उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग
शिक्षामा गुणस्तर ष्ट्रिषय क्षेत्रको सुझाि सङ्कलनका प्रश्नािली
1

शिक्षामा गुणस्तर भन्नाले तपाई के बुझ्नु हुन्छ ? गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गनन के गनुन पलान ?

)क( सुरशक्षत ष्ट्रिद्यालय र शिक्षण ससकाइ िातािरण
2

ष्ट्रिद्यालय तथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र अन्तगनतका क्याम्पसहरूलाई कसरी सुरशक्षत बनाउन सष्ट्रकन्छ?

3

ष्ट्रिद्यालय तथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको सनमानण र व्यिस्थापन कायन व्यिस्थापन ससमसत, स्ितन्त्र सनकाय िा स्थानीय सरकार िा
अन्य कुनै सनकाय मध्ये कसले गनन उपयुक्त ठान्नु हुन्छ ?

4 बालबासलकाहरूका लासग ष्ट्रप्रय लाग्ने ष्ट्रिद्यालय बनाउन के गनुन पछन ?
5

ससकाइको लासग उपयुक्त िातािरण सनमानणका लासग असभभािकहरूले कसरी सहयोग गनन सक्दछन् ?

6

शिक्षालयहरूमा स्िच्छ र सरसफाइयुक्त िातािरण सनमानणमा क-कस्को कस्तो भूसमका रहन्छ ?

7

ष्ट्रिद्यालयमा पठनपाठन र ससकाइसम्बन्धी बाहेकका अन्य कायनहरू नगनन नगराउन के गनुन पलान ?

)ख( पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक
8 ितनमान अिस्थाको पाठ्यक्रम सनमानण प्रष्ट्रक्रया कस्तो लाग्छ ? यस प्रष्ट्रक्रयालाई अझ प्रभािकारी बनाउन के कस्तो सुधारको
आिश्यकता छ ? उक्त कायनमा प्रदे ि र स्थानीय सरकारको भूसमका के कस्तो हुन ु पलान ?
9 शिक्षालाई जीिन उपयोगी र व्यिहाररक बनाउन पाठ्यक्रममा के कस्ता ष्ट्रिषयिस्तु राख्न उपयुक्त हुन्छ ?
10 पाठ्यक्रममा स्थानीय ष्ट्रिषयिस्तु र ष्ट्रिष्ट्रिधतालाई कसरी समेट्न सष्ट्रकन्छ ?
11 पाठ्यपुस्तक तथा सन्दभन सामग्रीको ष्ट्रिकास, छपाइ तथा ष्ट्रितरणसम्बन्धी कायन सं घ, प्रदे ि, स्थानीय तहमध्ये कसले शजम्मेिारी
सलन उपयुक्त ठान्नु हुन्छ ? ष्ट्रकन ?
12 पाठ्यपुस्तक तथा सन्दभन सामग्रीको ष्ट्रिकास र प्रयोगमा के कस्तो सुधार गनन आिश्यक ठान्नु हुन्छ?
13

उमेरगत, कक्षागत र ष्ट्रिषयगत पाठ्यभार के कस्तो हुन ु पछन भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

)ग(परीक्षा एिं मूल्याङ्कन पद्धसत
14 ितनमान अिस्थामा कायानन्ियमा रहेका सनरन्तर ष्ट्रिद्याथी मूल्याङ्न प्रणाली, ले टर ग्रेसिङ प्रणाली, सेमेष्टर प्रणाली तथा
त्रैमाससक,अधनिाष्ट्रषक
न र िाष्ट्रषक
न परीक्षा प्रणालीको सं बन्धमा के कस्तो सुधार गनन आिश्यक छ ?
मूल्याङ्न पद्धसत र परीक्षाको सञ्चालन र व्यिस्थापन कायनमा सं घ, प्रदे ि र स्थानीय सरकारको भूसमका, शजम्मेिारी तथा
दाष्ट्रयत्ि के कस्तो हुन ु पछन ?
15 परीक्षा सञ्चालन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गनन ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, पाठ्यक्रम ष्ट्रिकास केन्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोिन, तथा
परीक्षा सनयन्त्रण कायानलयहरूको भूसमकामा के कस्तो सुधार आिश्यक छ ?
16 शिक्षालाई व्यिहाररक र जीिनउपयोगी

बनाउन मूल्याङ्कन प्रणाली के कस्तो सुधार गनुन पलान ?

)घ( शिक्षक सनयुशक्त र व्यिस्थापन
17 ष्ट्रिद्यालय तहका शिक्षक तथा कमनचारीको सनयुक्ती र बृशिष्ट्रिकाससम्बन्धी नीसत, ष्ट्रिसध र सं रचना के कस्तो हुन ु पछन ?
18 शिक्षक तथा कमनचारीको सनयुशक्त प्रकृयालाई कसरी व्यिशस्थत, प्रसतस्पधी र पारदिी बनाउन सष्ट्रकन्छ ?
19 सक्षम र योग्य व्यशक्तहरूलाई शिक्षण पेिामा प्रिेि गराउन र ष्ट्रटकाउन के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पलान ?
20 अन्य सङ्कायबाट स्नातक तथा स्नातकोिर गरे का ष्ट्रिद्याथीहरूलाई मात्र शिक्षा िास्त्र सङ्कायमा भनान गने व्यिस्था गदान कस्तो
होला ?
1

21

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय तहमा प्राध्यापन गननका लासग न्यूनतम िैशक्षक योग्यता एमष्ट्रफल िा सोसरह हुन ु पने व्यिस्था गदान के होला
?

22 ष्ट्रिसभन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आष्ट्रिक कले जहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षण सहायक तथा प्राध्यापकहरूको योग्यता परीक्षा
)eligibility test( सं बशन्धत ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनुदान आयोग िा अन्य स्ितन्त्र सनकाय मध्ये के बाट सञ्चालन
गनन उपयुक्त ठान्नु हुन्छ ?
23 शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको ज्ञान र सीप अध्याष्ट्रिधक गने र परीक्षण गराउने उपाय के हुन सक्ला ?
24 ष्ट्रिद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा क्याम्पस प्रमुखको छनौट प्रष्ट्रक्रया, सेिा, सतन र सुष्ट्रिधा कस्तो हुन ु पछन ?
25 शिक्षण पेिाको सम्मान, मान, मयानदा तथा गररमा बृष्ट्रद्ध गनन के गनुन पछन ?
)ङ( शिक्षक शिक्षा र तासलम
26 ष्ट्रिद्यालय तथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र अन्तगनतका सनकायमा कायनरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कमनचारीहरूको पेसागत क्षमता ष्ट्रिकास
गनन के कस्ता सनकायहरूबाट के कस्ता कायनक्रमहरू सञ्चालन गनुन पछन ?
27 शिक्षक, प्राध्यापक तथा कमनचारीहरूको सनरन्तर पेसागत क्षमता ष्ट्रिकास गनन सूचना तथा सञ्चार प्रष्ट्रिसध )ICT( को प्रयोग
कसरी गनन सष्ट्रकन्छ ?
28 शिक्षक, प्राध्यापकहरूको पेसागत बृशिष्ट्रिकास र ष्ट्रिद्याथीहरूको िैशक्षक उपलशधधलाई कसरी अन्तरसम्बशन्धत बनाउन
सष्ट्रकएला ?
29 शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले गने कक्षा शिक्षण तथा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनसम्बन्धी ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई समयसँग )

time on

task(

कसरी सुसनशित गनन सष्ट्रकएला ?

30 ष्ट्रिद्याथीहरूले दै सनक जीिनयापनका क्रममा ससकेका ज्ञान र सीपहरूलाई शिक्षणससकाइ ष्ट्रक्रयाकलापसँग कसरी जोिन
सष्ट्रकएला ?
)च( िैशक्षक सुपरीिेक्षण
31

ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय तथा अन्तगनतका सनकायहरूमा सञ्चालन गररने शिक्षणससकाइ लगायतका ष्ट्रक्रयाकलापहरूको िैशक्षक
सुपरीिेक्षण तथा सनरीक्षणसम्बन्धी कायनलाई कसरी अझ प्रभािकारी बनाउन सष्ट्रकएला ?

32 ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय तथा अन्तगनतका सनकायहरूमा गररने िैशक्षक सुपरीिेक्षण तथा सनरीक्षण प्रष्ट्रक्रयाको सं स्थागत सं यन्त्र र
उक्त कायनमा खष्ट्रटने जनिशक्तको पररचालन तथा योग्यतासम्बन्धी प्रािधान कस्तो हुनपु छन?
33 स्थानीय तहलाई ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन, सनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण प्रणालीलाई के कस्तो सं यन्त्र बनाएर प्रभािकारी बनाउन
सष्ट्रकएला ?
34 एक व्यिस्थापन ससमसतले एक भन्दा बढी ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन र रे खदे ख गने व्यिस्था गदान के होला ? एउटा अगुिा
ष्ट्रिद्यालयमा त्यस अन्तगनतका ष्ट्रफिर ष्ट्रिद्यालयहरूसमेतको प्रसतसनसधत्ि हुने गरी एउटै व्यिस्थापन ससमसत गठन गदान कस्तो
होला ?
35 शिक्षण सं स्थामा व्यिस्थापन ससमसत तथा असभभािकको रे खदे ख र शजम्मेिारी कसरी बढाउन सष्ट्रकएला ?
)छ( ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिसध, इन्जीसनयररि, गशणत )STEM(
36

ष्ट्रिद्यालय शिक्षामा कसत कक्षा दे शख ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिसध, इन्जीसनयररि तथा गशणत जस्ता ष्ट्रिषय असनिायन गनन उपयुक्त हुन्छ ?
यस्ता ष्ट्रिषयमा के कस्ता ष्ट्रिषयिस्तु अध्यापन गराउन उपयुक्त हुन्छ ?
2

37 ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र अन्तगनतका सनकायहरूमा सञ्चालन गररने ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिसध शिक्षाको शिक्षण ससकाइ ष्ट्रक्रयाकलाप
प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनन आिश्यक पने प्रयोगिाला, िैशक्षक सामग्री तथा जनिशक्तलगायतको व्यिस्थापन प्रभािकारी
रूपमा कसरी गनन सष्ट्रकएला ?
) ज( अन्य
38 गुणस्तरीय ष्ट्रिद्यालय शिक्षा तथा उच्चशिक्षा प्रदान गने सम्बन्धमा तपाईको थप के सुझाि छ ?

3

