
शिक्षामा नवशिर्जना मेला २०७६ - ववद्यार्थीका लागि कायजिाला   
bds gu/kflnsfsf] ;dGjodf अमेरिकी दतूावासको बुक बसले झापाको दमक नगिपाललका स्थित २१ वटा 
ववद्यालयका लसलमत ववद्यािीहरूसँग जुट्रोप,पारिस्थिततक प्रणाली, बेलुन िकेट, लमडिया साक्षिता तिा लेखन, घिबाट 
इततहास ि सोचवेयिको तर्फ बाट द आवि अर् कोि नामक कायफशाला गिेि छवटा ववलिन्न कायफशाला संचालन गनफ 
गइिहेको छ । यी सबै कायफशाला सिथवती उच्च माध्यलमक ववद्यालय, दमकमा काततफक १७ ि १८ गत ेददउसो १२ 
बजेबाट हुने छन ्। सहिागी ववद्यािीलाई ११:४५ लित्रमा कायफशाला थिानमा आइपुनेने यवयवथिा लमलाइददन अनुिो  
गदफछौँ । कायफशालामा सहिागी ववद्यािीको खाजाको यवयवथिा हामी गनेछौँ । दईुददने कायफशालापतछ काततफक २० 
गतकेा ददन सिथवती उच्च माध्यलमक ववद्यालयमा नै ववद्यािीले गिेको कामको सानो प्रदशफनी कायफक्रम हुनेछ । 
यसमा हिेक कायफशालाको लागग चादहने ववद्यािी संख्या तल कायफशाला सुचीसँगै उल्लेख गरिएको छ । कृपया हिेक 
ववद्यालयबाट एकदेखख दईु जना ववद्यािी सिथवती ववद्यालयमा पठाइददनु हुन अनुिो  गदफछौँ । प्रािलमक तहका 
ववद्यािीका लागग तोककएका कायफशालामा िने ववद्यािीलाई आउन अप्ठ्यािो नहोस ्िन्ने सोचले हामी एउटा कुनै 
ववद्यालयमा गएि त्यहाँका ववद्यािीसँग मात्र पतन काम गनफ सक्छौँ । 
१. र्ुट्रोप  

जुट्रोपको कायफशालामा कसिी कर्ल्महरू बनाइन्छन ्ि एतनमेशनहरू गरिन्छन ्िन्ने कुिालाई ववद्यािीहरूसँग परिगचत 
गिाउन कहानी किन ि मेकिका ववलिन्न िागहरूलाई सँगै ल्याएि एक मोड्युल बनाइएको छ । प्रलशक्षकहरूले 
दगुाफलाल शे्रष्ठको पुथतक ‘कुखुिा ि हाँस’ सबै ववद्यािीको अगाडि पढ्ने छन ् ि जुट्रोपले कसिी काम गछफ बुझ्दै 
ववद्यािीहरूले पुथतकको पात्रहरूको चल्ने स्थट्रपहरू बनाउनेछन ्। तस्थविहरूको श्रृंखलाले एक मोशन वपक्चि कसिी 
बनाइएको हुन्छ िनेि बुझ्नको लागग थटप मोसनको लिडियो बनाउनमा पतन  ववद्यािीहरू संलनेन हुनेछन ्। 
कक्षा : ४  
ववद्यार्थी िंख्या : २०  
२. पारिस्थर्थतिक प्रणाली  
यस कायफशालामा ववद्यािीहरूले उनीहरूको पयाफविणीय वाताविण अन्वेषण गछफन ् ि सम्बस्न् त अव ािणा जथतै 
जैववक वववव ता ि खाद्य प्रणालीसँग परिचय गनेछन ् । यसिी ववद्यािीहरूले पारिस्थिततक प्रणालीको जीववत ि 
तनजीव िागहरू, कसिी ऊजाफ बाडिन्छ, ि कसिी यी िागहरू एक अकाफसँग जडित हुन्छन ्िनेि लसक्नेछन ्। थिानीय 
रुपमा उपलब्   प्राकृततक स्रोतहरूको प्रयोग गिेि पारिस्थिततक प्रणालीको सानासाना िागहरू कलात्मक तरिकाले 
बनाउन लसक्ने छन ्। 
कक्षा : ५-६ 
ववद्यार्थी िंख्या : २१ 
३. बेलुन िकेट 

बेलुन िकेट एक ववज्ञान ववषयसँग जोडिएको कर्स्जक्सको  प्रयौगगक अभ्यास हो । यस कायफशालामा ववद्यािीहरूले 
बेलुन िकेट प्रक्षेपणमा संलनेन ववलिन्न प्रकािका बल ि गततहरूको प्रकािहरू प्ा लगाउँछन ्। ववद्यािीहरूले प्र्न 
गने, पूवाफनुमान गने, प्रयोग गने, अवलोकन ि िेकिफ गने तिा वव्लेषण गिेि नतीजाहरू बाड्ने वैज्ञातनक ववग  अभ्यास 
गनेछन ्। यो कायफशालाले कसिी हाम्रो दैतनक जीवनको सबै चीजहरू ववज्ञानसँग जोडिएको छ िनेि ि ववद्यािीहरूले 
प्रयौगगक रूपमा ववज्ञानका बािे बुझ्न कसिी थिानीय चीजहरूको प्रयोग गनफ सक्छन ्िनेि एक ववचाि ववकास गनफ 
सहयोग गदफछ । 
कक्षा : ७-८   
ववद्यार्थी िंख्या : २१ 
 



४. शमडिया िाक्षििा ि लेखन  

लमडिया साक्षिता ि लेखन (एम.एल.िब्ल्यु.) कायफशाला एक पा्यक्रम हो जसले कुनै यवयस्क्तमा लमडियामा प्रथतुत 
गरिएका ववलिन्न प्रकािका जानकािीहरूलाई बुझ्ने ि वव्लेषण गनफ सक्ने क्षमता तनमाफण गनफ सहयोग गदफछ । 
सहिागीहरूले आफ्नो लेखन सीप ववकास गनफ पतन सक्नेछन ्जसले उनीहरूलाई जदटल ववचािलाई थपष्ट ि सही 
ढंगले जाँच गरि सुचारु गनफ जम्मा पारिएका जानकािीलाई प्रयोग गिेि सूचनात्मक कुिाहरू लेख्न मद्दत गनेछ । 
कक्षा : ९ - १०  
ववद्यार्थी िंख्या : १५  
 

५. थकुलबाट इतिहाि  

थकुलबाट इततहास एक लेखन कायफशाला हो जसमा सहिागीहरूले उनको समाजमा िहेका बबशेष मदहलाका किालाई 
बटुलेि उनीहरूको समुदायको िप समावेशी किामा योगदान ददन्छन ् । तस्थविहरू ि लेखन मार्फ त नेपालको 
प्रजातास्न्त्रक इततहासका प्रमुख घटनाहरूमा सकक्रय गिाउन ि त्यसलाई आफ्नै परिवाि ि नस्जकका थिानीयका 
मदहलाका यवयस्क्तगत किासँग जोड्न यो कायफशाला बनाइएको हो । यसमा नेपालको इततहासमार्फ त उनीहरूलाई 
असमानता ि, नागरिक अग काि ि थवतन्त्रताका ववचािमा संलनेन गिाउने छ जुन उनीहरूले बटुलेका किालाई 
बुझ्नका लागग एउटा आ ािको रुपमा प्रयोग गनफ पे्ररित गरिने छ । यो पटकको कायफशालामा ववद्यािीहरूले आफ्नो 
कुनै मनपने लशक्षकको बािेमा लेख्नछेन ्ि त्यसलाई इततहाससँग जोड्ने छन ्।  
कक्षा : ८  
ववद्यार्थी िंख्या : ९  
 

६. द आवि अफ कोि 

द आवि अर् कोि एक गैि नार्ामुलक कोि संथिाद्वािा शुरू गिेि १८० िन्दा  ेिै देशहरूमा किोिौं युवाहरूमा 
पुगेको वव्वयवयापी आन्दोलन हो । कोिलाई सस्जलो बनाउन ि सबैलाई मूल कुिा लसक्नको लागग प्रोत्सादहत गनफको 
लागग द आवि अर् कोि बनाइएको हो । हाम्रो लक्ष्य नेपालिरिका बालबाललकालाई कम्प्ठयुटि ि यसको सुन्दिताको 
महत्व बुझ्ने गरि कोडिङ्गको आ ाििूत कुिाहरू लसकाउनु हो । बालबाललकाहरू कम्प्ठयुटि, र्ोन वा ट्याब्लेटको प्रयोग 
गिेि केही ट्यूटोरियलहरू हेछफन ्। तब उनीहरूसँग थक्रीनहरू पूणफ रूपमा स्थकप गने ववकल्प हुनेछ ।  
कक्षा : ९, १०, ११  
ववद्यार्थी िंख्या : ववशिन्न ववद्यालयबाट २१ र्ना ववद्यार्थी वा ििथविी मा.वव.का ववद्यार्थीहरू 

 

 न्यवाद ! 
 

                                                                                                                        —तनशा काकी  
      बुक बस दटम  


