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विद्यालयहरुमा प्रयोग हुन सक्ने विज्ञान, प्रविवि, इवजिवनयरिङ्ग ि गवित (STEM) वसकाई 

सामावि वनमााि प्रवतयोवगता; कायाक्रम वि.ओ.आि. (TOR): २०७९ 

 

१. परिचय 

नेपाल सरकार शिक्षा, शिज्ञान ा ा रविशिशम ्त्रालालोक  शविकृा काोयक्र् “शिश्वशिद्यालोका शिद्या ीहरु शिच (STEM 

Materials सम्ित्रामी) रविशावपमायसगँ सम्िशत्रामा काोयक्र् संचालन” सम्ित्रामी काोयशिमी्ा उल्लेशिा शि.ओ.आर. (TOR) 

क  रुप्ा ोसलाई ग्रहण गररने छ । ोस TOR शिद्या ीहरुलाई रविशाो शगााक  िारे्ा  प वपष्ट पानय र ्लु्ोाङ्कनकाायहरुलाई 

सहशिकरणक  शनशम्ा ाोार पाररएक  ह  ।  

आि शिज्ञान, रविशिशम, इशत्रािशनोररङ्ग र गशणा शिषो्ा शिद्या ीहरुक  आकषयण िउाउन ुपनेछ र ाी शिषो सशिल सँग 

पउाउन ो ेष्ठ रविो गात््क शसकाई सा्ाशग्रहरुक  आिश्ोकाा ्हिषु गररएक  छ । ोवाा शसकाई सा्ाशग्रहरु ्ौशलक ज्ञान्ा 

आमाररा, व ाशनो श्र ा र साघनिाि शन्ायण हुन सके दरु दराि्ा रहकेा गाँउ िशवाका वकूलहरु्ा स्ेा सशिलै उपलब्म 

हुने दशेित्राछ । त्ोसैगरी ोस काोय्ा नेपालका उच्च शिक्षा्ा अध्ोोनरा शिद्या ीहरुलाई रविो ग गनय सके उशनहरु्ा 

निरवििायनीो क्ष्ाा अशविशृधि  हुन ेवएक ले ोस िषयक  रविशाो शगााक  शिषो/श ् “STEM शसकाई सा्ाग्री शन्ायण” ाो 

गररएक  छ ।  राशरिो शिज्ञान, रविशिशम ा ा निरवििायन नीशा २०७६ क  उद्दशे्ो परुा गनय ोस काोयक्र्ले िेिा पगु्ने शिश्वास 

शलइएक  छ ।  

२. STEM वसकाई सामावि 

STEM शसकाई स्ाशग्र वत्रानाले ोवाा सा्ाशग्रहरु हुन िसले शिद्या ीहरुलाई शिज्ञान, रविशिशम, इशत्रािशनोररङ र गशणा 

शिषोहरू र्ाइल  ाररकाले िझु्न, शसक्न र पउ्न ्दा गदयछ । शिद्यालोहरू्ा ोवाा शिक्षा सा्ाशग्र्ा आमाररा शिक्षाले 

शिद्या ीहरूलाई िजै्ञाशनक ाथ्ो र शसधि ात्रााहरू पत्ता लगाउन र िझु्न ्ाल ह इन, ठूल  अिं्ा सकारात््क व्ोिहारलाई 

उत्रविेररा गनय, स च्ने नोाँ ाररकाहरू अपनाउन, रविकृशाका शिज्ञासालाई सत्रााुष्ट पानय, सीपहरू िउाउन, आल चनात््क स च 

अभ्ोास गनय, आशद ्द्दा गदयछ । ोसले आमारवाु क्ष्ाा अशविशृधि  गदयछ र ोस शकशस्क  शिक्षाले उशनहरुक  आत््-

शिश्वास स्ाे िउ्ने अपके्षा शलन सशकत्राछ ।  

ोवाा शसकाई सा्ाशग्रहरु ोस रविशाो शगााक  शनशम्ा कक्षा ५-१० सम््का शिद्या ीहरुलाई नपेाल सरकारिाि शनमायरण 

वएक  पाठ्ोक्र््ा आमाररा हुन ुअशनिाोय हुनेछ ।  
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३. वसकाई सामािीको साजदवभाकता 

शिश्वशिद्यालोका शिद्या ीहरु शिच शििाईन रविशाो शगाा सञ्चालन सम्ित्रामी काोयशिमी, २०७९ ्ा ा शकए 

ि् शि्क  शनिेदनक  सा सा ै रविशाो शगाा्ा वाग शलने शिद्या ी िा शिद्या ीक  स्हुले आफूले रविवााि गरेक  STEM 

शसकाई सा्ाशग्रक  शिद्यालो्ा उपो शगाा िा सात्रादशवयकाा पष्ु्टोाँई गनय ोस TOR क  अनसुचूी – १ ्ा रहके  फार् स्ाे 

वरी िझुाउन ुपनेछ । शिद्या ीहरुले रविवााु गरेका स च (Idea) पशहल  चरण्ा काोयशिमी्ा उल्लेि गरीए ि् शि् ा ा 

द स्र  चरण्ा ोसै शि.ओ.आर. ्ा उल्लेि वए ि् शि् ्लु्ोाङ्कन गररनछे । ोस सम्ित्रामी कुनै िानकारी आिश्ोक परे 

शिक्षा, शिज्ञान ा ा रविशिशम ्त्रालालोक  शिज्ञान रविशिशम ्हािािा्ा सम्पकय  राख्न सशकने छ ।  

शसकाई सा्ाशग्रका आमारवाू शसधि ात्राा शनम्न ि् शि् हुने अपके्षा शलइएक  छ ।  

 शसकाई सा्ाग्री दशेिने िा दिेाउन ेिवाु ्ाल हुन ुवत्रादा अशमका् शिद्या ीहरु र शिक्षक कसरी शसकाई शिशम्ा 

ि शिन सक्दछन ्त्ोसका शिषो्ा स ची शििाइन गररन ुउपोकु्त हुनछे ।  

 शसकाई स्ाग्री रविो ग गदाय शिद्या ीहरु पशहले सतु्रान/ेिझु्ने, त्ोस पशछ सनुेक  कुरा सशम्झने र अत्रात्ो्ा सम्झेका 

कुराहरुक  आमार्ा केशह कृोाकलाप गरी शिद्या ीहरुक  सम्िशत्रामा शिषोक  ज्ञान र आत््शिश्वास िउ्न े

शसधि ात्राा्ा आमाररा वएर शििाइन गररन ुपदयछ ।  

 शसकाई सा्ाशग्र कक्षा ५ – १० सम्् STEM शिषोका कुन ैपाठ िा पाठ्ा आमाररा शक्रोाकलापसँग सम्िशत्रामा 

हुन ुपनछे ।  

 

४. वििाइन प्रवतयोवगतामा भाग वलने विद्यार्थीहरुलाई सझुाि 

कक्षा ५- १० सम््क  पाठ्ोपवुाक्ा STEM शिषोसँग सम्िशत्रामा शिषोहरु अध्ोोन गने । ाी पाठ्ा आमाररा 

वएर पउ्ने शिद्या ीहरुलाई कसरी कुनै एक शिषो-िवाुक  ज्ञान अशविशृधि  गनय कुनै शसकाई सा्ाशग्र (STEM toolkit) 

शन्ायण गनय सशकत्राछ स च्ने । त्ोवाा सा्ग्री सके सम्् व ानीो वार्ा उपलब्म सा्ानहरुिाि शन्ायण गनय सशकन े गरी 

शििाईन ाोार गने । सके सम्् सशिला ्ेकाशनिम्स (Mechanisms) वएका सा्ाशग्रहरु िनाउन उत्रविेररा हुने ।  शसकाई 

सा्ाग्री रविो ग गदाय शिक्षकक  शिम््ेिारी के र शिद्या ीहरुक  शक्रोाकलाप के हुन ेरविष्ट हुन ुपदयछ ।  

आफूले शन्ायण गन ेसा्ानक  िारे्ा आफ्न  कक्षा िा क्ोाम्पसका अत्राो सा ीहरुलाई सनुाई िउी्ा ३ िनाक  

स्हु िनाउने । एक्लै गने सके स्हु निनाए पशन हुने । आफूले अध्ोोन गने िशैक्षक संव ा्ा आफूलाई त्ोस का््ा ्द्दा 
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गनय सक्ने ्ेत्रािर (शिक्षक) र ज्ने र फार्हरु वन े। पशहल  फार् क्पाम्पस रवि्िुिाि शविकृा गराउने, द स्र  आफ्न  ्ते्रािरिाि 

शविकृा गराउन े। दिैु फार्हरु वरी e-mail िा हुलाक िाि ा शकएक  ठेगाना्ा पठाउने र नशािाक  रविशाक्षा्ा िवन े।  

५. सहयोग िकम ि अवजतम मुल्याङ्कन 

ोस आश यक िषयक  सहो गक  अशमका् शस्ा नेरु एक लाि (१,००,०००/-) ाो गररएक  छ । शसकाई 

सा्ाशग्रक  अनु् ाशना लागा ि् शि् रविदान गररन ेसहो ग ा ा रवि त्साहन रक् शनम्न ि् शि् िशगयकरण गररएक  छ ।  

क्र.स.ं सहयोग िकमको िवगाकिि कैवियत 

१ नेरु २५०००/- (पशच्चस हिार ्ाल) सम््   

२ नेरु ५०,०००/-(पचास हिार ्ाल) सम््   

३ नेरु ७५,०००/- (पचहत्तर हिार ्ाल) सम््   

४ नेरु १,००,०००/- (एक लाि ्ाल) सम््   

 

छनौि सश्शाले सहो ग रक् र उत्कृष्ट शसकाई सा्ाशग्र शनक्ोौल गनय छनौि सश्शाका सदवोहरु र शिज्ञहरु 

सशम््शला कशम्ा्ा ाीन सदवो रहने उपसश्शाहरु गठन गनय सक्न ेछ । ोवाा उपसश्शाहरुले ्लु्ोाङ्कन गनुय पने शिद्या ी 

स्हुहरुक  शिम््ेिारी छनौि सश्शाले ा क्ने छ । गशठा सश्शाहरुले शिद्या ी स्हुक  ्लु्ोाङ्कन अनसुचूी – २ (क) 

ि् शि् गनुय पनेछ । सहो ग रक्क  िारे्ा शिद्या ी स्हुले िनाएक  ोत्राल, स्हुले दाशि गरेक  रक्क  औशचत्ोाा ा ा 

सश्शाक  सा्शुहक शिचार्ा ्ाश  उल्लेशिा िशगयकरण ्ध्ो कुन ैएक छनौि गरर अनसुचूी – २ (ि) ि् शि् शसफाररस 

गनुय पन ेछ ।  

रविदियनीक  शदन ्लु्ोाङ्कन गनय छनौि वएका सिै ्लु्ोाङ्कनकाायहरुले एक शदनक  पाररश्रश्क ि् शि् नेरु २५००/- 

उपलब्म गराईने छ । ्लु्ोाङ्कनकाायहरुलाई ोाााोाा िचय िापा नेरु १००० उपलब्म गराइने छ  । शिज्ञहरुक  त्राोनूा् 

िैशक्षक ो ग्ोाा वनाकक त्तर शनमायरण गररएक  छ ।  

 

६. सजदभासचूी 

1. World learning (2020), The global STEM toolkit: Teaching the next generation of 

problem solvers (1st ed.). Retrieved from https://www.globalstemlearning.org. 

 

https://www.globalstemlearning.org/
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अनुसचूी १: र्थप वनिेदन िािम 

क्र.स.ं विििि भरिएको िािम नमुना(Example) विद्यार्थीले भने 

१ क्ोाम्पसक  ना् XYZ, Kathmandu  

२ शिद्या ी िा शिद्या ी स्हुक  ना् Ram, Shyam, Gita  

३ रविवााशिा शसकाई सा्ाशग्र Earth/Moon/Sun orbit  

४ रविो ग हुने कक्षाहरु Class 5  

५ शिषो र पाठ Science, Solar System  

६ िनाउने शसकाई सा्ाशग्रक  िारे्ा छ ि  

शििरण पेि गने (२०० िब्द्ा निउाई) 

The solar system would be made 

from plastic balls, the sun would 

be made from transparent 

spherical ball where light emitting 

diode would be fitted in. 

Appropriate mechanism would be 

made for rotation and revolution 

of earth and moon in their orbits 

using electric motors.   

 

७ शसकाई सा्ाशग्रक  Drawing 

 

 

८ शसकाई सा्ाशग्र िनाउदा लाग्ने अनु् ाशना  

िचय (सिै सा्ाशग्रक  Breakdown सशहा, 

क्ोाम्पसक  रविो गिाला्ा उपलब्म हुन े

tools क  िचय स्ािेि गनय नपाइने) 

Ball, Globe and stand: Rs 15000/- 

Plastic gears: Rs 5000/- 

Bulb: Rs 1000/- 

Miscellaneour: Rs 3000 

Total: 24000/- 
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९ शसकाई सा्ाग्री रविो ग गने शिमी एक अँध्ोार  क ठा्ा लाशग उपकरण राख्न ु

पछय । ब्ोािी िा शििलुी ि िी उपकरण 

अन (ON) गनय सशकत्राछ । उपकरण ON 

वए पश्चाा पथृ्िी ा ा चत्रार्ाक  पररक्र्ा 

सरुु हुत्राछ । १० श्नेि िशा उपकरण 

् िरले घु् ाइसके पशछ उपकरण ित्राद गने र 

१० श्नेि छलफल गने । ोस िारे्ा छुटै्ट २ 

पानाक  शसकाई शिमी संलग्न गररएक  छ ।  

 

१० शसकाई सा्ाशग्रक  रविो गले शिक्षण्ा लाग्ने 

स्ो 

२० minutes  

११ शसकाई सा्ाशग्रक  उद्दशे्ो शिध्ोा ीहरु्ा सोूय, पथृ्िी र चत्रार्ाक  

पररक्र्ा, त्ोसका कारण हुने राा र शदन 

ा ा ग्रहणहरुक  िारे्ा स्ाे िानकारी 

हुने ।  

 

१२ सत्रादवय सा्ाशग्रहरु SOLAR SYSTEM - The Dr. 

Binocs Show (youtube channel) 

 

१३ अत्राो केही वए िलुाउन े (िशउ्ा २०० 

िब्द्ा) 

नवएक  ।   

१४ ्ेत्रािरिाि रवि्ाशणाक  लाशग ्ेत्रािरक  ना्, 

दवािा र श्शा ।  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w36yxLgwUOc
https://www.youtube.com/watch?v=w36yxLgwUOc
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अनुसचूी २: दोस्रो चििका मुल्याङ्कनका आिािहरु  

क: मुल्याङ्कनका आिािहरु 

क्र.सं. ्लु्ोाङ्कनक  आमार अङ्कवार रविाप्ताङ्क कैशफोा 

१  शिद्यालोक  पाठ्ोक्र््ा शसकाउन ि शिएक  

उद्देश्ो र रविवाुा शसकाई सा्ाग्रीक  औशचत्ोाा 

पष्ु्टोाँई (कक्षा ५ देशि १० सम््का शिद्या ीहरु 

्नन गरी) 

१०  उत्त्: ८ देशि ्ाश , ्ध्ो्: ६ – ७, 

सा्ात्राो: ४ - ५ 

 

 

२ शसकाई स्ाशग्रक  िहुउपो गीाा (मेरै शिषो 

ा ा पाठहरु संगक  सम्ित्राम) 

१०  उत्त्: ८ देशि ्ाश , ्ध्ो्: ६ – ७, 

सा्ात्राो: ४ - ५ 

 

३ शसकाई सा्ाग्री रविो गक  िेला शिद्या ीहरु र 

शिक्षकक  संलग्नााक  अिव ा 

(Engagement) 

२०  उत्त्: १६ देशि ्ाश , ्ध्ो्: १२–१५, 

सा्ात्राो: ८ - ११ 

 

४ शसकाई सा्ाग्री रविो ग गने शिशमक  वपष्टाा 

(steps of learning) 

२०  उत्त्: १६ देशि ्ाश , ्ध्ो्: १२ – 

१५, सा्ात्राो: ८ - ११ 

 

५ शसकाई सा्ाग्री रविो ग हुने िवाुहरु व ाशनो 

वार्ा शन्ायण गनय सशकने िालका छन ्छैनन ्।  

२०  उत्त्: १६ देशि ्ाश , ्ध्ो्: १२ – 

१५, सा्ात्राो: ८ - ११ 

 

६ शसकाई सा्ाग्री व्ोापाररक रुप्ा शन्ायण गनय 

सशकने सम्वािना 

१०  उत्त्: ८ देशि ्ाश , ्ध्ो्: ६ – ७, 

सा्ात्राो: ४ - ५ 

 

७ स्हुले पेि गरेका सिै शनिेदनहरुक  वपष्टाा 

ा ा रविदयियनी िा रविवाुशाकरण  

१०  उत्त्: ८ देशि ्ाश , ्ध्ो्: ६ – ७, 

सा्ात्राो: ४ - ५ 

शलने । 

कुल १००   
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ख: वसिारिस गरिएको िकम 

सा्ाशग्रक  अनु्ाशना लागा्ा उपसश्शाक  शनश्कषय  

स्हूले ्ाग/दाशि गरेक  रक्: ……………………………………………. 

स्शाक  शसफाररस रक् (कुनै एक्ा  लगाउने) 

१. नेरु २५,०००/- सम््   

२. नेरु ५०,०००/- सम््   

३. नेरु ७५,०००/- सम््   

४. नेरु १,००,०००/-सम््   

 

 

 

मलु्याङ्कनकर्ााहरुको नाम र दस्र्खर् 

 

 

 

 

 

 

१. ……….. …………. 

 

२. …………………… 

 

 

३. ……….     ……….. 

 

 

मममर् 

 
 

 


