
फाईदाहरु 

ALIEN ले आधारभूत ईन्जिनियररिंग ज्ञाि निर्ााण 

गदाछ। 

ALIEN ले आलोचिात्मक, निशे्लषणात्मक, पार्श्ा 

सोच, सहयोगी क्षर्ता, सहकाया क्षर्ताको साथै 

कुशल समे्प्रशिको कौशलताको निकास गदाछ। 

ALLIEN ले उद्योगको लानग आिश्यक सीपको 

निकास गदाछ।  

ALIEN ले निद्याथीहरूलाई  शैनक्षक 

िातािरणिाट सिंसारको रोिगाररको अिस्थार्ा 

पुर्याउि सहयोग पुर्याउँछ। 

ALLIEN ले आनिात ियाँ ज्ञािलाई सिंसारको  

िास्तनिक पररन्स्थनतर्ा रुपान्तरि गिा िढािा 

नदजछ। 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

“१५०० भन्दा िढी निद्याथीहरु 

१०० भन्दा िढी पाठ्यक्रर्हरू 

१७ िटा निर्श्निद्यालयहरुर्ा   

१० िटा देशहरुर्ा    

यूरोप र एनशयाली देशहरुर्ा” 

 
 

http://projectalien.eu 

facebook 

 

 
युरोपेली  सिंघको सहयोगर्ा प्रकानशत यस पुन्स्तकार्ा सिंलग्न 

सार्ग्रीहरु िारे युरोपेली  सिंघको आफ्िो आनधकाररक धारणा  

िभएको िािकारर गररजछ । साथै सलजग्न सार्ग्रीहरुको 

प्रनतनिन्ित निचारहरुको निमे्मिारर स्वयर् लेखकको िै रहेको 

ब्यहोरा अिगत गराइजछ । 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

यस ALIEN पररयोिािाले  सर्स्यार्ा आधाररत 

नसकाई  र सकृयतापूिाक ज्ञाि हानसल गिे 

पद्दनतलाई ईन्जिनियररङ नशक्षार्ा रणनितीक रुपर्ा 

प्रिधाि गदाछ।   

ALIEN ले ईन्जिनियररिंग उच्च नशक्षार्ा अझै 

पे्ररणादायक, इच्छापूणा र प्रभािकारी नशक्षाका 

अिुभिहरू प्रदाि गरेर गुणस्तर सुधार गदाछ।  

ALIEN ले उन्ननतको लानग आिश्यक सीपको 

निकास गदाछ। यसले निद्याथीहरुलाई आिको 

औद्योनगक र सार्ानिक चुिौनतहरूको सर्स्या 

सिोधि गिा सके्न क्षर्ताको निकास गरी सकृय 

िागररक िन्नका लानग क्षर्ता प्रदाि गदाछ। 

 



 

ALIEN ले प्रदाि गिे निषयिसु्तहरु 

रणनीतिक योजना: उच्च नशक्षार्ा  ‘सर्स्या 

सर्ाधािर्ा आधाररत नसकाई’ (PBL) र 

‘सकृयतापूिाक ज्ञाि हानसल गिे पद्धनत’ (AL)   लाई 

अपिाउि आिश्यक रणिीनतक योििा  

पूर्ााधार: ALIEN ले एनसया र निशेष गरी कम्वोनिया, 

र्लेनसया, नभयतिार्, िेपाल र पानकस्तािर्ा १२ िटा 

ियाँ भौनतक PBL प्रयोगशालाहरु निकास गरेकोछ । 

तिक्षण सेर्ाहरू: निनिटल सर्स्या-आधाररत नशक्षा 

सेिाहरू र सर्स्यार्ा आधाररत नशक्षा गनतनिनधहरूको 

प्रकाशि, प्रयोग र पुिः  प्रयोगको प्रिधाि गिे सार्ग्री।  

प्रतिक्षक प्रतिक्षण: नशक्षकहरूलाई सनक्रय र 

सर्स्यार्ा आधाररत नशक्षा अपिाउि पे्रररत गदाछ। 

समुदाय तनमााण: सनक्रय र सर्स्या-आधाररत नशक्षार्ा 

राम्रो अभ्यासहरूको आदािप्रदािको लानग। 

 

“निद्याथी, नशक्षक, नशक्षाण सिंस्था र 

सर्ािको फाइदाको लानग युरोप र 

एनशयार्ा ईन्जिनियररङ उच्च नशक्षा 

आधुनिकीकरण गदै।” 

सर्ाधािर्ा आधाररत नसकाई 

सनक्रय र सर्स्यार्ा आधाररत नशक्षा एक नसकाई केन्ित 

शैनक्षक दृनिकोण हो िसर्ा निद्याथीहरू ज्ञाि र 

प्रनतस्पधााको आधारर्ा िास्तनिक िीििका सर्स्याहरु 

सर्ाधाि गछा ि्। 

 

 

 

ALIEN partners 
 

 

    

    

 


