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स्टेम शिक्षा मार्ग शित्र, 2077 

 

माननीय (मन्त्त्री स्तर) बाट मममत २०७७।०६।१३ र्ते स्िीकृत 

1. पषृ्ठभमुीीः 

        स्टेम शिक्षा भनकेो Science, Technology, Engineering र Mathematics को सरुुका अक्षरहरुको 
संशक्षप्त रुप हो ।  विज्ञान तथा र्शित विषय पसु्तौँदेशि िैशक्षक प्रिालीका महत्िपिुग भार्को रुपमा रहेका 
छन ्। तैपमन STEM शिक्षा परम्परार्त प्रकारको शिक्षाभन्त्दा फरक छ । STEM शिक्षा एक नयााँ प्रिशृि हो 
िसले विज्ञान, टेक्नोलोिी, ईशन्त्िमनयररङ् र र्शितलाई एकीकृत पद्धमतबाट मसकाउने मान्त्यता राख्दछ। 
विद्याथीहरुलाई स्टेमसाँर्  सम्बशन्त्ित विषय क्षेत्रहरुको फैलािट र यसमा भएका रोिर्ारी अिसरहरुका बारेमा 
िानकारी र्राइन्त्छ  । यो एक वििेष प्रकारको पाठ्यक्रम हो िनु िार प्रमिु विषयहरूमा विद्याथीहरूलाई 
शिक्षा प्रदान र्ने मान्त्यतामा आिाररत छ। यो मान्त्यतालाई पररपूमतग र्नग स्टेम विषयहरु एकीकृत तथा 
अन्त्तरविषयक दृविकोिमा मसकाइन्त्छ । िनु मसकाइले विद्याथीहरूलाई सान्त्दमभगक मसकाइ अनभुि प्रदान र्री 
एक्काइसौँ िताब्दीको दक्ष, योग्य र सक्षम िनिशि बन्न सघाउ पयुागउाँछ। 

       प्रदेि नं. ५ मा सामदुावयक विद्यालयहरुमा मखु्य र्री र्शित तथा विज्ञान विषयमा विद्याथीको  
कमिोर मसकाइ उपलशब्ि पाइएको छ। यसमा छात्राहरु अझ पछामि छन।् यस अिस्थाबाट आिका 
विद्याथीहरुलाई एक्काइसौं िताशब्दको दक्ष‚ योग्य र सक्षम िनिशिका रुपमा विकासमा र्नुग िनुौमतपूिग 
देशिएको छ। र्शित तथा विज्ञान िस्ता महत्िपूिग विषयमा देशिएको विद्याथीको न्त्यनु मसकाइ सक्षमताले 
माध्यममक शिक्षाको हालको लक्ष्य, मलुकुको विकास समवृद्धको नारा र भोमलको मानिीय स्रोतको आिश्यकता 
परुा हनु कठीन देशिन्त्छ। माध्यममक तहको र्शित तथा विज्ञान विषयको नमतिामा सिुार र्री  विज्ञान, 

प्रविमि‚ ईशन्त्िमनयररङ र र्शित िस्ता विषयको ज्ञानको आशत्मकरि र्ररन ुआिश्यक छ। यसका साथै उच्ि 
शिक्षामा समेत विज्ञान तथा प्राविमिक शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कायगलाई िोि ददन ुपने देशिन्त्छ। यसबाट 
मातै्र २१ औ िताब्दीको प्रमतष्पिी तथा विश्वपररिेिमा अनकुलन हनु  सक्ने मानिीय स्रोतको उत्पादन र्नग 
सवकन्त्छ।  

 

 

२.सोंिीः 
िैज्ञामनक र प्राविमिक शिक्षाको विकास तथा विस्तार  

३.  लक्ष्यीः  



 

 

१. सामदुावयक विद्यालयमा विज्ञान तथा प्राविमिक शिक्षाको समयानकुुल विकासको लामर् मानिीय तथा 
पूिागिारिन्त्य सक्षमताको विकास । 

२. प्राविमिक शिक्षामा पहुाँि र सान्त्दमभगकता अमभिृवद्ध र्दै सामदुावयक विद्यालयमा र्शित र विज्ञानको 
नतीिा सिुार । 

३. यिुा विद्याथीहरुलाई विज्ञान तथा प्रविमिक शिक्षा अध्ययनमा आकषगि र्री आत्ममनभगर िनाउने  । 

४. उद्धेश्यीः 

१. सामदुावयक विद्यालयहरुमा विज्ञान तथा प्राविमिक शिक्षाको समयानकूुल विकासको लामर्  
आिश्यक पूिागिारिन्त्य सक्षमताको विकास र्ने । 

२. सामदुावयक विद्यालयहरुमा स्टेमका माध्यमबाट र्शित तथा विज्ञान विषयको नतीिा सिुार र्ने । 

३. सामदुावयक विद्यालयहरुका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयमा  छात्राको भनाग  दर बढाउने 
। 

४. र्शित तथा विज्ञान शिक्षकहरुको नेटिकग  विकास र अनभुिको आदान प्रदान र्ने िातािरि 
मसिगना र्री शिक्षकहरुको सक्षमता अमभिृवद्ध र्ने । 

५. विद्याथीहरुको रुिी क्षते्रका आिारमा नेटिकग  र्ठन र्री निप्रितगनमा सकृ्रय बनाउन े । 

६. विद्याथीहरुलाई भविष्य  उन्त्मिु पेिार्त छनौट क्षमताको विकास र्ने । 

रिनीमत तथा कायगमनमत 

रिनीमत कायगनीमत 

विज्ञान तथा प्राविमिक 
शिक्षाको विस्तार 

1. स्टेम शिक्षाको थालनीले अन्त्ततीः विज्ञान र प्राविमिक शिक्षालाई 
विद्याथीहरुको रुिीको के्षत्र िनाइनेछ। 

2. प्रदेिमा देशिएको िनिशिको अभाि कम र्नग विज्ञान तथा 
प्राविमिक शिक्षालाई आिमुनक र मार्मा आिाररत विषयमा 
केशन्त्ित र्ररनछे । 

सस्थार्त सक्षमताको 
विकास 

 

१. प्रत्येक शिल्लामा स्टेम कायगक्रम कायागन्त्ियन र्नग कशम्तमा 
१‚१ िटा कन्त्सोवटगयम र्ठन र्ररनेछ । 

२. स्टेम कायगक्रम संिालनका लामर् कशम्तमा २ शिल्ला हेने 
र्री विज्ञान विषयमा स्नातकोिर र्रेका व्यशिहरु मध्यिेाट 
संयोिकहरुको मनयशुि र्ररनछे । 



 

 

३. स्टेम शिक्षाको िारेमा शिक्षकहरुलाई सहशिकरिका लामर् 
फोकल पसगन न ैसंयोिक रहनेछ । 

४. क्षमता विकास तामलमहरुलाई स्टेम साँर् आिद्ध र्ररनेछ । 

५. र्शित तथा विज्ञान शिक्षकहरुको नेटिकग  विकास र्री 
अनभुिको आदान प्रदान र्राईनेछ । 

६. विज्ञान तथा र्शित शिक्षकहरुका कक्षा अिलोकन र्री 
तत्काल पषृ्ठपोषिको व्यिस्था र्ररनेछ । 

७. विज्ञान विषयमा स्नातक तह अध्ययन सम्पन्न र्री नमतिाको 
पिागईमा रहेका विद्याथीहरुको पररिालन र्ररनछे । 

८. िोि र अनसुन्त्िानलाई मसकाइको माध्यम बनाइन ेछ । 

र्शित तथा विज्ञान 
विषयको नतीिा सिुार 

र्ने । 

१. र्शित विज्ञान विषयमा हालको अिस्था पवहिान र्नग 
विद्याथीको मसकाई उपलब्िी सवहतको बेसलाइन तयार 
र्ररनेछ । 

२. र्शित तथा विज्ञान विषय केशन्त्ित प्रयोर्िाला स्थापना, सिुार 
र सञ्चालन र्ररनेछ । 

३. र्शित विज्ञान विषय वििको अन्त्तरसम्बन्त्ि तथा 
अन्त्तरआिद्धतामा आिारीत मसकाईमा िोि ददइनेछ । 

४. विद्यालयमा एक्सन लमनगङ् ग्रपु (ALG) को र्ठन  र पररिालन 
र्ररनेछ । 

५. स्टेम सामग्रीको विकास र प्रयोर्मा िोि ददइनछे । 

६. प्रयोर्ात्मक मसकाइलाई प्राथममकता ददइने छ । 

 

छात्राको भनाग  दर 
मअबढाउन े

१. विज्ञान र प्राविमिक शिक्षामा छात्राको पहुाँि  बढाउन 
छात्रबशृिको व्यिस्था र्ररनछे । 

२. विज्ञान  र प्राविमिक शिक्षा संिालन र्नग िाहने विद्यालयहरुलाई 
प्रोत्साहन र्ररनेछ । 

3. विज्ञान विषयमा स्नातक तह अध्ययनरत छात्राहरुलाई यस 
कायगक्रममा स्ियमसेिकको रुपमा पररिालन र्ररनेछ । 



 

 

रुशिमा आिाररत 
नेटिकग  सञ्चालन  

१. विद्याथीहरुमा विज्ञान, र्शित, प्रविमि, निप्रितगन लर्ायतका विषय 
के्षत्रमा रुशि समहुको र्ठन र्री क्षमता विकास र प्रदिगनका अिसर 
उपलब्ि र्राईने छ । 

२. मलवटल च्याम्प सकग लहरुको स्थापना र्री मसकाइ सिुार र स्ियमसेिी 
भािनाको विकास र पररिालन र्ररनेछ । 

३. निप्रितगन र्नग िाहने प्रितगकहरुलाई सािन तथा स्रोतको सहयोर् हनुे 
बातािरि  बनाइनेछ । 

४. विद्याथीहरुमा मसमलेुटेि प्लानेटोररयमको अिलोकनको अिसर 
उपलब्ि र्राईनेछ । 

५. विद्याथीहरुलाई निप्रिद्धगनमा सहयोर् र्नग प्रमतयोमर्ताहरु संिालन 
र्ररनेछ। 

भविष्य उन्त्मिु पेिार्त 
छनौट 

 

१. २१औ सताशव्दको आिश्यकताहरु र ितगमान अिस्थाका वििमा 
रहेको िािलका िारेमा िानकारी र्राईनेछ । 

२. विज्ञान र प्रिमिको के्षत्रमा सशृिगत अिसरहरुको विश्वव्यावपकरि र 
स्थानीयकरिमा िोि ददइनछे । 

३. भविष्य उन्त्मिु पेिामा प्रिेिका लामर् आिश्यक सक्षमता िा 
ग्रिेबारे िानकारी र्राइनेछ । 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  


