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Why eSchool ?



ଓଡିଆ ମିଡିୟମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫମମ I

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍େକି୍ତଗୟ ଆଧାରିୟ ଶକି୍ଷଣ

୩୬୫ ଦିନର ଶକି୍ଷଣ ଅବଧ ି (Learning 
Validity ) ସହତି ଏହା ଅତି ସଲୁଭ
ମଲୂୟରର ଉପଲବ୍ଧ |

Class  V ରୁ Class  X ରେଣୀ ପର୍ଯମୟନ୍ତ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ eSchool  ରର
ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସୁ୍ତ ଅଛି I

ଉପଲବ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ :- ଗଣତି, ବିଜ୍ଞାନ, 

ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ (ଇତିହାସ ଓ

ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୂରଗାଳ ଓ
ଅର୍ମନୀତ)ି, ଇଂରାଜୀ

eSchool  ରରାଗ୍ରାମର ମଖୁ୍ୟ feature 
ଗଡୁିକ ରହଲା : (1)ଇଣ୍ଟରାକ୍ିିଭ୍ ଶକି୍ଷଣ
ମଡୁୟଲ୍ | (Interactive learning 
modules) (2) ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସମଦୃ୍ଧ

ଭିଜଆୁଲ୍ ବିଷୟବସୁ୍ତ ( Visually rich 
content ) I

ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇ ଁଆରସସରମଣ୍ଟ୍ ଟାଇପ୍ ରଟଷ୍ଟ
ଓ ବିରେଷଣ ରିରପାଟମ (analysis report) ତର୍ା
Reading Material (ପଠ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ)
ରହଛିି



eSchool ମାଧ୍ୟମରର, ରରତୟକ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରବମାତ୍ତମ ଶକି୍ଷା
ପାଇପାରିରବ I

ତ୍େତ୍୍ନାତ୍ ାଜି ଭିତି୍ତକ ଶକି୍ଷଣ ବ୍େବ୍ସ୍ଥା

OKCL  Learning Companion ଆପ୍
ରରତୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ଏକ

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକି୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଷିୃ୍ଟ ପାଇ ଁ

ସରବମାତ୍ତମ ବିଷୟ ବିରଶଷଜ୍ଞ, ରର୍ଯକିୁ୍ତବିଦୟା, 
ମଲି୍ମିିଡିଆ କରଣ୍ଟଣ୍ଟ୍ / ବିଷୟବସୁ୍ତ ଏକତ୍ର
କରର |

ଆମର ଲକ୍ଷୟ ରହଉଛି ରରତୟକ ରକାରର

ଶକି୍ଷାର୍ମୀ ପାଇ ଁବୟକି୍ତଗତ ଶକି୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା
ସଷିୃ୍ଟ କରିବା I

eSchool ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଏମିତି ଏକ

ଶକି୍ଷଣ ପ୍ଲାଟଫମମ ରର୍ଯାଗାଇର୍ାଏ,
ରର୍ଯଉଠଁ୍ାରର ରସମାରନ ନିଜସ୍ୱ ଗତିରର

ଆତ୍ମନିଭମରଶୀଳ ଓ ଉତ୍ସାହତି ରହାଇ
ପାଠ୍ପଢି ପାରିରବ I



PEDAGOGY (ଶକି୍ଷାଦାନ ରଣାଳୀ )

Concept 

(ଧାରଣା)

Utility

(ଉପରର୍ଯାଗିତା)

Cognition

(ଜ୍ଞାନ)

ଶକି୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶକି୍ଷା

6

ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା - 'ଶକି୍ଷକ' ରୁ 'ରମଣ୍ଟର'



ଏର୍ରିର କ’ଣ ଅଛି?

Multimedia-based 
Explanation Videos

(ମଲି୍ମିିଡିଆ-ଆଧାରିତ

ବୟାଖ୍ୟା ଭିଡିଓ)

Video Lectures by Subject 
Experts

(ବିରଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ

ରଲକ୍ଚର୍|)

Assessment Type Content

(ମଲୂୟାଙ୍କନ ରକାର

ବିଷୟବସୁ୍ତ )

Reading Material

(ପଠ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ )
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eSchool ତ୍ର ଥବି୍ା ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତ

ସାହତିୟ ବିଷୟଗଡିୁକ ପାଇ ଁ(ର୍ଯର୍ା: ଓଡିଆ, ସଂସ୍କତୃ ଓ ହନି୍ଦୀ) -ଆରସସରମଣ୍ଟ୍ ଟାଇପ୍ କରଣ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଓ ପଠ୍ନ

ସାମଗ୍ରୀ (Reading Material) ଉପଲବ୍ଧ I 

ଆଗକୁ କାହାଣୀ ଭିତି୍ତକ ବିଷୟବସୁ୍ତ (Storyline based subject content) ଅନ୍ତଭମୂ କ୍ତ ରହବ I



ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବ୍ଂ ସପ୍ତମ ତ୍େଣୀ

ବ୍ଷିୟ ଭିଡିଓ କତ୍େଣ୍ଟ୍
ଆତ୍ସସତ୍ମଣ୍ଟ୍ ୋଇପ୍

ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତ

ଗଣତି

ବିଜ୍ଞାନ

ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ

(ଭୂରଗାଳ ଏବଂ ଇତିହାସ ଓ

ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ

ଇଂରାଜୀ

ଓଡିି଼ଆ -



ଅଷ୍ଟମ, ନବ୍ମ ଏବ୍ଂ ଦଶମ ତ୍େଣୀ

ବ୍ଷିୟ ଭିଡିଓ କତ୍େଣ୍ଟ୍
ଆତ୍ସସତ୍ମଣ୍ଟ୍ ୋଇପ୍

ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତ

ଗଣତି (ବୀଜଗଣତି ଏବଂ ଜୟାମିତି )

ବିଜ୍ଞାନ (ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ

ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ

(ଭୂରଗାଳ ଓ ଅର୍ମନୀତି ଏବଂ ଇତିହାସ ଓ

ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ)

ଇଂରାଜୀ

ସଂସ୍କତୃ / ହନି୍ଦୀ (ରକବଳ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ

ପାଇ)ଁ , ଓଡିି଼ଆ
-



ଅନ ାଇନ୍ ପ୍ଲାେଫମମ

ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ରୁ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗଡୁକି

ଆରେସ୍ ରହାଇପାରିବ ର୍ଯାହା Google Play

ରଷ୍ଟାରରୁ ଡାଉନରଲାଡ୍ ରହାଇପାରିବ |



ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଭିଡିଓ ଲର୍ଣ୍ଣଂ ମୟାରଟରିଆଲ୍ ରଦଖ୍ବିା !
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ଦଶମ ରେଣୀ : ବୀଜଗଣତି - ସମାନ୍ତର ରଗତି
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ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସି୍ଥତି ସହତି ଗଣତି ଶଖି୍ବିା (Learning Math with real life situation)



ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀ : ଜୟାମିତି - ଅଙ୍କନ

15
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ଭିଡିଓ ରଲକ୍ଚର (ଜୟାମିତି)



ପଞ୍ଚମ ରେଣୀ : ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ - ସାମାଜିକ ସରୁକ୍ଷା

17
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ଦଶମ ରେଣୀ : ବିଜ୍ଞାନ - ଶ୍ୱସନ

19
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ମଲି୍ମିିଡିଆ ବିଷୟବସୁ୍ତ (ବିଜ୍ଞାନ)



ଷଷ୍ଠ ରେଣୀ : ବିଜ୍ଞାନ - ବସୁ୍ତ ଓ ପଦାର୍ମର ପରିବତ୍ତମନ

21
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ସପ୍ତମ ରେଣୀ : ଇଂରାଜୀ - LESSON 2 (HOW POOR WE ARE ?) 
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24

ମଲି୍ମିିଡିଆ ବିଷୟବସୁ୍ତ (ଇଂରାଜୀ)



ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ହାଡମ ସ୍ପଟ୍
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ରବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାର ରଦଶମନ (Demonstration of Experiments)



ଆରସସରମଣ୍ଟ୍ ଟାଇପ୍ ବିଷୟବସୁ୍ତ (ASSESSMENT TYPE CONTENT )
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ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ମଲୂୟାଙ୍କନ

(Self Assessment ) ମାଧ୍ୟମରର ଶଖି୍ବିାର

ସରୁର୍ଯାଗ ପାଇରବ I

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଚ୍ୟାରଲଞି୍ଂ ତର୍ା ଅଭିନବ ରଶ୍ନର

ସମାଧାନ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇରବ I

ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ(Self-
confidence) ବଢାଇର୍ାଏ I

ଆତ୍ସସତ୍ମଣ୍ଟ୍ ୋଇପ୍ ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତ (Assessment Type content )

ଆରସସରମଣ୍ଟ୍ ଟାଇପ୍ କରଣ୍ଟଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ ଜାଣପିାରିବା ରର୍ଯ’ - ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରର ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ରରୟାଗ

କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହି ଁଏବଂ ଅନୟ ବିଷୟଗଡିୁକୁ ବୁଝିବାରବରଳ ରସମାରନ ରଗାଟିଏ ବିଷୟ ହାସଲ କରିର୍ବିା ଜ୍ଞାନକୁ

ବୟବହାର କରିପାରିରବ କି ନାହି ଁI

ଏହା ସଜୃନଶୀଳ ଚ୍ିନ୍ତାଧାରା

(Creative Thinking)କୁ ରରାତ୍ସାହନ
ରଦଇର୍ାଏ I

ପରୀକ୍ଷାରର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖ୍ି

ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ମ ରହବା



ଆରସସରମଣ୍ଟ୍ ଟାଇପ୍ ବିଷୟବସୁ୍ତ ରର କ’ଣ ଅଛି ?
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ରଶ୍ନ ବୟାଙ୍୍କ ଓ ସରଳ ଇଣ୍ଟରରଫସ୍

ରଶ୍ନ ବୟାଙ୍୍କ -୩୦,୦୦୦ + ରଶ୍ନାବଳୀ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ତାଙ୍କ ସବୁିଧାଜନକ ସମୟରର ରଟଷ୍ଟ୍

ରଦଇପାରିରବ

ରସମାରନ ସ୍ମାଟମ ରଫାନ ଜରିଆରର ଅତି ସହଜ ରର ରଟଷ୍ଟ

ରଦଇପାରିରବ I 

ଏକ ନମନୁା ରଶ୍ନ



ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ (Ranking)

ରଟଷ୍ଟ୍ ରର ଭାଗ ରନଇର୍ବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ମାନଙ୍କ ଉପରର ଆଧାର କରି ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ

ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଫଳାଫଳ

ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ



ରଶ୍ନଗଡୁିକର ସମାଧାନ ଏବଂ ବିଷୟ ଆଧାରିତ

ବିରେଷଣ(Solution & Subject wise Analysis)

ସଠ୍କି,୍ ଭୁଲ ଏବଂ ରଚ୍ଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଇନର୍ବିା

ରଶ୍ନଗଡୁିକର ସଂଖ୍ୟା

ବିରେଷଣ ରିରପାଟମ ( Analysis report)



ରଶ୍ନ ଗଡୁିି଼କ Bloom’s ଟୟାରୋରନାମି ଉପରର ଆଧାରିତ

ରରତୟକ ବିଷୟର ରଶ୍ନଗଡୁିକ ଫୁଲର

ଟୟାରୋରନାମି ଉପରର ଆଧାରିତ |

Remembering, Understanding, Applying, 
Analysing, Evaluating and Creating ଉପରର
ଆଧାର କରି ରଶ୍ନଗଡିୁକ ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି |

Bloom’s ଟୟାରୋରନାମି



READING MATERIAL (ପଠ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ)
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TESTIMONIALS
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