
ई  -        पाटी एकीकृत िशकण भइरहेका िवदालयहरको अनुगमन २०६९  

                                                      िवदालयको नाम ठेगानाः अनुगमन गिरएको िमितः

१ . ककािशकण  अवलोकन

•         िशककले कका कसरी वयविसथत ढंगले सञालन गरकेो छ ?         सबल र सुधार गनर सिकने दवुै पकहरको िटपोट
  गनुरहोस् ।

•         िशककले िवदाथीलाई िदएको िनदेशन सपष छ िक छैन ?    उदाहरणहर िटपोट गनुरहोस् ।

•  िवदाथीहरले ककामा िसकनमा चाख  िदएका छन ्?    उदाहरणहर िटपोट गनुरहोस् ।

•            िशककले पढाइ रहेको बेला िवदाथीहरले पितिकया जनाइ रहेका छन् िक छैनन् ? (   जसतःै पशन सोधने,  जवाफ
िदने,   िटपोट गने आिद)       कित पितशत िवदाथीहरले पितिकया जनाइरहेका छन् ?      बाँिक िवदाथीहर के के कारणले
पित    िकया नजनाएको पाइयो (   िशककले हौसला निदएको,    पाठ पित धयान निदएको,  पाठ नबुझेको,  डरको कारण) ?

•         कका िशकणलाई रोचक बनाउन िशककले के के गरकेोछ ?

•          िबदाथीहरलाई हेदार वा ितनको वयवहारले िसकनमा उतसािह भएको देिखनछ ?    कित पितशत जित िवदाथीहर 
   उतसािहत भएको देिखनछ ?

1



•       एकीकृत िशकण सफल भयो िक भएन ?          सबल र सुधार गनुर पने दवुै पकहर िटपोट गनुरहोस् । 

•        पाठयोजना लगायत के के सामगीहरको पयोग भएकोछ ? 

• ई-        पाठ अिभलेख पुिसतकाको पयोग भएको छ छैन ? 

२  .    तथया ंक िववरण  
•   ककागत िवदाथी संखया

कका १ 
(  केटा  /  केटी  )  

२ 
(  केटा  /  केटी  )  

३ 
(  केटा  /  केटी  )  

४ 
(  केटा  /  केटी  )  

५ 
(  केटा  /  केटी  )  

६ 
(  केटा  /  केटी  )  

 िवदाथी
संखया

•    िवदालयमा भएको अिभलेख (see question #3)
िवषय एकीकृत 

पाठयोजना
ई-  पाठ पयोग   कका बािहर ई-  पाटी पयोग पािविधक 

समसया
 पाप सामगी

छ/छैन

•       िवदालयमा पाप भएका उपकरणहरको सङखयातमक िववरण
सामगी  जममा संखया  चालु अवसथामा  िविगएर िवदालयमा 

रहेका
  ममरतका लागी लिगएका अनय

ई-पाटी

चाजरर

यिुपयस

वयािटर

सभरर

………
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•   अनय सचुनाहर
  पधानाधयापक फेरीएको

भए
    तािलम पाप िशककले छाडेको भएमा    नयाँ िशकक आएको भएमा  फोकल िशकक

नाम नाम   नाम र िवषय नाम

 समपकर नमवर नाम

 हाल ई-       पाटी एकीकृत िशकण गिररहनु भएका िशकक संखयाः

३  .      एकीकृत िशकण समविनध जानकारी  

• ई-       पाठहरको पयोगमा केिह किठनाइ छ िक ?    भएमा के के (non-technical)

• ई-          पाटी एकीकृत िशकण गनरमा केिह किठनाइ परकेो छ िक ?   भएमा उलेख गने

• ई-        पाटी एकीकृत िशकणको कका सञालन कसरी भइरहेको छ?  हरके िदन,        अलगगै रिटन वनाएर वा अनय कुनै िविध
          भए उलेख गने । ककाकोठा बसाई वयवसथापन कसरी गिरएको छ ?

•            एकीकृत िशकणको कममा समय तथा आवाज वयवसथापनमा केिह चनुौितहर छन् िक ?

• ई-      पाटी पयोग पिछ िवदाथीहरमा देिखएका सकारातमक/   सुधारातमक पकहर (note the verbatim)

•               एकीकृत िशकणको कममा िशकक िनदेिशका र पाठ िववरणको पयोगबाट कितको सहयोग पाप भएको छ ?
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•               सहकमी िशककहर बीच समय समयमा कका अवलोकन तथा पृषपोषण िलनेिदने गिरएको छ या छैन ?   गिरएको छ
     भने कसता पृषपोषणहर िथए होला ।

•                िनयिमत सटाफ बठैक वा अनय समयमा िशककहर बीच एकीकृत िशकणको वारमेा छलफल र अनुभव आदानपदान
     हुने गरकेो छ या छैन ?         छ भने कसता अनुभवहर पसतुत भएका िथए होलान् ? (review minute reports)

• ई-               पाटी एकीकृत िशकणको कममा देिखएका समसयाहर र ितनको समभािवत समाधानका उपायहर के के हुन
 सकलान् ?

•   हाल िवदालयमा ई-            पाटी लगायतका उपकरणको सुरिकत तथा पभावकारी पयोगका लािग के कायरहर गिरएका छन् 
?

•  िवदालयमा ई-       पुसतकालयको पयोग कसरी पयोग भइरहेको छ ?   कका िशकणमा/  फुसरदको समयमा/   अविध अनय
      ककाका िवदाथी वा अिभभावकहरका लागी ।

• िवदालय वयवसथापन सिमित तथा िशकक-अिभभावक संघले आफ्नो िनयिमत बठैकमा ई-पाटी समबनधी 
समसयाहर छलफल गरकेा छन्? छन् भने ती समसयाहर कसरी समाधान गरकेा छन्?

•    िवदालय सुधार योजना (SIP)  मा ई-        पाटी कायरकमबारे उलेख भएको छ िक छैन ?    नभए िकन नगिरएको ?

४  .     उपकरणहरको पािवधीक अवसथा  
•  कितओटा ई-  पाटीहरको ई-      पाठ वा अनय िकयाकलापहर हराएकोछ ?

•   कुनै एक ई-    पाटीको मदतवाट अनय ई-       पाटी अपडेट गने जनशिक कितजना हुनहुुनछ ?

•   हाल कितओटा ई-पाटी,         चाजरर वा अनय उपकरणहर काम नलागे गिर िविगएकाछन्
उपकर

ण
कितओटा  के भएको  कसरी भयो    वनाउन कोिशस भयो िक

ई-पाटी
चाजरर
….
……
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  अनय केिह भएमा

 अनगुमनमा सहभागीहरः
१.
२.
३.
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