
कक्षा १-३ को एकककृत पाठ्यक्रम प्रवोकिकरण काययशालाको प्रकतवेदन- 

२०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आयोजक 

कलख ुगाउँ काययपाकलकाको कायायलय 

आिारभतू तथा माध्यकमक कशक्षा कायायलय 

ओखलढुुंगा । 



 

❖ पररचय: कमकत २०७७ माघ ११ र १२ गते कशक्षा कवकास तथा समन्वय इकाइले कजल्लाकभत्रका कशक्षा अकिकृत र 

कक्षा १-५ मा अध्यापनरत कशक्षकहरुलाई बोलाइ कक्षा १-३ को एकककृत पाठ्यक्रम प्रवोकिकरण काययशालाबाट 

सबै पाकलकाका लाकग प्रकशक्षक तयार गरी माघ मकहनाकभत्र प्रवोकिकरणको कायय सम्पन्न गरर सक्ने भने बमोकजम 

कलख ुगाउँपाकलकाको आिारभतू तथा माध्यकमक कशक्षा कायायलयले पाकलकाकभत्र रहकेा कक्षा १-५ मा अध्यापनरत 

कशक्षकहरुलाई कमकत २०७७/१०/२१,२२ र २३ गते पाठ्यक्रम प्रवोकिकरणको कायय सम्पन्न गयो ।  

❖ उद्दशे्य :-  

• कक्षा १-३ मा अध्यापनरत कशक्षकहरुलाई पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी कदने ।  

• पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार कशक्षण कसकाइ प्रकक्रया,मूल्याुंकन प्रकक्रया लगायतका काययहरु गनय सहयोग 

पगु्ने ।  

• एकककृत पाठ्यक्रमको अविारण र ममय अनसुार कायय गनयका लाकग अकभप्रेररत गने ।  

❖ काययक्रमको नाम: 

❖ कक्षा १-३ को एकककृत पाठ्यक्रम प्रवोकिकरण काययक्रम  

❖ सञ्चालन भएको स्थान  

 कलख ुगाउँपाकलकाको सभाहल । 

❖ अवकि: 

 कमकत २०७७ माघ २१,२२ र २३ गते । 

❖ सहभागी : 

 कलख ुगाउँपाकलका अन्तगयत २२ वटा सामदुाकयक कवद्यालयहरुका कक्षा १-३ मा अध्यापनरत  कशक्षकहरु । 

❖ प्रकशक्षक: 

 तपकशल अनसुार प्रकशक्षकहरु हुने- 

१. अशोक कघकमरे (कशक्षा अकिकृत, कलख ुगाउँ काययपाकलका) 

२. पोकल बहादरु मगर  (कशक्षक) 

 

❖ समय तालिका 



 

 

 

सत्र समय पकहलो कदन दोस्रो कदन तेस्रो कदन 

१ १०:१५-

११:४५ 

• उद्घघाटन र काययक्रम पररचय 

• राकिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ 

• एकककृत पाठ्यक्रमको अविारणा 

• आिारभतू तह कक्षा १-३ को 

एकककृत पाठ्यक्रम 

• व्यवहार कुशल सीपको पररचय र 

एकककृत पाठ्यक्रममा समावेश 

गररएका व्यवहार कुशल सीपहरु  

• नेपाली कवषय क्षेत्रको 

पाठ्यक्रम कशक्षक 

कनदकेशका,कवद्याथी 

काययपसु्तकको पररचय 

र प्रयोग कसकाइ 

कक्रयाकलाप छनौट र 

प्रयोग,कसकाइ 

सहजीकरण,कवद्याथी 

मलू्याुंकन र कशक्षण 

योजना  

• हाम्रो सेरोफेरो कवषय 

के्षत्रको पाठ्यक्रम 

कशक्षक कनदकेशका 

कवद्याथी कायय 

पसु्तकको पररचय र 

प्रयोग कसकाइ 

कक्रयाकलाप छनोट 

र प्रयोग,कसकाइ 

सहजीकरण,कवद्याथी 

मलू्याुंकन र कशक्षण 

योजना  

 ११:४५-

१२:०० 

कचया कवश्राम कचया कवश्राम कचया कवश्राम 

२ १२:००-

१:३० 
• कथममा आिाररत एकककृत कसकाइ 

सहजीकरण प्रकक्रया(व्यवहार कुशल 

सीप समेत समावेश भएको) 

• नेपाली कवषय क्षेत्रको 

नमनुा 

कशक्षण/सहजीकरण 

कक्रयाकलाप प्रदशयन र 

अभ्यास 

• हाम्रो सेरोफेरो कवषय 

के्षत्रको नमनूा 

कशक्षण सहजीकरण 

कक्रयाकलाप प्रदशयन 

र अभ्यास  

 १:३०-

२:०० 

खाजा कवश्राम खाजा कवश्राम खाजा कवश्राम 

३ २:००-

३:३० 

• अङ््गरेजी कवषय के्षत्रको 

पाठ्यक्रम,कशक्षक कनदकेशका,कवद्याथी 

काययपसु्तकको पररचय र 

प्रयोग,कसकाइ कक्रयाकलाप छनोट र 

प्रयोग कसकाइ सहजीकरण,कवद्याथी 

मलू्याुंकन र कशक्षण योजना  

• गकणत कवषय क्षेत्रको 

पाठ्यक्रम,कशक्षक 

कनदकेशका,कवद्याथी 

काययपसु्तकको 

पररचय र 

प्रयोग,कसकाइ 

सहजीकरण,कवद्याथी 

मलू्याुंकन र कशक्षण 

योजना  

• कक्षाकोठामा 

आिाररत कवद्याथी 

मलू्याुंकन सम्बन्िी 

प्राविान र यसको 

प्रयोग 

४ ३:३०-

५०० 

• अुंरेजी कवषय के्षत्रको 

नमनुा,कशक्षण/सहजीकरण 

कक्रयाकलाप प्रदशयन र अभ्यास 

• गकणत कवषय क्षेत्रको 

नमनुा 

कशक्षण/सहजीकरण 

कक्रयाकलाप प्रदशयन र 

अभ्यास 

• स्थानीय पाठ्यक्रम 

कवकास तथा 

कायायन्वयन 

• समापन 



 

❖ खचय कववरण: 

क्र.सुं सहभागी 

सुं 

सहजीकरण 

पाररश्रकमक 

सहभागी 

यातायात 

खचय 

खाजा/खाना 

खचय 

मसलन्द/तथा 

शैकक्षक  

सामरी  

सहयोगी 

कमयचारी  

प्रकतवेदन जम्मा 

१ २२ ५१०० २३१०० १६०९० ३६०० ५१० १००० ४९४०० 

❖ प्राप्त नकतजा: 

यस काययक्रमको अन््यमा सहभागीहरुले एकककृत पाठ्यक्रमको अविारणा,यसका उद्धेश्य,आवश्यकता,मह्व 

लगायतका कवषयवस्तकुो जानकारी प्राप्त गरी यसलाई कशक्षण गने कवकि र पद्धकतका बारेमा ज्ञान हाकसल गरी आ-

आफ्ना कवद्यालयमा गई उक्त तहमा अध्यापन गने कशक्षकहरुलाई कसकाइ काययकलाप र मलू्याुंकन प्रकक्रयामा 

सहजीकरण गरी कसकाइ प्रकक्रयामा गणुस्तर ल्याउन सक्ने दकेखन्छ ।   

 

 

 

 

 

कमकत 

पकहलो सत्र 

१०:०० - 

१२:०० सम्म 

 

 

 

 

 

 

कचया 

समय 

१२:००- 

१२:२० 

दोस्रो सत्र 

१२:२० -

२:०० 

 

 

 

 

खाजा 

समय 

२:००-

२:३० 

तेस्रो सत्र 

२:३०- ३:३० 

चौथो 

सत्र 

३:३०- 

४:३० 

 

 

 

 

 

कचया 

समय 

४ 

बजेपकछ 

२०७७-१०-

२१ 

अशोक पोकल पोकल अशोक 

२०७७-१०-

२२ 

पोकल अशोक पोकल अशोक 

२०७७-१०-

२३ 

पोकल अशोक पोकल अशोक 

  प्रकतवेदन गन े

  अशोक कघकमरे 

कशक्षा अकिकृत 


