
िविद्यालयमा आधािरित तािलम प्रतितबेदन
बाँके

भ्रमण िमितः २०६९ भाद्र ४ देिख ८ सम्म (२०-२४ अगष्ट २०१२)

भ्रमणका उदे्दश्यहर
• गत बशैाख मिहनामा भएको ई-पाटी एकीकृत िशक्षणको आधारिभूत तािलममा सहभागी िशक्षकहरका लागी िविद्यालयमा आधािरित 

तािलम सञ्चालन गनुर ।
• िशक्षकहरलाई अभ्यास गरिाउँद ैिविद्यालय सभररि रि ई-पाटीहर अपडेट गरिाउनु ।
• ई-पाटी एकीकृत िशक्षणको क्रममा िशक्षकहरलाई कुन ैप्रतािवििधक विा अप्रतािवििधक समस्या भएमा समाधान गनर सहयोग गनुर । 

भ्रमण गिरिएका िविद्यालयहर

श्री     जनशिक्ति िनम्न माध्यिमक िविद्यालय     विालाप ुरि महादेविप ुरिी    
• अवििध- भाद्र ५ रि ६, २०६९ (२१-२२ अगष्ट २०१२) सम्म
• भ्रमण टोलीः 

टीकारिाज काकी साझा िशक्षा ई-पाटी
                  कायो पुरिी साझा िशक्षा ई-पाटी

िविद्यालयमा देिखएको अविस्था
• ई-पाटी एकीकृत िशक्षण तािलममा सहभागी भएका िशक्षक ७ जना 
• सभररि अपडेट गरिरेि िशक्षकहरलाई िसकाउँदै १५ ओटा ई-पाटीहर अपडेट गिरियो । बाँिक ई-पाटीहर िशक्षकहरले नै अपडेट गने 

सहमित भएको ।
• कक्षा अविलोकन तथा पृष्ठपोषण

 नन्दरिाम ओली कक्षा ४ गिणत हप्ता १ त्रीभूज 
 सतरबहादरुि पुन कक्षा ६ िविज्ञान हप्ता ३ सरिल यन्त्र
 खमुा खनाल कक्षा ३ िविज्ञान हप्ता ३ िविरुविाविाट हुने फाइदा
 िखनामाया खड्का कक्षा ३ नेपाली हप्ता १ मेरिो सेरिोफेरिो
 गीता देविकोटा कक्षा ५ िविज्ञान हप्ता १ एकदिलय रि दईुदिलय िविरुविाहरु
 अजुरन खनाल कक्षा ६ गिणत हप्ता ४ गुणनखण्ड रि गुणनफल
 होम देविकोटा कक्षा २ अंग्रेजी हप्ता  १५ English Months 

यस िबद्यालयका सबै िशक्षकहरको कक्षा अविलोकन तथा ई-पाटी रि कक्षाकोठाको ब्यविस्थापन हेदार देिखएका सबल पक्षहर तल उल्लेख गिरिए 
अनुसारिका िथए ।

 िविद्यालयमा ई-पाटी एकीकृत िशक्षणको लािग अलग्गै कक्षाकोठा रि उपयकु्ति फिनरचरिहरु तयारि गिरिएको ।
 तािलममा सहभािग भएका िशक्षकहरमा एकीकृत िशक्षणको विारिमेा प्रतष्ट बुझाइ ।
 िशक्षकहर यवुिा भएका कारिण ई-पाटी प्रतित चासो िलएरि प्रतभाविकारिी प्रतयोग गरिकेा ।
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 िविद्याथीहर ई-पाटीको  आधारिभूत प्रतयोग गनर सक्षम भएका ।
 एकीकृत कक्षा सञ्चालनको लािग अलग्गै रुिटन तयारि गिरि सोिह अनुसारि िशक्षण भइरिहेको । 
 िशक्षकहरले ई-पुस्तकालय प्रतयोग गने गरिकेा पाइयो । 
 िशक्षकहरले अलग्ग ैरििजष्टरि तयारि गरिरेि एकीकृत पाठयोजना तयारि गिरि िशक्षण गिरिरिहेका । 

िविद्यालयमा आधािरित तािलमको दोश्रो िदन सम्ममा सबै िशक्षकहरुको एकीकृत कक्षा िशक्षण अविलोकनको काम सिकएको िथयो । पिहलो िदनमा 
कक्षा अविलोकन गिरिएका िशक्षकहरुको त्यिह िदनमा पृष्ठपोषण िदइएको िथयो भने दोश्रो िदन कक्षा अविलोकन गिरिएका िशक्षकको दोश्रो िदन 
पृष्ठपोषण िदइएको िथयो । एकीकृत कक्षा िशक्षण भइरिहेको समयमा सभररि अपडेट गिरिएको िथयो भने यिह िदन िशक्षकहरलाई एकीकृत िशक्षण 
गदार किठनाइ भएका िबषयहरुमा छलफल गिरि समाधान गिरिएको िथयो । सबै िशक्षकहरलाई एकै ठाउँ रिाखेरि ई-पाटी अपडेटको आविश्यकता रि 
कसरिी गने विारिमेा सैद्धािक न्तक जानकारिी गरिाउँदै अपडेटको अभ्यास गरिाइएको िथयो । एकीकृत िशक्षणको क्रममा िशक्षकहरलाई िदइएका मुख्य 
सुझाविहरु यस अनुसारि रिहेका िथए -

 एकीकृत  कक्षा िशक्षणको क्रममा आविाज प्रतयोग  हुने  िक्रयाकलापहरको  आविाज ब्यविस्थापनमा  किठनाइ देिखएकोले  समुह 
िविभाजन गरिरेि १/१ जनाको मात्र आविाजको लागी ई-पाटी प्रतयोग गने विा िशक्षकको मात्र ई-पाटी प्रतयोग गनर जानकारिी िदएको ।

 जविचाटर भएपिन रिाम्ररिी प्रतयोग भएको नदेिखएकोले यसको आविश्यकतानुसारि प्रतयोग गनर भिनएको ।
 चािजरङ् यारकविाट ई-पाटी िनकाल्दा रि रिाख्दा पालैपालो गने ब्यविस्था िमलाउनु पछर  ।
 ई-पाटी खोल्दा एकैपटक खोल्न लगाउनुपछर  ।
 ई-पाटीमा भएका शब्दहरु उच्चारिण गदार िशक्षकले नभिन ई-पाटीविाट सुनाउँद ैिबद्याथीहरुलाई उच्चारिण गनर लगाउने ।
 िबद्याथीहरुलाई ई-पुस्तकालयको विारिमेा जानकारिी िदई प्रतयोगको समय छुट्याइिदने ।

श्री     शिहद स्मारिक उच्चमाध्यिमक िविद्यालय कम्दी   

• अवििध- भाद्र ७ रि ८, २०६९ (२३-२४ अगष्ट २०१२) सम्म
• भ्रमण टोलीः 

मनप्रतसाद रिगे्मी िजल्ला िशक्षा कायारलय
टीकारिाज काकी साझा िशक्षा ई-पाटी
सुिनल पोखरिले साझा िशक्षा ई-पाटी                  
कायो पुरिी साझा िशक्षा ई-पाटी

िविद्यालयमा देिखएको अविस्था
• ई-पाटी एकीकृत िशक्षण तािलममा सहभागी भएका िशक्षक ७ जना 
• सभररि अपडेट गरिरेि िशक्षकहरलाई िसकाउँदै १५ ओटा ई-पाटीहर अपडेट गिरियो । बाँिक ई-पाटीहर िशक्षकहरले नै अपडेट गने 

सहमित भएको ।
• यस बाहेक िविद्यालयमा  ई-पाटी  एकीकृत िशक्षण गनर  अलग्गै  कक्षाकोठा  तयारिी  तथा  िविद्यालय नेटविकर  सेटअप रि फिनरचरिहरुको 

ब्यविस्थापन गिरिएको पाइयो । 
• कक्षा अविलोकन तथा पृष्ठपोषण

 मुकेश यादवि कक्षा ३ नेपाली हप्ता २ मेरिो सेरिोफेरिो  
 रिामप्रतसाद यादवि कक्षा ५ अङ्ग्रेजी Expressing Wants 

 सुगी थापा कक्षा ३ गिणत हप्ता २ कोण 
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यस िबद्यालयका तािलम िलएका िशक्षकहरु मध्ये ३ जना िशक्षकको एकीकृत कक्षा िशक्षण अविलोकन तथा पृष्ठपोषणको काम गिरियो । यी 
कक्षाहरु हेदार िविद्याथीहरुले रिाम्ररिी ई-पाटीको प्रतयोग गने अविसरि नपाएको जस्तो दिेखयो । िविद्याथीहरु ई-पाटी खोल्न, पाविरि अन गनर  सकेता 
पिन सिजलै ई-पाठ चलाउन सकेका िथएनन् । यसरिी एकीकृत कक्षा िशक्षणले िनरिन्तरिता नपाउनमा पिहलो कारिण तािलममा सहभागी भएका 
केिह िशक्षकहरु मािथल्लो कक्षामा िशक्षण गने भएकाले ई-पाटी एकीकृत िशक्षणमा सहभागी नभएको पाइयो भने ई-पाठहरु तयारि भएका केिह 
िविषय िशक्षकहरु तािलममा सहभागी हुने अविसरि नपाएकाले कक्षा िशक्षण नगिरिरिहेको पाइयो । भने दोश्रो कारिण िविद्यालयका िशक्षक-िशक्षक रि 
िशक्षक-अिभभाविक िबचको िविविाद रि झगडाले गदार िविद्यालयको समग्र शैिक्षक अविस्थामा समस्या देिखएको पाइयो । अतः यस भ्रमणमा अन्य 
िशक्षकको कक्षा अविलोकन गनुरभन्दा पिन सबै िशक्षकहरुलाई एकै ठाउँमा रिाखेरि पुनः सबै िविद्याथीहरुलाई ई-पाटीको पिरिचय कक्षा दिेख नै 
सुरविात गनुर  जररिी भएकाले िशक्षकहरुलाई त्यिह गनर  भिनयो । तािलम िलएरि पिन कक्षा िशक्षण नगरिकेा रि तािलम नपाएकाले कक्षा िशक्षण गनर 
नसकेका िशक्षकहरुको िविविरिण यस अनुसारि रिहेको पाइयो ।

क्र
सं

तािलम िलएरि नपढाउने कारिण तािलम नपाएरि नपढाउने िविषय

१ अिनस ईिद्रसी मािथल्लो कक्षामा पढाउने सुमनसेन ठकुरिी कक्षा ६ अगं्रेजी
२ काशी पंगेनी मािथल्लो कक्षामा पढाउने बधैनाथ यादवि कक्षा ६ गिणत रि िविज्ञान
३ उदयरिाज यादवि प्रतशासनमा काम गने बलविहादरुि ओली कक्षा ४ रि ५ गिणत
४ सोमनाथ पाठक कक्षा २ रि ३ नेपाली

यस पश्चात् िविगतमा एकीकृत िशक्षक तािलममा सहभागी भएका सबै िशक्षक रि तािलममा सहभागी हुनुपने  सबै  िशक्षकहरुसँगै  बसेरि समग्र 
कायरक्रम रि िविद्यालयमा ई-पाटीको प्रतयोगका विारिमेा जानकारिी गरिाइयो । यस िदन िविद्यालयमा प्रतधानाध्यापक अनुपिक स्थत भएकाले उहाँको  
सहभािगता हुन सकेन । यस छलफलमा एकीकृत िशक्षणको रुिटन विनाउने रि तािलम नपाएका िशक्षकले तािलम पाएका िशक्षकसँग सहयोग िलइ 
ई-पाटीको प्रतयोग गने सहमित भएको िथयो । यसरिी िशक्षण गने िशक्षकहरुलाई भिविश्यमा िजल्लामा पुनतारजगी तािलम भएको खण्डमा तािलममा 
सहभागी गरिाउन सिकने जानकारिी गरिाइएको िथयो । 
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