
श्री सिसिष्टरहोम सवोिडरङ् सस्कुल सकिचिला सउरहरी सगाउँ सिवकासि ससििमिति सदाङ्का सिशिक्षकहरुका सलागी ससिञ्चालन सभएको स

ई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षण सिसिकाइ सतिािलमको सप्रतितिवेदन

पिरचिय
सिाझा सिशिक्षा सई-पाटी सर सनेपाल ससिरकार सिशिक्षा सिवभागको ससिहकायरमा सिवगति सपाँचिवषर  सदेिखि सनेपालका सिविभन्न सिबिद्यालयहरूमा सिशिक्षामा स
सूिचिना सर ससिञ्चार सप्रतिविधिको सप्रतयोग सभइरहेकोछ स। सकायरक्रम ससुिरूवातिको सचिरणमा सयसिलाई सप्रतिति सबिच्चिा सएकल्याप सकायरक्रम  स(One 

Laptop Per Child-OLPC)  को समोडलमा ससिञ्चालन सभएको स िथियो सभने सशिैक्षिक्षक सशित्र स२०६८ सदेिखि सयसिलाई  सOLPC  कैक्ष  स
सिामूिहक सप्रतयोग सिविधि स(Shared Model) वाट ससिञ्चालन सभइरहेकोछ स। स

यसिैक्ष सक्रममा सदाङ् सिजिल्लाको सउरहरी सगाउँ सिवकासि ससििमितिको सकिचिला सगाउँमा सरहेको सश्री सिसिष्टर सहोम सप्रताथििमक सिवद्यालयमा ससिाझा सिशिक्षा स
ई-पाटी सर ससिम्बिित न्धिति सिवद्यालय सिवचि सभएको ससिमझदारी सअनुसिार स“सूिचिना सतिथिा ससिञ्चार सप्रतिविधिमा सआधिािरति सल्यापटप सएकीकृति सिशिक्षण स
िसिकाइ सकायरक्रम” ससुिरु सगनर  सलािगएकोछ स। सयो सकायरक्रम सअन्तिगरति सकक्षामा सल्यापटप  स(ई-पाटी)  एकीकृति सिशिक्षण सगनर  ससिम्वित न्धिति स
िवद्यालयका सिशिक्षकहरुलाई सतियार सपानुरपने स हुन्छ स। सयसिका सलागी सउक्त सिवद्यालयका स१४ सजिना सिशिक्षकहरुलाई सई-पाटी सएकीकृति स
िशिक्षण सिसिकाइको सआधिारभूति सतिािलम सउपलव्धि सगराइएको सिथियो स। सिसिष्टरहोम सिवद्यालय सकिचिला सदाङ्को सतिािलम सहलमा स२०६९ ससिाल स
मित ङ्सिर स२७ सदेिखि सपौष स३ सगतेि  स(December 12-18, 2012)  सिम्म स७ सिदन सयो सतिािलम ससिञ्चालन सभएको सिथियो स।  सयिह स
तिािलमको सप्रतितिवेदनको सरूपमा सयो ससिामग्री सतियार सगिरएकोछ स।

तिािलमको ससि ुरुवाति
िशिक्षामा ससूिचिना सतिथिा ससिञ्चार सप्रतिविधिको सप्रतयोग सकायरक्रम ससिञ्चालन सगिरने सिवद्यालयका सिशिक्षकहरूलाई सई-पाटीको सप्रतयोग, ई-पाठ सतिथिा स
ई-पसु्तिकालय सवारे सजिानकारी सलगायति सयी ससिबिैक्ष सिवषयको सअभ्यासि सगनर  ससिक्षम सबिनाउनु सजिरूरी सहुन्छ स। सयस्तिैक्ष सिवद्यालयमा सहुनुपने स
भौितिक सपवुारधिार सतियारी सलगायति सयसि सकायरक्रमलाई सिदगो सर सप्रतभावकारी सबिनाउनका सलािग सआवश्यक सहुने सअन्य सप्रतशिासििनक सतिथिा स
ब्यवस्थिापिकय सपक्षका  सवारमेा  सपिन  सजिानकारी  सगराउनु  सअिति  सआवश्यकछ स ।  सयिह  सप्रतयोजिनका  सलािग  सयसि स िबिद्यालयमा  सकायररति स
िशिक्षकहरुको ससिहभािगतिामा सयो सतिािलम ससिञ्चालन सभएको सिथियो स। सतिािलमको सपिहलो सिदन सयसि सिवद्यालय सब्यवस्थिापन ससििमतिीको स
अध्यक्ष सस्यानी सचिौधिरीको सउपित स्थितिीमा सअनौपचिािरक सरुपमा सयो सतिािलमको ससुिरुवाति सगिरएको सिथियो स। स स

तिािलमको सउद्द ेश्य
यसि सिवद्यालयमा ससिञ्चालन सगिरएको सई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षणको सआधिारभूति सतिािलमका सप्रतमुखि सउद्देश्यहरु सतिल सउल्लेखि सगिरए सअनुसिार स
िनधिाररण सगिरएको सिथियो स।

o िशिक्षकहरूलाई ससूिचिना सर ससिञ्चार सप्रतिविधिमा ससिाक्षर सबिनाउने,

o ई-पाटीमा सरािखिएका सई-पाठ सलगायतिका सिक्रयाकलापहरूको सप्रतयोग सगनर सर सयीनको सप्रतयोगमा सआइपने ससिामान्य ससिमस्याहरूको स
सिमाधिान सगनर ससिक्षम सबिनाउने,

o कक्षा सिशिक्षणको सिविधि सर सप्रतिक्रयामा सई-पाटी सएकीकृति सगने सतििरकाहरूमा सअभ्यासि सगराउने,

o िवद्याथिीहरूको सआवश्यकतिा, क्षमतिा सर सरुिचि सवमोिजिमको सई-पाठ सएकीकृति सपाठयोजिना सबिनाउन ससिक्षम सतुिल्याउने, 

o सूिचिना  स र  ससिञ्चार  सप्रतिविधिमा  सआधिािरति स िशिक्षणमा  सबिालबिािलकाहरुको  सिसिकाइका  स िसिद्धान्तिहरूको  ससिान्दिभरकतिा  समहसुिसि स
गराउने,
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o ई-पाटीको ससुिरिक्षति सप्रतयोग सर सरखेिदेखिका सतििरकाहरूबिार ेसिवद्याथिीहरुलाई सजिानकारी सिदन ससिक्षम सबिनाउने सर
o कायरक्रमलाई स िदगो  सर सप्रतभावकारी  सढङ्गले सकायारन्वन सगनर  सतिथिा  स िवद्याथिीहरूलाई ससूिचिना  सर ससिञ्चार सप्रतिविधिको  सप्रतयोगवाट स

गुणस्तििरय सिशिक्षा सप्रतदान सगनर ससिरोकारवालाहरूको सभिूमका सस्पष्ट सगराउने स।

तिािलमका ससिहभािगहरू
सिामान्यतिया सयसि सतिािलममा सिवद्यालयमा सई-पाटीको सप्रतयोग सगररे सिशिक्षण सगिरने सकक्षा स२ सदेिखि स४ ससिम्मका सअंग्रेजिी, नेपाली, गिणति सर स
िवज्ञान सतिथिा सकक्षा स५ सको सअंग्रेजिी,  गिणति सर सिवज्ञान सिशिक्षण सगने सिशिक्षकहरूलाई ससिहभािग सगराएर सई-पाटी सएकीकृति सकक्षा सिशिक्षण स
तिािलमको सआयोजिना सगने सगिरएको सछ स। सतिर सयो सिवद्यालय सप्रताथििमक सभएको सर ससिबिैक्ष सिशिक्षकले सहरके सिवषय सिशिक्षण सगनुरपने सभएकाले स
िबिद्यालयमा सकायररति ससिबिैक्ष स१३ सजिना सिशिक्षकहरु सर सिबिद्यालय सब्यवस्थिापन ससििमितिको सअध्यक्ष स१ ससिमेति स१४ सजिनाको ससिहभािगतिामा सयो  स
तिािलम ससिञ्चालन सभएको सिथियो स। सजिसि सअनुसिार सयसि सतिािलममा ससिहभागी सिशिक्षकहरुको सिववरण सतिल सउल्लखेि सभए सअनुसिार सछ स।

क्र
संि

नाम अन्य कैक्ष िफियति

१ श्रीलाल सचिौधिरी
२ किवराजि सचिौधिरी
३ सिोमराजि सचिौधिरी
४ सििरतिा सचिौधिरी
५ लीला सचिौधिरी
६ िशिला सचिौधिरी
७ सििमतिा सचिौधिरी
८ िरतिा सचिौधिरी
९ सुिधिा सडागँी
१० िरतिा सबिाँठामगर
११ ज्ञानी सचिौधिरी
१२ िसितिा सचिौधिरी
१३ शिोभाराम सचिौधिरी प्रतधिानाध्यापक
१४ स्यानी सचिौधिरी अध्यक्ष

यस्तिैक्ष सतिािलममा ससिहजिकतिारको सरुपमा ससिाझा सिशिक्षा सई-पाटीका सटीकाराजि सकाकी सर सनेटवकर  ससेिटअप सलगायतिका सप्रतािविधिक सकायरमा स
वसिन्ति सशे्रष्ठ सर ससुििमति सआचिायरले सआवश्यक ससिहयोग सगनुरभएको सिथियो स।

तिािलम ससिञ्चालन सिविधि
िसिष्टरहोम सिबिद्यालय सउरहरी सगाउँ सिवकासि ससििमितिको सकिचिला सगाउँमा ससिञ्चालन सगिरएको सई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षण सिसिकाइ सतिािलममा स
रािखिएका सउद्देश्यहरू ससििजिलो सर सप्रतभावकारी सढंगले सपुरा सगनरको सलािग सतिािलमको ससिमयमा सआवश्यक सिविभन्न सिविधिहरू सअपनाइएको स
िथियो स। सिति समध्ये सप्रतमुखि सिविधिहरू सयसिअनुसिार सरहेका सिथिए स।
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• सिामुिहक,  सिमूहगति  स छलफिल  स र  स प्रतस्तुिितिकरण  स िविधि  स(सिामान्य  स पाठयोजिना  स तियारी,  एकीकृति  स पाठयोजिना  स तियारी, 
कक्षाकोठाका सिनयम सतियारी सआदी)

• अभ्यासि  स िविधि  स(ई-पाटी,  ई-पाठ,  चिाजिरर,  चिािजिरङ्  स र्याक,  पेनडर ाइभको  स प्रतयोग,  एकीकृति  स पाठयोजिना  स तियारी, 
कक्षाकोठाका सिनयम सतियारी सआदी)

• अनभुव सआदानप्रतदान, प्रतवचिन सर सखेिल सिविधि स(िसिकाइ सशिैक्षली, बिहुबिौिद्धकतिा, कक्षाब्यवस्थिापन सर सिबिगंो)
• प्रतदशिरन सिविधि स(एकीकृति सिशिक्षणको सिभिडयो, िबिद्यालय सनेटवकर , पेनडर ाइभको सप्रतयोग, ई-पाटी, ई-पाठ, चिाजिररको सप्रतयोग)
• अभ्यासि सिशिक्षण स(िशिला सचिौधिरी, िलला सचिौधिरी सर ससिोमराजि सचिौधिरी)

तिािलममा ससिमावेशि सभएका सप्रतमखुि सिवषयवस्तिुहरू
यसि सिवद्यालयका सिशिक्षकलाई सई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षणमा ससिक्षम सबिनाउन सतिथिा सकायरक्रमलाई सिदगो सर सप्रतभावकारी सढंगले ससिञ्चालन सगनर  स
आवश्यक सपने ससिबिैक्ष सिबिषयहरू सयसि सतिािलममा ससिमावेशि सगिरएका सिथिए स। सतिािलमका ससिहभािगहरूलाई सिबिषयवस्तुिको सवारमेा सजिानकारी  स
िदएर ससिम्भव सभएसिम्म सब्यवहािरक सअभ्यासि सगराउन सकोिशिसि सगिरएको स िथियो स। सयसिका ससिाथिैक्ष  सकायरक्रमलाई सप्रतभावकारी  सबिनाउन स
िबिद्यालय सप्रतशिासिन,  ब्यवस्थिापन सर ससिरोकारवालाहरुको समहत्वपुणर  सभूिमका सहुनुपने सजिानकारी सगराइएको सिथियो स। सयसि सतिािलममा स
सिमाबेिशि सगिरएका सप्रतमुखि सिवषयवस्तुिहरू सतिल सउल्लखेि सगिरएअनुसिारका सिथिए स।

• ई-पाटी सर सई-पाठको सपिरचिय सर सप्रतयोगमा सअभ्यासि
• ई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षण सपाठयोजिना सतियारी सवार ेसजिानकारी सतिथिा सअभ्यासि
• ई-पाटी सएकीकृति सकक्षािशिक्षणको सअभ्यासि सिशिक्षण सतिथिा सपषृ्ठपोषण
• ई-पसु्तिकालयको सपिरचिय, िशिक्षण सिविधि सर सप्रतयोगमा सअभ्यासि
• बिालबिािलकाका सिसिकाइ सशिैक्षिलहरू सर सबिहुबिौिद्धकतिा
• कक्षाकोठाको ससंिरचिना सर सिबिद्याथिी सब्यवस्थिापन
• िबिद्यालयमा सहुनुपने सनेटवकर  सर सिवद्युति सवार ेसजिानकारी
• ई-पाटी सलगायतिका सउपकरणहरूको ससुिरक्षा सर ससिदपुयोग
• ई-पाटीमा सभएका सपित ञ्जिका, लेखि, रकेडर, पेनडर ाइभको सप्रतयोग सलगायतिका सिक्रयाकलापहरूको सजिानकारी सर सप्रतयोगमा सअभ्यासि
• िबिद्यालयमा सहुनुपने सअिभलेखि सब्यवस्थिापन

तिािलमका ससिहभािगहरुको सभनाइ
यसि सतिािलमका ससिहभागीहरूले सई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षण सिसिकाइ सतिािलम सतिथिा ससिमग्र सकायरक्रमका सबिारमेा सराखेिका सकेिह सभनाइहरू सयसि स
अनुसिार सिथिए स।

“िवगतिमा सकक्षा सिशिक्षण सगदार सकम सशिैक्षिक्षक ससिामग्री सप्रतयोग सगिरन्थ्यो सभने सअव सई-पाटीको सप्रतयोग सगदार सिवद्याथिीले सिचित्र, अिडयो सतिथिा स
एिनमेशिनवाट सिशिक्षण सगदार सध्यान सिदएर सिसिक्ने सर सअभ्यासि सगदार सस्वमूल्याङ्कन सगनर ससिक्ने सभएकाले सिशिक्षण सिक्रयाकलाप सथिप सप्रतभावकारी स
हुने सअपेक्षा सगरकेोछु स।“

िशिला सचिौधिरी स स
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“ई-पाठमा सभएका ससिामग्रीहरु सवालवािलकाकैक्ष  सआवाजिमा सर सगाउँको सपिरवेशिमा सआधिािरति सभएका सहुनाले सिवद्याथिीहरुले सरमाइलो समान्दैक्ष स
िसिक्ने सर सिवद्याथिी सकेित न्द्रिति सिशिक्षण सगनर सिशिक्षकलाई सपिन ससििजिलो सहुने सिवश्वासि सिलएकोछु स।“

किबिराम सचिौधिरी स

“िवद्याथिीलाई सपरम्परागति सतििरकावाट सरटाएर सपढाउने सभन्दा सई-पाटी सर सपाठ्यपुस्तिकको सएकीकृति सिशिक्षण सिविधिवाट सब्यवहारीक स
िसिकाइ सहँुदा सिशिक्षामा ससूिचिना सतिथिा सप्रतिविधिको सप्रतयोगवाट सिसिकाइ सबिढी सउपलित व्धिमूलक सहुने सआशिा सगरकेोछु स।“

िलला सचिौधिरी स स

“मैक्षले सिनयिमति सकक्षा सिशिक्षण सगदार सिवद्याथिीलाई सबिझुाउन सकिठन सभएका सिवषयवस्तुिहरु सई-पाटीमा सरमाइलो सर सब्यवहािरक सतििरकाले स
रािखिएको सपाएँ स। सयसिवाट समलाई सिवद्याथिीलाई सिसिकाउन ससििजिलो सहुन्छ सजिस्तिो सलागेकोछ स।“

ज्ञानी सचिौधिरी स स

“तिािलममा  सछलफिल  सभएकैक्ष  स जिस्तिो  सकक्षाकोठा  स ब्यवस्थिापन,  कक्षाकोठाका  स िनयमहरु,  जिवचिाटर  स तियारी  सआिद  स गनर  स सििकएमा स
िवद्याथिीको सध्यान सिसिकाइमा सकेित न्द्रिति सहुने सभएकाले सिदगो सर सप्रतभावकारी सिसिकाइ सहुने सअपेक्षा सिलएकोछु स।“

श्रीलाल सचिौधिरी स स

सिहभािगहरूबिाट सप्रताप्त सपषृ्ठपोषण
ई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षण सिसिकाइ सतिािलमलाई सथिप सप्रतभावकारी सबिनाउनको सलागी सयसि सतिािलममा ससिहभािग सिशिक्षकहरूवाट सतिािलम सर  स
यसिसँिग ससिम्बिित न्धिति सिबिषयमा सिलिखिति सपृष्ठपोषण सिलइएको सिथियो स। ससिहभागी सिशिक्षकहरूबिाट सप्रताप्त सभएका सप्रतमुखि सपषृ्ठपोषण सयसि सअनुसिार स
रहेका सिथिए स।

तिािलममा सभएका सचिाखि सलाग्दा सर सिशिक्षण सिक्रयाकलापमा सपिरवतिरन सगनर ससििकने सकुराहरू
• िबिषयवस्तुिको सष्पष्ट सिनदेशिन सर सप्रतस्तुितिीकरण
• कक्षालाई सब्यवित स्थिति सर समयारिदति सबिनाउन सकक्षाकोठाका सिनयम सतिथिा सजिवचिाटर सतियार सगिर सलागु सगने
• ई-पाटी सर सई-पाठको सपिरचिय, प्रतयोग सर सअभ्यासि स
• ब्यवहािरक सर सअभ्यासिमा सआधिािरति सतिािलम
• ई-पाठको सप्रतयोग सगररे सकक्षा सिशिक्षण सगदार सिबिद्याथिीको सिसिकाइ सउपलित ब्धि सपरुा सगनर ससििजिलो स
• भाषा सिशिक्षणमा स(अङ्ग्रेजिी सर सनेपाली) उच्चिारण सतिथिा सलयमा सशिदु्धतिा सआउने
• खेिल सिविधिवाट सपिन सप्रतभावकारी सरूपले सिसिकाउन ससििकँदो सरहेछ स
• िनयिमति सएकीकृति सपाठयोजिना सतियारी स
• िशिक्षकको सअनपुित स्थितिी सभएको ससिमयमा सिवद्याथिीहरुलाई सई-पसु्तिकालयको सप्रतयोग सगनर सिदने
• एकीकृति सिशिक्षण सगनुरपूवर सिशिक्षकले सपूणर सतियारी सगनुरपने सरहेछ स
• ई-पाठमा सआवाजि,  एिनमेशिन,  अन्तििक्रर या,  स्वमूल्यांकन सआिदको सप्रतयोग सभएकाले सिबिद्याथिीले सप्रतभावकारी सढंगले स  सिसिक्ने स

रहेछन् स
• िबिद्यालय सनेटवकर को समाध्यमवाट सई-पसु्तिकालयको सप्रतयोग स
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• िबिद्याथिी सकेित न्द्रिति सर सबिालमैक्षत्री सिक्रयाकलापहरू स
• ई-पाटीलाई सएक सशिैक्षिक्षक ससिामग्रीको सरूपमा सप्रतयोग सगनर ससििकने स
• कोिशिसि सगर ेससििकँदो सरहेछ सभने्न सप्रतेरणा
• बिदिलदो सपिरवेशि ससँिगैक्ष सनयाँ सप्रतिविधिको सप्रतयोगवाट सिशिक्षण सगनर ससििकने
• पाठ्पुस्तिकमा सभएका ससिामग्रीहरुको सआधिारमा सिवद्याथिीहरुलाई सउनीहरुको सवातिावरणसँिग ससिम्बिित न्धिति सगदै सिसिकाउनु स

प्रतभावकारी सहुँने सरहेछ स। स

सिहभागीहरूका सिजिज्ञासिा सतिथिा ससिझुावहरू
• सिबिैक्ष ससिहभागीहरूले सअभ्यासि सिशिक्षण सगिर सपषृ्ठपोषण सिलनेिदने सअवसिर सपाइएन स। स
• िशिक्षक सपिरवतिरन सभएको सअवस्थिामा सएकीकृति सिशिक्षणमा सकिठनाइ सहुनसिक्छ स।
• सिमय ससिमयमा सतिािलम, अनुगमन सतिथिा ससिहयोगको सजिरूरी सहुन्छ स।

तिािलम ससिमापन
यसि सिवद्यालयमा सई-पाटी सएकीकृति सिशिक्षण सिसिकाइ सतिािलम ससिञ्चालन सभएको ससिातिौ  ँसिदन सखिलुा ससित्र सतिथिा ससिहभागी सिशिक्षकहरुको स
िलिखिति  सपृष्ठपोषण  स िलँईएको  स िथियो  स ।  स तिािलमको  सअित न्तिम  स िदन  सअथिारति  स पौष  स३  स गतेि  स(December  18,  2012)  मा स
सिहभागीतिामुलक सतििरकावाट सप्रतमाणपत्र सिवतिरण सगनुरका ससिाथिैक्ष स२ सजिना ससिहभागी सिशिक्षकहरु,  प्रतिशिक्षक सतिथिा सिवद्यालय सब्यवस्थिापन स
सििमितिको सअध्यक्षको सछोटो सभनाइ सपश्चिात्ि सयो सतिािलम ससिमापन सभएको सिथियो स। स
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