ग ुणा क मू

ा न

साझा िशक्षा ई-पाटी ारा
िज

मण, किपलव
ित ब

ाका

३ िव ालयहरूमा स

२०६९ भा

२४, २५ र २६ गते

ु (२०६९ भा

ा एक
ािलत

ापटप कायर्कर्म अ गर्त किपलव

ई-पाटी कक्षा

लगत मू

ा न

िशक्षण

मण स प

िशक्षा ई-पाटीका गणेश िघिमरे र िनरज पौडेल ारा भएको उ
हरे क िव ालयमा उपि

त भएर स

२३-२७)
ु

कायर्कर्मको िमित
भएको छ।साझा
मू

ा न

ािलत कायर्कर्मका बारे मा िव ालय

मणमा
व

ापन

सिमितका सद यहरू, अिभभावक, िशक्षक र िव ाथ हरूसँग छु ा छु ै अ वार्तार्,
सामूिहक छलफल र कक्षा अवलोकन आिद गरी यथाथर् स ूचना स लन गन काम
भएको
ग ुण

िथयो।अवलोकन,

छलफल

र

अ वार्तार्का

कर्ममा

िव ालयको

श ैिक्षक

र िवकासमा ई-पाटी िशक्षण िकर्याकलापले मह पण
ू र् भ ूिमका खेलक
े ो पाइयो।

ायः सब ै िव ालयमा ई-पाटी र ई-पाठ सामगर्ीलाई प ूणर् श ैिक्षक सामगर्ीको रूपमा
िलइएको छ। िशक्षक, िव ाथ

र अिभभावकले यसलाई सकारा क, िसजर्नशील

कायर्कर्मको रूपमा ब ुझेको पाइयो। केही
अव

ाका

वावज ुद

पिन

ापटपहरूको

ािविधक किठनाइ र सीिमत भौितक
स

ो

उपयोग

गिररहेका

र

यसबाट

िव ालय र स बि त सम ुदाय समेत लाभाि वत भएका छन ्। यसका अलावा
केिह िव ालयका िशक्षकहरूमा ई-पाठ िशक्षणका साथ ै िव ालयमा ई-प ु कालय
लगायत

अ

अ

यन

सम ुदायले समेत लाभ
अवलोकनका कर्ममा

सामगर्ीहरूको
ा त गनर् स

पिन

पहुच
ँ

छ

र

सबाट

िव ालय

े तफर् कम चासो िदएको पाइयो।

ा त िटपोटहरू यस

कार छन ्।

िदन: १
िमित: २०६९ भदौ २४

िव ालय: प

िन.मा.िव; व ैजलपूर

अिभभावक ब ैठक (अ


क्ष सिहत ८ जना उपि

िव ालयमा ई-पाटीको

त)

योग हुन थाले पिछ िव ाथ भनार्को स ं

ा बढेको

छ।र िव ाथ हरू पढाइमा अगािड छन ्।यो िव ालयको रा ो रे कडर् छ।


पिरवारमा पढेका बाब ुआमा छन ् भने बालबािलकालाई घरमा गाइड गनर्
सिजलो हु छ तर बाब ुआमाले न ै पढेका छै नन ् भने पढपढ मा

भ

सिक छ।(भ ूमीराज काक -अ क्ष)


यहाँ धेरै जसो गिरब पिरवारका बालबािलकाहरू छन ्।
प न आउन



ापटपले गदार्

रे क भ ूिमका खेलक
े ो छ।

िव ालय छु ी भए पिछको समयमा ५१-५२ ग ृिहणी मिहलाहरूले एक
मिहनास

क

ुटर चलाउन िसकेको र

ापटप स ब ी केही ज्ञान

र

भएकोले घरमा छोराछोरीहरूले चलाउँ दा चासो िदएर हेन गरे को।घरमा पिन
ापटप चलाएको बारे मा कु राहरू हुन े गरे को।


धेरै िस

त

ै हो तर बडो मजा लाग्यो।(एक मिहला)



ई-पाटी चलाएर धेरै कु रा िस



िव ालयको सभर्रमा ई-प ु कालय पिन जडान छ र

पाइयो ज

ो लाग्छ।(एक मिहला)
सको

योग गन

गिरएको बारे मा अिभभावकलाई थाहा छै न।



अबको यो वषार् समय सिकए पिछ फेरी बेल ुकी कक्षा स

ालन गन कु रा

छ, यो पटक ई-प ु कालयमा भएका सामगर्ीहरू पिन अ

यन गन।

िव ाथ ले घरमा

ापटप चलाउन

ापटप लगेको िदनमा ग ृहकायर् सकेर

था छन ्। फोटो िख

हुद
ँ न
ै , ई-पाटीमा प न पछर् भ छन ्।(अिभभावक)

दाई-िददीले भाइबिहनीलाई िसकाउँ छन ्।


पढाइ रा ो छ, धेरै िस

पाउँ छन ् भनेर हामीले बोिडर्ङ्

ु ल छाडेर यहाँ

पठाएका छ । (अिभभावक)


पानी पन िसजन र अ
ल ैजाँदन
ै न ्।



स ुरक्षाको कारणले हाल िव ाथ ले

ापटप घरमा

ापटप केही िबगर्ेको र सब ैलाई नप ु े भएकोले पिन हो।

िव ालयमा िशक्षकले पाठको आधारमा िसकाउँ छन ् भ े कु रा अिभभावकलाई
थाहा छै न।



अ

िव ालयबाट ५ कक्षा पास गरे र यहाँ ६ कक्षा प न आउँ छन ् तर

ितनले १ वषर् मा

प न पाउँ छन ्। ७-८ कक्षाका िव ाथ ले पिन चलाउने

भए िशक्षक िव ाथ द ुव ै ले िनर रता पाउने िथए।


िव ालय

व

नराखेको तर
व

ापन स

ापन सिमितले ई-पाटी स ब मा छलफल गनर् छु ै ब ैठक
.अ.को रा ो नेत ृ

क्षमता भएका कारण पिन रा ो सँग

व भएको दे िखयो।



िव ालयमा मूल मा छे ठीक हुन ु पछर् सबै रा ो सँग च छ। (अिभभावक)



८ कक्षा स

पढाइ हुन े यस िव ालयमा दरब दी िशक्षकको सङ्

ा कम

भएकोले िशक्षकहरूलाई थप कक्षा भार परे को छ।िव ालयले िनजी

ोतमा

िशक्षकलाई तलब िदन ु परे को छ।िव ालयमा १० कक्षा स

ालन गन

अिभभावकको चाहना रहेको।
कक्षा अवलोकन (१)
कक्षा ३ गिणत, ह ता ५, पाठ: सङ्

ाको त ुलना



िशक्षकले Black Board मा

सँग पाठ-ह ता लेखरे िनदशन िदए।



िशक्षकले कक्षामा घु दै पढाए र िशक्षकको िनदशन सब ै िव ाथ ले पालन
गिररहेको पाइयो।



िशक्षकले िव ाथ लाई रा ोसँग ब ुझाएको र कालो पाटीको पिन रा ोसँग
योग गरे को पाइयो। कक्षामा अ

श ैिक्षक सामगर्ीहरू पिन दे िख

।
े



िशक्षकलाई अ

कक्षाहरूमा भ दा धेरै कराउन ु परे को दे िखयो। हरे क

िव ाथ को िकर्याकलाप पिन अवलोकन गन र् ु परे को छ।


िव ाथ लाई
िद



ो

।
े

िव ाथ हरूको
पढेको दे िख



अ

ािहत गनर् कालो पाटीमा िव ाथ को नाम लेखरे बधाई
ितिकर्या पिन सकारा क पाइयो। सबै िव ाथ हरू रमाएरै
ो।

ास िकर्याकलाप ३१ जना म

े २-३ जना बाहेक सबैले सबै िमलाएको

दे िखयो।


कक्षा अविध भर



ई-पाटीको अ

ािविधक सम या आइ परे को दे िखएन।

ास सके पिछ कापी

योग गरे र उ

ै गरी गनर् लगाइयो र

ग ृहकायर्का लािग प ु कको पाठ र पेज न.ं Blackboard मा िदइयो।


कक्षा अ

मा िव ाथ ले

ापटप आफ ब द गरे र पाल ैपालो चािजर्ङ्

रयाकमा
्
राखे।
कक्षा अवलोकन (२)
कक्षा-४, िवषय: English


िशक्षकले Blackboard

मा Lesson लेख।
े



िव ाथ हरूको



िशक्षकले रा ोसँग कक्षा िनय



िशक्षकले कक्षामा केही पिन नयाँ कु रा अन ुभव गराएनन ्।



िव ाथ हरूलाई एउटा पिन



ब

ितिकर्या कक्षामा रा ो छ।
ण गनर् सकेको दे िखएन।
सोधेनन ्।

ाहरूलाई थाह छै न िक उनीहरू के गदछन ्।Exercise गदार्

िव ाथ लाई Question को meaning थाह नभएको पाइयो।
िशक्षक अ वार्तार् १:


हामीलाई िस

गा ो भयो तर िव ाथ िछटो छन ्।



ई-पाटीले गदार् English िवषय राखेका छ ।



तािलम पायौ तर थप सामगर्ीहरू वारे पिन वेलावेलामा िसकाउन ु परयो।
्

िशक्षक अ वार्तार् २:


हामीले थप समय पिन XO पढाय ।



ई-पाटीले गदार् धेरै िव ाथ भए र अिभभावकलाई पिन िसकाय ।

िशक्षक अ वर्तार् ३:


कक्षा कोठामा XO को लागी (Rack) बनाउन गा ो भयो



यो कायर्कर्म सफल छ हा ो

ु लमा।

िशक्षक साम ुिहक छलफल


यहाँ

ापटपको

योग रा ोसँग गिरएको छ।



ई-पाटीमा ई-पाठमा

पढाएका छ ।



यसबाट िव ाथ लाई

वहािरक रूपमा िसकाउन सिजलो भएको छ।



कक्षा २ का िव ाथ लाई िसकाउन अिल गा ो हु छ। उनीहरूलाई खो ने
र ब द गन कु रा रा ो सँग िसकाउन ु पछर् ।



कक्षालाई समूहमा बाँडरे एउटा समूहमा एउटा
कक्षा िनय

ापटप

योग गरे र पढाउँ दा

ण गनर् सिजलो भएको छ।



हामीले श ैिक्षक सामगर्ी र स दभर् सामगर्ीको रूपमा िलएका छ ।



हामीलाई क

ुटर र िदमाग सँग सँग ै चलाउन ु परे को छ।कितपय समयमा

िव ाथ हरू हामी भ दा िछटो हु छन ्।


ब ी िनयिमत नहुद
ँ ा सम या आएको छ। एक ह ता दे िख यही सभर्र
अन हुन सकेको छै न।



िशक्षक-िव ाथ बीचको सकारा क अ रिकर्या हुन े गरे को छ।कमजोर
आिथर्क अव

ाका भएका िव ाथ हरूले किहले कािहँ घरायसी ग ुनासो पिन

गन गछर् न ्।


वेला वेलामा आउने

ािविधक सम याहरू किहले कािहँ साझा िशक्षाबाट

ािविधकहरू आएर समाधान गन गन र् ु हु छ।५ वटा क

ुटर अन नहुन े

सम या अझै छ।


ापटपहरू प ुराना भएर हुन सक्छ Slow लोड हुन े गदर् छन ्।

िव ाथ छलफल:


िव ाथ हरूले स ुरुमा
उनीहरूलाई



सब ै िव ाथ ले

ापटप चलाएको अन ुभव वताउन सकेनन ् र

ापटप दे खाएरै

गिरयो।

ापटप चलाउन सिजलो भएको र धेरै कु राहरू िसकेको

बताए।


उनीहरूलाई मन पन पाठहरूमा अङ्गर्ेजी र िवज्ञानका सामगर्ीहरू िथए।



िव ाथ हरूलाई ई-प ु कालयका वारे मा थाह नभएको पाइयो।



िशक्षकले ई-पाठ रा ोसँग पढाएको जवाफ पाय ।

िव ाथ अ वार्तार् १


यस अिघ ई-पाटीमा English पढेको िथएँ।

िव ाथ अ वार्तार् २


ई-पाटीमा फोटो िख

र खे न िम छ।

िव ाथ अ वार्तार् ३


चलाउन सिजलो छ। िशक्षकहरूले ब ुझाएर पढाउन ु हु छ।
ापटपबाट प दा ब ु



सिजलो हु छ।

. अ. अ वार्तार्


यस िव ालयमा म आएको धेरै भयो र पिछ धेरै पिरवतर्न भएको छ।
अिहले भएका भवनहरू सब ै पिछ बनेका हुन ्।िव ालयमा िशक्षकहरूलाई
िनयिमत र उ रदायी बनाउने काम गरे को छु। िव ालयको आय
दे िख िशक्षकका दैिनक उपि

ित स

य

पारदश हुन ु पछर् , िशक्षकको

िकर्याकलापका वारे मा िव ाथ र अिभभावकले पिन थाह पाउन ु पछर् भ े मेरो
मा


ता छ।

यस िव ालयमा स ुकु
प ृ भ ूिमका ब



अ

ासी, गिरब पिरवारका ब

ाहरू र काम गदार्गदका

ाहरू यहाँ प न आउँ छन ्।

िव ालयका िशक्षकहरू भ दा हामीले धेरै ख न ु परे को छ।

को रूपमा मेरो यो

ापटप कायर्कर्मले २५

छ। िव ालयको समय सिकए पिछ

ितशत भ ूिमका बढाएको अन ुभव

ापटपहरू सही ठाउँ मा राखेनन ्

दे िख सबै िकिसमको रे खदे ख गन गछुर् । यी िव ालयका स पि


हामी िशक्षकहरू १०-४ स

मा

. अ.

होइन अितिर

हुन ्।

समय र शिनबार पिन

खटेर िव ालयको लािग काम गरे का छ ।


िकताबको पाठ ब ुझाउन ई-पाटीको म तले सिजलो भएको छ।
िव ाथ को पढाइ

ापटपले

ित रूिच बढाएको छ। िसकाई सिजलो भएको छ।



िशक्षकहरूले कक्षामा क



िशक्षक आफू पिन खोजकतार् हो।



सम ुदायमा यो कायर्कर्मको रा ो स दे श गएको छ।आमा सम ुदायले पिन
केही समय यसको

योग गरे ।

िव ाथ भनार्मा पिन सङ्
बोिडर्ङ

ुटर खोलेर पढाउँ दा आन द महस ुस हु छ।

ु लहरूसँग

ित

ा पस प नेहरू पिन चलाउन आए।

ा बढेको छ।यो िव ालयको विरपरी भएका
धार् गन र् ु परे को छ। यो वषर् मा ै बोिडर्ङ

छाडेर १७ जना िव ाथ हरू यहाँ भनार् हुन आएका छन ्।


िन:श ु

र रा ो रे खदे ख अिन क

ुटरबाट पढाइ हुन े हुद
ँ ा पिन यसको

आकषर्ण बढेको हो।


िशक्षक सङ्

ा कम भएका कारण पिन िशक्षकहरूलाई लोड परे को हो।



कक्षा समय िमलाउन खास ै सम या परे को छै न।

ुल

िदन: २
िमित: २०६९ भदौ २५

िव ालय: नेपाल राि

य िन.मा.िव,, चौरी

अिभभावक व ैठक


नयाँ भवन िनमार्ण कायर्ल े गदार् सामान यता उता छिरएका छन ्। तारहरू
म ुसाले काटेका छन ्।UPS िबगर्ेको छ।



श ुरूको चरणमा



िशक्षकहरूले यो पढाउने केिह समयका लािग मा
ाउ ौ भ

ापटपले गदार् िव ालयको एकदम रा ो

हो भनेर पिछ पढाउन

थाले। यस ै िवषयलाई िलएर हेडसरले नपढाउने िशक्षकको

तलब ४-५ मिहना स
क

भाव परयो।
्

रो ा गिरिदन ु भयो। तर पिन िशक्षकहरूले

ुटर पढाउन मानेका छै नन ्।िशक्षकलाई Lesson Plan बनाउन समय

लाग्छ भ छन ्।


यस िवषयलाई िलएर िव ालय स

ालक सिमितमा पटक पटक छलफल

भएको छ। िव ालयले िशक्षकहरूका लािग थप खाजा खचर् स ुिवधा िद छु
भ दा पिन मानेका छै नन ्।


िशक्षकहरूले ई-पाटीको अ ासमा चासो िदन ुभएन।(अ क्ष)



िशक्षकहरूले एक द ुई िदन मा

ई-पटी पढाउन ु भयो। तािलम िलए, भ ा

िलए तर ई-पटी पढाउन ु भएन।(अिभभावक)


िशक्षकहरूले

ा त गरे को तािलमका कारण उनीहरूको क्षमता िवकास भएको

छ। पढाउने श ैिलमा केिह पिरवतर्न आएको छ।


िव ाथ लाई पिहले पिहले

ापटप घर ल ैजान िदइयो। हाल सङ्

ा कम

भएको र स ुरक्षाको कारणले पिन िदइएको छै न। पालो पालो गन र् ु पन
अव


ा छ।

मेरो नाित यस ै िव ालयमा प छ।
लाग्छ। अिहले

ापटप चलाएर थप कु रा जानेको

ु ल टप गरे को छ।

ापटपबाट केही सकेकै अन ुभव

गरे को छु। (अिभभावक)


पिहलो चरणमा ई-पटी रा ो चलाइएको िथयो, फोटो िख

,े सेभ गनर्

जानेका िथए।


ई-पाटी चलाउने ब



यहाँ ई-पाटी धेरै न ै हरायो।



ई-पाटीको पाठ भ दा बािहरको पढाएको थाह छै न। ई-प ु कालयका
बारे मा अिहले मा

ाहरूको अिधकार हो तर चलाउन पाएनन ्।

थाह पाय ।



हामीले िशक्षकहरूलाई रा ोसँग पढाउन भ े गरे का छ ।



िव ालयको रे खदे ख र

व

ापन रा ो होस ् भनेर १० जना अिभभावक

पालो पालो गिर हरे क िदन िव ालयमा ब छ ।

कक्षा अवलोकन (१)
कक्षा-४, िवषय: गिणत, पाठ: रे खाख ड र ि भ ुज


िशक्षकले Blackboard मा लेखरे र

ापटपमा दे खाएर िनदशन िदए।



िव ाथ हरूले ई-पाटी चलाउँ दा कोही अिघ कोही पिछ हुद
ँ ै छन ्।केिहले
साथीहरूको हेरेर गदछन ्।




ापटप चलाउन थाले पिछ िशक्षकले बोलेको िनदशनहरू स ु दै स ु दैनन ्।
िशक्षकले नेपालीमा सोधेको

मा िव ाथ हरूले अवधी भाषामा उ र िदए

पिन सही जवाफ िथयो।


िशक्षकले अवधी भाषामा



कक्षामा भएका

पान र् ु पान रहेछ।

ापटपहरूमा फरक फरक भसर्नका ई-पाठ भएका हुद
ँ ा,

कितपय िव ाथ र िशक्षकले समेत पाठका कु न ै पेजहरू फेला पारे नन ्।
िशक्षकलाई सबै


िशक्षकले

ापटप अपडेट गिरएको-नगिरएको बारे थाहा िथएन।

यास गद गदार् पिन िव ाथ को सङ्

ा धेरै भएकोले सम या

दे िख छ। यहाँ ६२ जना िव ाथ हरू छन ्।


ई-पाठ अ

ास गराउँ दा Sound Manage गन कु न ै तिरका अपनाइएन।

कक्षा कोठामा होह

ा धेरै हुन े रहेछ।

कक्षा अवलोकन (२)
कक्षा-६, English


िशक्षकले कक्षामा िठकै control गरे का छन ्।



कक्षामा रा ो



िशक्षकले

व

ापन भएको छ, सब ैले ई-पाटी खोलेका छन ्।

िनदशन िदइएका छन ् तर सब ै िव ाथ ले रा ो सँग ब ुझेका

छै नन ्।


िव ाथ लाई आफूले के गद छु भ े थाह छै न।



कक्षामा िव ाथ हरूको रा ो सिकर्यता पाइयो, िशक्षक-िव ाथ को अ रिकर्या
पिन हुन े गरे को छ तर अङ्गर्ेजी श

को अथर् नजानेर पिन पाठ अ

ासमा

अलमिल रहेका छन ्।
िशक्षक अ वर्तार् १: कृ ण कु मार िम


हामीलाई यहाँ पक्षपात गिररहेका छन ्। म ैले नेपाली िवषय पढाउँ दा पढाउँ दै
अकलाई िदए। मलाई ई-पटी िशक्षण तािलममा पठाउन पिन चाहेका
िथएनन ्।



यहाँ िशक्षकको मू ा न छै न।



हामीले िलएको तािलमले धेरै सहयोग गरे को छ। ई-पाटी खो न, कक्षा
चलाउन हामी िनपूण र् छ ।



ापटप हरायो, मलाई समाएर थाना पठाए। म िशक्षक हुँ िन।



ापटपबाट पढाउँ दा िव ाथ ले सिजल ै ब ुझ्छन ्। उनीहरूको ग ुण

र ब ृि

भएको छ।
िशक्षक अ वार्तार् २: हिर मरािसनी


िव ाथ को स ं

ा धेरै छ

स ैले ई-पाठ पढाउने कक्षा िनय

ण गनर् गा ो

पन गरे को छ। एउटै कक्षामा ७० जना जित िव ाथ छन ्।समयको पिन
सम या छ।


ई-पाठमा स पण
ू र् पाठ समेिटएको छै न।िकर्याकलापहरू प ूरा भए रा ो हुन े
िथयो।
ापटपबाट पाढाएर िव ाथ मा खास ै फरक छै न।िव ाथ को पदाइ



Medium छ।


िशक्षकहरूले ई-पाटीमा पढाउन कम चासो िदने गदर् छन ्।



द ुई जना िशक्षकको कारण सम या हुन े गरे को छ। मधेसी मूलका र
राजनीितका कारण।



म ुि

म िव ाथ हरूको सङ्

दे खाएर िनहुँ खो

ा धेरै छ। र व

े गदर् छन ्। ज

ाहरू धािमर्क कारण

ै: टाई लगाउन।

िशक्षक अ वार्तार् ३: ल ुमनाथ गौतम


म कक्षा २-३ मा अगर्
े ी पढाउँ छ।
ु
ं ज



४५ िमनेटको कक्षामा पढाउन सिकँदैन।
तयारीमा समय लाग्छ, पा

ापटपबाट पढाउँ दा कक्षा

ोजना बनाएर पढाउँ दा धेरै समय ला े गरे को

छ।


म ैले ई-पाठलाई प ूणर् श ैिक्षक सामगर्ीको रूपमा िलएको छु।



तर यस िव ालयमा जनशि मा कमी छ। थकान लाग्छ, लोड बढेको
छ। हाल ९ कक्षा थिपएको छ।



िशक्षक तािलम पछािड फेरी बोलाएर िर े सर भैिदए हुन े हो।



यहाँ अन ुगमनको कमी भयो- अिहले स

िव ालय िनिरक्षक आएको थाहा

छै न।


वैजलप ूरमा

ाव मोडलमा पढाउने भ े बारे मा छलफल भएको िथयो तर

भवन को अभाव भयो।
िशक्षक सामूिहक छलफल


ई-पाटीको िनरीक्षणको लागी िशक्षा कायार्लयबाट िव.िन. आउन ु भएको
छै न। किहले कािह िनरीक्षण गनर् आए दे िख रा ो हुन े िथयो। यहाँ
अन ुगमनको खाँचो छ।



ई-पाटीले गदार्

ु लको इ

त भएको छ।



ई-पाटीको कायर्कर्म रा ोसग
ं जान सकेको छै न,

ाव िस

म भए रा ो

हुन े हो तर कक्षा कोठा (lab) अभाव छ।वैजलपरू मा िव ालयहरूको बैठक
भएको िथयो

हाँ



िव ाथ सङ्

ा धेरै भएकोले पिन कक्षा िनय



छै न। िशक्षक स ं ा बढाउन ु परयो।
्
ई-पाठको Sound manage गनर् असिजलो भयो।



िव ालय

व

ाब िस

ममा पढाउने कु रा उठे को िथयो।
ण गरे र पढाउन सिकएको

ापन सिमितले स ुिवधा बढाउने लोभ लालच आ ासन िदए

पिन प ूरा गरे को छै न।


श ैिक्षक सामगर्ीहरू रा ो छ तर िव ाथ को सङ्

ा धेरै भएका करण

सम या छ।


यो वषर् हा ो

ान ई-पाठमा अिल कम छ। कक्षा ९ थिपएको छ अिन

िशक्षकहरू थिपएको छै न।


ई-पाटी कक्षामा सब ैलाई प ुगेको छै न, धेरै damage

भयो।



फेिर एक पटक तािलम चािहयो, िशक्षकलाई ई-पटी पढाउन भार भयो।



ई-पाटीले गदार् Overload भएको छ, यो िशक्षकहरूले महस ुस गन र् ु भएको
छ।

िव ाथ छलफल:


धेरै ई-पाटी चलाउन पाएको छै न।



सरले रा ोसँग ब ुझाएर पढाउन ुहु छ।



हामीले ई-प ु कालयका बारे मा थाहा पाएको तर हालस

योग नगरे को।

(कक्षा ६ का िव ाथ )


ई-पाठले प न सिजलो छ र िछटो ब ुिझ छ।



िव ाथ हरू िजज्ञास ु र सिकर्य पाइयो।

िव ाथ अ वार्तार् १



एक वषर्मा एक चोिट मा
ापटपमा फोटो िख

चलाएको।

िम ने कु रा थाहा छ।

िव ाथ अ वार्तार् २


ई-प ु कालय र अ
ई-पाठको अ

सामगर्ीहरूको बारे मा थाह नभएको तर वेला वेलामा

यन भने कक्षामा गन गरे को।

िव ाथ अ वार्तार् ३


ई-पाटी चलाउन सिजलो छ।



िमसहरूले पढाएको ब ुझेका छ ।(कक्षा ५ का िव ाथ )



िव ाथ हरू नजानेको कु रा िमसहरूलाई सो

े गदार् रहेछन ्।

. अ. अ वार्तार्


यहाँका नयाँ िशक्षक २ जना वाहेकका सबैले तािलम पाएका छन ्।
तािलमले िशक्षकको क्षमता बढाएको छ। पढाउने तिरका फेिरएको छ।
फेिर तािलम भए रा ो हुन े िथयो।



ई-पाटी चलाउन ब
खेलको मा



व

ाहरू हामी भ दा िछटो िसक्छन ्।िजज्ञास ु छन ्।

मबाट िस

पाएका छन ्।

ापनका स ब मा धेरै कमी कमजोरी छ,

ािविधक कमजोरी छ।



िव ालयमा ई-पाटी आए पिछ मेरो िज

व
े ारी बढेको छ।



िव ालयको िव ाथ भनार् दर बढेको छ। प न छा नेको सङ्

ा घटेको

छ।


बाब ुहरू ब बै स बै गए अिन पैसा कमाए पिछ यो छाडेर बोिडर्ङ्

ुल

जा छन ्। केही मदसार्मा पढेर आएका िव ाथ हरू ठू लठू ला हुन े हुद
ँ ा साना
िव ाथ हरूसँग प न अ ठे रो मानेर पिन िव ालय आउन छा छन ्।


यस अिघ िशक्षकहरूको श ैिक्षक सामगर्ीहरूको
िथएन। यो आए पिछ यसको मह

योग गन तफर्

ान

ब ुिझएको छ।



िशक्षक र िव ाथ बीचमा आ िव ास र आि यता बढेको छ।



मलाई



कायर्कर्म रा ो छ। िनयिमत अन ुगमन, मू

ािविधक िवषयमा नआएको कु रा अरू सरलाई भ छु।

कु राहरू पिन हुन ु परयो।
्

ा न र प ुर

ार

ो

ाहनका

िदन: ३
िमित: २०६९ भदौ २६

िव ालय: महे

ा.िव,, तौिलहवा

अिभभावक ब ैठक


ब



पढाइ रा ो भएको छ।

ापटप चलाएर प ने गदार् धेरै रा ो भएको छ।

ापटप नचलाउन ु र चलाउन थाले पिछ धेरै फरक पाएका छ ।




ाहरूले

घरमा पिन

ापटप चलाएको बारे कु राकानी हु छ।

ापटपका चाजर्रहरू िबगर्ेर केही मा



पिन हाल िव ाथ लाई घरघरमा

बाँकी रहेका र अ

स ुरक्षाका कारण

ापटप ल ैजान िदइदैन।



ई-पाटी घरमा ल ैजान पाए हु



मेरी छोरी अिहले ५ कक्षामा प दै छ। ५ कक्षा पास भए पिछ क
चलाउन पाउ

ो।

भनेर मलाई घरम ै क

ट
ु र िकनेर

ुटर

ाइदे उ भिनरहेकी

छ।(तारा खात ुन-अिभभावक)


बालबािलकाहरूमा सरसफाइका बारे मा सचेत छन ्।



हामीले प न नजाने पिन बालबािलकाहरूले आफ चलाएर दे खाउँ दा रमाइलो
लाग्छ।



ब

ाहरूले हामीलाई पिन ई-पाटी चलाउन िसकाउँ छन ्।



िशक्षकहरूले ई-पाटी रा ो सँग पढाउन ु भएको छ।



ब



ई-पाटीको बारे मा ब ैठक बसेका छ । छलफल हु छ।



समाजमा यो क

ाहरू ई-पाटीमा नयाँ कु रा िस

अगािड छन ्।

ट
ु रबाट पढाउने कारण धेरै रा ो

छ।िव ाथ हरूको सङ्

भाव परे को

ा बढेको छ। िव ाथ हरूले थप सिजलोसँग

िसकेका छन ्। -अ क्ष


अिभभावक र िशक्षकहरूका िबच वेला वेलामा यस बारे मा छलफल हुन े
गरे को छ।



क

ट
ु रहरू िबगर् छन ्। मसल द बापत िज.िश.का.बाट केही थप सहयोग

चािहयो।(प ूवर्

अ)

कक्षा अवलोकन
कक्षा-५, English


िशिक्षकाले Blackboard मा कक्षा, िवषय, िमित लेखरे पढाउन स ुरू।



िव ाथ हरू



कक्षामा िशक्षकको र िव ाथ को मा



ई-पाठ अन ुसार पढाएको रा ो छ।

ान िदएर स ुिनरहेका छन ्।
म भाषा को सम या छ।



िशक्षकले ई-पाठमा पाठ नभेटरे पाठ पढाउन गा ो परयो।
्



िशक्षकले कक्षामा
दे िख

वेश गन र् ु अिघ ई-पाठ िशक्षणको तयारी नगरे को

ो।



ई-पाटीमा पाठ खो

धेरै समय लाग्यो।



िशक्षकले ई-पाठ िववरणहरू हेन गन र् ु भएको रहेनछ। सो कारण पिन कु न
कु न ई-पाठ छ/छै न थाह छै न।



िव ाथ लाई िम
समयस

ोज ु

ो पाठ खो

लगाइयो र भेटाइयो पिन।

ित

समय धेरै गइसकेको िथयो।



कक्षामा Sound manage गनर् किठनाइ छ।



िशक्षकले िनदशन िदए पिन ब

ालाई ई-पाठको अ

ासमा के गरी रहेको

थाहा छै न।


ई-पाटीले अिल समय िलने गरे को िशक्षकको ग ुनासो छ।

िशक्षक अ वार्तार् १: अिनता थापा


िशक्षक कम भए पिन ब

ाहरू ई-पाटी चलाउँ छन ्



ई-पाठले गदा िकताबको पाठ ब ुझाउन सिजलो भएको छ

िशक्षक अ वार्तार् २:स ु ा शमार्


िशक्षकको भ ूिमका बढेको छ।



हामीले

पारे र िकताबको पाठ पढाउन नसकेको अव

ामा हामीलाई ई-

पाठले सहयोग भएको छ।
िशक्षक अ वार्तार् ३:गग
ं ा त ुलाधर
 ई-पाठले गदार् आफूले ब ु


र ब ुझाउन सिजलो भएको छ।

ई-प ु कालयबाट पिहले पिहले पि काहरू हरे का िथय । अचेल चलाएको
थाहा छै न। सायद न

ाएर होला।

िशक्षक सामूिहक छलफल


ई-पाटीलाई हामीले श ैिक्षक सामगर्ीको रूपमा िलएका छ ।



िव ाथ ले िकताबबाट मा

भ दा

ापटपबाट थप धेरै कु रा िस

सकेका

छन ्।


िव ाथ हरू २ कक्षाका लािग चलाउन िसकाउन गा ो हु छ तर पिछ बानी
बासेपिछ सिजलो हु छ। भने अन ुसार गछर् न ्।



ई-पाटीले गदार् िव ाथ को स ं

ा धेरै भयो।



ई-पाठले गदार् िव ाथ ले पढाइमा

ान िदएका छन ्।



ई-पाटीले ब

ाहरू िशक्षकसँग निजिकने गरे का छन ्। यहाँ िशक्षक र

िव ाथ को स ब

रा ो छ।



ई-प ु कालयको बारे मा थाह पाएको तर



काठमाड बाट यहाँ आएको वेलामा सवै क

योग गन नगरे को।

ुटर कक्षामा एक पटक घुमरे

यसो गदार् िव ाथ हरूमा पिन प न रूची ब ने हु छ।
हेरी िदन ु परयो।
्
सरहरू स


वेरमा मा ै हेरेर जान ु भएन। (िशिक्षका)

हाल सभर्र बनाउन काठमाड पठाइएको कारण पिन ई-प ु कालय दे खाउन
गा ो भएको छ।

िव ाथ छलफल:


िव ालयमा नेपाली बाहेक अरू भाषा (अवधी) बो ने

िव ाथ को सङ्

ा

धेरै छ।


पाठ ब ु

सिजलो हु छ।



English को पाठ रा ो लाग्छ।



ापटपमा type गनर् र खे न पिन िम छ।



ापटपबाट पढाइ भैरहेको र िव ाथ ले पढेको कु रा याद गरे का पाइयो।



िव ाथ हरू वेलावेलामा



िव ाथ हरू िजज्ञास ु छन र आफै खोजेर हेन वानी छ।



अरू धेरै ई-पाठहरू भए पिन हुन े िथयो। धेरै कु रा जा
पाइ

गन, सोधखोज गन गरे का छन ्।

ो।(िव ाथ )

िव ाथ अ वार्तार् १


जनावरहरू भएको पाठ मन पछर् ।

िव ाथ अ वार्तार् २


ई-पाटीमा OPT English को पाठ प छ ।

िव ाथ अ वार्तार् ३


धेरै कु राहरू िस

पाएका छौ।



ई-पाटी चलाउन सिजलो छ।

. अ. अ वार्तार्


ई-पाटी आए पिछ

.अ.को भ ूिमका थिपएको छ।

व

ापन गनर् थप

ख न ु परे को छ।


ई-पाटी कक्षा िशक्षण तािलमले िशक्षकको क्षमता अिभब ृि

गरे को छ।



ई-पाटीको कक्षा समय ४५ िमनेट हुद
ँ ा पिन रा ो सँग पढाउ सिक छ।



सदरम ुकामको िव ालय, निजकै बोिडर्ङ

ु लहरू छन ् र पिन िव ाथ भनार्

दर बढेकै छ।


िवज्ञान अ

यनका सामगर्ीहरू मह पण
ू र् लागेको छ।



एक िव ाथ एक

ापटप िथयो। अिहले प ुगेको छै न। एकले अकार्को

चलाइिदने सम या छ। छु ै


िज

ाव कोठा बनाउन ु पन छ।

ा िशक्षा कायार्लय बाट ई-पाटी िशक्षाण हुन े िव ालयहरूका लािग थम

मसल द खचर् िनकासा चािह छ।


िशक्षकहरूलाई तािलमले रा ो गरे को छ। वािषर्क रूपमा भएपिन
िशक्षकहरूका लािग थप तािलमको

व

ा भए रा ो हुन े िथयो।

