
िबिद्यालयमा आधािरित तािलम
 सोलुखमु्बुिको प्रतितवेदन

िमितः १४-१९ असारि २०६९
भ्रमणमा सहभागीहर

• सुिनल पोखरिले
• सिरिना पीया
• प्रतितष्ठा भट्टरिाई
• कायो पुरिी
• टीकारिाज काकी

भ्रमणका उद्द ेश्यहर
यस भ्रमणका प्रतमखु उदे्दश्यहर तल उल्लखे भएअनुसारिका िथिए ।

• पूर्बिर िनधारिरित िबििध रि प्रतिक्रियाका आधारिमा िबिद्यालयमा आधािरित तािलम सञ्चालन गनुर ।
• िबिद्यालय सभररि, ई-पाटी अपडेट लगायत अन्य प्रतािविधक समस्या भएमा समाधान गनुर ।
• ई-पाटी एकीकृत कक्षा िशिक्षण हुने कक्षाका िबिद्याथिीहरको आधारिलाईन सभे (Baseline survey) गनुर । 

श्री जनजाग ृती िनम्नमाध्यिमक िबिद्यालय, सल्लेरिी
िमितः १४ रि १५ असारि
भ्रमणमा सहभागी

1. सिरिना पीया
2. प्रतितष्ठा भट्टरिाई
3. कायो पुरिी
4. टीकारिाज काकी

सम्पन्न गिरिएका कायर हर
• िबिद्यालयका सम्पुणर िशिक्षकहरको उपितीस्थितीमा यस भ्रमणको उदे्दश्यवारि ेजानकारिी रि त्यस िबिद्यालयमा सम्पन्न गिरिने २ िदनको 

कायरयोजना तयारिी ।
• िबिद्यालयको अलग्गै कोठामा िबिद्याथिीहरको आधारिलाईन सभे गिरिएको, कक्षा २ देिख ६ सम्मका िबिद्याथिीहर प्रतितकक्षा प्रतित 

िवषय ५/५ जनाका दरिले अग्रेजी रि गिणत िबिषयको ।
• कक्षा अवलोकन

o िशिक्षक - केशिरिी शे्रष्ठ कक्षा ४ िवज्ञान हप्ता १ जनावरि रि प्रतजनन तिरिका 
o िशिक्षक – िछिरिरिङ् नाम्ग्याल सेपार कक्षा ३ िवज्ञान हप्ता १ जनावरि रि ितनका वासस्थिान
o िशिक्षक – िमश्री रिाई कक्षा ३ नेपाली हप्ता ५ पढ्ने बिानी
o िशिक्षक – प्रतमोद शिाह कक्षा ६ ई-पाटी पिरिचय कक्षा
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o िशिक्षक  – नारिद पौडेलले एकीकृत कक्षा िशिक्षण गनर  समय िदन नसकेको रि िशिक्षक िमरिा शे्रष्ठ िबिद्यालय वािहरि 
रिहेकाले कक्षा अवलोकन गनर नसिकएको । 

o ई-पाठ प्रतयोग गनुरपने  िवषय िशिक्षण गिरिरिहेका  तरि आधारिभूर्त तािलममा सहभािग हुन नपाएका  भगवित रिाउत, 

बुिलबुिल पौडेल, शिुभलक्ष्मी िनरिौला रि रिाजु शिाक्यले ई-पाटी एकीकृत िशिक्षण गनर किठन हुने बिताएका । 
• िबिद्यालय सभररि अपडेट गिरिएको । ई-पाटी अपडेटमा िबिद्यालयका िशिक्षकहरलाई न ैअभ्यास गरिाइएको ।
• तािलम िलएका अिधकाशि िशिक्षकहरले ई-पुस्तकालयको  प्रतयोग कम गने  गरिकेाले  केिह अष्पष्टता  रिहेकाले यसको वारिमेा 

जानकारिी िदद ैसबि ैिशिक्षकहरलाई प्रतयोगमा अभ्यास गरिाइएको । 

िबिद्यालयका रिाम्रा पक्षहर
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लागी अलग्ग ैकक्षाकोठाको ब्यवस्थिा गरिकेो ।
• केशिरिी शे्रष्ठ रि मीश्री रिाई सकारिात्मक िशिक्षक ।
• एकीकृत कक्षा िशिक्षण अवलोकन गिरिएका िशिक्षकहरले तयारिी गरिरेि कक्षा िशिक्षण गरिमेा प्रतभावकारिी िशिक्षण गनर सक्ने देिखएको 

।
 

सुधारि गन ुर पने / किठनाईका पक्षहर
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको आधारिभूर्त तािलम बिशैिाख मिहनामा भएको भएतापिन िबिद्यालयमा आधािरित तािलमको २ िदन 

अिघि मात्र एकीकृत िशिक्षण सुर गिरिएको ।
• तािलम िलएका मध्ये ३ जना िशिक्षकहरले मात्र एकीकृत िशिक्षण सुर गरिकेो ।
• एकीकृत िशिक्षणको क्रिममा िबिद्याथिीहरलाई ई-पाटीका अितिरिक्त पाठ्यपुस्तक तथिा कापीको प्रतयोग पिन गरिाउनु उपयकु्त हुने ।
• तािलममा सहभािग नभएका िशिक्षकहर तरि ई-पाठ तयारि भएका कक्षा रि िवषयहर िशिक्षण गने िशिक्षकहरले एकीकृत िशिक्षण 

गनर  नसक्ने मनसाय बिनाएका तरि तािलममा सहभािग िशिक्षकहरसँग सहयोग िलएरि एकीकृत कक्षा िशिक्षण सुर गनर  सुझाव 
िदइएको ।

• िनयिमत स्टाफ बिठैकमा यस कायरक्रिमका बिारिमेा छिरलफल गने ।
• ई-पाठ अिभलेख पुितीस्तकाको प्रतयोग गनरका साथिै अन्य अिभलेखहर अद्याविधक गने ।
• िबिद्यालय ब्यवस्थिापन सिमित लगायत अन्य अिभभावकहरलाई आवश्यकता अनुसारि यस कायरक्रिमका वारिमेा  जानकारिी 

गरिाउने ।
• िबिद्यालय सुधारि योजनामा यस कायरक्रिमको वारिमेा उल्लेख गने ।
• िबिगत लामो समय देिख प्रतधानाध्यापक रिहेका िशिक्षक पे्रतमकुमारि रिाई उमेरिका कारिण अिनवायर  अवकास िलनु परिकेा रि नयाँ 

प्रतधानाध्यापक ईन्द्रकुमारि रिाई पिन िनकट भिवश्यमा पेशिा त्यागे्न मनशिाय रिाखेकाले अन्य िशिक्षकहर केिह अलमलमा परिकेा । 
• अिधकतम िबिद्याथिी सङ्ख्या कक्षा ६ मा ६५ रिहेको रि ई-पाटी ४५ वटा मात्र रिहेकाले एकीकृत िशिक्षणमा किठनाई परिकेो 

बिताएका ।

श्री गामा र माध्यिमक िबिद्यालय , गामा र 
िमितः १७ रि १८ असारि
भ्रमणमा सहभागी

1. सिरिना पीया
2. प्रतितष्ठा भट्टरिाई
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3. कायो पुरिी
4. टीकारिाज काकी

दोश्रो िदन कायो रि टीका मात्र

सम्पन्न गिरिएका कायर हर
• िबिद्यालयका सम्पुणर िशिक्षकहरको उपितीस्थितीमा यस भ्रमणको उदे्दश्यवारि ेजानकारिी रि त्यस िबिद्यालयमा सम्पन्न गिरिने २ िदनको 

कायरयोजना तयारिी ।
• िबिद्यालयको अलग्गै कोठामा िबिद्याथिीहरको आधारिलाईन सभे गिरिएको, कक्षा २ देिख ६ सम्मका िबिद्याथिीहर प्रतितकक्षा प्रतित 

िवषय ५/५ जनाका दरिले अग्रेजी रि गिणत िबिषयको ।
• कक्षा अवलोकन

o िशिक्षक – पुष्परिाज ढकाल कक्षा ५ अङ्ग्रेजी हप्ता  Giving Reasons  

o िशिक्षक – लमु सेपार कक्षा ३ िवज्ञान हप्ता १ जनावरि रि ितनका वासस्थिान
o िशिक्षक – रिोशिन रिाई कक्षा ४ अङ्ग्रेजी हप्ता ७ How many How much

o िशिक्षक – िवनोद तामाङ् कक्षा ६ गिणत हप्ता ५ समुह 
o िशिक्षक – दोजे सेपार अन्य िवषय िशिक्षण गनर थिालेकाले कक्षा िशिक्षण अवलोकन गनर नसिकएको रि िशिक्षक चन्द्रकुमारि 

शे्रष्ठ िबिद्यालय वािहरि रिहेकाले कक्षा अवलोकन गनर नसिकएको । 
• िबिद्यालय सभररि अपडेट गिरिएको । ई-पाटी अपडेटमा िबिद्यालयका िशिक्षकहरलाई न ैअभ्यास गरिाइएको ।
• तािलम िलएका अिधकाशि िशिक्षकहरले ई-पुस्तकालयको  प्रतयोग कम गने  गरिकेाले  केिह अष्पष्टता  रिहेकाले यसको वारिमेा 

जानकारिी िदद ैसबि ैिशिक्षकहरलाई प्रतयोगमा अभ्यास गरिाइएको । 

िबिद्यालयका रिाम्रा पक्षहर
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लागी अलग्ग ैकक्षाकोठाको ब्यवस्थिा गरिकेो ।
• िबिद्यालय प्रतशिासन तथिा िशिक्षकहरको असल िटम ।
• एकीकृत कक्षा िशिक्षणको आधारिभूर्त तािलम सकेरि तत्कालै िबिद्यालयमा ई-पाटी एिककृत कक्षा िशिक्षण सुर गरिकेो । 
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लागी अलग्ग ैरिटन तयारि गिरि सोिह अनुसारि िशिक्षण भईरिहेको ।
• िबिद्यालयमा रिहेका बििहरिा िबिद्याथिीहरलाई पिन ई-पाटी प्रतयोग गरिरेि िसक्ने वातावरिण िमलाईएको । 

सुधारि गन ुर पने / किठनाईका पक्षहर
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणको लागी तयारि गिरिएको कक्षाकोठामा शिैक्षिणक पाटी लगायत उिचत फिनरचरिको ब्यवस्थिा गनुरपने ।
• एकीकृत िशिक्षणको क्रिममा िबिद्याथिीहरलाई ई-पाटीका अितिरिक्त पाठ्यपुस्तक तथिा कापीको प्रतयोग पिन गरिाउनु पछिरर  ।
• तािलममा  सहभािग  नभएका  तरि  ई-पाठ  तयारि  भएका  कक्षा  रि  िवषयहर  िशिक्षण  गने  िशिक्षकलाई  तािलममा  सहभािग 

िशिक्षकहरसँग सहयोग िलएरि एकीकृत कक्षा िशिक्षण सुर गनर सुझाव िदइएको ।
• िनयिमत स्टाफ बिठैकमा यस कायरक्रिमका बिारिमेा छिरलफल गने ।
• ई-पाठ अिभलेख पुितीस्तकाको प्रतयोग गनरका साथिै अन्य अिभलेखहर अद्याविधक गने ।
• िबिद्यालय सुधारि योजनामा यस कायरक्रिमको वारिमेा उल्लेख गने ।
• िबिद्यालय ब्यवस्थिापन सिमित लगायत अन्य अिभभावकहरलाई आवश्यकता अनुसारि यस कायरक्रिमका वारिमेा जानकारिी 

गरिाउने ।
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बेिसलाईन सभेक्षण
िशिक्षामा सूर्चना तथिा सञ्चारि प्रतिवधीको प्रतयोग कायरक्रिम लागु भएका िबिद्यालयमा िनितीश्चत अविध पिछिर िबिद्याथिीहरुमा केकस्तो पिरिवतरन 
आयो भन्ने वारिमेा जानकारिी िलनु जररिी हुन्छिर । यसको लािग िबिद्याथिीहरको ई-पाटी प्रतयोग भन्दा अगाडीको अवस्थिा कस्तो िथियो भन्ने 
थिाहा हुनुपछिरर  । यिह प्रतयोजनका लािग सोलुखमु्बुि िजल्लामा यस शिैिक्षकशित्र देिख कायरक्रिम लागु भएका पाँचवटै िबिद्यालयहरमा बेिसलाईन 
सभे गिरिएको  िथियो  ।  िबिद्यालयमा आधािरित तािलमसँगै  गिरिएको  यस सभेमा  कक्षा २ देिख ६ सम्मका िबिद्याथिीहरलाई सहभािग 
गरिाइएको िथियो । अङ्ग्रेजी रि गिणत िबिषयमा गिरिएको सभेमा प्रतित िवषय ५/५ जना िबिद्याथिीहर रिहेका िथिए । 

केिह तितीस्वरिहरु

Figure 1 जनजागृती िनमािव केशिरिी शे्रष्ठ कक्षा िशिक्षणमा

Figure 2 जनजागृती िनमािव प्रतमोद ई-पाटीको पिहलो कक्षामा

Figure 3 जनजागृती िनमािव िशिक्षक मीश्री रिाई

Figure 4 गामार मािव िशिक्षक िवनोद तामाङ्

Figure 5 स्वणीम प्रतािव िशिक्षक कान्छिरी सेपार

Figure 6 गामार मािव बििहरिा िबिद्याथिीलाई ई-पाटी िसकाउँदै

Figure 7 िबिद्याथिी अभ्यासमा ब्यस्त

Figure 8 Base line survey

Figure 9 मेरिो खुल्यो िमस जनजाग ृती िनमािव

Figure 10 Baseline Survey
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