन गरेर आफ्नो एक�कृत �श�णल
प्रभावकार� वनाउन सक्नुहुनेछ । यस पाठ�ववरणला
पाठ�ववरणहरूको संगालोमा पाउन स�कन्छ ।

नोटः

�श�कहरूले क�ामा कुनै प�न 

-पस
ु ्तकालयमा �श�ण सामग्री क� �

-पाठ प्रयोग गनुर्पूवर् पाठ�ववरणको गहन अध्ययन ग

�त

आवश्यक छ । यो नगरेमा पाठयोजना उद्देश्यमूलक र व्यावहा�रक हुन , �क्रयाकलापहरू �सल�सला
हुन सक्दैन ,न पाठ्यपुस्तक र -पाठका बीचमा एक�कृत �श�ण हुन सक्दैन । �श�ण �सकाइका उद्देश्
शै��क सामग्रीबीच तालमेल न�मल्ने हुँदा �श�ण प्रभावकार� हुन सक
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U

पाठ�ववरणमा के के समावेश गर�एका हुन्छ?न्

पाठ�ववरणमा मख्यतः पाठको उद्द
, पाठले प�रप�ू तर् गन� पाठ्यक्रममा तो�कएका �सकाइ उप , पाठ
ु
तथा अभ्यास चलाउने त�रका र क�ामा प्रभावकार� ढङ्गले उक्त पाठ पढाउने त�रका उल्लेख ग
हुन्छ न् ।
पाठ�ववरणमा समावेश गर�एका मख्य �वषयवस्तु यसप्रकार
ु

- पाठको उद्दे , ई -पाठ पव
र को
ू ्

�क्रयाकल, ई -पाठ प्रयोग प�छको �क्रया , �श�णको हप्त , पाठ्यपुस्तकको सम्बिन्धत , �सकाइ

�ेत्र र उपलिब्धको �व , �क्रयाकलाप चलाउने त�रका , ई -पस
ु ्तकालय�सत सम्बिन्धत �क्रय ,

साम�हक
�क्रयाकल, गहक
ु
ृ ायर , समान वा सम्बिन्धत अन्य �क्रय , �श�ण सम्बन्धी थप सल्लाह
उपयोगी वेभसाईटहरू 

सहयोग (हेल्) (?) सङ्केतको प्र
ई-पाठ �भत्र मा�थल्लो भागको दा�हने पट्टी रहेक प्रश्नध �
ले जनाउने सहयोग सङ्केत बटन (?) मा
िक्लक गरेर सम्बिन्धत पाठ अथवा अभ्यास सञ्चालन गन� त�रका थाहा पाउन स�कन्छ । यस सङ
पाठ�भत्र रहेको अवस्थामा पाठ सञ्चालन गन� त�रका बताउँछ भने अभ्यास �भत्र रहेको अवस्थाम
सञ्चालन गन� त�रका बताउँछ 

U

ई-पाठ एक�कृत �श�ण गदार् ध्यान �दनुपन� कुरा

 एउटा ई-पाठ �श�णका क्रममा एकै घण्ट�मा सक्नुपछर् भन्ने पाठयोजना र �वद्याथ�हरूक
अवस्थाअनुसारक�तपय ई-पाठ २ वा २ भन्दाबढ� घण्ट� लगाएर सक्नुपनप�न हुनसक् ।

 �वद्याथ�हरूलप�हले आँफैले ई-पाठहरू प्रयोग गर�सकेका छन् भन्दैमा क�ामा  -पाठ �श�ण
गन्पद�न भ
न्ने होइन । �कन�क सबै �वद्याथ�हर प�हले नै ई-पाठहरू प्रयोग गरेका हुदैनन्
ुर

उह� ई -पाठ प�न प्रयोग गरेका हुदै नन् । तर एक�कृत �श�णका �नम्ती सब

-पाठहरू उित्तक

आवश्यकर महत्वपुणरहुन्छ न् ।

 �वद्याथ�हरूले आफ� -पाठमा अभ्या गर�सके ताप�न उक्त पाठले �सकाउन खोजेको मूल
कुरामा उनीहरूको ध्यान पयार्प्त मात्रामा नगएको हुनसक्छ । त्यसैले �श�कल

-पाठको

प्रय क�ामा अ�नवायर् रूपले गराउनै पछर्

मा�थ बताइएका कुराहरूलाई अझ राम्रर� बु" सभ्य मा�नस बन" पाठको सर
ु ुदे�ख अन्त्यसम्म अभ
गन्होस् ।
ुर

५.५ ध्व�नयुक्त �क्रयाकलापको
�वषेश गर� अङ्ग्रेजी र नेपाल�क -पाठहरूमा ध्व�नको महत्वपूणर् भू�मका छ । क�ा �श�णमा �सका

प्रभावका�रता बढाउन ध्व�नलाई उ�चत ढङ्गले �नय�मत रूपमा प्रयोग गनुर् जरुर� -पाट� एक�कृत

�श�णमा ध्व�नको प्रभावकार� प्रयोगका त�रकाहरू यस पको ई-पाट� एक�कृत �श�ण शीषर् अन्तगर्
प्रस्तुत गर�एकाछन् ध्व�नयुक्त-पाठहरू प्रयोग गदार् �श�कहरूले ध्यान �दनुपन� कुराहरू �नम्

छन ् -




ध्व�नलाई दोहोयार्कएर प्रयोग गनर् धेरै-पाठमा ध्व�न सङ्के

�दइएको हुन्छ ।
ध्व�नलाई बारम्बार सुन्नु परेमा ध्व�न सङ्केतमा िक् लक गरेर सुन्न 
44

ध्व�नलाई सानो ठूलो पानर् �कबोडर्को आवाज ब



�थची आवश्यकताअनुसार आवाज

�मलाउन स�कन्छ 

�क्रयाकलापमा �वद्याथ�ले सुनेर दोहोयार्बउनु पन� आवाजहरू छन् भने अ�नवायर् रूपमा उन



सन्न र दोहोयार् उन लगाउनुपछर
ु

�वद्याथ�ले दोहोयार्◌ाउनुपन� आवाजहरू �श�कले उच्चारण नगर� �वद्याथ�हरूला



-पाठ सन्दै
ु

आफ� दोहोयार्लउन लगाउनुपछर् । यसो गदार् उनीहरूले ठ�क उच्चारण �सक्ने सम्भावन

आवाजहरूसँगै �ल�खत शब्द वा वाक्यांश दे�ख न्छन् भने �वद्याथ�हरूलाई ती शब्द र वाक



पढ्न प�न लगाउनुपछर्

आवश्यकता र सान्द�भर्कता अनुसा -पाट�को ध्व�न बन्द गर� �वद्याथ�हरूलाई एकएक गर�



शब्द र वाक्यांशहरू ठूलो स्वरले पढ्न प�न लगाउनु

ध्व�नयुक्त �क्रयाकलाप चलाउँदा �वद्याथ�हरूलाई सकभर पालैपालो प्रयोग गनर् लगाउनु र



। यसो गदार् क�ामा हल्ला हु, कुरा नब�झ
ु ने िस्थ�त उत्पन्न हुँदैन र हरेक �वद्याथ�ले पाठमा

गरेका कामको अवलोकन गनर् स�कन्छ

५.६ ई-पाठ बन्द गन� त�रक

ई-पाठ बन्द गन� तीनओटा त�रकाहरू छ:

 पाठ वा अभ्यास पृष्ठ को मा�थल्लो बायाँ भागमा दे�खने देब्रे फ�कर्एको तीनकुने
मा िक्लक गनुर्होस् । तपाई प: ई-पाठको मुख्य पृष्ठेमा फ�कर्नुहुन्छ । त्यस
पषृ ्ठाको मा�थल्लो दायाँ भागमा दे�खन

�चन्मा िक्लक गनुर्होस् ।-पाठ बन्द हुन्छ

मा�थल्लो दायाँ भागमा रहेको फ्र

) देखाउने बटनमा िक्लक गनुर्होस् र फ्रे

 कुनैप�न पषृ ्ठाबाट तपा�को -पाट�को खल
ु ्ल
(

�क्रयाकलापहरूको सूची हेनर-बोडर्को

मा�थल्लो बीच भागमा दे�खने -पाठको लोगो मा�थ कसर्र राखेर

“बन्द ग ” भन्ने

�वकल्मा िक्लक गनुर्होस्
 कुनैप�न पषृ ्ठलबाट �-बोडर्को मा�थल्लो भागमा रहेको गृहदृश्यमा जाने बटन �थचपाट�को गहदृश्यमा जानुहोस्
। गृह दृश्यको बीच भा (
ृ

) को ठ�क म�ु न दे�खने ई-

पाठको लोगो मा�थ कसर्र राखेर“बन्द ग” भन्ने�वकल्मा िक्लक गनुर्होस्
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नोटः
 एउटा ई-पाठ खो�लरहेको अवस्थामा गृहदृश्यमा गएर अक -पाठ खोल्नु हुदैन । एकभन्द
बढ� ई-पाठहरू एकै पटक खोलेमा -पाट� �ढला हुने र ह्याङ(hang) हुने सम्भावना हुन्छ

 ई-पाठ �भत्र एउटा पाठबाट अक� पाठमा जानको ला�ग  गृहदृश्यमा गएर दो -पाठ खोल्नु
हुदै न । खो�लरहेको ई -पाठबाट

चाहेको पाठमा जानप
ु छर ् ।

बटनमा िक्लक गरेर प�हले  -पाठको मख्य पृष्ठुमा ग
ु

५.७ ई-पाट�मा सामग्री ईन्स्टल वा अपडेट गन� प
ई-पाट� एक�कृत �श�णको लागी आवश्यक सामग्रीहरू तयार गन� काम �नरन्तर भइरहेको हुन्छ ।
�वद्यालमा एकपटक उपलब्ध गराइएका सामग्रीहरूमा पुनः अक�पटक थप गनुर्पनर

। यस्तो

अवस्थामा थ�पएका सामग्रलाई सामग्रीहरू भएको पेनड वाट �वद्यालयकोई-पाट�मा सान्पन� हुन्छ
ुर

यसर� नयाँ सामग्री वा �क्रयाकलाप -पाट�मा सान� प्र�क्रयालाई डाउनलोड गन� ई-पाट� अपडेट गन�
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प�न भ�नन् । कुनै प�न नयाँ सामग्रीहर -पाट�मा अपडेट गनर �श�कसाथीहरू स�म हुनु जरूर�छ

यसैले ई-पाट� अपडेट गन� प्र�क्तल उल्लेख ग�रएअनस
ु ार छ -

एउटा मात्र-पाट�मा सामग्री ईन्स्टल गनुर्

कुनै एकमात्र-पाट�मा ई-पाठ लगायतका सामग्री अपडेट गनुर् परेमा क्रमशः यो �व�ध अपनाउनु
1. ई-पाट� अन गन् अगाडी नयाँ सामग्री भएको पेनड्राइभलाई युएस�व पोटर्मा घुसाउनु
ुर
2. ई-पाट�को पावर अन गरे र आवाज आउँ दै गदार् �कबोडर्को मा�थ बायाँकुनामा रहेक

बटन

�थच्नुहोस् 

3. यसप�छ स्क्र�नOK आएप�छ copy-nand u:\fs.img टाइप गरे र enter बटन �थच्नुहोस् 

4. के�ह �णप�छ स्क्र�न OK दे�खएप�छ तपा�को ई -पाट�मा नयाँ सामग्री ईन्स्टल भइसक्यो
जनाउँ छ ।

5. अब boot टाइप गरे र enter �थच्नुहोस् 

एकभन्दा बढ� -पाट�हरूमा सामग्री ईन्स्टल गनुर
माथी उल्लेख भएको �व�धवाट कुनै एक 

-पाट� अपडेट गनर् स�कन्छ । यसपश्चात् त्

-पाट�वाट

�वद्यालयमा भएका अन्य -पाट�हरूमा सामग्रीहरू पठाउनुपन� हुन्छ । सामग्री अपडेट भइ -पाट�को

माध्यमवाट अन्य-पाट�हरू अपडेट गनर् तल उल्लेख भए अनुसारको �व�ध अपनाउनुपछ

चरण १- अन्य  -पाट�हरुमा सामग्रीहरू पठाउनको लागी नयाँ सामग्री ईन्स्टल भएको क -पाट�लाई
सभर्रको रूपमा प्रयोग गनर् तयार पानुर्पछर् । यसक-

1. ई-पाट�को पावर अन गरे र आवाज आउँ दै गदार् �कबोडर्को मा�थ बायाँकुनामा रहेक
�थच्नुहोस् ।  याद गन�स् �क यस 

-पाट�का एन्टेनाहरू उठाएको हुनका साथै यो

समयसम्म प्रयोग भइरहने हुनाले यसलाई �वद्युतको लाइनमा जो�डरहनुप

2. अब स्क्र�न OK आएप�छ nb-clone टाइप गरे र

बटन

-पाट� के�ह

enter बटन �थच्नुहोस् । अब यस 

-पाट�मा

भएका सामग्रीहरू अन -पाट�मा तारर�हत माध्यमवाट प्रवा�हत हुन थाल्छन् । यसर� सभर

रूपमा एककोठामा एउटा मात्-पाट�लाई प्रयोग गनुर्पछर

चरण २- अब यसवाट एकसाथ १८ दे�ख २० वटा सम् ई-पाट�हरूम नयाँ सामग्री ईन्स् गनर स�कन् । सामग्
ईन्स् हुन्जे सम् यी सबै ई-पाट�को एन्टेन खोल्न जरूर छ । साथै यीनमा १५-२० �मनेटसम् पगु ्न ग�र
ब्या�ट् कामगन� हुनप
ु छर । अब 1. ई-पाट�को पावर अन गनार्साथ �ठक त्यस बटनको मा�थ रहेका चारओट

“गेम �नयन्त्रण  ”

हरूलाई एकैसाथ �थच्नुहोस्

2. ई-पाट�मा 'Release the game keys to continue' भन्ने सन् देश दे�खएप�छ गेम �नयन्त्रण बटनह
�थच्न छा�ड�दनुहोस् 

3. अब एक�छन

(१५-२० �मनेट ) कुन्होस् । जब स्क्र�
ुर

सामग्री ईन्स्टल हुने काम पुरा भयो भन्ने थाहा ह

4. त्यसप�छboot टाइप गरे र enter बटन �थच्नुहोस् ।
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OK दे�खन् , तपा�को ई -पाट�मा नयाँ

�बद्यालयमा प्रयोग भइरहेक -पाट�मा थप सामग्रीहरू अपडेट गनर् यो �व�ध �श�कसाथीहरूले ज

जरूर�छ । यसका साथै क�हलेकाह� कुनै कारणले  -पाट�मा भएको सामग्री सु�चदृश्यवाट मे�टन सक
यस्तो अवस्थामा प�न अन्-पाट�वाट अपडेट गन् पन� हुन्छ
ुर

याद गन�स एकै पटकमा २० भन्दा बढ� -पाट�लाई अपडेट नगन�स ् । यसोगदार् अपडेट गन� काम अ�त �ढलो
हुने वा रो�कने हुनसक्छ ।

यो मा�थको �व�धवाट ई -पाठ लगायत अन्य सबै सामग्रीहरू अपडेट गनर् स�कन्छ । �प्रयदृश्
सामग्री हटेमा सू�चदृश्यवाट ल्याउन स�कन्छ तर क�हलेका�हँ कुनै भलवस सू�चदृ
ू

-पाठ वा अन्य

कुनै सामग्री हट्न सक्छ । यस्तो अवस् -पाठ वा अन्य सामग्रीलाई पु -पाट�मा राख्नको ला�ग

अन्य  -पाट�को प्रयोग गरेर मा�थको �व�धवाट स�कन्छ भन

-पाठ बाहेकका अन्य सामग्रीहरूलाई

तलको �व�धवाट प�न अपडेट गनर् स�कन्छ
१. ई-पाट�

�वद्याल नेटवकर्मा जो�डएको छ �क छैन हेनुर्हो

जोड्नुहोस । जो�डएको छ भने फ्रे

य�द छै न भने �छमेक दृश्यमा गए

बटन �थचेर स्क्र�नको दाँया तल्लो भागमा ब्याट्र� र ध्व�

सँगै अधर् वृत्ताकारको घेरा भएको रङ्�गन वृ

दे�खन्

। (यसको थप जानकार�को ला�ग यो

�नद� �शकाको ई-पाट�बाट ई-पस
ु ्तकालयअध्यायमा हेनुर्हो ।)
२. ई-पाट� नेटवकर्मा जो�डसके प�छ गृह दृश्यमा गएर कसर्रलाई बी

लोगो मा�थ कसर्र राख्नु होस

र कन्ट्रोल प्मा लगेर िक्लक गनुर्हो ।
३. कन्ट्रोल प्य �भत्दे�खने ’ सफ्टवेर अप्ड‘

मा िक्लक गनुर्होस् र -पाट�ले नयाँ अपडेट जाँच

गरुञ्ज कुन्होस
।
ुर

४. य�द ई-पाट�ले

�वद्यालको सभर्र�सत नेटवकर् सम्पकर् हुन सकेन भने तल देखाइएको जस्तो

देखापछर । सो भएमा �वद्याल नेटवकर्�सत सम्पकर् स्थापना गनुर्का साथै, िस्वच अन भएको छ वा
छै न जाँच्नुहोस ।
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५. य�द नयाँ अपडेट उपलब्ध रहेनछ भन तल देखाइएको जस्त “तपा�को सफ्टवेर समय सापे� ” भन्नेल
पेज दे�खन् । यस्तो अवस्थाम‘कन्ट्रोल प् मा फकर्न मा�थ दायाँपट’ भएको

�चह्नमा िक्ल

गन्होस
।
ुर

य�द कुनै कारणवश ई-पाट�का कुनै �क्रयाकलाप मे�टएका छन् भ, अथवा सभर्रमा -पाट�मा नभएको
नौलो �क्रयाकलाप वा भएकै �क्रयाकलापका नयाँ अपडेट रा�खएका छन् भने ती �क्रयाकलापह

सच
ू ीमा दे�खन्छ न । त् स्त िस्थ�तमा सूचीका �क्रयाकलापहरूका छेऊका बाकसमा कसर्र लगेर
गद� डाउनलोड गनर् चाहेको �क्रयाकलाप छान्न स ।

६. अपडेट अथवा इन्स्टल गनर्का ला�ग सम्बिन्धत �क्रयाकलापको छेउमा भएको सानो बाकसमा िक
उदाहरणमा देखाएजस्तै गर� सह�को �चह्न लगाउँद
जानह
ु ोस ्।

७. त्यसप�छ“छानेकोलाई इन्स्टल गनुर्ह” लेखेको ठाउँ मा
िक्लक गरेप�छछे ऊमा देखाइएको जस्तै डाउनलोडको प्रग
पेज दे�खन्

। इन्स्टलेसन वा अपड

अव�धभर� धैय् गरेर
र
कुन्होस
।
ुर

८.

हुन लाग्न

अपडेट वा इन्स्टलेसनको काम स�कएप�छ पुन

“तपा�को सफ्टवेर समय सापे�  ” भन्नेः पेज देख पदर ् । त्यसप�छ
।
प्यानल हुँदै गहदृश्यमा फकर्नुह
ृ
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�चह्नमा िक्लक ग कन्ट्र

६ . ई -प स
ु ्तकाल यः सं� �प्त प�र
६.१ ई-पस
ु ्तकालय

ई-पस
े , �कताब, �चत,
ु ्तकाल भनेको �श�ाकेिन्द �डिजटल पस
ु ्तकाल हो । यसमा �व�भन्न दस्तवज

�भ�डयो र अ�डयो फाइल आ�द रा�खएका छन ् । इन्टरनेटको पहुँच हुने जोसुकैले प�न  -पस
ु ्तकालयम
भएका सामग्री प , हेनर् र सुन्न सक्

1
0F

। प्रयोगकतार्ह

ई-पस
ु ्तकालयक सभर्रबाट दस्तवेजहरूक

सक्छ न् अथव �तनलाई प�हले आफ्न कम्प्युटर
अध्यय गनर, �भ�डयोहर हेनर र अ�डयो िक्लपह सन्
ु
डाउनलोड गरे र हेनर प�न सक्छ न । ई-पस
नेपाल� र अङ्ग्र भाषाका सङ्गहर
ु ्तकालयम मख्य गर�
ु

रा�खएका भएताप�न हाल केह� मात्राम नेपाल�भत बो�लने अन् रािष्�य भाषाका सा मग्री समेत थप्ने
कायर् भइरहेको  ।

६.२ ई-पस
क�हर
ु ्तकालयक मख्
ु
ई-पुस्तकालय�भ ७ प्रम क�हर छन ्:
१. सा�हत्
२. कला
३. सन्दभर् मग्
४. �श�ण सामग्
५. पत-प�त्र
६. अन्यसामग्

ई-पुस्तकालयक पमुख क�हर

७. �वषयगत सामग्र

यी क�हर सामान् वा भौ�तक पस
ु ्तकालयम दे�खने क�हर जस्त हुन ् । प्रयोगकतार आफ्नो इच्

अनस
ु ार कुनैप�न क�मा प्रवेश गर भौ�तक पस
ु ्तकालयक सङ्ग्रहहर �कताब �नकाले जस्त गर� ई-

पस
ु ्तकालयका सग्रहब �कताब डाउनलोड गर� अध्ययन गन सक्छ न ।

६.३ ई-पस
ु ्तकालयम सामग्रीहरू खोज्ने त
ई-पस
ु ्तकालयम सामग्री खोज् यसमा भएका ब्राउि, स�चर्, र �लङ्�क स�ु वधाहर प्रय गनर
स�कन् ।

 ब्राउि : प्रगकतार्ल आफूलाई चा�हएको सामग् मा�थका क�हरूम िक्लक गरेर घुम् खोज्
सक्छ न् । यस कायर्लाई ब् गनुर भ�नन् ।

 स�चर् : य�द प्रगकतार्ला आफूले चाहेको सामग्रीबा राम्रो जानका छ भने ई-पस
ु ्तकालयम
भएको ‘खोज’ स�ु वधाको प्रय गनर सक्छ न्  जस्त- आफूलाई चा�हएको �कताबको नाम थाहा छ

भने पस
ु ्तकालयका पृष्ठ हरूका मा�थल्लो भागमा दे ‘खोज’ भन्ने खाल� ठाउँ मा नाम टाइप गर�
उक् सामग् फे ला पानर सक्छ न् । यस कायर्लाई सचर् ग भ�नन्छ 

1

नेपालको �श�ामा सूचना तथा सञ्चार प्र�व�धको प

(ICT in Education) कायर्क्रम अन्तगर्तका �वद्यालय -पसु ्तकालयका प्र�त�ल
-पाट� प्रयोग गर� आन्तर�क न (intra-net) को माध्यमबाट  -

स्थानीय स्कुल सभर्रहरूमा रा�खएका छन् । ती �वद्यालयका �वद्याथ�
पस
ु ्तकालयमा पहुँच पाउँछ न् ।
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 �लङ�कङ : प्रयोगकतार खोजेको सामग् प्राप गर�सके प�छ त्यस् अन् सामग् खोज्न कायर्ला
�लङ�कङ भ�नन् । उदाहरणका ला�ग कुनै लेखकका अन् �कताबहर हेन्परेम
लेखकको नाममा
ुर
िक्ल गरे र ती �कताबहरूक सच
ू ी पाउन स�कन् ।

६.४ ई-पस
ु ्तकालयक गह
ृ पषृ ्ठोमा दे�खने कुराहर
ई-पस
ु ्तकालयक गह
ृ पषृ ्ठदलाचार भागमा �वभाजन गनर स�कन्:

१. मख्य क�ह
: बायाँपट्टी भागमा मा�थ उल्ले गर�एका पस
क�हर दे�खन्छ न
ु
ु ्तकालयक ७ मख्
ु
।

हरेक

क��भत

�व�भन्

सहायक

क�हर छन ् । जसलाई सम्बिन्
क��भत �छरेप�छ देख्न स�कन्

।

प्रयोगकतार हरेक क��भत �छरे र त्यहा
रा�खएका सङ्गहर (सामग्री सच
ू ी) हेनर

सक्छ न र सहायक क�बाट आफूले चाहेको
सामग् प्रापगनर सक्छ न ।

२. सरसर� हेनर स�कने सामग्री: दायाँप�ट

‘सरसर� हेन्होस
’ नाम �दइएको भागबाट
ुर

प्रयोगकतार हालसालै थ�पएका सामग्री
साथै नक्स, �भ�डयो, स्कु �व�कपी�डया ,

नेपाल� शब्दकष, ई-पाठ �क्रयाकलाप आ ब्रा गनर सक्छ न् 

३. सचर बार: तेस् भाग गह
ृ पिृ ष्ठक सबै भन्द मा�थपट्टी दे�ख "सचर बार" हो । यस बारको बायाँ

कुनामा "खोजी" र "�वस्तृ खोजी"का बटनहर छन ् । य�द प्रयोगकतार् आफूले खोजेको सामग्री
शीषर्कक कुनै अंश वा लेखकको नाम थाहा छ भने आयताकार खाल� ठाउँ मा सम्बिन् शब् वा

वाक्यां टाइप गर� लेन्सको  कृतीमा िक्ल गरेर त्य सामग् खोज् सक्छ न्  य�द खोज्न
चाहेको सामग्री बारे मा अझै राम् जानकार� छ भने "�वस्तृ खोज" बटनको प्रय गर� आफ्न

खोजलाई बढ� �नद� �शत बनाउन स�कन् ।

४. ने�भगेसन ् बार:

सचर बारको मा�थ

दे�खने बारलाई "ने�भगेसन ् बार" भ�नन् । यस बारको

सबैभन्द बाँया कुनामा रेिजस्टडर् प्रयोगकतार्हरूको -पस
ु ्तकालयमा लइन गन� �लङ् छ ।
रिजस्डर् प्रयोगकतार्हरूले यस

माफर्त युजरने (username) र पासवडर् दता

गर� आफ्नो

व्यिक्त पस
ु ्तकाल क�मा प्रव गनर सक्छ न् । यसप�छ भएको “सम्पक ” ले�खएको �लङ्कमा

िक्लक गदार् साझा �श�ा -पाट�को सम्पकर् ठेगाना प्राप्त गनर् स� त्यसक छे उमा "मन्तव

�दनह
ु ्तकालयक बारेमा आफ्ना
ु ोस"् ले�खएको �लङ् छ । यहाँ िक्लक गरे प्रयोगकतार ई-पस

�टप्पणीहरू लेख्न  सक्छन यो भन्दा अझ दायाँपट्टी कुनामा "सहयोग" (help) बटन छ,
जसद्वारा पुस्तकालय प्र

�व�धबारे जानकार�

पाइन् । सबैभन्दा दायाँकुनामा

“English”

दे�खन्छ
ले�खएको �लङ्क  , यसमा िक्लक गदार् पुस्तकालयको गहपृष्ठलाई अङ्ग्रेजीमा
ृ

“नेपाल�’ ले�खएको �लङ्कमा िक्लक गनुर्पछ
नेपाल�मा हेन्परेमा
ुर
पस
ु ्तकालयक सबै पषृ ्ठेहरूमा दे�खन्
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यो ने�भगस
े न ् बार ई-

६.५ ई-पस
ु ्तकालयम ब्रा, �लङ् र सचर गन� त�रका
क. प्रम ७ क�हरूम ब्रा गन� त�रका
१. प्रम ७ क�हरूमध् कुनै एक क�मा िक्ल गरेप�छ त्य क�को पेज खुल् र सम्बिन्

सहायक क�हर दे�खन्छ न । उदाहरणका ला�ग ई-पस
ु ्तकालयम नेपाल� बाल सा�हत्यक के -कस्त

। त्यसप�
सामग्री उपलब् छन ् भनी हेनर मन लागेमा सवर्प् ‘सा�हत्’ क�मा िक्ल गन्पछ
ुर

खुल्न पेजमा �व�भन् सहायक क�हर दे�खन्छ न । तीमध्य एउटा ‘नेपाल� बालसा�हत्’ हो । अब

‘नेपाल� बालसा�हत्’को �लङकमा िक्ल गरेप�छ त्य अन्तगर रहेका सम्पूण सामग्री सच
ू ी

दे�खन् । यस सच
ू ी हामीले
ू ीमा हरेक पस
ु ्तकक शीषर् र लेखकको नाम प�न दे�खन् । यो सच

देख्नेभौ�तक पस
ु ्तकहरू सङ्ग्रहज हो ।
ु ्तकालयक दराजमा व्यविस् गर� रा�खएका पस

२. यस सङ्ग्रह

आफूलाई पढ् मन लागेको �कताब �नकाल् त्य �कताबको शीषर्कम िक्क

गन्पछ
। उदाहरणका ला�ग, य�द भप
ू ी सेरचनद्वार �ल�खत ‘घम
ु ्ने मेचमा�थ अन्धो मान ’ �कताब
ुर

पढ् मन लाग्य भने त्य �कताबको शीषर्कम िक्ल गन्पछ
। त्यसप� एउटा नयाँ पाना खल
ुर
ु ्

जसमा �कताबका सर
ु ुक केह� पानाहरूम दे�खने �ववरणहर (शीषर्, लेखक, प्रका, प्रका �म�त

आ�द) �दइएको हुन् ।

पस
ु ्तक �ववरण पृष्

�कताबै खोलेर पढ्नक ला�ग भने पस
ु ्तक
�बवरण पषृ ्ठसको मा�थल्लो भाग "पढ्न /

डाउनलोड गनर् यहाँ िक्लक गनुर्ह

"

ले�खएको ठाउँ मा िक्लक  र� केह� समय
। आफ्नो कम्प्युट सेट
धैय् गर� कुनुर्प
र
गर�एको

"ब्राउजर कन�फग सन" को

आधारमा �कताब खुल्न अ�घ कम्प्युटर

save/open भनी सोध् प�न सक् अथवा
त्यस् नसो�धकनै नयाँ ब्राउ �वन्डोम
�कताब परू ै खोल् प�न सक् । य�द

"save" छा�नएको छ भने सेभ गरेको सामग्रील उपयक
ु ् फोल्डरमा ग िक्लक गरेर खोल्नुपछर
३. ई-पस
जान आवश्य
ु ्तकालयको कुनै क� वा सहायक क�म ब्रा गद�गदार अक� मख्य क�म
ु

भएमा ने�भगे सन ् बार म�ु नको काटे गो�रज बार (तलको �चत्रमा हेनुर्ह)मा रहेका �लङ्कहरूमा िक्

गर� उपयक
ु ् क�मा �सधै पगु ् स�कन्छ 

काटे गो�रज बार

नोट

: मा�थकै प्र�क्रय गह
ृ पषृ ्ठामा भएक

‘सरसर� हेन्होस
’ अन्तगर्त �लङकहरूबा प�न ईुर

पस
ु ्तकालयक क�तपय सङग्हरूम प्रव गनर स�कन् ।
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ख. �लङक गन� त�रका
मा�थको प्र�क्रय आफूले चाहेको कुनै �कताब फे ला परे प�छ ई -पस
ु ्तकालयको �लङ्क सु�वधा प्रयोग

त्यस �कताबक लेखकको अन् �कताबहर प�न सिजलै पत्ता लगाउ स�कन् । उदाहरणका ला�ग भप
ू ी
शरे चनबाट �ल�खत अन् �कताबहरू प�न हेन इच्छा भएमा पुस्त�ववरण पिृ ष्ठम "Author" को दायाँप�ट

�दइएको लेखकको नाम "भप
ू ी शेरचन" मा िक्ल गनर् स�कन । अब भप
ू ी शेरचनले लेखेको, �चत बनाएको,

अथवा सम्पाद गरेको सबै सामग्रीहर सच
ू ी दे�खन्छ।
U

नोट :
U

मा�थ लेखकको नामबाट �लङ्क गर�एको जस्तै पुस्तक �ववरण पृष्ठसमा देखाइएका कुनै

keyword 2 प्रयोग गरेर �लङ्क गनर् स�कन्छ ।
1F

"छन्दका छहर " क�वता संग्रहको पुस् �बवरण

पषृ ्rमा देखाईका keywords मध्ये "रातो बङ्गला स्क " प�न छ । यस keyword ("रातो बङ्गला स्क ")

मा िक्लक गरेको खण्डमा रातो बङ्गला स्कुलले प्रका�शत गरेका �कताबहरूको सूची दे�ख
ग. सचर गन� त�रका

आफूले चाहेको सामग्रीको शीष (परू ै शीषर् थाहा नभएमा शीषर्कक कुनै अंश), लेखकको नाम ,

वा

सम्बिन्ध keyword थाहा छ भने पस
ु ्तकालयका क�हरू ब्राउज नगर�कन उक्त सामग्री सोझै ख

सचर् गनर् स�कन्छ । ज "च्याउ खेती प्र�" नामको �कताब खोज्नु परेमा सचर् बारको आयताक खाल�

ठाउँ मा �कताबको शीषर्क वा शीषर्कको अंश टा गर� कम्प्युटरको एन्टर बटन �थच्न । यस सचर्बाट
प्राप्त् भएका सामग्रीहरूको स "च्याउ खेती प्र� " प�न दे�खन्छ । अ मा�थ क (२) र क (३) मा
उल्ले�खत कदमहरू चालेर यस �कताबल खोल् स�कन् ।

६.६ सिजलोसँग ई-पस
ु ्तकालयक गह
ृ पषृ ्ठरमा फकर्ने त�रक
ई-पस
ु ्तकालयक कुनैप�न पेजबाट �सधै गह
ृ पषृ ्ठरम फकर्नक ला�ग त्य पेजको मा�थ दायाँ कुनामा घरको
�चत भएको “गह
ृ पषृ ्ठ ” आइकनमा िक्ल गनर् स�कन ।

६.७ ई-पस
ु ्तकालयक सङ्ग्रहमा प्रयोगकतार् सामग्रीहरू  सक्छ न् �क
सक्दैन न ?

हाल ई-पस
ु ्तकालयम सामग् थप्न अनम
ु �त ई-पस
ु ्तकालयक िजम्मेवा व्यिक्तहरू मात्�दइएको छ ।

यस सम्बन्ध थप जानकार� चा�हएमा

ई-पस
ु ्तकालयक मन्व् �दने फार म वा इ-मेलको माध्यमबा

पस
ु ्तकाल प्रशासनस सम्पक गनर् स�कन ।

६.८ रेिजस्टड यज
ु र भनेको के हो ?
रेिजस्टड यज
ु र बन्न -पस
ु ्तकालयम आफ्नो�ववरण दतार् गनुर्पछर्। रेिजस यज
ु र बनेमा ई-पस
ु ्तकालयक
थप स�ु वधाहर उपयोग गनर स�कन्छ  रेिजस्टड यज
ु रहरूल "bookmarking" को स�ु वधा प्रय गरेर

आफूलाई मन परेका �कताबहरूको सूची "मेरो पस
ु ्तकाल" भन्ने �नज पानामा राख्न सक्छ न् । केह�
प्रा�व�धक कारणहरूले गदार् अ�हले केह� समयको  रेिजस्टड यज
ु रको प्रावधान स्थ�गत गर�एको छ

2

ई-पुस्तकालयका सामग्रीहरूलाई छोटकर�मा व्याख्या गन� शब्द वा वाक्keyword भ�नन्छ । -पुस्तकालयमा समावेश

गर�एका प्रत्येक सामग्रीसँगै त्यस सामग्रीको �वषयवस्तुसँग keywords रेकडर् गर�एका हुन्छन् । यkeywords का
आधारमा प�न ई-पुस्तकालयमा सामग्रीहरू खोज्न स�क
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६.९

“मन्तव �दनह
ु ोस ्” भनेको के हो ? यसको प्रय कसर� गर�न्छ?

ने�भगेसन बारको दायाँपट् “मन्तव �दनह
ु ोस”् भन्न �लङ्क  । यस �लङ्कम िक्ल गरेमा एउटा खाल�
फारम भएको नयाँ पानामा प�ु गन्छ । य फारम भरेर ई-पस
ु ्तकालयक बारेमा आफ्न मन्तव व्यक गनर
स�कन् । मन्तव �दने फारम प्रय गनर्ला रेिजस्टड यज
ु र हुनु आवश्क छै न ।

६.१० गह
"सरसर� हेन्होस
ुर " शीषर्क अन्तगर्त रा�खएक-पाठ �क्रयाकल
ृ पषृ ्ठनमा
भनेको के हो?

ई-पाठ साझा �श�ा ई-पाट�ले �नमार्ण गरेको नेपालको रािष�य पाठ्यक्रममा आधा�रत अन्त�क्रर
�डिजटल पाठ्यसामग्रीहरूको समूह हो । �श�कह �वद्याथहरूले  -पाठलाई �नय�मत क�ा �श�णमा
प्रयोग गनर् सक्छन् । यसमा भएका अन्त�क्रर्यात्मक सामग्रीहर �वद्याथहरूले नयाँ धारणाहर
�सक्न, अभ्यासहरू ग र आफ्नो �सकाइको स्वमूल्याङ्कन गन� मौका पाउँछन् । समग्रमा 

-पाठ

�भत्रका �डिजटल सामग्रीहरूले स्वअध्ययन र स्वमूल्याङ्कनका सम्भावनाहरूलाई �नक नेपालको
प्रबच्चाएक ल्यापटप (One Laptop per Child) कायर्क्रम अन्तगर �वद्यालहरूमाक�ा २ दे�ख ६
सम्मका नेपाल�, अङ्ग्र, �व�ान र ग�णतको पढाइ -�सकाइमा �नय�मत रूपले  -पाठको प्रयोग भइरहेक
छ ।
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७ . ई -प ाट �ब ाट ई -प स
ु ्तकाल
�बद्याथहरूको �सकाइ प्र�क्रय

-पस
े महत्व छ । आफ� पढ्ने बानी बसाल
ु ्तकालयको �वशष

�वद्याथहरूमा स्वअध् , स्वअन्वे र स्वतन्त्र �चन्तनको प�रपाट�लाई प्रोत्साहन �दने उद
पस
ु ्तकालय �नमार्ण गर�एको हो

-

यसमा रा�खएका दस्तावे , �कताब, �चत, �भ�डयो र अ�डयो फाइल

आ�दको सदप
ु योग गरे र �वद्याथहरूले मात्र हैन �श�कहरू र प�रवारका अन्य सदस्यहरूले समे

�ानको दायरा फरा�कलो पानर् सक्छन् । इन्टरनेटको पहुँच हुने जोसुकैले प�
सामग्री प , हेनर् र सुन्न सक्छन् ।
त�रकाको सङ��प्तावणर्न गर�एको छ ।

-पस
ु ्तकालयमा भएका

पाठ्यसामगमा ई -पाट�बाट ई -पस
ु ्तकालयका सामग्रीहरू प

ई-पस
ु ्तकालयका प्रयोगकतार्ले याद गनुर्पन� प�हलो कुरा के हो  -पस
ु ्तकालय -पाट��भत्रै रा�खएको हुँदै

(सभर्)मा रा�खएको हुन्छ र 

। यो एउटा छुट्टै कम्प्य

-पाट�को त्यस सभर्रसँग सम्पकर् स्थ

नभएसम्म प्रयोगकतार् -पस
ु ्तकालयमा पहुँच हुँदैन । सभर्रसँग सम्पकर् स्था�पत 
�वद्यालको सञ्जालमा जोड्नुप

। प्रयोगकतार्ले याद गनुर्पन� अक� कुरा के हो भ

-पाट�लाई
-पस
ु ्तकालयका

सामग्री आफ्न -पाट�मा डाउनलोड गरेको खण्डमा  -पाट� र सभर्रको सम्बन �वच्छेद भइसकेप�छ प�न
ई-पाट�मा खोलेर पढ्न �मल्छ

७.१ ई-पस
ु ्तकालयमा पहुँच पाउन -पाट�लाई उ�चत सञ्जालमा जोड्ने त�र
मा�थ उल्लेख गर�एजस्तै

-पस
ु ्तकालयमा प्रवेश पाउन प�हले आ

ई -पाट�

लाई सञ्जाल अथार्

नेटवकर्मजोड्नु आवश्यक छ  ई -पाट�लाई ई -पस
ु ्तकालय�सत जोड् �वद्यालयमा हुनुपन� नेटवकर् तथ

�वद्युतीय पूवार्धार अध्यायक -पाट� र �वद्यालय नेटवकर् �शषर (पाना ८६)मा उल्लेख ग�रए अनुसारका

प्र�क्रयाहरू अपनाउ नुहो

७.२ ई-पाट�बाट ई-पस
ु ्तकालय खोल्न
त�रका

तपा�को ई

-पाट�

जो�डइसके प�छ ई

उ�चत नेटवकर्�सत

-पस
ु ्तकालय खोल्

�नम्न�ल�खत कदमहरू अपनाउनुहो:



गहदृश्यमा जानुहोस्
।
ृ

�प्रय �क्रयाकलापहरूको समूहमा दे
ई-पस
ु ्तकालयको लोगो [

] मा िक्लक

गन्होस् ।
ुर


एकै�छनमा तपा� ई-पस
ु ्तकालयको गृह
पषृ ्ठकमा प्रवेश गनुर्हुन

ई-पुस्तकालयको गृह पृष्

नोट : य�द ई -पाट�उ�चत नेटवकर्�सत जो�डएको छैन भने

मा िक्लक गर�प�छ "ठे गाना पत्ता लागे"

(Address Not Found) भन्ने सन् देश  देखापछर् -पस
ु ्तकालयमा तपा�को पहुँच हुँदैन ।
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७.३ ई-पस
ु ्तकालयबाट पुस्तकहरू खोल्ने र डाउनलोड गन� त

ई-पस
ु ्तकालयबाट कुनै �कताब वा सामग्री डाउनलोड गनर् प�हले उक्त सा-पस
ु ्तकालयमा फेला पानुर्पछ

। आफूलाई चा�हएको सामग्री खो ई-पस
ु ्तकालयमा ब्र, सचर् र �लङ्क सु�वधाको प्रयोग गनर् स�क

(थप जानकार�को ला�ग ता�लम �नद� �शकामा भएको "ई-पस
ु ्तकाल : सं��प् प�रचय" पढ्नुहोस)
उदाहरणको ला�ग "खोज" स�ु वधाको सदप
ु योग गर� पण
ु ्यशील गौत

ले लेखे को "जँग
ु ा" शीषर्कको �कताब

खोज्नुहोस3 । फे ला परे प�छ �कताबको नाममा िक्लक गरेर पुस्तक �ववरण पृष्ठसमा जानुहोस् । �कत
P2F

P

खोल्न यस पृष्ठलमा दे�खन"पढ्/डाउनलोड गनर् यहाँ िक्लक गनुर्ह " ले�खएको ठाउँ मा िक्लक गनुर्पछ
(सँगक
ै ो आकृ�तमा है न) र केह� समय धैय् गर� कुनुर्पछर्
र

�कताब खुलेप�छ यसलाई ई
डाउनलोड गरेर

-पाट�मा

जुनसक
ु ै समयमा प�न

पढ्न स�कन्छ । डाउनलोड गनर् प�ह
देखाउन/े लक
ु ाउने बटनको प्रयोग गर
स्क्र�नलाई ठूलो बनाउनुहोस् ।

स्क्र�नको दायाँप�ट्ट मा�थल्लो
दे�खने खुला �कताबजस्तो आकृ� मा�थ
कसर्र राखी िक्लक गनुर्हो

। यसर�

िक्लक गनार्साथ �कताबको एक प्र पाट�मा डाउनलोड हुने भएकोले एकपटक
भन्द बढ� िक्लक नगनुर्होला

पस
ु ्तक �ववरण पृष्
 ई-पाट�मा डाउनलोड भएको �कताब हेनर् पिञ्जका खोल्नुहोस् । पिञ्जकाको सूच

"Untitled-4"

नामको फाइल दे�खन्छ । यह� फाइलनै डाउनलोड भएको �कताब हो ।

नाम प�रवतर्न गनुर् अ�घ डाउनलोड भएको �कताब पिञ्जकाको सूच

 यस फाइलको नाम प�रवतर्न गर� आफूलाई मन परेको नाम राख्नू स�कन्छ । नाम प�रवतर्न
"Untitled-4" लेखेको ठाउँ मा (सँगक
ै ो पानाजस्तो आकृ�तमा है ) िक्लक गनुर्हो र "Untitled-4" लाई
"मेट" बटन प्रयोग गर� मे�ट�दनुहोस् ।  त्यस ठाउँमा "जँग
ु ा" टाइप गर� एन्टर बटन �थच्नुभय

भने फाइलको नाम "जँग
ु ा" मा प�रणत हुन्छ ।

नाम प�रवतर्न गरेप�छ डाउनलोड भएको �कताब पिञ्जकाको सूची

3

"खोज" सँगैको खाल� ठाउँ मा "गौतम" वा "gautam" टाइप गर� एन्टर �थच्नुभएम पुण्यशील गौतमका �कताबहरूको सूच

देख्नुि◌हुनेछ ।
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७.४ ई-पाट�मा डाउनलोड भएका पस
ु ्तकहरू खोल्ने त�
मा�थको प्र�क्रया पूरा गरेप -पाट�मा डाउनलोड भएको

"जँग
ु ा" पिञ्जकाको सूचीमा दे�खन्छ । य

�कताबलाई खोल्न "जँग
ु ा" ले�खएको ठाउँ को देब्रेप�ट्ट दे�खने पाना जस्तो आकृ�त मा�थ एकपटक
गनर्होस् ।

पिञ्जकाबाट �कताब खोल्न िक्लक गनुर्पन� आ

७.५ ई-पाट�मा डाउनलोड भएका पस
ु ्तकहरू मेट्ने त�

बारम्बार �कताबहरू डाउनलोड गरेर -पाट�मा सेभ गदार्  -पाट� भ�रन सक्छ र नयाँ �कताबहरू सेभ गन
�मल्दैन । यस्तो िस्थ�त �सजर्ना हुन न�दन बेलाबेलामा पिञ्जकाको सूची हेरेर आवश्यक नभएका प
�कताब, तिस्वर आ�द मेट्ने बानी बसाउनु राम्रो हुन
ई-पाट�बाट कुनैप�न �कताब हटाउनप
ु रे मा पिञ्जकाको सूचीमा उक्त �कताब पत्ता लगाई कसर्रलाई �कता

नामको देब्रेप�ट्ट दे�खने पानाजस्तो आकृ�तमा�थ राख् नु होस् । अब त् यहाँ
िक्लक गनुर्होस्

"मेटाउ" भन्ने �वकल्पम

ई-पाट�बाट �कताब हटाउने त�रका

७.६ ई-पाट�मा डाउनलोड भएका पस
ु ्तकहरू पेन ड्राइभमा सेभ गन� त�

तपा�ले ई-पाट�मा डाउनलोड गन्भएको �कताब पेन ड्राइभम
ा सारेर अरु कम्प्युटरमा प�न रािख्न सक्न
ुर

�कताबलाई पेन ड्राइभमा सेभ गनर् �नम्न�ल�खत कदमहरू अपनाउ न :
 पेन ड्राइभलाई-पाट�को कुनै एउटा USB पोटर ्मा घुसाउनुहोस् 

 पिञ्जका खोल्नुहोस् र �कबोडर्को फ्रेम बटन �थचेर स्क्र�नलाई ठूलो ब नाउनुहोस् । स्क्

भागको देब्रे कुनामा पिञ्जकाको आकृ�तसँगै तलको �चत्रमा जस्तै पेन ड्राइभको आकृ�त दे�ख

ई-पाट�मा पेन ड्राइभ जोडेप�छ दे�खने आकृ
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 पिञ्जकाको सूचीमा"जँग
ु ा"को देब्रप�ट् ट दे�खने पानाजस्तो आकृ�तमा कसर्र राख्नुनहोस् र िक
�थ�चराख्नुाहोस् 

 िक्लक बटन �थ�चराखेकै अवस्थामा कुनै अक� औँलाले टचप्याड चला

"जँग
ु ा"को आकृ�तलाई

तानेर पेन ड्राइभको आकृ�तमा�थ राख्नु◌ुहोस् र िक्लक बटनलाई �थच्न छोड् 4 । य�त गरे प�छ
P3F

"जँग
ु ा"को एकप्र�त पेन ड्राइभमा सेभ हुन

P

 अब ई-पाट�बाट पेन ड्राइभ �झके प�न हुन्छ । तर �झक्नु अगा�ड पेन ड्राइभको आकृ�तमा�थ
राखी "हटाउ"मा िक्लक गनुर्पछर्

4

यस प्र�क्रयाdrag-and-drop भ�नन्छ ।
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८ . ई -प स
ु ्तकालय एक�कृत �श�
८.१ ई-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श� भनेको के हो ?
आफ� �कताब पढ्ने �मताको

�वकास गराई

�वद्याथहरूमा स्वअध् , स्व�सका , स्वअन्वे,

स्व�वश्लेषण र स्वतन्त्र �चन्तनको प�रपाट�

�वद्यालको �नय�मत पढाइ प्र�क्रया

-

पस
ु ्तकालयको प्रयोग एक�कृत गर� पढाउनुला-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श�ण भ�नन्छ ।
आफ� सहज ढङ्गले पढ्न जान्नु भनेको एउटा आक

, नयाँ र बहृ त ् संसारमा प्रवेश पाउनु हो । य

संसारमा समय �बताउने बानी बसेप�छ �वद्याथहरूमा स्वअध्, स्व�सका , स्वअन्वे, स्व�वश्लेषण
स्वतन्त्र �चन प्र�क् आफ� अगा�ड बढ्न थाल्छ । �श�ाको �ेत्रमा प्रग�त गरेक,का सबैजसो
मल
तथ्यहरूलाई आत् त गरेको पा�न्छ र ती देशहरूमा बालबा�लकाहरूलाई आधारभूत �श
ु कहरूले यी 
ु

�दने क्रममा पढ्ने �मताको अ� �दलाई केन्द्र�वन्दुमा रा�खएको दे�खन्छ

हाम् �वद्यालहरूमा

�वद्याथहरूको पढ्ने �मताक �वकासलाई त्य�त ध्यान �दने प�रपाट� छैन । यसको एउटा मुख्य का
�वद्यालहरूमा बालबा�लकाहरू ला�ग उपयक
ु ्त स्वअध्ययन सामग्रीको अभाव नै हो । अक� प्रमु

�श�कहरूमा �नय�मत पढाइमा पुस्तकालयका �कताबहरू प्रयोग गन� त�रकाहरूको �ानको अभाव
�श�ामा सच
ु ना तथा सञ्चार प्र�व�धको प्

कायर्क अन्तगर्तक �वद्यालहरूमा  -पस
ु ्तकालयले

पाठ्यसामग्रीको अभावल कम गरेकोछ । त्यसैले यस कायर् अन्तगर्तका �श�कहरूका ला�ग �नय�
पढाइमा ई-पस
ु ्तकालयलाई कसर� प्रभावकार� ढङ्गले एक�कृत गन� भन्ने प्रश्नननै मुख्य�वषय हो ।

यह� चुनौ�तलाई मध्यनजरमा राखेर यस

पाठपत्रमा पुस्तकालयका �कताबहरू �नय�मत पढाइ प्र�

प्रबकार� ढङ्गले प्रयोग गन� त�रकाहरूबष्पष्ट पान� प् गर�एको छ ।

८.२ ई-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श�णका उद्देश्यहरू केके?

ई-पुस्तकाल एक�कृत �श�णका प्रम उद्देश् यसअनुसार छन ्क) गैह्र पाठ्यपु

समेत पढ्नमा रु�च बढा

�वद्याथहरूमा �नय�मत रूपले आफ� पढ्ने बा

बसाउने ।
ख) क�ाको �नय�मत पढाइमा

नै बालसा�हत्यका �कताब पढाएर नयाँ शब्दहरू र तीनका सान्द�

तथा ठ�क प्रयोग �सकाउने
ग) पस
ु ्तकाल प्र �वद्याथहरूको चाख बढाई यसको अ�धकतम सदुपयोग गन� बानी बसाल�

स्वअध्य, स्व�सका, स्वअन्वे, स्व�वश्लेषण र स्वतन्त्र � प �रपाट�लाई प्रोत्साहन �

।
घ) भाषामा �वद्याथहरूको दखल बढाउने ।

८.३ ई-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श� कसर� गर�न्छ?

ई-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श� गदार् मा�थ उल्ले�खत चार उद्देश्यहरू ध्यानमा रािख्न आवश्यक छ ।

चौथो उद्देश्य चाह�ं प�हला तीन उद्देश्य प्राप्तम भएमा स्वतः प्राप्तह हुने भएकोले तलको छलफलमा

रूपमा प्रस्तुत गर�एको छैन । प�हला तीन उद्देश्य प्राप्त् गनर् क�ा �श�णमा �नम्न�ल
अपनाउन स�कन्छ ।
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क) गैह्र पाठ्यपुस्तकसमेत पढ्नमा रु�च बढाई �वद्याथ�हरूमा �नय�मत रूपले आफ� प
बसाउने त�रकाहरू
i) ई-पस
े गर� नेपाल� र अङ्ग्रेजी सा� , बालसा�हत्यका �कता ) ईु ्तकालयको एउटा �कताब (�वशष

पाट�मा डाउनलोड गनर् लगाई उपयक
ु ्त समय �मलाएर क�ामा नै पढ्न र पुस्तक समी�ा ले न

लगाउनह
ु ोस ् । यसर� �कताब पढ्ने कायर् �दंदा �नम्न�ल�खत बुँदाहरूमा ध्यान �दन आव:

•

सबैलाई एउटै �कताब पढ्न लगाउन स�कन्छ वा फरकफरक �कताब पढ्न लगाउन स� ।

•

�वद्याथहरूलाई �कताब पढेप�छ अ�नवायर् रूपमा �कताबको सामा

�ववरण पस
ु ्तक समी�ा

फाराम भरे र बझ
ु ्तक समी�ा फारामको नमुनाको ला�
ु ाउन लगाउनप
ु छर ् (पस

तलको ता�लका

) ।
हेन्होस
ुर

•
•

क्रस
१

�श�कले सबै �वद्याथका पस
ु ्तक समी�ा फारम �नय�मत रूपले चेक गनुर्पछ
प�ढसकेका पस
ु ्तकबारे सामू�हक रूपमा क�ामा छलफल गनुर्पछ

पुस्त समी�ा फारमको नमुना

�म�त
(क�हले

पढ्यौ?)

०६९/०१/२०

�कताबको

लेखक को

�चत्रक को

क�त पाना

कथामा मन

शीषर्क के हो?

हुन ् ?

हुन ् ?

पढ्य ?

परेको पात

पत
ु ल�को �बहे

�सजर्ना

चन्दन ध्व

शमार

राना मगर

२२

पत
ु ल�

२
३

U

नोट:
U

सर
ु ुमा �श�कले कालो पाट�मा यस्तै खाल� ता�लका बनाएर

�वद्याथहरूलाई  -आफ्नो कापीमा सानर

लगाउनप
ु छर ् । नयाँनयाँ �कताबहरू पढेप�छ प्रत �वद्याथले आफ्नै कापीमा भएको ता�लका भद� जानेछ न्
। भ�रँदै गएको फारम हेदार्�वद्याथलाई प�न थप पढ्ने हौसला �मल्छ ।

ii) क�हलेकाह�ँ �कताबको कथाको सर
े रमाइलो भागमा रो�क
ु ुको भाग क�ामा �श�कले सुनाउने र�वशष
बाँ�क कथा आफ� पढ भनी ई-पस
ु ्तकालयबाट �कताब �झ� क�ामा पढ्न लगाउनुहोस् ।

iii) �वशेषगर� अङ्ग्रेजीको सन्दभर -पाट�को माध्यमबाट सुन्न �मल्ने लघु कथाहरू क�ामै प�
सन्न लगाउनुहोस् । अ�न क�ामै व्यिक्तगत रू
पमा पढ्न लगाउ नुहोस् वा सामू�हक रूपमा
ु
छलफल गराउनह
ु ोस ् ।

iv) केह� म�हनाप�छ ई -पस
ु ्तकालयबाट पत्रप�त्रकाहरू -पाट�मा डाउनलोड गनर् �मल्नेछ । त्यसप
�वद्याथहरूलाई हरेक हप्ता कािन्तपुरको को�पला वा यस्तै सामग्री पढ्न लगाइ क�ामा प

छलफल गराउनह
ु ोस ् ।

आफ� पढ्ने बानी बसाउन गर�ने मा�थका चार �क्रयाकलापहरू गराउने �सल�सलामा केह� स :


किम्तम हप्ताको एउटा �कताब पढ्न लगाउनु राम्रो हु



हाम्रो उद्द �वद्याथहरूलाई आफ

पढ् तफर् आकष�त गनुर्  ; त्यसमा �वद्याथहरूको चाख

बढाउनु हो । उनीहरूले पढ्ने कामलाई भारको रूपमा नहेरुन् भनेर हामी सजग रहनुपछर् । त्
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सर
ु सर
ु ुमा पुस्तक समी�ा फारम भ

बाहेक पढेका �कताबहरूबारे थप लेख्नेत काम न�दँदा राम

हुन्छ । �श�कले बालसा�हत्य प्रयोग गरेर नयाँ श , �तनका उ�चत प्रयोग व्यकरण प�न

�सकाउन सक्छ न् । यसको ला�ग तलका बुँदाहरू हेनुर्होस्
ख)

क�ाको �नय�मत पढाइमानै बालसा�हत्यका �कताब पढाएर नयाँ शब्दहरू र तीनका सान्द�भर्क

ठ�क प्रयोग �सकाउने त�र

(i) कुनै एक म�हनाको लागी �वद्याथ�हरूलाई �तनको स्तर �मल्ने खाल -पस
ु ्तकालयमा भएका के�
�कताबहर छान्नुहोस् र हरेकलाई �तनको रू�च अनुसार पढ्

लगाउनह
ु ोस ् । यसका लागी तल

उल्लेख भएअनुसारको ता�लका बनाएर क�ामा टासेर हरेक �वद्याथ�हरू कसले कुन �कत
प�ढसकेको छ । सोको �चनो लगाएर क्रमशः सबैलाई पढ्न उत्प्रे�रत गनर् 
�कताव
�वद्याथ

कान्छा ग�ड

घर फक�दा

रातो भाले �ानी

रमेश

पर�

�हँउको �सरक



आशा
कुमार

डोजर




मनोज
भगवती



पासाङ

•

छानेका �कताबका केह� पाना मात्क�ामा राम्रर� प लगाउनह
ु ोस ् र कठ�न शब्दहरू �टप
लगाउनह
ु ोस ् ।

•

क�ामा पढाउँ दा यस्ता शब्भएका वाक्यहरू �कताबमा फेला पानर् लगाई सामू�हक रूपमा
लगाउँ दै तीनका अथर् खोतल्न लगाउनुहोस् र अन्त्यमा शब्दका अथर् लेखाउन।

•

अरू त्यस्वाक्हरू प�न बनाउने अभ्यास गराउनुहोस।

(ii) नेपाल� �वषयमा: बँद
ु ा (i) मा भने बमोिजम �कताब पढेर सके प�छ �वद्याथहरूलाई त्यह� कथाला
नाटकको रूपमाप्रस् गनर् लगाउनुहोस् ।

(iii) अङ्ग्रे�वषयमा: बँद
ु ा (i) मा उल्लेख भए बमोिजम �कताब पढ्ने �सल�सलाम�वद्याथहरूलाई पस
ु ्तकालयमा भएको शब्दकोष हेरेर क�ठन शब्दको अथर् लेख्न  लगाउ नुहो

ग) पस
ु ्तकालयमा �वद्याथहरूको चाख बढाई यसको अ�धकतम सदुपयोग गन� बानी बसाल� स्वअध्

,

स्व�सका, स्वअन्वे, स्व�वश्लेषण र स्वतन्त्र � प�रपाट�लाई प्रोत्साहन �दने त�र

�वद्याथहरूले  -पस
ु ्तकालयको प्रयोग ज�त धेरै गनर् पाउँछन् त्य�त नै उनीहरूलाई यसमा चाख

जान्; यहाँ समावेश गर�एका सामग्रीहरू केके रहेछन् भन्ने खुल्दुल� बढ्दै ज

�वस्तारै उनीहरूल

यसलाई �व�भन् �ेत्रहरूका आफ्ना कैय� िज�ासाहरू शान्त पानर् सक्ने �ानको भण्डारको रू
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थाल्छ न् र स्वतन्त्र रूपले सदुपयोग गनर् थाल्छन् । स्वअध्ययन र स्वतन्त्र �चन्तनको
हुन्छ । तसथ , �वद्याथहरूलाई  -पस
ु ्तकालयको अ�धकतम सदुपयोग तफर् प्रे�रत

तल ले�खएका

उपायहरू अपनाउन आवश्यक:

(i)

U

ई-पुस्तकालयको �नय�मत प्र : �वद्याथहरूलाई प्रत्येक हप्ताड कम्तीमा ए

-

U

पस
ु ्तकालयबाट �कताबहरू-पाट�मा डाउनलोड गनर् लगाउनुहोस् ।

(ii)

U

छुट्टै-पुस्तकालय क�ा सञ्चा: हप्तारमा एक �प�रयड -पस
ु ्तकालयको ला�ग छ ट्यई उक्त
U

समयमा �वद्याथहरूलाई स्वतन्त्र रूपले पुस "भ्र" गनर् �दई आफूलाई मन लागेको
�कताब डाउनलोड गनर् र पढ्न �दनुहोस्

(iii) नेपाल� र अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य क�ामा स्वअध्ययन सामग्र
:
U



ई-पस
ु ्तकालयको सन्दभर्सामग्री क�मा भएका �व�क�प

(�ानकोष) र एटलस

�व�भन्

सन्दभर्मा प्रयोग गनर् स�कन्छ । जस्तैः भ्यागुताको बारेमा क�ामा पढाइ भएमा �व�
प्रयोग गरेर भ्यागुताका �चत्रहरू र यसबारेमा थप जानकार� �लन लगाउन स�


अन्य �श�ाप्रद सामग्री क�मा भएका सा

सामािजक �श�ा , �व�ान, स्वास्थ्य � ,

वातावरण �श�ा लगायतका �वषयहरूमा �वद्याथहरूलाई पढ्न लगाई क�ामा छलफल गन
स�कन्।

८.४ ई-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श�का लागी उपयक
ु ्त �कताबहर
हाल ई -पस
ु ्तकालयमा समावेश गर�एका नेपाल� बालसा�हत्यक

प्राय सबैजसो �कताबहरू क�ा२

दे�ख

माथीका �वद्याथहरूक ला�ग उपयक
ु ्त छ न् । क�तपय अङ्ग्रेजी बालसा�हत्यका �कताबहरू भन२ र ३

मा पढ्ने हाम्रा बालबाल�काहरूले नबुझ्ने सम्भावना धेरै छ । �श�क -आफ्ना�वद्याथहरूको स्त

हेर� पस
ु ्तकालयमा भएका अन्य �कताबहरू प�न पढ्न लग भएमा �वद्याथ�हरूमा अन्य पुस्तकहरू

पढ्ने वानी वस्नुका साथई-पस
ु ्तकालय एक�कृत �श�ण अझ प्वकार� हुनेछ ।
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९ . ब ाल ब ा�ल क ाक ो �स क ाइ ः ए क प �र च य
सामान्यतया कुनै प�न मा�न ले गनर्  जानेको काम केह� समय प�छ कुनै माध्यमबाट जानेर आफ� गनर्
सक्दछ भने उसले त्यो काम गनर् �सकेको भ�

न�सकेको थाहा पाउन का ला�ग उस ले गद� गरेका काम

। यस्तै बालबा�लकाहरले कुनै काम

�सकेको वा

र ब्यवहारहरू हेरे जान्न स�कन् । समयको

प�रवतर्न सग� बालबा�लकाहरूले गन� कामहरू तथा ब्यबहारमा प�न प�रवतर्न भइरहेको हुन्छ । �तनले

समयमा गरेका कामहरूमा दे�खएको फरकलाई बालबा�लकाको व्यवहारमा आएको प�रवतर् भ�नन् । यस
प्रकारले हेदार् ब्यिक्त वा बालबा�लकाव्यवहारमा आएकोसकारात्मकप�रवतर्लाई नै �सकाइ भ�नन्
। कुनै प�न काम �सक्ने क्रममा बालबा�लकाहरूले अभ्यास ग

। यसर� लगातार गर�ने अभ्या बाट

�त�नहरूको �सकाइमा प�रस्कृत हुदै जान्छ र यसको फलस्वरूप व्यवहारमा प�रवतर्न आउ ।
कुनै प�न काम

�सक्ने क्रममा बालबा�लकाहरूले � का �व�भन् अनभ
ु व ग दर ्छ न् । यहाँ �सकाइका

अनभ
ु व भन्नाले बालबा�लका र �सक्ने वातावरणबीचको अन्त�क्रर्य

। त्यसकारण �सका प्र�क मा

हुनु आवश्यक हुन । त्यसैले �सकाइ प्र�क्रयामा �श�
अ�भभावकहरूले उपयुक्त �सकाइ वातावरण तयार गर� बालबा�लकालाई उक्त वातावरण प
�नरन्तर

बालबा�लकाहरको स�क्रय सहभा�गत
प्रोत्सा�गराइ रहनप
ु दर ् ।

९.१ बालबा�लकाहरूको �सकाइका शैल�हर
बालबा�लकाहरूले कसर� �सक्छन् भन्ने सामान्य सैद्धािन्तक जानकार� मा�थ प् स�कएको छ। अब
ब्यावहा�रक रूपमा बालबा�लकाहरूले कसर� �सक्दछन् भन्ने 
स�कन् ।

मा तलको चाटर ्बाट जानकार� पाउन

सबै बालबा�लकाहरूको �सक्ने शैल

एउटै �क�समको हुँदैन । �सकाइ शै�ल
�त�नहरूको वातावर, �सक्ने �मत ,
उमेर समू ह आ�दले �नधार्रण गदर्छ

कसैले

एउटा माध्यमबाट राम्र

�सक्न सक्दछन् भन

कसैले फरक

माध्यमबाट प्रभावकार� �क�सम

�सक्न क्दछ न । बालबा�लकाहरूलाई

सहज त�रकाले �सक्ने वातावरण

तयार गनर् �तनको �सकाइको शै�लका
बारे मा थाहा पाउनु पदर ्छ ।

मात् यी

अ�न

�व�भन् माध्यमहरूबा

�छटो र सहज त�रकाले �सक्न

सहयोग पय
ु ार्यउन �श�कले उपयक
ु ्त

�क्रयाकलापहरू गनुर ् । यसप्रका

बालबा�लकाहरूलाई प्रभावकार� ढङ्गबाट �सक्ने वाताबरण बनाउन �श�कहरूले तलको ता�लकामा
भएअनस
ु ारका �क्रयाकलापहरू गराउँदा उपयुक्त हुन
क.सं.
१

बालबा�लकाहरूको
�सकाइ शैल�हर

हेरेर

�श�कले गन्पन� 
�क्रयाकला
ुर
क�ा �भत्र र क�ा बा�हर पयार्प्त मातहेन� वा देख्नेवस्तुहरूको व्यवस
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गन� । जस्तैः �च , पोस्र, �व�भन्न वस्तु , शै��क सामग्री , �भ�डयो

�फल्, स्लाइ, �वद्याल बा�हर लगेर प्राकृ�तक कुराहरू देखाउन स्थ
२

सन
ु ेर

३

छोएर

४

गरेर

५

खेलेर

६

सोच्न लगाए

७

समह
ू मा काम गरे र

बालबा�लकाहरूको �सका

अध्ययन अवलोकनभ्र, �च�डयाखाना, �चत, सङ्हालय आ�द ।

क�ा �श�णको क्रमम सन्ने
वा ध्व�नसँग सम्बिन् वस्तुहरूको व्यवस
ु

गन� । जस्तैः कथ, क�वता, गीत, घटना, क्यासे, रे �डयो, �भ�डयो आ�द ।

�श�ण �सकाइको क्रममा छोएर जान्न स�क वस्तुहरूको व्यवस्था ।

जस्तैकडा :, नरम, खस्, �चप्लो वस्तुहरू  ।

�वद्यालयमा उपयोगीकाम गनर्का ला�गठाउँ र सामग्रीहरूको व्यवस्थ

। जस्तैः खेलौना बनाउन �व�भन्न सामग् , Puzzle �मलाउन सामग्री ,
कागज तथा माटोको कामको ला�ग सामग्री आ�द ।

�वद्यालयको उपयुक्त समयमा पयार् खेल्ने सामग्रीहरूको व्यवस् ।

जस्तैखेलौनाहर :, Puzzles, �पङ, चाकाचल
ु �, �चप्लेट� आ� ।

समय समयमा सोच्नको ला�ग उपयुक् अवसर �दने जस्तै कथा , क�वता

लेख्नम लगाउन, ग�णतका समस्या समाधान गन , �व�भन्न घटना �ववरण
�दएर मिस्ष्क मन्थन ग लगाउने आ�द ।
�व�भन्न समयमा सामु�हक

कायर् गराउन �व�भन्न समह
ू हर बनाउने र

समह
ू मा आधा�रत भएर काम गनर उपयक
ु ्त�वषयवस्तु �दने आ� ।
प्र�क लाई स हज बनाउन

उनीहरूको �वशष
े ता, स्त ,

आवश्यकता तथा

अ�भरु�चलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त वातावरण तयार ग�व�भन् �क्रयाकलहर गन्पछ
। वातावरण�सत
ुर

बालबा�लकाहरूले अन र�कयाको माध्यमबाट �व�भन् अनभ
ु व हा�सल गदर ्छ न ।

उनीहरूको अनुकूल हुने

�क�समको �सकाइ वातावरण तयार भए मा उपयक
ु ्त कायर्हरू गन थाल्छ न, जसको ला�ग अभ्यास गदर्छ,

यस क्रममा उनीहरूको अनुर अभ्यामा थप सध
ु ार हुन् । यसबाट बालबा�लकाको व्यवहारमा प�रवतर्
आउनक
ु ा साथै उनीहरूलेनयाँ �ान र सीप �सक्दै जान्छ ।

९.२ गिल्त र �नरन्तर सुधारको माध्यमबाट �सक

गिल्त सुधार र �सक्ने �सद्धान प्र�श अमे�रकन मनो वै�ा�नक इ थनर्डाइ .एल.(E.L. Thorndike) ले

प्र�तपादन गरेका हु । �सकाइको क्रममा मानजीवनमा आइपन� थुप्रै क�ठन प�रिस्थ�तसँग मुका�वला ग
सक्नु नै यस �सद्धको मख्य भावना ह
। यस �सद्धान्तले �सकाइ प्र�क्रयाको �नरन्तरतामा जोड
ु

। जसअन्तगर्त व्यिक्तले आफ्नो पटकप भल
ू सध
ु ारको प्रयासबाउपयक
ु ्त कुरा �सक्ने अवस प्राप

गदर ्छ र त्यसलाआफ्नो दै�नकव्यवहारमा अवलम्बन गद ।

�सकाइको यस �सद्धान्तको प्रयोगका सन्दभर्मा थनर्डाइकले एउटा भोको �बरालोलाई ए
। जसलाई उनले भल
ै ा बाकस (Puzzle Box) नाम �दए का �थए । अ�न उनले
ु भल
ु य

�भत्र राख

त्य बाकसको बा�हर

प�ट्खाना रा�ख �दए, जसलाई �बरालोले �भत्रबाटै देख्ना सक् । भोको �बरालो ले बाकसको ढोका खोलेर

बा�हर आएर मात्र खान सक्द । अब �बरालो यताउता चल्न थाल्

। उसले बाकसको डण्डी टोक् ,

�चथोन� आ�द �व�भन्न �क्रयाकलाप देखाएर बाकसबाट बा�हर �नस्कने प गनर् थाल्य । यस प्रयोगक
क्रमम त्यस बाकसमा �बरालोका प्रयत्नहरू र त्यसले �लएको समय रेकडर् गन� यन्त्रको सम
गर�एको �थयो । यसर� �बरालोले बाकसबाट बा�हर आउने अनेक प्रयत्न गदार्

संयोगबस त्यसको हात

एक्कासी बाकसको चुकुलबारमा �थ�चन पुग्यो र ढोका खुल । यसप�छ �बरालो बा�हर �नस्केरखाना खायो
। थनर्डाइकले �बरालोले यसर� बा�हर आउन गरेको प्रयत्न र समयलाई

द्वरा रेकडर् गरेर पुनः

�बरालोलाई त्य�ह बाकसमा राखे र बा�हर प�ट्ट प�हलेकै जस्तो खाना र �दए । यसपटक प�न �बरालोले

पन
ु ः प�हलेकै जस्तो �क्रयाकलाप गनर् थाल्यो र धेरै चो�टको प्रयास प�छ फे�र बाकस
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। तर ,

यसपटक प�हलेको भन्दा थोरै प्रयासबाट नै �बरालोले ढोका खोल्न 

। यस �क�समबाट धेरै पटक

�बरालोलाई बाकस�भत् राखेर यस प्रयोगलाई �नरन्तरता �दइयो अन्तमा �बरालोले एकैपटकमा बाकसको
चुकुलबार खोलेर बा�हर आउन �सक्य ।

यस प्रयोगबाट थनर्डाइकले के �सद् ध गरेका छन् ब्यिक्तलकुनै प�न �सकाइ प्र�क्रयामा थुप्रै  नर्

सक्छ र ती गल्तीह लाई सके सम् कम गन� प्रयास गदार्गद� अन्त्यमा सफलता प्र ा

। तसथर्

�सकाइ प्र�क्रयामा आइपन� �व� गिल्, समस्य तथा क�ठनाई हरूलाई �नरन्तर प् को माध्यमबाट
हटाउँ दै �सकाइको एक �निश्चमत ल�यमा पुग्नु नै यस �सद्धान्तकोसन्दे हो ।

९.३ गिल्त र �नरन्तर सुधारको �सद्धान्तका �वश
�सकाइ प्र�क्रयामा गिल्त र �नरन्तर सु�सद्धान्तका मुख्य �वशेषताहरू �नम् अनस
ु ार छन ् :

१. प्रेरक तत

कुनै प�न ब्यिक्तल �सकाइ प्र�क्रयामा अग्र को ला�ग सबर्प्रथम उ आफ्नो �सक्नेआवश्यकताको

बोध गन्पदर
। यह� आवश्यकताको बोधका कारण नै 
ुर

केह� कुरा प्राप्त गन� वा कुन

�यमा पगु ्ने

इच्छाबाट �सकाइ प्र�क्रयामा प्रे�रत भए । तसथर, �सकाइ प्र�क्रयामा कसैलाई प्रे�रत गन� त यस

�सद्धान्त एक मख्य �वशेषता ह
। केह� काम गनर्को ला�ग कुनै प्रेरकतत्व नभएसम्म व्यिक्तले
ु

�क�समको प्रय गनर थाल्दैन । मा�थ उल्ले�खत �सद्धान्तको प् थनर्डाइकले भोको �बरालोलाई खाना
देखाएर राखेका �थए , ता�क यसले खाना प्राप्त ग ढोका खोल्ने प्रयास गर । यस प्रयोगमा भोकाएक
बेला खाना प्राप्त गनुर् उसको ला�ग प्रेरक तत्वको रूपमा �लन

२. बहुमख
ु ी प्र�त�क्रया �सकाइ र शृ
�सकाइको यस �सद्धा अनस
ु ार तो�कएको ल�यमा पगु ्ने प्र�क्रयामा देखापन� �व

प�रिस्थ�हरूम

व्यिक्तल समय अनस
ु ार फरक फरक प्र�त�कहर देखाउँ छ । यसै क्रममा उसल सो प�रिस्थ�तलाई प�न

बझ्दै जान
। यसर� �सकाइको क्रमसँगै �भन प�रिस्थ�तलाई बुझ्दै गएप� �सकाइको क्रममा भएक
ु
आफ्ना त्रु�टहरू कम गद� जान्छ र आफूले देखाउने प्र�त�क हरलाई �निश्चात �सकाइ प्राप्त गन�

अगा�ड बढाउँ छ । यसर� �सक्ने प्र�क्रयामा �व�भन्न प्र�त�क्रयाहरू जनाउदै हरेक �सकाइ

श ्रृङ्खला तयार हु।

३ प्र�त�क .छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भू�मक

यस �सद्धान्तको अक� �वशे को रूपमा ब्यिक्तले देखा प्र�त�क्रय छनौट उसले पाउने परु स्कार र

दण्डमा आधा�रत हुनु ह । �सकाइको प्र�क अन्तगर्कुनै ल�य प्रािप्तका ला�ग व्यिक आफ्नो प्रय

पन
ु ः दोहोयार्मउँछ रअसफल भएमा दण् प्राप्त हुहुँदा प्र�त�क्रयालाई त्याग्द । तसथर , गल्तीहरूला

घटाउँ दै जाने उपयक
ु ्त कायर्म व्यिकले प्रया बढाउने क्र परु स्कार र दण्डम प�न आधा�रत छ ।

थनर्डाइकले गरेको प्र

अनस
ु ार �बरालोलाई परु स्कारको रूपमा खाना प्राप्त हुने भएकोले नै अ

प्र�त�क्रयाको  बाकसको चुकुलबार खोल्ने कायर्लाई मात्र चयन गदर्छ र अन्य कायर्प्र

कुनै

प्र�त�क्रया देखाउ । तर चुकुलबार खोल्दा त्यसलाई करेन्ट लगा वा कुनै दःख
�दने कायर् गर�एको भए
ु

यस कायर्प्र�त ऊ कदा�प आक�षर्त हुन सक्द । तसथर, यस �सद्धान्तले व्यिक �सकाइको क्रममा कुन
दण्ड पाउने सम्भाव्य प्र�त�क्रयालाई त्याग्ने र पुरस्कार पाउने प्र�त�क्रयाको चयन गन� तथ्

छ ।

४ अभ्यास र �सकाइमा क्र�मक �व .

यस �सद्धान्तले �सकाइ प्र�क्रयामा अभ्यासको महत्वमा�थ जो

। �नरन्तर अभ्यासद्वार मात्

ब्यिक्तक�सकाइमा क्र�मक �वकास हुँदै जाने यसकै आधारमा व्यिक्तले �निश्च त ल�य प्राप्त ग
। अभ्यालाई महत्व�दने क्रममा यस �सद्धान्तमाप्रमुख �नयछन ् :
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उपयोगको �नयम

 अनप
ु योगको �नयम

यी २ �नयम

अनस
ु ार व्यिक्तले आफ्नो प्र�त�क्रयामा सफलताको ल�ण देख

�नरन्तर रूपमा जार� राख्द , त्यसलाई उपयोगको �नयम भ�नन

प्र�तको अभ्य

। आफ्नो प्र�त�क्रयामा सफल

ल�ण नदेख्दा व्यिक्त आफ्नो अभ्यासला पण
र रूपले रोक्दछ भने त्यसलाई अनुपयोगको �नयम भ
ू ्

। यस प्रका सफलता दे�खएको अभ्यासलाई जार� राख्दै र सफल दे�खएको अभ्याहरलाई त्याग्दै जान
क्रमबाट नै व्यिक्तको �सकाइ प्र�क्रयामा क्र�मक  ।

कुनै प�न ब्यिक्तको �सकाइ प्र�क्रयामा गिल्त र �नरन्तर �सद्धान्तका मुख्य �वशेष लाई एउटै
चाटर ्मा देखाउँदा तलको जस्तो दे�खन्

९.४ �श�ण �ेत्रमा गिल्त र �नरन
सध
ु ार प्रयास �सद्धान्तको

�सकाइको सम्बन्धमयो �सद्धान्तको प्रयोग द

जीवनमा व्यापक रूपमा भएको पाइ

। कुनै

प�न ब्यिक्तले कुनै प�न काम गद� जाने क्र
दे�खएका

गल्तहरलाई हटाउँ दै जाने र

स�ह

प्र�त�क प्र� गन� प्रयास जार� राख्नुि◌ सामा
मान�वय प्रवृित्त । बालबा�लकाहरूले अ�धकांस
कुरा �सक्ने क्रममा यह� �सद्धान्तको स

प्रयोग भएको पाइ

।

सामान्यतया सबैले

बझ्नका ला�ग सहज उदाहरणका रूपम
साइकल चढ्न �सक्लाई मान्न स�कन्छ
ु

क. पुरस्कारको भू�मका

�श�ण �ेत्रमा �वशेष गर� ससान बालबा�लकाहरूलाई पढाउने क्रममा यो �सद् ले राम्र भ�ू मका खेल्न

सक् । क�ा �श�णका क्रममा बालबा�लकाहरूलाई उपयु प्रेरणा प्रदान �सकाइ प्र�क्रय �नरन्तर

अभ्यास तथा प्रयास गर रहनप
ु न� हुन् । साथै सामान् रूपम बालबा�लकाहरू स�ह र गलत छुट्याउन
नसक्ने हुन्छ । त्यसैले �श�कले �वद्याथ�हरूला अभ्यासका क्रम गल्तीलाई औँल्याउँद यसबाट

हुनसक्ने हानीहरू बारे सचेत गराउँ
पन
्या
ु ः गल्त नदोहोयार्◌ूउन प्रेरणा प् गन्पछर्। यस्तै अभ
ुर
क्रममा देखाएका स�ह कायर्हरू प्र�त स्यावासी �दएर वा हौसला प्र
�नरन्तर प्रयास गराए

�श�कले अपे�ा गरे अनस
ु ारको प्र�त�क् �वद्याथ�लेदेखाउन सक्ने हुन्छ । यसर� सामान्य हौसला वा
परु स्कारको माध्यमबाट बालबा�लकाहरूको �सकाइ प्र�क्रयामा सहजता ल्याउन

ख. अभ्यासको भू�मका

�सकाइ प्र�क्रयगल्ती रसध
ु ारको �नरन्तरप्रयास �सद्धान्तअन्तगर्त थनर्डाइकले अभ्यासलाई �व
�दएका छन ् । उनका अनस
ु ार �नरन्तरअभ्यासबाट नैकुनै प�न व्यिक्त गल्तीलाई पन्छाउँदै ठ�क प्र
सम्म पुग्न स । सामान्यतय मौ�खक र द� �सकाइमा अभ्यासको महतपण
र
रहने भएकाले यो
ू ् भू�मक

�सद्धान्त � �ेत्रमा �वशेष रूपमा प्रयोगमा आउ । बालबा�लकाहरूलाईशब्द उच्चा, क�वता

कण्ठ गराउने जस्ता मौ�खक �सकाइ प्र�क्रयामा यो �सद्धान्तको प्रयो

। साथै ग�णतको

समस्या समाधानाथर् प�न यो �सद्धान्तको प्रयोग भएक । बालबा�लकाहरूकोद�ता �वकास गराउने

�श�ण प्र�क्रयामा प�न यो �सद्धान्तको प् ।
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सामान्यतया यस �सद्धान्तलाई �श�ण �सकाइको प्र�क्रयामा प्रयोग गदार् यी कुराहरूलाई ध्य

हुन्छ ।
 �श�कले �वद्याथहरूको इच्, आकाङ्� र आवश्यकतालाई ब झी सोह�अनरू
�त�नहरलाई तयार
ु
बनाउनप
ु दर ् ।

 �वद्याथ�हरूलाई कुनै ल�य तो�क �दएमा त्यसलाई प्राप्

�नरन्त अभ्यास गर�रहन्छन्

त्यसैले �श�कले कुनै�बषयको ल�य तो�क�दएमा �वद्याथ�ले तहाँ चाँडै पगु ् सक्दन ् ।

 �वद्याथ�हले गद� गरेका प्रयासबाट कुन सफलता प्राप भएमा उनीहरू �सक्ने कायर्म झ बढ�
लाग्न ् । त्यसैले �श�कले �सकाइको सन्दभर्

�वद्याथ�हरू माझ �सकाइमा �नरन्तरता �द

अवस्थाको सृजना गनुर्पद , अथवा �श�कले �वद्याथ�को प्रयासल सदृढ बनाउ
समय समयमा
ु
उत्साहजनक अवस्थाकसज
।
ुर
ृ ना गन्पदर

९.५ बहुमख
ू ी बौ�द्धक �मताका �सद्

हावडर् गाडर्नरले मा�नसमा नौ �क�समका सोच्न र बुझ्न सक्ने खुबीहरू पाइन्छन् भनेर उल ्लेख गरे
यो �सद्धा अझै �ववा�दत भए प�न यसको धारणालाई �वश्वूभर�का �श�ा�वदहरूले व्यवहा�रक माने

छन ्। सज
ृ नशील भएर �सक्न �सकाउन र सफल हुनका ला�ग हावडर् गाडर्नरले प्रस्तुत गरेका बहुमूखी
�मताका �सद्धान्तहरूले कसर� काम गछर्न् भन्नेि◌ कुरा यसर� खुलाए
:

साङ्गी�तक बौ�द्धक �म)Musical Intelligence(

सँ�गतको सरु र ताल सन
ु ेर तपा�को मन तरङ्�गत हुन्छ। कुनै धुरन्धर सङ्�गत� नभ

प�न सङ्गीतमा सिजलै सङ्लग्न हुन सक्नुहुन्छ। सङ्गीत सुनेर नै राम्रर� पढ्न स

सरु र तालले नयाँ सीप र �वचार अङ्गाल्न सिजलो तुल्याउ

ग�णतीय/ता�कर्क बौ�द्धक �म)Logico Mathematical Intelligence(

तपा�का ला�ग तकर् र क्रम महत्वपूणर् हुन्छ। तपा� यािन्त्रक त�रकाले सोच्न सक्न
र ढाँचाले तपा�को मनलाई आक�षर्त गछर्। कारणस�हत कुनै �वचार राम्रर� �मलेमा तपा
ला�ग �सकाई अथर्पूणर् हुन

अन्तव�यिक्तक बौ�द्धक (Interpersonal Intelligence)

तपा� अरूको भवना बुझ्न र अरूसँग राम्रो व्यवहार गनर् मा�हर हुनुहुन्छ। तपा� मा�
सिजलैसँग िजत्नन सक्नुहुन्छ। तपा� अरूसँग गफगाफ गनर् रुचाउनुहुन्छ। तपाईले स
रूपमा काम गदार् बढ� सिजलोसँग �सक्न सक्नुह
अन्तमूर्खी बौ�द्धक (Intrapersonal Intelligence)

तपा� आफैमा रमाउने व्यिक्त हन
ु ु हुन्छ। आफ्ना सबलता र ल�का बारेमा तपा� प
हुनह
ु ु न्छ। तपा�का भावना र सोचहरूका बारेमा आफै जानकार हन
ु ु हुन्छ। तपाई एक्लै बसे
स्वावलम्बी भएर पढ्न रुचाउनुहु

शािब्द/भा�षक बौ�द्धक �म (Verbal/Linguistic Intelligence)

शब् बोलेका र सन
ु ेका। शब्द नै तपा�को �दमागको खुरा ,पढेका ,लेखेका – खाल� शब्द मा ,

शब्द मन पराउनुहुन्छ र शब्दको माध्यमबाट नै �सक्नु ,हो। तपा� शब्द प्रयोग गनुर्
भाषा नै तपा�को जीवन हो।
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प्रकृ�तवाद� बौ�द्धक (Naturalist Intelligence)

तपा�लाई वातावरणमा भएको आफ्नो स्थानको प�हचान ,पहाड ,गाउँ ,शहर ,जस्त ,

जनावर र प्रकृ�त। यी सबै कसर� �क्रयाशील छन् भन्ने कुराक ,मा�नस ,बाटोघाटो

ग�ररहनह
ु ु न्छ। प्रकृ�त र प्राकृ�त◌ाहरूको व�रप�र नै तपाईले राम्रर� �सक्न सक्नु
शार��रक/काइनेस्थे�टक बौ�द्धक �(Bodily/Kinesthetic Intelligence)

तपाईको शर�रलाई मनले �नयन्त्रणमा राखेको हुन्छ। तपा�को मनले जे चाहन्छ शर�रले

गछर ्। तपा� वस्तुहरूलाई छोएर र चलाएर सिजलैसँग �सक्न सक्नु
दृिष्टमू/स्था�नक बौ�द्धक �(Visual/Spatial Intelligence)

आँखा बन्द गरेप�छ तपा� जे प�न कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ। तपा� कल्पनै कल्पनाम
प�न पगु ्न सक्नु हुन्छ र जे प�न सृजना गनर् सक्नुहुन्छ। यस्ता कल्पनाले प

सहयोग पय
ु ा्र्उँछ।

अिस्तत्वपरक बौ�द्धक �(Existential Intelligence)

जीवन एउटा रहस्य ह- यसलाई तपा�ले नै सल
ु ्झाउनु पछर्। जीवनको रहस्यलाई ज

खोतल्यो त्य�त नै फै�लन्छ। तपा�को जीवनसम्बन्धी �सकाई गहन र �वस्तृत हुन
Ref: http://www.thinkingclassroom.co.uk/ThinkingClassroom/MultipleIntelligences.aspx

मा�थ उल्ले�खत प्रत्येक बौ�द्धक �मता स्वतन्त्र भएता प�न �क्रयाकलापको प्रकृ�त अनुसा

प�न प्रस्तुत हुन सक् (Gardner and Hatch, 1989)। प्रत्येक व्यिक्तको बौ�द्धक �मता फरक भए
एउटै व्यिक्तमा सबै बौ�द्धक �मताहरू भएको चा�हँ कमै पाइन्छ।, खेलकुद अथवा लेखाइ जस्तो

�ेत्रमा बौ�द्दक �मता भएका व्यिक्तहरू यथेष्ट भएता प�न प्राय यस्ता व्यिक्तहरूलाई

पाइन्छ

ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइ प्र�क्रया प�न �नरन्तर अभ्यासको माध्यमबाट मात्र ष्पष्ट हुन
हो । क�ा �श�ण गन� �श�कले प�न यसका हरेक �क्रयाकलापहरूमा �नरन्तर अभ्यास गर�रहनु

हुन्छ । एकपटक सत�ह रूपमा हेरेर मात्र यसमा पूणर्ता पाउन स�कन्न । यसमा प्रयोग

पाठ�ववरण, पाठयोजना, Help, ध्व�नको प्रयोग आ�दको �नरन्तर अभ भैरहनु पदर ्छ । �वद्याथ�हरूल
प�न �तनका �सकाइका शै�लहरूलाई पत्ता लगाएर सोह� आधारमा �क्रयाकलापहरूको प्रयोग गनुर

पाठ्यपुस्तकको मात्र प्रयोग गरेर पढ्दा कमजोर दे�खने �वद्याथ�लाई अन्य सामग्रीको प्रय
गदार् पढाइमा राम्रो भएका धेरै उदाहरणहरू छन ई-पाठ �क्रयाकलापहरूमा गिल्त गद� �सक्ने र �न
अभ्यास गन� प्र�क्रयाहरू प्रशस्त मात्रामा समावेश

यसबाट �वद्याथ�हरूको �सकाइ प्र�क्

सहजता आउँ छ । �वद्याथ�हरूलाई �नरन्तर हौसला �दँदै अभ्यास गराउन स�कयो भने �तनले प्रभा
त�रकाले �सक्न सक्दछन् ।
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१ ०. ई -प ाट � क � ाक ोठ ाक ो स ंर च न ा र व्यवस्था
१०.१ ई-पाट� क�ाकोठाको व्यवस्थाप
ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइलाई प्रभावकार� बनाउ

उपयक
ु ्त क�ाकोठा व्यवस्थापनको ठूलो महत

रहन्छ । क�ाकोठा व्यवस्थापनले क�ाकोठाको भौ�तक फ�न

�वद्याथ�को रचनात्म

बसाइ

, सामग्री तथा मान�वय प� अथवा

व्यवस्थापनलाई जनाउँछ । �वद्याथ�हरूका ला�ग उपयुक्त �

बातावरणको स�ु निश्च्तत , �वद्याथ�हरूको बसाइ व्यवस् , शै��क सामग्रीहरूको उ�चत व्यवस्था

क�ाकोठामा अनश
ु ासन आ�दमा भर पदर ्छ । तसथ , �श�कले ई -पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका क्रमम
प्रथमतः क�ाकोठा व्यवस्थापनका उपयुक्त प�हरूमा ध्यान पयार्कउनु
�श�कले �वद्याथ�हरूसँग
ु

�वद्याथ-�वद्याथबीच पयार्प्त अन्त�क्रर्याको अवस्था �सजर्

-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका

माध्यमबाट �वद्याथ�हरूको स�क्रय �सकाइमा टेवा पुयार्तउने कायर् �श�कले गनुर्पदर्छ
�वद्याथ�हरूको �सकाइमा सहयोग पुग्नुका साथै �वद्याथ�हरूमा एकले अक�लाई सहयो

, आपसमा

�मलेर बस्न, प्रभावकार� सञ्चार गन� आ�द मानवीय सीप तथा बानी व्यवहारको समेत �वकासमा सह
पगु ्छ । त्यसैले क�ाकोठाको भौ�तक प�को व्यवस्थापन

-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइमा सहयोग

पगु ्नुका साथै �वद्याथ�हरूमा सकारात्मक मनोसामािजक ब्यवहार �वकासमा समेत टेवा पुग्छ । �वद्
उपलब्ध साधन र स्रोतको अवस्थ रे र �तनको सके सम्म बढ� सदुपयोग गर� ई-पाट�को प्रयोगवाट �श�
ग�रने क�ाकोठा व्यवस्थापन गनुर्पदर
ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�ण गनर्को ला�ग �वद्यालयलाई �निश्चत मात्र -पाट�हरू उपलव्ध गराइएक

हुन्छ ।  -पाट�को प्रयोग ग�र क�ा �श�ण ग

हाल ई -पाठ तयार भएका

सवै

�बषय र

क�ाका

�वद्याथ�हरूलाई एकैपटक प्रयोग गनर् �दन क�ठन हुन् : यस प्रयोजनका ला�२ वटा �वकल्पहर
हुनसक्छ न् । �वद्यालयले य२ �वकल्पहरू मध्ये आफ्नो �वद्यालयमा कुन �व�ध अपनाउने हो �न

ग�र सो�ह अनस
ु ारको क�ाकोठा व्यवस्थापन गनुर्पन� हुन

 प�हलो �वकल् अनुसार �वद्यालयको कुनै एक � िश्च
त कोठालाई ई -पाट� एक�कृत क�ा
�श�ण गन� कोठाको रूपमा तया वनाउने र �वद्याथ�को क�ा
एक�कृत �श�ण गन� �श�क र �वद्याथ�हरू नै सो कोठाम

दै �नक क�ा �श�ण गन� ।

तथा �प�रयड अनुसार

आएर ई-पाट� प्रयोग गरे

 दोश् �वकल्पको रूपमा -पाट�हरूलाई �वद्यालक कायार्ल अथवा क�ा �श�ण नहुने कुनै फरक
कोठामा राखेर एक�कृत क�ा�श�ण गदार् ई-पाट�लाई यार्रक समे हरेक क�ामा �श�कले लगेर
सम्विन्धत क�ामा नै -पाट�को प्रयोग गनर् लगाउने र क�ा स�कएप�छ फेर

-पाट� राख्ने

ग�रएको कोठामा लगेर चाजर्मा राख्नेी व्यवस्था �मलाउनुपछ
यहाँ ई -पाट� एक�कृत क�ा �श�णको क्रममा प�हलो �वकल्पलाई अपनाउन �सफा�रस ग�रन्छ । �क

दोश् �वकल्प अनुसार कोठा ब्यवस्थाप गदार् सम्विन्धत क�ावा -पाट� �लन जाने र राख्नर जानको
ला�ग �नकै समय खेर जाने हुन्छ । साथै यीनलाई �श�कले नै बोके र लग्ने ग�रएमा समय वचत हुनसक्

। तर एककोठावाट अक� कोठामा गएर ई -पाट� ल्याउने र राख्न  जाने गदार् अवश्य प�न व�ढ समय ल,

हरेक �प�रयडमा क�ामा ल्याउन लान मुिस्कल प तथा चािजर्ङ् व्यवस्थापन लगायतका क�ठनाइहरू
सक्छ न् ।
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१०.२ ई-पाट�को क�ाकोठा व्यवस्थापन �क?
हुनत: �वद्यालयमा जुनसुकै क�ामा प�न प्रभावका �श�णको ला�ग उपयक
ु ्त क�ाकोठा तथा वातावरणको
आवश्यकता पदर्छ तर यहाँ भने ई -पाट�सँग सम्विन्ध एक�कृत क�ा व्यवस्थापनको वारेमा चचार् ग
ला�गएको छ । ई -पाट�को प्रयोगवाट हु �सकाइ सच
ू ना तथा सञ्चार प्र�व�धमा आधा�रत �श�ण पद

भएकाले यसमा अन्य क�ाकोठा व्यवस्थापनको तुलनाम -पाट�को प्रयोग ग�रन क�ाकोठाको व्यवस्थाप
अझ महत्वपूणर् भू�मका हुन्छ

�वद्यालयमा  -पाट� एक�कृत क�ा �श�ण हुने कोठा
व्यवस्थापगन्ुर यी कारणहरले महत्वपूणर् हु -

को उपयक
ु ्त



�वद्याथ�हरूको उपयुक्त र अथर्पूणर् �सकाइ वातावरण सु�निश्चतत



ई-पाट�को प्रभावकार� प्रयोग माफर्त एक�कृत �श�ण �सकाइलाई थप प्रभावकार� 



�वद्यालयमा उपलव्ध �स�म ई-पाट� तथा यससँग सम्बिन्धत उपकरणहरूको सुर , प्रभावका
र अत्य�धकप्रयोगको सु�निश् चतता गन



क�ाकोठामा प्रभावकार� �सकाइलाई सहयोग पुया्र्उन तथा �वद्याथ�हरूको मनोसामािजक 
अनस
ु ार �तनको बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउन



क�ामा सकारात्मक अनुशासन पद्ध�त स्था�पत गर� �सकाइ प्र�क्रयामा �वद्याथ�ह
िजम्मेवार बनाउन 



�सकाइमा सबै �वद्याथ�हरूको समान पहु, स�क्रय र बढ� सहभा�गता सु�निश्चमत गन



एक�कृत �श�णलाई सहज र थप प्रभावकार� बनाउन समय व्यवस्थापनमा सहयोग पुयार्



वैयिक्तक �भन्नता तथा फरक �मता भएका �वद्याथ�हरूमा समान र सहज �सकाइको अ
स�ु निश्च्त गनर्



�वद्याथ�हरूमा आपसमा �मलेर बस , अरुको �वचारको सम्मान ग , सहयोग गन� आ�द बानीको
�वकास गनर् 

१०.३ ई-पाट� क�ाकोठा व्यवस्थापनका गदार् ध्यान �दनुपन� कुर
अन्य क�ा �श�णमा जस्तै -पाट� एक�कृत क�ा �श�ण हुने क�ाकोठामा

प्रभावकार� �श�णका ला�

क�ाकोठा व्यवस्थापनका �व�भन्न प�हरू हुन सक्छ यसैले ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका क्रमम

�वद्यालयमा हुने एकमात् -पाट� क�ाकोठाको उपयक
ु ् व्यवस्था मा �वद्यालयको तफर्व तल उल्लेख

ग�रएका प�हरूमा ध्यान �दनुपदर


शान्तक�ाकोठा र �वद्याथ� संख्याका आधारमा उपयुकफ�नर्चर



�श�क-�वद्याथ� र �वद्या-�वद्याथ�बीच प्रत्य� स , अथर्पूणर् र पयार्प्त अन्त� गनर् सहज
हुने ग�र वसाइ व्यवस्थाप।



ई-पाट�, �वद्युत तथा यससँग सम्बिन् अन्यउपकरणहरूको सुर��त व्यवस्थ तथा प्रयोगक
ला�ग उपयक
ु ्त कोठ ।



प्रभावका, स�क्रय र अथर्पूणर् �सकाइको ला�ग उ�चत वाताव



प्रभावकार� �सकाइको ला��वद्याथ�हरूमा मनोबै�ा�नक तथा सम्बेगात्मक वाताव



सबैलाई मान्य हुने �नयमतयार� तथा सकारात्मक अनुशासन 



सरु ��त र सम्भव भएसम्म-पाट�को प्रयोग गन� सवै क�ाका �वद्याथ�हरूलाई पायक पन� कोठ
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१०.४ ई-पाट� क�ाकोठा व्यवस्थापन कसर� गन?
�वद्यालयमा कुनै एउटा कोठा 

-पाट� एक�कृत �श�णको ला�ग तयार पान� क्रममा के�ह महत्वपु

कुराहरूमा ध्यान �दनु जरूर�छ ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइ लाई थप प्रभावकार� र व्यविस्थत  का
ला�ग �वद्यालयले क�ाकोठाकोतयार� गदार् ध्यान �दनुपन� मुख्य बुँदाहरू यसप्रक

सम्भव भएसम्�श�कले सबै �वद्याथ�हरूले प्रयोग गरे-पाट�को स्क्र�न देख्न  सक्नु



�श�क-�वद्याथ� र �वद्या-�वद्याथ�बीच प्रत्य� दृिष्ट (Eye Contact) हुन सक्ने 



क�ाकोठाको भौ�तक प�को व्यवस्थापनअन्तगर्त क�ाकोठाको सर

, फ�नर्चर रखाइ र

�वद्याथ�हरूको बसाइको िस्, क�ाकोठाको सजावट आ�द �वद्याथ�हरूको �वकासात्मक अवस्थ
�सकाइ अनक
ु ु ल भएको स�ु निश्,त गन� ।



ई-पाट� एक�कृत �श�ण हुने कोठा

सम्भव भएसम्म -पाट� प्रयोग हुने क�ा लाई पायक पन�

व्यवस्था �मलाउने



�वशेष आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरूको �न�मत्त उपयुक्त व्यवस्थ



ई-पाठको �श�ण तथा अभ्यासका क्रममा �श�कले हरेक �वद्याथ�लाई तथा �वद्याथ�हरू
अक�लाई आवश्यक सहयोग गन� वातावरण �सजर्ना गन�



ई-पाट�को सरु �ा वा जतन र अथर्पूणर् प्रयोगका सन्दभर्मा �वद्याथ�हरूको समान
सहभा�गता तथा प्रभावकार� सहजीकरणबाट क�ाकोठाको �नयम तथ

क�ा अनस
ु ारको जबचाटर ्

बनाइ सबैले देख्नेा गर� कोठाको �भत्तामा टाँस्ने र सोको प्रभावकार� कायार्न्वयनका रणन
�वद्याथ�हरू सँगकछलफलको माध्यबाट तय गन� ।


ई-पाट�को प्रयोग गदा
न्युनतम समय खचर
गर� ई

-पाट�लाई

चािजर्�यापक सम्
सरु ��त त�रकाले

पय
ु ार्ि◌उने र ल्याउन
व्यवस्था �मलाउने


�श�कको पयार्प्त पूव
तयार�ले क�ाकोठामा

क�ाकोठाको बसाइ व्यवस्थापन गदा
ध्यान �दनुपन�कुराहर

1. �श�कले हरेक �वद्याथ�को पछा�डबाट

उसले गर�रहेको काम

न�बथो�लने गर� ई-पाट�को िस्क्रन हेनर् �मल्ने हुनु

2. �श�क र सबै �वद्याथ�बीच प्रत्य� दृिष्ट सम्पकर् हुने ग

व्यवस्थापन गनुर्पछ

3. सकभर �श�कको अगा�डवाट हरेक �वद्याथ� बसेको ठाउँमा पहुँच

हुनप
ु छर ्।
4. �वद्याथ-�वद्याथ� वीच अन्त�क्रर्यात्मक �सकाइको वातावरण
सम्भव भएसम्सबै �वद्याथ�हरूले एकअकार्को अनुहार देख्नुप

हुने अनश
ु ासनजन्य समस्यालाई हटाउने भएकाले �श�क पूवर् तयार�का साथ क�ामा प्रवेश 


�वद्याथ�हरूलाई उपयुक्त त�रकाले प्रश्नल
, �वद्याथ�को उत्तरलाई सह� प्र�त�क्रया जनाउन
�तनलाई प्रश्नी सोध्न उत्सा�हत 

U



�वद्यालयमा -पाट�को व्यविस्थत र अत्य�धक प्रयोग हुने वातावरणका

ई-पाट� प्रयोग हुने कुनै �श�क �वदामा रहेको वा अन्य कुनै कारणले क�ा  नहुने भए

�प�रयडमा ई-पाट�हरू खा�ल भएमा �वद्याथ�हरूलाई क�ामा प्रयोग हुने वातावरण �मल


एकैपटक एक भन्दा व�ढ क�ामा  -पाट�हरू प्रयोग गनर् नस�कने भएकाले हप्तेवार
मा�सक रूपमा हरेक क�ाको -पाट� प्रयोग हुने रू�टन �मलाउन
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क�ाकोठाको बसाइ व्यवस्थापनका केह� उदाहरण
1.

"U" आकारको बसाइ – �वद्याथ�हर "U" आकारमा ब�स �श�कले अगा�ड तथा व�रप�र
घम
ु ेर �श�ण गनर् स�कन्छ । अगा�ड प�ट्ट क�ाकोठाको कायर्त , शै��णक पाट�

र

क�ाकोठाका �नयमहरू रा�खएका हुन्छन् । यसको नमुना �नम्नानुसार रहेको 

2.

"

" आकारको बसाइ

-

यस्तो आकारको बसाइ केह� फरा�कलो क�ाकोठा भएको

�वद्यालयहरूमा गनर् स�कन्छ । यसमा प�न अगा�ड क�ाकोठाको कायर्त

, शै��णक

पाट� र क�ाकोठा सञ्चालनका �नयमहरू रा�खएका हुन ्छन्कुनै एक कुनामा चािजर्�या◌ो
तथा सभर् को ला�ग स्थान �नधार्रण ग�रएको हुन्छ

क�ा �श�णको क्रममा �श�कल

�वद्याथ�को व�रप�र घुमेर क�ा सञ्चालन गनर् स�कन्

१०.५ प्रभावकार�-पाट� एक�कृत �श�णका ला�ग क�ाकोठाको �नयम बनाउने
क�ा कोठाका �नयमहरू �वद्याथ�हकै प्रत , स�क्रय र समान सहभा�ग

ग�र बनाइएमा उनीहरूले

सिजलै बझ्ने हुनुका साथै �तनले सहजै पालना गन� गदर्छन्
। यसबाट क�ाकोठामा �वद्याथ�हरूको व्य
ु

प्रभावकार� �श�णको ला�ग वातावरण अनुकुल हुन्छ । सहभा�गतात्मक प्र�क्रयाको म

�वद्याथ�हरूले �नणर्य गनर् , समद
ु ाय �नमार्ण र उत्तरदा�यत्व बहन गनर् सक्ने �मताको �वकास ग

। �वद्याथ�हरूले आँफूले गरेको कायर् ठ�क हो वा वेठ�क हो भ�न थाहा पाउन तथा उत्तरदा�यत्व बहन

71

सहभा�गतामल
ू क प्र�क्रयाका रूपमा क�ाकोठामा �नयम �नमार्ण र पालना गराउन �तनकै सहभा�
तयार गर�एको अनश
ु ासन पद्ध�तलाई �नकै उपयोगी मा�नन्

क�ाकोठामा सबैका ला�ग मान्य हुने खालको �नयमहरू कसर� बनाउने भन्ने कुरा �नयमहरू तयार प
त�रकामा भर पछर ् । �वद्याथ�हरूले देखाउने अनुशासनजन्य समस्याहरूको �नराकरणका ला
सहभा�गतामल
ू क अनश
ु ासन पद्ध�तलाई एउटा प्रभावकार� त�रकाको रूपमा �लने गर�न -पाट� एक�कृत

�श�ण गन� क�ाकोठामा तल उल्लेख भएअनुसारका �नयमहरू तयार ग

एमा �सकाइ प्र�क्रया

प्रभावकार� हुनस:


हरेक �वद्याथ�ले�श�कको मागर्�नद�शन पालना गन� 



बोल्नु अगा�ड हात उठाइ आफ्नो पालो आएप�छ बोल्न



नबझेक
ा कुरा तर
ु
ु ुन्तै सोध्न हात उठाउन




आफुले जानेका र साथीले नजानेका कुराहरू एकले अक� साथीलाई�सकाउने ।

ई-पाट�को प्रयोग गदार् यसको जतन र सं को ला�ग तयार ग�रएका �नयमहरूको पालनामा
पण
ु र ध्यान �दने 



चािजर्�यानकमावा ई-पाट�मा १ ,२,३,४ क्र : लेख्नेा र हरेक क�ाका �वद्याथ�हरूलाई �तन
रोलनम्वर अनुसारको  -पाट� प्रयोग गनर् लगाउने । यसवाट हरेक �वद्याथ�हरूमा सु
प्रयोग प्र�त िजम्मेवार� बोध हु



क�ा �श�णको ला�ग एक कोठावाट अक� कोठामा लग्नु परेमाई-पाट�हरू चािजर्�यातकमा राखे
२ प�ट्ट समातेर लग्ने व्यवस्था �मलाउनुपछर् । यसर� एकठाउँवाट अक� ठाउँमा लग्
�वद्याथ�हरूलाई लगाउनु हुदैन



क�ामा ई-पाट� �वतरण गदार् �श�कले गन, म�नटरले गन� वा रोलनम्बर अनुसार पालैपालो गन�
हो �वद्याथ� संख्या र अवस्था अनुसार य�कन गनुर् जरूर� ह




�श�कको �नद� शन अनस
ु ार मात्ई-पाट� उघान�, सर
ु ु गन, बन्द गन� र पट्या लगाउने ।
तो�कए अनस
ु ारको पालैपालो ई-पाट� चािजर्ङ् यार्◌ाकबाट �नकाल्ने र राख्नेर 

ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका क्रममा प्रयोग गर�ने सम्भाव्य �क्रयाकलापहरू सञ्चालन

पगु ्ने खालका �नयमहरूको सूची �वद्याथ समेतको सहभा�गतामा तयार पार� क�ाकोठामा सबैले देख्नग र
पढ्न सक्ने गर� राख्नुोपछर् । बीचबीचमा आवश्यकताअनुसार उल्ले�खत �नयम प्रयोग भएनभएको
छलफल गराई पण
र
ाथ�हरूबीच सहम�त कायम गराउनुप
ू ्पालनाका ला�ग सबै �वद्य

। यसर� वनाएका

�नयमहरूको पालना र सम्झनाका ला�ग साप्ता�हक वा आवश्यकतानुसार कुनै �वद्याथ�लाई सवैले सुन्

पढ्न लगाउनु उपयुक्त हुनसक्

१०.६ क�ाकोठा �नयम �नमार्णका प्र�क्
�श�ण �सकाइ प्र�क्रयालाई थप प्रभावकार� र व्यविस्थत बनाउनको ला�ग क�ाकोठामा उपयुक्त

हुनु अ�त जरुर� छ । क�ाकोठामा वनाइने �नयमहरू  -पाट� एक�कृत क�ा �श�ण हुने क�ाकोठामा मात्
वनाउनु पछर ् भन्ने छैन । यीनलाई आवश्यकतानुसार अन्यकोठामा
उपयक
ु ्त वातावरण तयार�को
अङ्गको रूपमा क�ाकोठाका �नयमहरू तयार गर� पालना गर
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स�कन्छ । क�ाका

सम्पूणर

�वद्याथ�हरूको सहभा�गतामा क�ाकोठाका �नयमहरू तयार गन� र प्रभावकार� रूपमा पालना गरा
उल्लेख भएअनस
ु ार गदार् उपयुक्त हुने दे�खन्छ

1. क�ाकोठा �नयम �नमार्णका क्रममा �वद्याथ�हर -आफ्ना अनुभव र �वचारहरू व्यक्त ग
भन्नाका ला�ग �श�कले सहजकतार्को भू�मका �नभाउनुपछर् । �वद्याथ�हरूको सामािजक मू
मान्यता कस्तो छ भन्ने आधारमा समेत उनीहरूकै सहभा�गतामा अनुशासनको �वकास गनुर्पद
�श�कले अनश
ु ासनको नी�त �नयम �नमार्ण गदार् �वद्याथ�हरूको उमेर समूहलाई समेत ख्या

भल
ु ्नु हुदैन 

2. �श�कले क�ाकोठामा �कन �नयमहरूको जरूर� पदर्छ

केकस्ता नी�त �नयमहरू पालना गद

उपयक
ु ्त हुनसक् भन्ने बारेमा �वद्याथ�हरूलाई सूरुमा नै केह� उदाहरण �दनुपदर्छ

अनस
ु ारका नी�त �नयमहरू �नमार्ण गदार् सम्भव भए सम्म सबै �वद्याथ�हरूको समान
सहभा�गता गराउनप
ु छर ् 

3. ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइका क्रममा �श�कले �वद्याथ�हरूलाई कस्ता कायर्हरू असल

�भत्र पदर्छन् र कस्ता कायर्हरू खराब व्यवहार �भत्र पदर्छन्  भन्ने बारेमा आपसमा सहम
पदर ्छ । यसबारेमा सबै �वद्याथ�हरू स्पष्ट हुन आवश्

4. क�ाकोठामा �नमार्ण गर�एका अनुशासनका �नयमहरू समग्र रूपमा �वद्यालयमा �नमार्ण
अनश
ु ासनका �नयमहरूसँग मेल खाने हुनुपदर्छ । यसर� तयार भएका �नयमह

ई-पाट�को

माध्यमवाट पढाइ हुने कोठामा त्य�ह अनुसारका र अन्य कोठाका ला�ग तयार ग�रएका �नयम
क�ाकोठाको अगाडी सबैले देख्नेह र सिजलै पढ्न सक्ने गर� टाँस्नुप
5. �वद्यालय तथा क�ाकोठामा अनुशासनको �नयमहरू एकपटक बनाइसकेप�छ त्यसको पालना क
ढङ्गबाट भइरहेको  , प्रयोगको आधारम ती �नयमहरूको प�रमाजर्न गनुर्पन� छ

? भनी

बेलाबेलामा पन
ु रावलोकन गन� तथा रणनी�तमा सध
ु ार ल्याउनुपदर्छ

१०.७ क�ाकोठा �नयम तयार गदार् के के कुरामा ध्यान �दन
?
ई-पाट� लगायत अन्य क�ाकोठामा पालना गन्पन� �नयमहरू तयार ग
रेर मात्र ह
ुर

, यीनको प्रभावकार

ढं गले पालना गन� कुराको स�ु निश्च तता प�न गराउनुपछर् । क�ाकोठाका �नयमह

स�ह रूपले पालना

गराउनको ला�ग यीनको तयार� �व�धमा प�न भरपछर ् । सफल त�रकाले क�ाकोठाका �नयमहरू तयार�
पालना हुने वातावरण बनाउन तल उल्लेख भएअनुसारका कुराहरू भएमा सहजता आउँनसक्
 �नयम तयारमा लाग्नु अगाडी यो �नमार्ण गनुर्को कारण र औ�चत्य सबै �वद्या लाई ष्पष्
पान्होस् ।
ुर

 चािजर्�या ◌ा लकबाट �नकाल
, राख्ने र �वतरण गन,
्
ई-पाट�को सरु �ीत प्रयोतथा सरु �ाका सवालमा
प�हले यसको प्रयोग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरूमा �वद्याथ�हरूलाई जानकार� गराउन

 क�ाकोठा �नयम �नमार्णमा सबै �वद्याथ�को समान र स�क्रय सहभा�गता गराउनुहो

 ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइमा �वद्याथ�हरूको कल् , �हत तथा सरु �ा हुने खालका �नयमहरू
�नमार्ण गनर् सहजीकरण गनुर्होस

 सकारात्मक र कायान्वयन गनर् सक्ने �नयमहरू मात्र तयार गनर् सहिजकरण गन।
 �नयमहरूले �वद्याथ�हरूलाई हुकार, बढाउँ छ भन्ने कुरामा �निश्चरत गनुर्होस
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�वद्याथ� व्यवस्थापनका चुनौती र समाधानका उपायहरके�ह अनभ
ु वहर
U

ठ�क भनेको हो वा �मलेन �वद्याथ�हरू झुिक्कन न

क�ामा एउटै समयमा सबै �वद्याथ�हरूलाई एउटै-पाठमा अभ्यास गराउँदा -पाट�बाट आउने आवाजहरूमा
उनीहरू झुिक्कसने रहेछ। मेरो ई -पाट�ले 'ठ�क' वा '�मलेन' भनेको हो �क अथवा अरुकोले भनेको हो भनी

सिजलै ठम्याउन गाह्रो हुनेर । मरो अनभ
ु वमा यस्तो समस्यालाई दुई त�रकाले समाधान गनर् स�कन्

सम्भव भएमा �वद्याथ�हरूलाई इयरफोन �कन्न  लगाउन स , जसबाट क�ामा ई -पाट�बाट �नस्कने
होहल्ला प�न कम हुन । य�द त्यो सम्भव नभएमा �वद्याथ�हरूल -आफ्नो  -पाट�को आवाज सानो
वनाएर निजकै कान थापेर सन्
ु नन लगाउन स�कन ।

उत्तम आचाय, �श�क, �वश्वा�मत्र गणेश. मा. �वद्याल, लुभ,ु ल�लतपुर

U

�वद्याथ�हरू स�म छन् र उनीहरू गनर् स।

ई-पाठ �क्रयाकलापहरू पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकअनुसार �मलाएर रा�खएको हुँदा �श�णको क

सिजलो भएको छ । वास्तवमा भन्नेय हो भने-पाट� प्रयोगमा �वद्याथ�हरू �श�कलाई िजतेर �नकै अग
प�ु गसकेका हुँदारहेछन ् । कुनैकुनै अवस्थामा त पढाउने क्रममा क�तपय कुराहरू मैले �वद्याथ�ह
�सकेको छु । �वद्याथ�हरूले जान्दैनन् वा सक्दैनन् भन्नेम हा मात्र रहेछ । उनीहरू य�त अभ्
हुन्छ न् �क क�हलेकाह� प�हले गर�सकेको -पाठ दोहोयार्रउन खोज्दा झ्या
(अिल्) मान्छ न् ।
उत्तम आचाय, �श�क, �वश्वा�मत्र गणेश. मा. �वद्याल, लुभ,ु ल�लतपुर
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डबल �प�रयडको क�ा

अ�लक लामो र एउटै प्र�कयामा सक्नु पन� खालक-पाठहरूलाई मैले आवश्यकता अनुसार डबल �प�रयडक
क�ा �लएर �सध्याउने गरेको छु । कुनै एक �वषयमा डबल �प�रयडका क�ाहरू हप्ता्मा एक वा बढ�

दईु ओटासम्म �लन स�कन्छ । यस्ता खालका क�ाहरू �वशेषगर� कुनै �वषयअन्तगर्त नयाँ धारणा �दनु
�नकै प्रभावकार� हुन ्छन् । अभ्यास र �सकाएको धारणालाई सुदृढ गराउने �क्रयाकलापका ला
�प�रयडको आवश्यक हुँदैन ।

राजन चन्, �श�क, बासु�क �न. मा. �वद्याल, लाकु�र भञ्ज्य, ल�लतपुर
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क�ा दई
ु छर ् 
ु लाई फरक �क�समबाट �नद� शन �दनप

क�ा दईु का �वद्याथ�हरूले राम्रर� पढ्न जानेका हुँदैनन् । यो ना

-पाठ खोल भनी �नद� शन �दँ दा

उनीहरूले बुझेन न् । त्यसप�छ मैले कालोपाट�मा सम्बिन् -पाठ जनाउने �चत्र बनाएर देखाँए । यसर
�नद� शन �दँ दा उनीहरू फटाफट -पाठ खोल्न सक्ने भए

राजन चन्, �श�क, बास�क
�न. मा. �वद्याल, लाकु�र भञ्ज्य, ल�लतपरु
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�वद्याथ�हरूमा सुरूबाट-पाट� सरु ��त त�रकाले प्रयोग गन� बानी बसाल्नु

मेरो क�ाका केह� �वद्याथ�हरूको

-पाट� चाजर्मा राख्दा मात्रै च

नत भने नचल्ने भएको पाए

।

कसैकसैको कसर्र भागेको भागै गरेर -पाठको अभ्यासमा �नकै गह्रो  । कसैकसैको �कबोडर् दायाँ र बायाँ

प�ट्टबाट फुटेको दे । ई-पाट� क�ामा चलाउँ दा वा हतार गरे र चाजर्मा राख्दा◌ा ठो�कएर ब्याट्र�ले काम
छाडेको हो �क जस्तो प�न लाग

। �कबोडर् प�न त्य�ह कारणले फुटेको हुन स

माउस प्याडमा धुलो परेर हो �क भन्नेा मेरो अनुभव
कसर्र भागेको प�न हुन सक

। कसर्र भाग्ने चा�ह

। ई-पाट� धेरै लामो समयसम्म चलाउँदा ता�तएर

। त्यसकारण यस्ता समस्याहरूलाई कम गनर् शै��क सत्रको

�वद्याथ�हरूलाई-पाट�को जतनका बारे मा �नकै राम्रर� �सकाउनु आवश्य । म �श�क साथीहरूलाई  पाट� चा�हएको समयमा मात्रै चलाउने अन्यथा बन्द गर� सुर��त राख्नेआ बानी �वद्याथ�हरूमा स
बसाल्ने सल्लाह �दन

। शै��क सत्रको सुरुमा सबै कुराहरू �मलाउन अ�लक�त गाह्रो हु

�वद्याथ�हरूको बानी ब�ससकेप�छ �श�कलाई �नकै सिजलो हुँदै जा ।
मनोज �घ�मरे, �श�क, �वश्वा�मत्र प्राथ�मक �व, लुभ,ु ल�लतपुर
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क�ाकोठाको सँरचनामा �श�कहरूको अनुभ
U

आइपरेका समस्या �वद्याथ�हरू आफ�ले समाधान गछर्

�श�क ता�लम पश्चा त् �वद्यालयले क�ा दुईका ला�ग बसाइ व्यवस्थापन �मलाउन स्रोत जुटायो

दईु का �वद्याथ�को उचाइ अनुकुलको टेबुल बनायो र बस्नका ला�ग प्लािस्टक -साना कुस�हरू ल्यायो
�वद्याथ�हरू समूहमा बस्छन् र टेबुल वर�पर

-पाट� राखी काम गछर ् न् । यसबाट क�ा दुईमा 

-पाट�

�श�ण �नकै सिजलो भएको छ । �वद्याथ�हरू �मलेर बस्छन् र क�ालाई व्यविस्थत राख्न  ज

अनस
ु ारका कामहरू गछर्न् । कुनै समस्या परेमा त्यसलाई कसर� समाधान गन� भनी �वद्याथ�ह

छलफल गन� गरेको छु । क�ामा देखापरेका व्यवस्थापनका -साना समस्याहरूको समाधान �वद्याथ�

आफ� ले �नकाल्ने गछर्न् । �श�कले �वद्याथ�हरूलाई �वश्वामस गरेमा र उनीहरूलाई सहभागी बनाएमा
दे�खएका समस्याहरूको समाधान �नकाल्न उनीहरू स�म हुँदा रहेछ
उत्तम आचाय, �श�क, �वश्वा�मत्र गणेश. मा. �वद्याल, लभ
ु ,ु ल�लतपरु
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सबैमा लागु हुने �निश्चकत मापदण्ड तोक्न गाह्र

�वद्याथ�हरूलाई आमने सामुन्नेाको बसाइ व्यवस्था अनुसार राख्दा एकअकार् �सतको कुराकानी
सम्भव हुन्छ भनी प�हला त्यसै गरे तर सबै ठाउँमा आफू जान नसक्ने �क�समको अप्ठेरो भए
परम्परागत त�रकामै राखे । क�ाकोठा प�न सानो भएकाले मैले त्यसो गनुर् परेको हो

देश भरका सबै

क�ाकोठाहरूलाई यसैगर� व्यवस्थापन गर�नुप(एउटा �निश्चरत त�रका वा स्ट्या न
) भन्नन गाह्रो छ ।
कुरा क�ामा �वद्याथ�को सङ्ख� र क�ाकोठाको आकार भर पछर ् । साथ , �वषयअनस
र
ु ार ई-पाट� पव
ू ् र पछ�
गन्पन� 
�क्रयाकलापले प�न फरक पाछ
ुर

राजन चन्, �श�क, बासु�क �न. मा. �वद्याल, लाकुरे भञ्ज्य, ल�लतपुर
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�वद्याथ�हरूलाई िजम्मेवार बनाउनु आवश्यक

क�ामा जबचाटर ्को प्रयोग �नकै प्रभावकार� हुँदोरहेछ । क�ाको प्रभावकार� व्यवस्थापनका ला

गन्पन� र �वद्य
ाथ�हरूले गनर् सक्ने कामहरूको प�हचान गर� त्यसको िजम्मेवार� �वद्याथ�हरूमा
ुर
गरेको छु । यसो गदार् 

-पाट�को क�ाका ला�ग �श�क क�ामा आउनु अ�ग नै �वद्या�थर्हरूले क

चलाउनका ला�ग आवश्यक पन� न्यूनतम कामहरू गर� सकेका हु न्छन् । मैले -पन्ध्र �दनमा जवचाटर
कामहरू �वद्याथ�हर प�रवतर्न गन�गदर्छु । यसबाट �वद्याथ�हरूमा यो हाम्रो क�ा हो र �सकाइका
हामी िजम्मेवार हुनुपछर् भन्नेू भावनाको �वकास भएको पाएँ । उनीहरू �मलेर काम गछर्न् ज

�श�कलाई अनावश्यक काममा खट्नु र �चच्याउनु पद�न । �श�क रचनात्मक भएर �श�णको काम
सक्छ न् 

राजन चन्, �श�क, बासु�क �न. मा. �वद्याल, लाकुरे भञ्ज्य, ल�लतपुर
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आमन्नेन सामु
न् ने्को बसाइ व्यवस्था व्यवहा�रक र प्रभावक
ु

क�ामा आमने सामनेको बसाइ व्यवस्थापनले �वद्याथ�हरूलाई समूहमा गराउने कामका ला�ग सि

बनाएको छ । सर
ु ुमा त आफ�लाई व्यवस्थापन गनर् गाह्रो हुन्छ �क जस्तो लागेको �थयो । तर
ध्यान पुयार्◌ुउन सिजलो हुँदोरहेछ । यसबाट क�ामा �वद्याथ�हरूबीचको अन्तर�क्रयालाई बढावा �मले
�श�कलाई सबै समह
ू मा गएर �वद्याथ�हरूले गरेको काम व्यिक

रूपमा हेनर् र उनीहरूलाई सघा

सिजलो भएको छ । आवश्यक परेको समयमा द�तर� वा  -सानो समह
ू मा छुट्यापएर काम गराउन स�कने
भएको छ । मेरो एक वषर्को अनुभवमा क�ामा यस �क�समको बसाइ व्यवस्थाबाट �वद्याथ�हरू
अकार्को कुरा सुन् न, �मलेर काम गन� र एक-अकार्लाई सघाउने सामािजक सीपको प�न �वकास भएको पाएँ 
�दनभर� एकै ठाउँ मा बसेर कालोपाट� �तर फक�रहनु पदार् �वद्याथ�हरूको घाँ

दख्न सक
् भएकोले मैले
ु

हाफ् टाइपप�छ उनीहरूको बस्ने ठाउँ प�रवतर्न गन� गरेको छु । मेरो क�ामा एउटा �वद्याथ�ले अ�लक
सन्नेा गछर् त्यसैले मैले उसको घाट� नपा�टने गर� बस्न �मल्ने �निश्च त ठाउँ तोकेको छु । मेर
कोठा
ु
अ�लक सानो भएकाले पछा�डका दईु ओटा बेञ्चलाई सोझै राखेको छु । मेरो अनुभवले म सबै �श�क
साथीहरूलाई सम्भव भएसम्म क�ामा आमने सामनेको बसाइ व्यवस्था �मलाउने सल्लाह �द
मनोज �घ�मरे, �श�क, �वश्वा�मत्र गणेश. मा. �वद्याल, लुभ,ु ल�लतपुर
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क�ाकोठामा �नयम बनाउनु अ�त आवश्यक छ 

�वद्याथ�हरू-पाट� पाएपछ� �नकै उत्सा�हत हुन्छन् शै��क सत्रको सुरुको क�ाहरूमा �नकै होहल्ला
जन
ु स्वाभा�वक प�न छ । 'क�ामा बढ� होहल्ला  हुने गर� सबैजना �मलेर कसर� पढ्न स�कन ' भनी
�वद्याथ�हरू�सत छलफल गद� क�ाकोठाको �नयमहरू बनाउनु �नकै आवश्यक छ । मैले यसर� बना
क�ाको �नयमलाई सबैले देख्नेक गर� क�ाकोठामा राखे । त्यसपछ� मेरो पठनपाठनको काम सिजलो हुँद

आयो । बेलाबेलामा उनीहरूलाई क�ाको �नयमका बारेमा स्मरण गराउनु प�न पय�  । �वद्याथ�हरू अ

अ�नयिन्त्रत हुँ'ल अब एक �मनेट सबैजना हात पट्याएर ब' भनी उनीहरूलाई चन्चले हुनबाट रोक्नेग
। यस्तो अवस्था �वशेषगर� एक �क�समको पठनपाठनको �क्रयाकलापबाट अक�मा जाँदा आउने गछ

क�ाकोठाको �नयम एकचोट� बनाएप�छ �वद्याथ�हरू सोह� अनुसार व्यवहार गछर्न् भन्ने  हुँदैन ।

नपदार्सम्म आवश्यक परेको ठाउँ 'य�त नम्बरको क�ाकोठाको �नयमले के भन ' भनी उनीहरूलाई सचेत
गराउनु भने जरुर� छ 
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१ १. �व द ्यालयमा हुनुपन� नेटवक त थ ा �व द ्युती
प ूव ार्धा
११.१ प�रचय
U

सञ्चा ICT मा आधा�रत �श�ाको अ�भन्नण अङ्ग  । यस अध्ययन सामग्री ई-पाट� एक�कृत �श�ण
U

ता�लममा सहभागी �श�कहरूलाई �वद्यालमा कसर� सञ्चार नेटवकर् जडान गर�एको छ भन

जानकार�

�दनेछ । यस सामग्को उद्देश्य सहभागी �श�कहरूलाई नेटवकर् जडान र ममर्तको प्रा�व�धक ता�
नभई �वद्यालय �भत्र आन्त�रक नेटवकर्को माध्य
उपकरणहरू प्रयोग हु न्छन् भनी सामान्य जा

कसर� सम्पकर् स्था�पत गर�न्छ 

-कस्ता

/ �व वरण �दनु हो । सहभागी �श�कहरूबाट नेटवकर

ममर्तको अपे�ा नगर�एको भए ताप�न उहा हरलाई यसका बारे मा आधारभत
ू जानकार�हरू �दएमा यसको
प्रयोग सिजलो हुन जान्छ भन्ने आशा गर�ए ।

U

�वद्युत ICT मा आधा�रत �श�ाको अक� अप�रहायर् पाटो ह
U

। ई -पाट�ले अन्य ल्यापटप र कम्प्युट

तल
ु नामा �नकै कम �वद्युत खपत गन� भए ताप�न ई-पाट�मा रहेको ब्याट्र� चाजर् गनर्लाई�वद्युत नभई

हुँदैन । यसका अ�त�रक्त �वद्याल-सभर्र र नेटवकर् उपकरणहरूलाई प �वद्युको आवश्यकता पछ ।
�वद्यालले �वद्युत प्रवाहमा केह� आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गनुर्पन�

करेन्टको कुरा प�न सँगै आउने

। �वद्युत भन्ने �बित्तकै

भएकाले �वद्याथ र ज�डत उपकरणहरूको सुर�ामा �व�भन् उपायहरू

अपनाउनु पछर ।
टे �लफोनको प्रयोग टाढाटाढा रहेका मा�नसहरू�सत सञ्चा र कायम गन� काममा �नकै प् छ । जसर�
टे �लफोनमा कुराकानी गदार् आवाज फो -नेटवकर्को माध्यमबाट एकठाउँबाट अक�ठाउँमा पु , त्यसैगर�  -

पाट� र �वद्याल�सत गर�एको नेटवकर्बाट ले, ध्व�न र �भ�डयो एकठाउँबाट अक�ठाउँ स्थानान्तरण हु न्
। यस अध्यायले इन्टरनेटमा रहेका जानकार�हर �वकटका �वद्यालहरूमा प�न पुग्नेगर� कसर� नेटवक
जडान गर�एको हुन्छ भनी देखाउने 
�दइएको छ:

सञ्चार माध्

। तलको सच
ू ीमा सञ्चा का �व�भन् माध्यमहरूबारे जानकार

उदाहरण

फाइबर अिप्ट

कै�फयत
ख�चर्ल, �वस्तार चुनौतीपूण

टे �लफोन नेटवकर

Dial-up, ADSL

व्यापक नेटवकर

तार�वह�न (Wireless)

रे�डयो, मोबाइल फोन

कम ख�चर्ल

कम्प्युटरबाट टाढाटाढाक�वद्यालहरूमा सञ्चा-सम्पकर् कायम गदार् �व�भन् माध्यमह मध्ये स्था
�वशष
े मा उपलब्धर सबभन्दा उपयुक्त माध्यमको प्रयोग  ।
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११.२ �वद्यालय नेटवकर् र उपकरण
प्रत्य�वद्याल �भत्रको कम्प्युटर र सञ्चार उपकरणहरूको सञ्जालला �वद्याल नेटवकर् भन्छ�
सामान्तः �वद्याल नेटवकरमा �नम्न�ल�खत उपकरणहरप्रयोग हुन ्छ:
१. �वद्याल सभर्

२. रे �डयो वा ADSL Router
३. राउटर
४. िस्व
५. नेटवकर् केब

�वद्यालय सभरमा ई-पस
ु ्तकाल, ई-पाठ जस्ता सामग्रीहरू रा�खएका हु । ई-पाट�मा उपलब्ध सम्पूण
जानकार�हरू नअटाउने भएकाले स्कुल सभर्रमा त्यस्ता सामग्रीह

ण गर�न् । �वद्याल सभर् ले

�वद्याललाई बा�हर रहेको नेटवकर्�सत जडान गन� र इन्टरनेट उपलब्ध भएका ठाउँहरू इन्टरने�सत
जडान गन� प्रवेशद्वारको काम प�न गदर्छ । यस सभर्-पाठ र ई-पस
ु ्तकालयका सामग्र

थप्ने

गर�न् ।

ADSL Router: नेपाल टे �लकमले भखर्रै मात्र �व�भन्न िजल् ADSL
Broadband ईन्टरनेट सेवा �वस्तार गरेकोछ । य�द कायर्क्रम
भएको �वद्यालयमा नेपाल टे�लकमको टे�लफोन लाइन छ भने
�वद्यालयलेADSL प्रयोग गरेर साझा �श�ा -पाट�को नेटवकर्मा जडान
हुनु सवैभन्दा उपयुक्त �वकल्प हुनसक

राउटर एउटा उपकरणबाट डाटालाई
नेटवकर्को उपकरण ह

ठ�क ठाउँ मा पठाउन सहयोग गन�

। यसलाई �वद्यालमा ई -पाट�हरूलाई �वद्याल-

सभर्र�सत सम्पकर् जोड्ने काममा प्रयोग

। ई-पाट� एक�कृत क�ा

�श�णका ला�ग �वद्यालयको आवश्यकता अनुसाराउटर रा�खएको हुन्छ 

यस्ता राउटरलाई नेटवकर्को तारले सभर्र�सत जो�डएको ह
ताररह�त (Wireless) हुन् ।

। ई-पाट� र राउटरबीचको सम्पकर् भन

िस्वले �वद्याल नेटवकर्को केन्द्र�वन्दुमा रहेर सभर्र र राउटरहरू
आपसमा जोड्ने काम गदर

। िस्वचमा �व�भन् उपकरणहरूबाट आएका

नेटवकर् केबल(तार) जोड्ने प्वा(पोटर ) हरू हुन्छन्
�वद्याल नेटवकर्का सम्पूणर् उपकरणहरूलाई जोड्ने �वशेष �क�

के बल (तार) हुन्छ। जुन सामान्य�बजुल� तार भन्दा फरक र महँगो प�न
हुन्छ । यो तारको अन्त्यमा उपकरणमा जोड्ने कनेक्ट

RJ-45 भन्ने

गर�न्छ । यसलाई उपकरणको पोटर्मा राम्रर� डेको खण्डमा नेटवकर्क
उपकरणहरू बीच सम्पकर् स्थापना हुन सक्
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११.३ �वद्युत् शिक्
�वद्यतको कुरा आउने �बित्तकै सुर�ाका ला�ग अपनाउनु पन� उपायहरू अ�त महत्त्वपूणर् ह । हुन त

धेरैजसो �श�क साथीहरूलाई

�वद्युका तारहरू भएका ठाउँमा अपनाउन

पन� सरु �ाका आधारभत
ू

उपायहरूबार जानकार� छ नै ; ता प�न यहाँ �वशष
े गर� �वद्यालमा ई-पाट�को प्रयोग सम्बन् �वद्युको
आवश्यकता र यसको प्रयोग गदार् याद गनुर्पन� कुराहरूबारे चचार्

। �वद्यालमा सामान्य:

�नम्न�ल�खत�वद्युतीयउपकरण र सामग्रीहरू हु न:
१. य�ु पएस (UPS)

२. ब्याट

३. ई-पाट� चािजर्ङ यार्
UPS को प्रयोजनले बत्ती नहुँदा स , िस्व, राउटर र POE मा �वद्युत प्रवाहलाई �नरन्तरता �
स�कन् । बत्ती जाँदा UPS ले सँगै जो�ड एको ब्याट्र�ब �वद्युत ग्रहण गर UPS �सत �बद्युतीय तारबाट
जो�डएका उपकरणहरूमा �वद्युत प्रवाह ग । यसले लाइन भएको समयमा ब्याट्र� चाजर् गन�

प�न

गदर ्छ। ई-पाट�हरूको सम्पकर् रा र िस्वच हुँद �वद्याल सभर्र�सत हुँने हुँदा बत्ती गएको समयमUPS
को सहायताले ई-पाट�हरूलाईराउटरको माध्यमबाटसभर्र�सतको पहुँचको �नरन्तरतालाई सम्भव तुल् ।
तर सभर्, राउटर, िस्वच रPOE बाहेक अन्य उपकरणहरू तथा चािजर्ङ यार्◌ाकहरूला UPS को लाइनमा
जोड्न हुदै न । जोडेको खण्डम ब्याट्र� पूरै स�का साथै UPS प�न ममर्त हुन नसक्ने गर�बग्र ।
UPS सँगै जो�डएको ब्याट कार, िजपमा रा�खने ब्याट्र� जस्तै हुन्छ । यसमा समय समयमा �डिस्टल
(Distilled Water) थप्नुपन� हुन्छ । थप्न ढ�लो 

भने यसले �छट्टै काम गनर् छोड्छ । �डिस्टल

गा�डको पाटर ्पुजार् बेच्ने पसलमा �कन्न पाइन्छ । �डिस्टल पानी बाहे, कुवा, खोलाको पानी प्रयो

गरे मा ब्याट्र�ले काम गनर् छोड्दछ । �डिस्टल पानी राख्नरका ला�ग ब्याट् छ ओटा �बक�ले बन्द
गर�एका प्वालहरू हुन ्छन्
सामान्यया ब्याट्र�हर२ दे�ख ४ वषर्सम्म काम गन� गद न ् । ब्याट्र�को आयु स�कएप�छ यसल

जहाँ पायो त्यह�ँ फाल्नाले यस �भत् ररह �वषालु हा�नकारक पदाथर्(Acid) ले बातावरण, खोला, माटो र

ज�मनको पानीलाई समेत नकारात्मक असर पुयार्कउने हुँदा �वद्यालयले यसलाई फाल्ने उ�च वस्था
गन् अत्
वश्यक हुन जान्छ ।
ुर
ई-पाट�हरू रा�खएको कोठामा नै ई-पाट� चािजर्ङ यार् रा�खएका हुन्छ न् । चािजर्ङ यार्रकहरू UPS बाट

आएको लाइनबाट नभई �सधा �मटरबाट आएको लाइनमा जोड्नु पदर

। सो चािजर्ङयार्यकलाई कोठाम

�वद्याथहरूले सहजै पहुँच हुने ठाउँमा राख्दा क �श�णको दौरानमा ई-पाट� �लन र राख्नसिजलो हुनक
ु ा
साथै ई-पाट� खस्ने फुट्ने सम्भावना प�न कम हुनज

। साथै चािजर्ङ यार्दकलाई वषार्को पानी र मु

आ�दबाट बचाएर राख्नुी पदर्छ

U

पुनस्मरण

चाजर् भइरहेको ठाँउबाट ई-पाट� �झक्ने बेलामा चाजर्रको तारलाई जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर छुट्ट
तार चु�डने भएकोले सम्हालेर चाजर्रको कनेक्टरमा समातेर छुट्टाउनु पद
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११.४ �वद्युत् शिक्त सम्बन्धमा गनुर्पन� र गनर् नहुने कु
 �वद्यालमा �वद्युत प्रवाहका ला�१५ एिम्पयरको �मटर जडान गरेको हुनुपछ ।
 �वद्युतला �मटर�बना सोझै �बजुल�को खम्बाबाट तानी प्रयोग गनुर् हु ।
 �वद्यालमा �वद्युत् प्रयोगका लासरु ��त वाय�रङ गरेको हुनप
ु छर ।
 कतै प�न नाङ्गा तारहरू हनु हुँद
।
ु

 �वद्युतक सके टहरू �भत्तामा उपयुक्त त�रकाबाट जडान गरेको हुनु ।
 UPS को लाइनमा तो�कएको भन्दा अन्य कुनै उपकरणहरू जोड्नु हु ।
 ई-पाट� चािजरङ यार्ककलाUPS को लाइनबाट चाजर् गनुर्हुँद ।
 ब्याट्र��अनावश्यकचलखेल गन् हुँदै
। आयु स�कएको ब्याट्र�लाई जथाभावी �मल्काउनु हु।
ुर
 �व�भन् उपकरणहरूलाई�वद्युतीय लाइनमा जोड्ने पावर अड्याप्टर साट गन् हुँदै
।
ुर
तलको �चत्रम�वद्यालका ला�ग �सफा�रस गर�एको वाइ�रङ्को �चत देखाइएको छ :

११.५ ई-पाट� र �वद्यालय नेटवक
सामान्य: ई-पाट�ले दईु �क�समको नेटवकर्�सत ता
नेटवकर् र मेस सञ्जाल

वीह�न सम्पकर् स्थापना गनर् स

- �वद्याल

�वद्यालको प�रसर�भत्र दुवै सञ्जालहरू पाइन्छन् �वद्याल बा�हर मेस

सञ्जालमा मात्र जोड्न स�कन्-पाट�मा
भने मेस सञ्जाललाई तारो जस्त

�वद्याल नेटवकर्लाई रङ्�गन गोल

सङ्केतले जनाउँछ

सङ्केतले जनाउछ ।

ई-पाट�बाट �वद्याल सभर्रमा रहेको -पस
ु ्तकालय हेन, नयाँ ई-पाठ अपडेट गनर् र इन्टरनेट उपलब
भएको ठाउँ मा सोको पहुँच पाउनका ला�ग ई-पाट�लाई

�वद्याल नेटवकर्मा जोड्न आवश्यक हुन्छ-

पाट�लाई एकपटक �वद्याल नेटवकर्मा जो�डसकेप�छ प�छल्लो पटक-पाट�ले �वद्यालको प�रसरमा आफ�
�वद्याल नेटवकर् सँग सम्पकर् स्थापना गद

ई -पाट�लाई �वद्यालय नेटवकर्मा जोड्नको ला�ग

उल्लेख गर�ए अनुसारका प्र�क्रयाहरू अपनाउनु
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१. नेटवकर्�सत जो�डएको छ �क छैन भनी पर��ण गन त�रका

 �क-बोडर्कोमा�थल्लो भागमा रहेको फ्रेम बट

मा िक्लक गरेर स्क्र�नको तल दायाँ भा

हेन्होस् । त्यहाँ ब
्याट्र� र ध्व�न सङ्केतको देब्रेप
ुर

(नेटवकर) सङ्केत [

वा

]

दे�खन् ।

 य�द दायाँ बायाँ अधर्गोलाकार घेरा भएक , रङ्�गन गोलो सञ्जाल सङ्क [
तपा�को ई पाट�-उ�चत नेटवकर्�सत जो�डएको 

] दे�खन्छ भने

। तर य�द तारोजस्तो सञ्जाल सङ्क

[

]

दे�खन्छ भनेई-पाट� गलत नेटवकर वा मेस नेटवकर्माजो�डएको छ भनी बझ्नुहोस् ।
ु

 कसर्रलाई सञ्जाल सङ्क

मा�थ राख्नुतहोस् ।यसले ई -पाट� कुन नेटवकर् �सत जोडीएको छ

भ�न बताउँ छ, जस्त—bishwamitra.lan.class2 अथवा bashuki.lan.class2 ।

 य�द ई

पाट� नेटवकर्�सत जो�डएको छैन अथवा गलत नेटवकर्�सत जो�डएको छ भ-�नम्न�ल�खत

प्र�क्रयामा जानुहोस

२. ई पाट�लाई-उ�चत नेटवकर वा �वद्यालय नेटवकर्मा जोड्ने प्र
 �क-बोडर्माबायाँपट्टी कुनामा भएको �छमेक दृ

 �छमेक दृश्य� उपलब्ध नेटवकर्ह
सञ्जाल देखाउँछ भने

अथवा

बटनमा �थचेर �छमेक दृश्यमा जानुहो ।
वत्तक
रूपमा दे�खन्छन ।
ृ

�चह्ले मेस

�चह्ले �वद्यालय सञ्जाल देखाउँछ ।  -पस
ु ्तकालयलाई मेस होइन

�वद्याल सञ्जालमा जोड्नुपछर्

 कुनै प�न सञ्जाल वृत्तमा कसर् राख्दा त्यस वृत् प्र�त�न�धत्व गन� नेटवकर्को दे�खन् ।
यसर� �वद्यालयको प्र�त�न�धत्व गन� सञ्जाल वृत्त पत्ता लगाउन स�कन्

-पाट�लाई

�वद्यालयको नेटवकर्मा जोड्न उ वत्तमा िक
्लक गनुर्ह ।
ृ

 नेटवकर्�स जो�डन पासवडर् चा�हने भएमा पासवडर् राख्नु्होस् भन्यहाँ
निजकैको जस्तो एउटा बाकस देखापछर

। आवश्यक भएमा त्यहाँ

पासवडर् राख्नुवहोस्OK मा िक्लक गनुर्हो ।

 सम्बन्ध स्था�पत नभएसम्म तपा�को नेटवकर्लाई प्र�त�न�धत्व गन� वृत्त �झम
 सम्बन्ध स्था�पत भएमा वृत्तको दा�हने र देब्रेपट्टी अधर्गोलाकार घेरा देखा पछर्न् र
दे�खन्छ:

।

 सम्बन्ध स्था�पत / नभएको पर��ण गनर् तपा�ले कसर्रलाई सम्बिन्धत वृत्तमा�थ लगेर र
प�न सक्नुहुन । सम्बन्ध स्था�पत भइसकेको छ भ"जडान भयो" भन्ने सन् देश दे�खन्छ

 अब �क -बोडर्को फ् देखाउने बटन
ध्व�न सङ्केतको देब्रेपट्टी नेटवकर्
U

मा िक्लक गर मा स्क्र�नको तल दायाँ भागमा ब्याट
दे�खन्छ �क दे�खँदैन हेनुर्होस् । अब पक्कै दे� ।

नेटवकर् बारे ध्यान �दनु पन� कुरा:

 �वद्याल नेटवकर्को पहुँच

�वद्यालको प�रसर �भत्रमात्र सी�मत रहन्छ । यसै

�वद्याल भन्दा बा�हर -पुस्तकाल, सफ्टवेयर अपडेट आ�दमा पहुँच हुँदैन ।

 एकपटक �वद्याल नेटवकर्�सत सम्पकर् स्थापना गरेप�छ हरेक �वद्यालमा आउँ दा सो
प्र�क्रया दोहोयार्दइ राख्ने पद-पा
ट� अन गदार् आफ�सम्पकर् स्था हुन्छ ।

 �वद्याल नेटवकर्को सञ्चलनको ला�ग सभर्, राउटर, िस्वच जस्ता सबै उपकरणहरू
हुनुका साथै �तनीहरूबीचको तार राम्रर� जो�डएको अवस्थामा हुनुपदर

 �छमेक दृश्यमा एउटै सञ्जाल �भत्-पाट�हरू मात्र दे�ख न्छ
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११.६ नेटवकर् र �वद्युतीय प्रवाहमा आउन सक्ने सामान्य समस्या र सम
उपायहर
U

ई-पाट� र �वद्यालय नेटवकर्बीच सम्पकर् स्थापना हुन नसक्नुका :

१. ई-पाट� �वद्यालको हाताबाट टाढा हुनु

सामान्यया: ई-पाट�लाई �वद्याल नेटवकर्मा जोड्ने राउटरको �मता क�र५०

दे�ख १०० �मटरको

दरू ��भत्र पदर्छ । य�-पाट� सो दरू � भन्दा टाढा भएमा राउटरले -पाट��सत सम्पकर् स्थाप

गनर्सक्दैन । यस्तो अवस्थामा �छमेक दृ �वद्याल नेटवकर्को रङ्�गन गोल �चह्न भ�े टदै नन,

अथवा भे�टए प�न गोलाकार �भत्र रङ् भ�रएको नभई खा�ल हुन्छ
२. राउटर नचलेको अवस्थामा हुन
राउटरको निजक रहेर प�न �वद्याल नेटवकर्को रङ्�गन गोलो नभे�टएमा राउटर नचलेको हनु पदर्छ
ु

यसको समाधानको ला�ग प�हले राउटर अन छ वा छै न हेन्पदर्छ
। राउटरका साना बत्तीहरू
ुर

का

छै नन ् भने राउटर अन छै न भन्ने बुझ्नुपछर् । राउटर �वद्युतीय प्रवाह रो�कएमा अन हुन सक्दै
राउटरलाई UPS बाट �बद्युतीय शिक्त उपलब्ध हुने हुँ �वजुल� नहुँदा प�न राउटर चल्नु पदर्छ

नचलेको खण्डमा राउटरको पावर कनेक्टर राम्रर� जो�डएको छ वा छैन हेनुर्होस् ।

UPS र राउटर

बीचको �वजुल�को तार कतै का�टएको वा �ब�ग्रएको अवस्थामा छ �क जाँच्नुहोस

३. पासवडर् गलत हुनु

प्रायःजस्तो नेटवकर्मा पासवडर् रा�खएको हुँदैन । नेटवकर्मा जोड्ने दौरानमा पाडवडर

बाकस देखा

परेमा सम्बिन्धत �व�धकलाई सम्पकर् गर� पासवडर् बझ्नुहोस
ु

U

�वद्याल नेटवकर्मा जो�डए प�न -पस
ु ्तकाल, सामग्री अपडेटमा पहुँच नभए:

१. िस्वच र सभर्र अन भएको छ वा छैन हेनुर्होस्

२. िस्वच अथवा सभर्र अन छैन भनप�हले UPS बाट आएको लाइनमा त्यो उपकरण जो�डएको छ �क छैन
हेन्होस
। य�द छै न भने उपकरणलाई लाइनमा UPS को लाइनमा जोड्नुहोस्र अन गन्होस् । िस्व
ुर
ुर

लाइनमा जो�डएप�छ राउटर जस्तै स्: अन हुन्छ भने सभर्रलाई चा�हं लाइनमा जोडे पश्चा्त पा

बटन �थचेर अन गन्पदर्छ
ुर

३. िस्वच र सभर्रला UPS बाट �वद्युतीय शिक्त उपलब्ध हुने हुँ �बजुल� नहुँदा प�न यी उपकरणहरू
चल्नुपदर्छ । नचलेको खण्डमा पावर कनेक्टर राम्रर� जो�डएको छ वा छैन हे नुर्होस्

UPS बाट

आएको �बजुल�को तार कतै का�टएको वा �ब�ग्रएको अवस्थामा छ �क जाँच्नुहो

४. िस्वच र सभर्र दुवै अन भएर प�न-पाट�बाट ई-पस
ु ्तकालय 

सामग्री अपडेटमा पहुँच नभएम

�यनीहरूबीचको र िस्वतथा राउटरबीचको नेटवकर् तारको अवस्था जाँच्नुहोस् । तार कतै का�टएको
कनेक्टर उपकरणहरूमा राम्रर� नजो�डएमा सम्पकर् स्थापना हुनस
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१ २. ई -प ाट �क ो आ ध ार भ त
ू � ान – भ ाग ३ इ न्टरनेट
त थ ा कु र ाक ान ी �क्रयाकलापको प्र

इन्टरनेट भनेको कम्युटर सञ्जालहरूको �वश्वव्यापी सञ्जाल वा नेटवकर् हो । वतर्मान संसारमा
�ान तथा �श�ाको एक महत्वपूणर् स्रोत बन्न जानुको साथै करोड� मा�नसहरूवीच सम्पकर्को  मा
बनेको छ । ई -पाट� एक�कृत क�ा �श�ण ग�रने �वद्यालयहरूम�वद्यालय आफैले कुनै श्रोत प�रचा

ग�र �वद्यथ� र �श�कहरलाई इन्टरनेको पहुँच गराएमा �श�ामा सच
ू ना तथा सञ्चार प्र�व�धको प्रय

अझ प्रभावका�रता आउन सक्छ । �वद्यालय आफइन्टरनेटको सु�वधा�लन क�ठनाइ भएमा प�न त्स्ता
�वद्यालका �श�क तथा �वद्याथ�हरूले  द्यालको आन्त�रक नेटवक माफर् स्कुल सभर्रमा रा�खएक

ई-पस
ु ्तकालका सामग्रीहरूमा पहुँच पाउने व्यवस्था �मलाइ । यस अध्ययन सामग्रीमा �वद्याल
इन्टरनेटको सु�वधा उपलव्ध भएमा-पाट� माफर्त इन्टरनेटको प्रयोग गन� त�रका बताइएक

१२.१ इन्टरनेटमा सम्पकर् स्था�पत गन� त�र
इन्टरनेट भएको �वद्यालयमा -पाट�ले राउटर माफर्त �वद्यालय नेटवकर्मा सम्पकर् स्था�पत गर�
इन्टरनेटमा जान स�कन्छ
ई-पाट�लाई �वद्यालय नेटवक
उपलब्ध गराइएको

इन्टरनेटमा पहुँचको ला�ग प�हले
5
P4F

P

मा जोड्न पदर्छ

�वद्यालयमा

सभर्रम अनप
ु यक
ु ्त वेभसाइटहरूला

रो�कएको छ । ई -पाट�लाई इन्टरने�सत जोड्न तल उिल्ल�ख
चरणहरू अपनाउनुपछर:


ई-पाट�लाई �वद्यालय नेटवकर्मा जोड्नुहो(जोड्ने

त�रका जान्न  भाग११.५ मा हेन्होस् 
ुर

।

�वद्यालय नेटवकर्म जो�डसके प�छ गह
ु ोस ्
ृ दृशमा जानह

 अब “इन्टरनेट ब्र” �क्रयाकलमा िक्लक गनुर्होस्
 ब्राउजर खुलेप�छ ठेगाना राख्नेक ठा
(Address field) मा कसर्र लगेरिक्लक गनुर्होस्
 आफूलाई चा�हएको वेभसाइट टाइप गन्होस् 
एन्ट (Enter) बटन �थच्नुहोस् 
ुर

 अब तपा� त्यो वेभसाइटमा भएका �वषयवस्तुहरू हेनर् र पढ्न सक्नुहु
 अन्य वेभसाइट जानु परेमा पु: ठे गाना राख्नेन ठाउँमा कसर्र ल�ग िक्लक गनुर्होस् र नयाँ ठेग
ले�ख एन्टर बटन �थच्नुहोस्

१२.२ गग
ु ल (Google) को प्रयोग गर� जानकार� खोजी गन� त�रका

गग
ु ल भनेको तपा�ले खोजी गनर् चाहनुभएको जानकार /सामग्री पत्ता लगाउ दत पय
ु ार्सउने सचर् इिन्

हो । य�द तपा�लाई कुनै जानकार�का बारे मा खोजी गन् परेम
ुर
5

मा�थ १२.१ मा देखाए अनस
ु ार इन्टरनेट

प्रत्य�वद्याल �भत्रको कम्प्युटर र सञ्चार उपकरणहरूको सञ्�वद्याल नेटवकर भ�नन्छ 
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ब्राउज �क्रयाकलापमा गइ ठेगाना राख्नेक ठ www.google.com.np टाइप गन्होस् र
एन्ट (Enter) बटन
ुर
�थच्नुहोस् । तपा� गुगलको मुख्य पेजमा पुगेप�छ आफूले खोज्न चाहेको जानका

/ सामग्री�स

सम्बिन्धत केह� शब्दहरू टाइप गनुर्ह एन्ट (Enter) बटन �थच्नुहोस् । त्यसप�छ खुल्ने पेजमा तपा�
चाहनु भएको जानकार� / सामग्री�सत सम्बिन्धत शृङ्खटलाबद्ध �लङ्काहरूको सूच सच
ू ी अध्ययन

ग�र आफूले खोजेको जानकार��सत �मल्दो कुनैप�न एकमा िक्लक ग�र त्यस वेभसाइटमा पुग्न सक्नुहुन

१२.३ च्या/कुराकानी गनर्

इन्टरनेट नभए ताप�न प�न �श�क र �वद्याथ�हरूले �वद्यालयको नेटवकर्को प्रयोग गरेर एकअ
कुराकानी गनर् सक्छन् । -पाट�मा उपलब्ध कुराकानीको कायर्क्रम कसर� सुरू र प्रयोग गन�
त्यसका चरणहरू �दइएका छन:

१. ई-पाट�लाई कुनै एउटा नेटवकर्मा जोड्नुहोस् । �वद्यालयमा रहँदा �वद्यालय नेटवकर् अथवा

नेटवकर्मा जोड्न स�कन्छ भने �वद्यालय भन्दा बा�हर मेश नेटवकर्मा मात्र जोड्न स�कन्छ
नेटवकर्हरूमा जोड्ने त�रका जान्न ११.५

मा हेन्होस् 
ुर

२. चाहेको नेटवकर्मा जोडेप�छगह
’मा
ु
ृ दृशमा गइ कसर्रलाई‘कुराकानी’को आइकनमा राख्नु होस् र‘सरू ग
िक्लक गनुर्होस्

३. कुराकानी �क्रयाकलाप �भ मा�थको बारमा ‘ क-कसलाई देखाउने ’ मा ‘आफुलाई मात’ बाट ‘आफू र
�छमेकलाई’ मा प�रवतर्न गनुर्हो ।

४. अब �कबोडर्को मा�थल्लबाँया भागको

बटन �थचेर �छमे�क दृश्यमा जानुहोस् ।पा�ले

छर�छमेकमा भएका अन्य -पाट�हरू देख्नुँहुनेछ

५. कसर्रलाई तपा�ले कुराकानी गनर् चाहेक साथीको नामको ई-पाट� संके तमा�थ कसर्र लगेर राख्नुोहोस् र
‘लाई �नम्ता दे’मा िक्लक गनुर्होस्
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६. �छमेकका अन्य व्यिक्तहरूले च्याटमा सहभागी हुनका ल-आफ्न

ई -पाट�को �कबोडर्मा भएको

�छमेक दृश बटन �थच्नुहोस्  त्यहाँ दे�खने कुराकानी �क्रयाकलापको संकेतमा कसर्र र“सहभागी

होऊ” मा िक्लकगन्होस्
ुर

७. पन
ु ः कुराकानी �क्रयाकलापमा जानका ला�ग-पाट�मा भएको �क्रयाकलाप बट

�थच्नुहोस् 

८. अब तपा�ले कुराकानी गनर्का ला�ग �नम्ता पठाउनु भएको साथीलाई भेट्नुहुने

९. स्क्र�न तल्लो भागक खा�ल ठाउँ मा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्होस् र आफ्नो साथी�सत कुराकानी ग
थाल्नुहोस ।

१०. य�द तपा�को साथीले जवाफ �दएमा स्क्र� तल �दएको जस्त देख्नुहुनेछ :
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१ ३. क ाय ्क्रमबारे अ�भमुखी
र
१३.१ सरोकारवालाहरूको अ�भमुखीकर
यहाँ सरोकारवाला भन्नाले सम्विन्ध �वद्यालसँग प्रत्य� अप्रत्य� रूपमा सम्बन्
स्थानीय ब्यिक, कायार्लय र �नकायहरूलाई बुझाउँछ

ई-पाट� एक�कृत �श�णका ला�ग तयार

भएको �वद्यालयले आफ्नो �ेत्रमा रहेका यस्ता सरोकारवालाहरूको प�हचान गर� उपयुक्त
�तनको भेला गराइ 'ई-पाट� एक�कृत �श�ण �सकाइ 'का बारे मा जानकार� गराउनप
ु दर्छ । यसबाट

कायर्क्रमको सफल कायार्न्वयन गनर् �वद्यालयलाई सहयोग पुग्छ । साथै सरोकारव

कायर्क्रमका बारेमा बुझ्ने मौका पाउँनुका साथै यसको प्रभावकार�तामा सुझाब �दन र उ
भ�ू मका �नवार्ह गन� मौका पाउँछ न् ।

सामान्यतया यस अ�भमु�खकरण
कायर्क्रममा तलका �वषयहरू
समावेश गनर् स�कन्-

1. ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�णको
एउटा नमन
ु ा

2. यस �श�ण प्र�क्रया
�वद्याथ�को �सकाइमा पुग्न
फाइदाहर
3. ई-पाट�को

सदप
ु योग र सर
ु �ामा

सम्भा�वत सरोकारवालाह

 �वद्यालयका प्रधानाध् समेत सबै �श�क

 �वद्यालय ब्यवस्थापन स�म�तका सम्पूणर् स
 अ�भभावक - �श�क सङ्घका सदस्यह
 गाउँ / नगर �श�ा स�म�तका सदस्यहर

 समद
ु ायका �वद्ध, समाजसेवी र सहयोगी ब्यिक्त
 स्रोतब्यिक्त र �वद्यालय �न

 गा�वस / नगरपा�लकाका स�चव र पदा�धकार�हरू
 गा�वसमा कायर्रत गैसस तथा दातृ�नकायका

सरोकारवालाको भ�ू मका

प्र�त�न�ध

4. �वद्यालयमा लागु भएको  -पाट� एक�कृत �श�ण को सफलताका ला�ग सरोकारवालाले �नवार्ह
गनुर पन� भ�ू मका को वारे मा जानकार� �दने । �वद्यालयका मुख्य सरोकारवालाहरू मध
समद
ु ाय र प्रधानाध्यापको भू�मका यस अनुसारका हुनसक्छ



समद
ु ाय (�वद्यालय व्यवस्थापन स�, अ�भभावक-�श�क संघ तथा अ�भभावक):



यस कायर्क्रमको प्रभावकार� कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक भौ�तक पूवार्धारको व

एक�कृत क�ा �श�ण , उपकरणहरूको सुर�ा र सदुपयोगको �नय�मत अनुगमन तथा सहयोग
गन� ।




�वद्याथ�हरूलाई यसको सुर�ा तथा प्रभावकार� प्रयोगका ला�ग सचेत  ।

पधानाध्याप:


पयार्प्त भौ�तक पूवार् , क�ाकोठा, उपकरणको सरु �ा र �श�कहरूबाट प्रभावकार� प्रय
स�ु निश्चतता गन ।





�वद्यालय सुधार योजनामा यस कायर्क्रमलाई �नरन्तरता �दने �व�ध प्रष्

कुनै कारणले �वषय �श�क प�रवतर्न भएमा दुई �श�क �वच समन्वय गन� ब्यवस्था �मलाउ
किम्तमा म�हनामा एकपटक एक�कृत �श�ण गन� �श�कहरू बीच अनुभव आदानप्रदान ग
समय �मलाउने र क�ा अवलोकन तथा पषृ ्ठपोषण उपलब्ध गराउ ।



िजल्लामा यो कायर्क्रम कायार्न्वयन भएका अन्य �वद्यालयहरूसँग समन्वय
आदानप्रदान बैठकको आयोजना गन�




सरोकारवालाहरूको अनुगमन तथा सहयोग भ्रमणमा सहयोग  ।
सहयोगी �नकायहरूसँग सम्पकर्मा र ।
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�वद्यालयमा अ�भलेख दुरूस्त राख्ने तथा सम्बिन्धत �नकायमा प्र�तवेदन पठाउने

�मलाउने । यस कायर्मा प्रधानाध्यापकको कायर्ब्यस्तता भएमा एक�कृत �श�ण गन�
मध्येवाट एकजना �श�कलाई फोकल �श�कको िजम्मेवार� �द



�श�कः





ई-पाट� एक�कृत �श�ण गन् अगाडी पुणर् तयार� गन�
ुर

हरेक ई-पाठको एक�कृत पाठयोजना अलग्गै रिजष्टरमा तयार� ग�र अ�भलेख राख्न

ई-पाठ एक�कृत �श�ण गरेको हरेक �दन अ�भलेख पिु स्तकामा चढाइ दस्तखत गन�
किम्तमा म�हनामा एकपटक एक�कृत �श�ण गन� �श�कहरू �वच अनुभव तथ
पषृ ्ठपोषण आदानप्रदान गन



ई-पाट� लगायतका उपकरणहरूको सुर��त सदुपयोग गनर्मा सहयोग गन�



ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�णलाई �दगो र प्रभावकार� वनाउन �वद्य , प्रधानाध्य,
अ�भभावकहरूसँग �नय�मत सम्पकर् र�ह अन्य आवश्यक काम 

अ�भमख
ु ीकरणबारे यहाँ प्रस्तुत गर�एका �वषयवस्त

उदाहरण मात् हुन ् । ता�लमका क्रमम

यसका सवाल र �वषयवस्तुहरूमा सहभागी �श�कहरू�सत छलफल गनुर ्पछर् । अ�भमुख

कायर्क्रम गदार् मा�थ सुझाब गर�एको क�ाकोठाको संरचना वा अन्य मध्ये �वद्यालयले
ठानेको कुनै एक �क�समको क�ामा गदार् प्रभावकार� हुन्छ । यस छलफलका क्रममा �नम्
बँद
ु ाहरूमा ध्यान पुयार्कउनु आवश्यक हु

1. अ�भमख
ु ीकरण कायर्क्रमको रूपरेखा तयार प

2. प्रधानाध्यापक तथा �श�कको सङ्ख्याको आधारमा अ�भमुखीकरण कायर्क्रमका
�दइएको ढाँचाको आधारमा कायर् �वभाजन गन
3. सरोकारवालाहरूलाई �वद्यालयमा अ�भमुखीकरण कायर्क्रम

भन्दा अगा�ड नै पगु ्ने गर� पत

पठाउनु पन�छ । यस पत्रमा उल्लेख गर�नुपन� कुर:

 क�ामा ई-पाट� प्रयोग गर� पठनपाठन हुने कुराको जानकार

 अ�भमख
ु ीकरणको कायर्क्रममा रा�खएका �वषयवस्

 कायर्क्रमको �, स्थान र सम

4. स्वागत तथा अ�भमुखीकरण कायर्क्रमको उद्देश्य प्
5. अ�भमख
ु ीकरणको प्र�क्रया चरणबद्ध रूपमा अगाडी
6. कायर्क्रम समापन तथा �बद

कायर्क्रम कायर् �वभाजन ढ:
�वद्यालय:
�वषयवस्तु/ �क्रयाकल

सरोकारवालाहरूको अ�भमुखीकरणको �म�त
:
समय (सर
ु - अन्त)

सहजकतार्(िजम्मेवार �श�) को नाम

अ�भमख
ु ीकरणमा ई -पाट� एक�कृत क�ा�श�ण को एउटा नमन
ु ा

क�ा प्रस्तुत गदार् ता�लम प

�श�कहरूले क�ाकोठा संरचना बमोिजमको बसाइ व्यवस्थामा एउटा समूहमा एउट -पाट� प्रयो

गर� सरोकारवालाहरूलाई �क्रयाकलापको प्रदशर्न ग �कनेछ ।
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१ ४. �व द ्यालयको कायर्योजना तया
यो ता�लमको समापन सगै ता�लम प्राप्त �श�कहरू �वद्यालय फक�र ता�लममा छलफल भए अन
क�ाकोठा, �वद्युत् तथा अन्य जरुर� सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गनुर्पदर्छ । यस्तै सम्बिन्
स्रोतब्यिक् सम्विन्धत �वद्यालय �न� को उपिस्थतीमा सरोकारवालाहरूको अ�भमुखीकरण कायर्
सञ्चालन गनुर्पछर् । यस पश्चात -पाट�बाट �श�ण हुने क�ाका �बद्याथ�हरूलाई -पाट� प�रचय क�ा

सञ्चालन नप
ुर दर ्छ । सामान्यतया योधारभत
ू ता�लम सम्पन्न भए पश्चायत् �वद्यालयको तफर्वाट ग
पन� यी प्रमुख कामहरू क�हले सम्ममा कहाँ र कसले गन� भ�न योजना तयार गनुर् जरुर� हुधारभत
ू
ता�लम सम्पन्न भए पश्चा
्त् का यी प्रारिम्भक कायर्हरू पुरा भएप�छ मात्र �वद्यालयमा आ

सञ्चालन गर�न्छ । यस, कायर्योजना तयार�का ला�ग हरेक �वद्यालयबाटता�लममा सहभा�ग �श�कहरू
आ-आफ्नो समूहम ब�स छलफल गरे र तलको ता�लकामा उल्लेख भए अनुसारका कामहरू क�ह , कहाँ र
कसले गन� भ�न योजना बनाएर साम�हक
रूपमा प्रस्तु�त गनुर्प
ु
�वद्यालयको नाम:
काम

परू ा ठे गाना :

क�हले

कहाँ

(सम्पन्न गन� स, म�हना

(क�ाकोठा वा

र गते तोक्नुहोस्)

स्थान तोक्नुहोस)

कसले
(नाम तोक्नुहोस्)

ता�लममा छलफल भएअनस
ु ारको

क�ाकोठा व्यवस्थापन तथा सामग
�नमार्
सरोकारवालाहरूको अ�भमुखीकर
�वद्याथ�हरूलाई-पाट�को प�रचय क�ा
ई-पाट� प्रयोगबाट सञ्चालन गन� प�ह
क�ा

�वद्यालयम आधा�रत ता�लम

ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�ण �सकाइ ता�लमको महत्वपूणर् अङ्गको रूपमा �वद्यालयमा आध

ता�लमलाई �लइन्छ । धारभत
ू ता�लममा अभ्यास तथा जानकार� भएका �बषयहरूलाई सम्बिन्धत क�

कायार्न्वयन गन� काम �वद्यालयमा आधा�रत ता�लममा हुन्छ । प�हले �सकेका आधारमा पाठयोजना त
गन�, साम�हक
छलफलबाट संशोधन तथा सध
ु
ु ार गन�, ता�लम �लएका हरेक �श�कले पालैपालो क�ा �श�ण

गन� तथा अन्यले क�ा अवलोकन ग�र पषृ ्ठपोषण उपलव्ध गराउन काम यसै ता�लममा हुन्छ । तयार
गर�एको पाठयोजना तथा आ धारभत
ू ता�लममा जानकार� भए अनस
ु ार क�ा सञ्चालन भयो या भएन तथा
एक�कृत क�ा सञ्चालनका �व�धहरूमा आधा�रत भएर क�ा �श�ण भयो भएन भ�न क�ा अवलोक

रुजुसूची भन� काम यस ता�लममा गर�न्छ । क�ा अवलोकन गन� �श�क तथा प्र�श�कहरूले �व

सझ
ु ाब र रुजुसूचीका आधारमा पृष्ठपोषण उपलव्ध गराउने काम समेत �वद्यालयमा आधा�रत ता�ल

हुन्छ । सामान्यतया यो ता�लम सञ्चालनका चरणहरू तल उल्लेख भए अनुसार हुन
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1. सबर्प्, तयार गर�एको क�ा अबलोकनको योजना अनुसार ई -पाट� एक�कृत क�ा �श�ण
गन� �श�कले व्यिक्तगत रूपमा तयार पारेर ल्याएको पाठयोजनामा सामु�हक छलफल ग

आवश्यक परेमा सामु�हक बुझाइका आधारमा थपघट गन� 
2. पाठयोजना तयार भएप�छ क�ा अबलोकनका ला�ग तयार गर�एको रुजुसूची पुनः अध्यय
गर� भन� तथा �टपोट तयार गन� बारे मा सबैजना ष्पष्ट हुने
3. यस पश्चा◌ेत क�ा अबलोकनका बेला पालन गनुर्पन� �नयमहरू सामु�हक अध्ययन

सबैजना ष्पष्ट हुने
4. एकजना �श�कले क�ा �श�ण गन� र अन्यले क�ा अवलोकन गर� रजुसूची भन� तथ
ु

अन्य सुझाबहरू �टपोट गन�
5. सामु�हक सुझाब तथा पषृ ्ठपोषण आदानप्रदान गन� र पुनः अक� �श�कको पाठयोज

तयार�, क�ा �श�ण तथा अवलोकन गर� सुझाब तथा पषृ ्ठपोषण �लने�दने ।
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१ ५. अ न स
ु �ू च हर

१५.१ एक�कृत पाठयोजनाको खाका
�वषय: अङ्ग्र ,ग�णत,�व�ान ,नेपाल�
शर
ु ुआ (प्रेर):

शीषर्: पाठको शीषर्क र पान

क�ा:

�म�त:

�वद्याथ�लाई यो पाठ �सक्न उत्सुक बना ,पाठसँग सम्बिन्धत अथवा असम्बिन
रोचक �क्रयाकल

पाठको उद्दे:

१ .कसले ? २ .के गन� ? ३ कसर� ? ४ .क�त ?
चा�हने सामग्:

पाठ पढाउँ दा वा �क्रयाकलाप गराउँदा प्रयोग ग�रने �व�भन्न सा

पव
र
:
ू ् मूल्याङ

पव
र
,यसैलाई
ू ् �ानको जानकार�का ला�ग पाठसँग सम्बिन्धत प्रिश्न वा �क
क�हलेकाह�ँ शरूआतको रूपमा प�न गराउन स�क
ु
�सकाइ �क्रयाकल:

�वद्याथ�हरूलाई पाठको उद्देश्य हा�सल गनर्का ला�ग गराइने �क्रयाकलापको
�ववरण

पाठको मल
ू ्याङ्:

�वद्याथ�हरूले �सकेका कुरा बुझेनबुझेको जान्नका ला�ग गराइने �क्रया

गहक
ृ ायर:

सके सम्म �वद्याथ�को जीवनसँग सम्बिन्धत र रोचक 

�श�कको �टप्पण:
पाठको प्रभावकार� :

�श�कलाई आफूले �लएको पाठको बारे मा आफैलाई राम्रा लागेका कुरा
आइपरेका केह� अप्ठ्यारा :

�श�कलाई आफूले �लएको पाठमा कुन कुन ठाउँ मा कस्ता अप्ठ्यारा आइपरेका 
सध
ु ारका सझ
ु ावहर:

�श�कलाई आफूले �लएको पाठमा गनर् मन लागेका सुधारह
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समय (�मनेट)

१५.२ नमन
ु ा पाठयोजना
�वषय: नेपाल�

�म�तः

पाठ्यपुस्तकको पाठ शीष: पुस्तक पाना…

शर
ु ुआ (प्रेर):

क�ा: २

ई-पाठ �क्रयाकलापघाँघर�को पोल्ट

ई-पाठको हप्ताः६

समय ४५

 घाँघर�को पोल्टो क�वताको प�हलो२ हरफ लय �मलाएर गाएर सन
ु ाउँ ने ।

(�मनेट)

५

पाठको उद्दे:

 �वद्याथ�ले घाँघर�को पोल्टो क�वताक२ अनचु ्छेद लय �मलाएर गाउ

चा�हने सामग्: ई-पाट�, पाठ्यपुस्
पूव् मूल्याङ
र
:

 �वद्याथ�हरूलाई घाँ , पोल्ट , भट , कोल्ट , भट
ु � , कुट�

र मकै शब्दहरूक

उच्चारण गनर् लगाउने र जाने नजानेको याद गरेर स�ह उच्चारण बताइ �दन

१०

�सकाइ �क्रयाकल:

 ई-पाट� ल्याई  -पाठमा भएको घाँघर�को पोल्ट क�वता प�न सन
ु � भनी ई -पाठ
खोल्न लगाउने

 यसै क्रममा उस्तै सु�नने अनुप्रास शब्दहरूको सामान्य उदाहरणह
 सबैको ई-पाट�मा घाँघर�को पोल्ट �शषर्कको -पाठ खु�लसके प�छ �वद्याथ�को  पाट�को आवाज कम गनर् लगाइ �श�कको -पाट�वाट क�वता सन्न लगाउन
ु

२०

 त्यसप�छ �श�कले एकपटक लय �मलाएर क�ालाई सुनाउने 

 सबै �वद्याथ�हरूलाई क�वता पृष्ठमा पुयार्यउने र सबैले एकैपटक क�वता अ�घ
जस्तो लयमा गाउन लगाउने 
पाठको मल
ू ्याङ्:

 केह� �वद्याथ�हरूलाई छानेर एउटालाई एक अनुच्छेद वाचन गनर् लगाउने �
न�मलेको सच्याई �दने 

गहक
ृ ायर: ………………………………………………………………….
�श�कको �टप्पण: ………………………………………………..

पाठको प्रभावकार� :……………………………………………………………..

आइपरेका केह� अप्ठ्यारा : ……………………………………………………………………
सध
ु ारका सझ
ु ावहर: …………………………………………………………………..
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१०

१५.३ ई-पाट� एक�कृत क�ा �श�णका आधारहर

प्रस्तुतीकरणका �वकल

क�ाको सुरुआत

�ेत

क्र

�क्रयाकल

१

पाठयोजनाको उदेश्य प्रस्ट पा

२

पाठलाई पव
र
ोड्न(सन्दभर् अनुस)
ू ् �ानसँग ज

३

आज केके गछ� र कुनकुन समयमा गछ� भन्ने कुरा क्रमबद्ध रूपमा स्पष्ट

४

त्यस �दन बुझाउनु पन� गृहकायर् बारेमा छलफल गन�

५

पाठ्यपुस्तकबाट पढाउने

६

खेलबाट �सकाउने ।

७

कालो पाट� (कालोपाट�)मा लेखेर अभ्यास गराउने ।

८

अन्य सामग्री प्रयोग गरेर �सका

९

कपीमा लेखाएर अभ्यास गराउने 

ई-पाट� पूव्
र का र पश्चात्का◌ु �क्रयाकलापहरू प्रभावकार� ढङ
१०

पाठयोजना अनुसार ई-पाट� पुव्
र का र -पाट�का �क्रयाकलापहरू गन�

११

पाठयोजना अनुसार ई-पाट� पश्चात्का  �क्रयाकलापहरू ग

ई-पाट� र ई-पाठ सुरु हुदै गदार्को समय सदुपयोग गन�
१२

अब के गछ� र केके �सक्नेछ� भन्ने कुरा प्रस्ट पा

१३

�नरन्तर अनुगमन फाराम भन� 

१४

ई-पाठसँग सान्द�भर्क छलफल वा अभ्यास गन�

प्रस्तुतीकरणमा ध्यान �दनुपन� कु

स्पष्ट र उपयुक्त � नद�शन �दने
१५

आवश्यकताअनुसार आफ�ले -पाठ चलाएर देखाउने ।

१६

चरणवद्ध �नद�श(Step-by-step instructions) �दने ।

१७

कुनैप�न �नद� शन �दँ दा अब के गद�छ� र �कन गद�छ� भन्ने कुरा प्रस्ट पान

१८

�नद� शन �दएप�छ �नद� शन बमोिजम सबैजना ठ�क ठाउँ मा पुगे पुगेनन ् पत्ता लगाउन

�वद्याथ�हरूले-पाठ ठ�कसँग प्रयोग गद�छन् �क छै नन् अनुगमन गन� कमजोरलाई ठ�क ढङ्गले सहय
गन�
१९

बेलाबेलामा क�ाको व�रपर� घुम्दै प्रत्येक �वद्याथ�को स् क्र�न(न�बथो�लने गर� पछा�डबाट)

२०

अल्म�लएका �वद्याथ�लाई हात उठाइ ध्यानाकषर्ण गनर् लगा

२१

अल्म�लएका �वद्याथ�लाई सकभर साथीको हेनर् लगाउने

२२

कुनै एक �वद्याथ�लाई मदत गदार् त्यह�ँ नअल्म�लएर बाँ�क �वद्याथ�हरूको अनुगमन कायमै रा

२३

क�ामा �नद� शन वा प्रस्ट�करण �दंदा सबै �वद्याथ�को ध्यानाकषर्ण गर� बो
�वद्याथ�लाई मात्र सान्द�भर्क हुने गर)

(कुनै एक

बीचबीचमा �वद्याथ�हरूले केक�त बुझ्दैछन् भन्ने लेखाजोखा गन
२४
२५
२६

बेलाबेलामा सबैलाई आफू�तर फ�कर्न भन्ने र प्रश्न हरू सो

प्रश्नलहरू सोधेप�छ उत्तर पखर्दा �वद्याथ�हरूलाई पयार्प्त सोच्ने
ई-पाठका अभ्यासहरू गदार् �वद्याथ�हरूले कम्प्युटर चलाइ मात्र रहेकाछन् �क �वषयवस्तुक
�लदै छन ् अवलोकन गद� पषृ ्ठ्पोषण �दने
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�ेत

क्र

�क्रयाकल

आवाज भएका �क्रयाकलापहरू प्रभावकार� ढङ्गले प्रयो
२७

ध्व�नयुक्त �क्रयाकलापहरू प्रयोग गदार् �वद्याथ�ले सुनेर दोहोयार्रउनुपन� आवाजहरू छन् भ
रूपमा उनीहरूलाई सुन्न र दोहोयार्गउन लगाउ

२८

�वद्याथ�ले दोहोयार् उनु पन� आवाजहरू �श�कले उच्चारण नगर� �वद्याथ�हरूला-पाठ सुन्दै
आफ� दोहोयार्दउन लगाउने  ।

२९

आवाजहरूसँगै �ल�खत शब्द वा बाक्यांस दे�ख न्छन् भने �वद्याथ�हरूलाई ती शब्द र बाक्यां
प�न लगाउने ।

३०

आवश्यकता र सान्द�भर्कता अनुसा-पाट�को ध्व�न बन्द गर� �वद्याथ�हरूलाई एकएक गर�

क�ा समापन

शब्द र वाक्यांसहरू ठूलो स्वरले पढ्न प�न लगाउ
३१

पाठको �सकाइ उद्देश्य पुनः प्रस्ट प

३२

समग्र पाठबाट केके �स�कयो भन्ने कुराको छलफल ग(पाठको �सकाइ उद्देश्यसँग जो)

३३

गहक
ृ ायर् �दने ।
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१५.४ पषृ ्ठपोष फारम
�श�क ______________________________________:
अवलोकनकतार__________________________:

पाठ ____________________________:शीषर् __________________________:
�म�त______________:

पाठमा भएका २ ओटा चाखलाग्दा कुराह:
१.
२.
पाठलाई अझ रोचक बनाउने २ ओटा सझ
ु ावहर:
१.
२.
पाठमा कुन कुन सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर ग�रयो �चन्ह लगाउनुहोस् ।
क)

पस
ु ्तक

) शै��क सामग्री) ई-पाट� ग) सन्दभर् सामग

अन्…………………………………………………..
प्रभावकार�ताबारे �नम्न भागहरूको भ


शर
ु ुआ



उद्दे



ई-पाठ पव
ू र �क्रयाकलाप मल
ू ्याङ्



ई-पाठ �क्रयाकलाप मल
ू ्याङ्



ई-पाठ प�छको �क्रयाकलाप मल
ू ्याङ्



�सकाई उपलिब्धको समग्र मुल्या

क�ा व्यवस्थापन सम्ब


बसाई व्यवस्थापन �बद्य- �श�कको अ�धकतम अन्त�क्रर्या सम्भब हुने प्रकार/ �थएन?
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चाजर्रबाट -पाट� �झक्न र राख्नथ �वद्याथ�लाई स
/ असहज कस्तो �थय?



गहक
ृ ायर

अरू केह� थप्न चाहनु हुन्छ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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१५.५ प्रा�व�धक समस्या अ�भलेख फ
�वद्यालयको नाम
�म�त

गा�वसः
समस्य*

सङ्ख्

िजल्ला

�ववरण

के ग�रयो**

नोटः फारम भन� त�रकाको थप जानकार�का ला�ग तल �दइएका �नद� शन अनस
ु ार गन्होला 
ुर

U

* समस्या �शषर्कमा �वद्यालयमा दे�खएका समस्यामा तल उल्ले�खत

मध्ये कुन हो मा�थको फ

नम्वर मात्र उल्लेख गनुर्होला । जस-पाट�को चाजर्र �वग्रेको भए१.५ लेख्नुहोला  यहाँ उल्लेख
भएका वद
ुँ ाहरु भन्दा फरक समस्या दे�खएमा के भएको हो सो�ह लेख्नुहो
१. ई-पाट� सम्बिन्ध समस्या:
१.१ स्क्र�न फुटेक

१.२ स्क्र�न नचले(फुटेको छै न)
१.३ �कबोडर् च्या�तए

१.४ �कबोडर्ले काम नगरेक
१.५ चाजर्र �बग्र

२. ई-पाठ सम्बिन्ध समस्या:
२.१ ई-पाठ नखो�लने

२.२ ई-पाठ �भत्र �क्रयाकलापहरू नप
२.२ ई-पाठ अपडेटले काम नगरेको

३. ई-पस
ु ्तकालय सम्बिन्ध समस्य:
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३.१ ई-पस
ु ्तकालय नखो�लने(�वद्यालय नेटवकर्मा जोडेप)

३.२ ई-पस
ु ्तकालयका �कताबहरू नखो�ल

३.३ ई-पस
ु ्तकालयका �कताबहरू डाउनलोड नहु

४. नेटवकर् सम्बिन्धत समस्य:

४.१ �छमेक दृष्यमा जाँद�वद्याल नेटवकर्को रङ्�गन गोल
४.२ मेस सञ्जालको तारो जस्त

४.३ �वद्यालय नेटवकर्मा जडान नहु

सङ्केत नदे�खन

सङ्केत नदे�खने

४.४ मेस सञ्जालमा जडान नहुन
४.५ इन्टरनेट नचलेक

U

** के

ग�रयो �शषर्कमा तल उल्ले�खत मध्ये स�ह वुँदाको नम्वर लेख्नु हो

१. समस्याको समाधान �वद्यालय स्वयंले गन� स

२. साझा �श�ा ई-पाट�का प्रा�व�ध� आएर ममर् ग�रयो

३. ममर्तक ला�ग साझा �श�ा ई-पाट�मा पठाइयो

४. के�ह प�न ग�रएन
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१५.६ �कबोडर्को नमुन
U

U

नेपाल� टाइ�पङ (Unicode Traditional)

आधा र जो�डएका अ�रहरू लेख्a त�रका

U
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१५.७ शब्द सू�च(Glossary)
Ctrl + Q:
Enter (एन्ट) बटन:

�क्रयाकलाप �भत्रै भैरहेको अवस्थामा �क्रयाकलाप बन्द गनर् एकैपटक �थच्
बटनहर
आफूले भखर्रै टाइप गरेका कुरालाई िस्वकानर् अथवा नयाँ अनुच्छेदमा टाइप शुरु

�थच्नुपन� बट
Erase (मेट) बटन:

भखर्र टाइप गरेको अ�र मेट्न �थच्नुपन� 

ईन्टरनेटः

कम्यूटर सञ्जालहरुको �वश्वव्यापी सञ्जाल वा 

ई-पाट�ः

�डिजटल पाठ्यसामग

तथा �क्रयाकल हरका माध्यमबाट �बद्याथ�हरुलाई �श

गराउने एक शै��क सामग्र(ल्यापट)
ई-पाठः

साझा �श�ा ई

-पाट�ले �नमार्ण गरेको नेपालको रािष्ट्रय पाठ्यक्रममा

अन्त�क्रर्यात्मक �डिजटल पाठ्यसामग्रीहर
ई-पाट� ए�ककृत �श�ण : �सकाइ उद्देश्य अनुसार पाठ्यप , कालो / सेतोपाट�, कलम, कापी र अन्य �ब�बध
शै��क सामग्रीहरुको साथसाथ -पाट�का �डजीटल सामग्रीहरुलए�ककरण गर� �श�ण

ग�रने एक �ब�ध ।
ई-पस
ु ्तकालयः

एन्टेनाः

साझा �श�ा ई-पाट�द्धारा �नम�त �श�ाकेिन्द्रत �डिजटल पुस
अन्य  -पाट��सत सञ्चार कायम गनर् प्रयोग ग�र

-पाट�को दायाँ -बायाँ भएका

अङ्गहर
कसर्रः

ई-पाट�को िस्क्रनमा दे�खने तीरजस्तो � / आकृ�त, जसलाई टचप्याडमा औँला राखी

यता उती चलाइन्
�क बोडर्ः

ई-पाट�को सञ्चालनमा आवश्यक आदेशहरू तथा अन्य जानकार�हरू हाल्न अ�र

भएका बटनहरू भएको स्थ
�क्रयाकलाप दृ

तत्काल सञ्चालन भइरहेको �क्रयाक(एिक्ट�भट� भ्)

गग
ु लः

ईन्टरनेट माफर्त खोज्न चाहेको जानक

/ सामग्री पत्ता लगाउन मद्दत गन�

इिन्ज

गहदृश्य
ृ

ई-पाट� अन गनार्साथ िस्क्रनमा दे�खने (�प्रय द । मनपन� दृश)

चािजर्ङ् यार्न

ई-पाट� चाजर् गनर्को ला�ग रा�खनयार् 

चाजर्रः

�छमेक दृश्य

ई-पाट�मा रहेको ब्याट्र� चाजर् गनर् �बजुल�को लाइन�सत जोड्ने
आफ्नो कम्प्युटरको �छमेकमा भएका सब-पाट�हरू(नेबरहुड भ्य)

टचप्या:

ई-पाट�मा �कबोडर् सँगै भएको कसर्र चलाउन प्रयोग ग�रने सतह� 

ध्वनी सङ्क:

िस्पकरको आवाज क�त ठूलो छ भनी देखाउने सङ्क

पावर कोडर:

बा�हरबाट पावर �दन अथवा ब्याट्र� चाजर् गनर् प्रयोगचाजर्रकोतार

पावर ज्या:

ई-पाट�मा चाजर्रको पावर कोड जोड्ने स्थ

पावर बटन:

ई-पाट�को पावर अन गनर् प्रयोग ग�रने ब
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प्रीय �क्रया:

गहदृश
्यको बीच XO संके त ( लोगो) व�रप�र दे�खने र आफूले छानेर राखेका
ृ

�क्रयाकलापहरूको स
�बद्यालय नेटवकर्

�वद्यालय �भत्रको कम्प्यूटर र सञ्चार उपकरणहरुको

�बद्यालय सभर्र

�बद्यालयलाई बा�हर रहेको नेटवकर्�सत जडान ग

, ई-पस
ु ्तकालय तथा  -पाठहरु

भण्डारण हुने ठाँउ र ईन्टरनेट उपलब्ध भए �बद्यालहरुमा ईन्टरनेट�सत जडान गन
प्रबेशद्व
ब्याट्र� सङ:

ब्याट्र� पूरै चाजर् भयो भएन अथवा ब्याट्र� चल्न क�त समय बाँक� छ भनेर
सङ्केत बत्

मेश सञ्जाल

ई-पाट�हरु �बचको नेटवक

यए
ु सबी पोटर :

ई-पाट��भत्र भएको सामग्री बा�हर लग्न र बा�हरको सामग्री �भत्र राख्न  प

यप
ु ीएसः

उपकरण / यन्त्र जोड्ने 
�बद्युत नहुँदा सभर, िस्व, राउटर र POE मा �बद्युत प्रवाहलाई �नरन्तरता �दन प
ग�रने एक उपकरण

राउटरः

ई-पाट�लाई �वद्यालय सभर्र�सत जो सहयोग गन� नेटवकर्को उपकर

रे�डयोः

तारर�हत माध्यमबाट डाटा पठाउने र ग्रहण गन� एउटा नेटवकर् उ

Shift (�शफ्) बटन:

�क बोडर्का बटनहरूमा दे�खने मा�थल्लो भागको अ�र तथा सङ्केत टाइप गनर्का
�थच्नुपन� बट

सञ्जाल सङ्क:

ई-पाट� नेटवकर्�सत जो�डएको /छै न भनी जनाउने सङ्के

समह
ू दृश्

आफ्नो कम्प्यूटर�सत सम्पकर्मा रह-पाट�हरूकोसमह
ू (ग्रुप भ)

सू�च दृश्य

ई-पाट�का सम्पूणर् �क्रयाकलापहरुको सूची हेनर् िस्क्रनको मा�थल्लो भागको कु

कापीको पानाजस्तो सङ्केत

िस्पक:

ई-पाट�बाट आवाज �नस्कने स्थ

स्पेसबा:

टाइप गदार् शब /अ�रको बीचमा खाल� ठाउँ छाड्नु परेमा प्रय

तल्लो भागमा रहेकोलामो बटन
फ्रेम बटनः

स्क्र�नफ्र लक
ु ाउन देखाउन प्रयोग ग�रने ब
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गन्पन�
�क-बोडर्को
ुर

