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परिचय:  
Makerspaces मा समता तकन?

सन्दभनु

Makerspaces अथा्चत ‘षि्मता वन्मा्चर् स्थि’ भनेको अनौपचारिक बहुउददे्श्यीय साइटहरू हुन् 
जुन उपकिर्हरूसवहत िा सहकाय्चवबना नै व्ािहारिक लसकाइ ि सकृजनशीि उत्पादनका िावग तयाि 
गरिएका हुन्। यी निोन््मषेी लसकाइ स्सेहरूिे प्राविधधक, वनजी, सा्ुमदाधयक तथा सा्माजजक िक्षयहरूको 
सम्बोधन वनम्म्त सा्मग्ी, सीप तथा विचािहरू साझा गनवे अिसि प्रदान गद्च्छन्। यी तेजीिे फैलिँदै 
गइिहेका स्ेसहरूिे बढ्दो विज्ान, प्रविधध, इन्न्जवनयरिङ्ग तथा गक्र्त (STEM) सहभावगताका िावग 
आदश्च व्िस्था साझा गन्च सक्द्छन,् ति य.ुके.्मा अवहिकेो ध्मवतसम््म यो सम्ाव्ता खासगरि न्यून आय 
तथा क्म प्रवतवनधधत्ि भएका स्ुमदायहरूका िावग व्ापकतया िास्तविकता्मा परिर्त हुन सकेको ्ैछन।

केही प्रेिर्ादायक अपिादहरू ्छन्, ति लसज्चनातम्क व्िहािका ती सीध्मत वहस्साबािे व्ापक रूप्मा 
जानकािी ्ैछन, तथा यु.के.्मा षि्मता वन्मा्चर्िाई सहायता टदने तथा स्मता्ूमिक व्िहाि साझा गनवे 
पसेािाि सञ्ाि तथा पिूा्चधािको अभाि ्छ। थप उपकिर्हरू हालसि गनु्चको स्थान्मा Making Spaces 
परियोजना साझेदािहरूि ेके विश्िास गद्च्छन ्भन ेस्मािशेी व्िहाि अपनाउनका िावग प्यान्क्टशनिहरूिाई 
सहायता टदन पहुचँयोग्य नया ँस्मझदािी तथा ससंाधानहरूबाट makerspaces िाभान्न्ित हुन्ेछन ्जसको 
परिर्ा्मस्िरूप यसबाट सा्माजजक चनुौतीहरूको सम्बोधन हुन्ेछ, लशषिाथथीहरू तथा स्मदुायहरूिाई सशक्त 
बनाउन े्छ, ि बाधाहरूिाई स्मता्मिूक STEM सहभावगता्मा रूपान्तरित गनवे्छ।

हाम्ो शोध यु.के.्मा गरिएको लथयो, जहाँ makerspaces ्मा स्मता्मूिक 
व्िहािसँग सम्बम्धित ित्च्मान प्र्मार् आधाि तथा पेसागत षि्मता तुिनात््मक 

रूपिे प्रािम्म्क चिर््मा नै ्छ, यद्यवप हा्मीिे अन्यत्र जस्तै संयुक्त िाज्य 
अ्मेरिका्मा गरिएका प्रगवतबाट प्रेिर्ा लिन सक्द्छौँ 1। Making Spaces 

परियोजना प्रस्ताि तयाि गरिनुभन्दा पवहिेका िष्चहरू्मा भएका प्रािम्म्क 
खोजी शोध-प्यान्क्टश बैठकहरूिे यु.के. makerspaces क्भत्रै यस्तो 

स्मझदािी ि प्यान्क्टश विकलसत गन्चका िावग ्मजबुत सम्ािना 
िहेको सङ्केत गिेका लथए।

1  उदाहिर्ाथ्च, Edna Tan ि Angela Calabrese Barton (https://www.informal 
science.org/stem-based-making-youth-families-and-communities), 

िा टटङ्करिङ्ग आफ्टि-स्कूि काय्चक्र्म्मालथ विशषे ध्यान केजन्रित गददै Shirin Vossoughi 
तथा अन्यहरूद्ािा टटङ्करिङ्ग काय्चक्र्महरू्मालथ गरिएको व्ापक शोध  

(https://www.informalscience.org/tinkering-learning-and-equity-
afterschool-setting) जस्ता टटङ्करिङ्ग लशषिादाताहरूको एउटा स्मता-उन््मुखी 

पेसािाि स्मुदायिाई पवन संिग्न गिेको (https://www.exploratorium.edu/
education/california-tinkering-afterschool-network), लशषिाविदहरूद्ािा 

makerspace प्यान्क्टशनिहरूसँगको सहकारिता्मा गरिएका शोध हेनु्चहोस्।
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हाम्ो परििल्पना

Making Spaces परियोजनािे भविष्यको एक यस्तो दीर््चकालिक परिकल्पना्मा योगदान गनवे उददे्श्य 
िाखकेो ्छ जहा ँसब ैय.ुके. makerspaces, स्मदुायहरूका बुदध्ध्मता, ससं्ककृ वत, आिश्यकता, ्मलू्य तथा 
पवहचानहरूिाई प्रा्माक्र्क, सम््मानपूर््च तथा ्मूल्यिान ्महसुस हुनेगरि STEM-स्मकृदध् बनाउँदै व्ापक 
थरिका स्मुदायहरूको जीिन, कल्यार् तथा षि्मतािाई बढाउन ि सपान्चका िावग सा्माजजक न्यायको 
िाहन बन्नु सकुन्, ठाउँ तथा स्ोतहरू प्रदान गन्च सकुन्। यस परिकल्पना्मा एक यस्तो भविष्य सा्मेि ्छ 
जहा ँSTEM काय्चदि विविध ि प्रवतवनधध्मिूक हुन््छ, जहा ँप्र्मखु सा्माजजक चनुौतीहरूको सम्बोधन वनम्म्त 
STEM को प्रयोग हुन््छ ि जहाँ ्मावनसहरूिे STEM ज्ान, सीप तथा लसज्चनशीिताको प्रयोग एक सवक्रय 
नागरिक ि न्यायपरू््च तथा टदगो विश्िको टदशा्मा सा्माजजक काय्चिाहीको एक भागको रूप्मा गन्च सक्द्छन।्

यो परिकल्पना हालसि गन्चका िावग, हा्मीिे के विश्िास गद्च्छौँ भने शोधकता्चहरू, makerspace 
िीििहरू ि प्यान्क्टशनिहरू, तथा व्ापक STEM स्मुदायका िावग आिश्यक ्छ:

1. अल्पसंख्यकीककृ त, न्य्नन स्नतवधाप्राप्त सम्न्दायहरूलाई ्बतहष्ककृ त गन्भ तिा चथलिहेकरो असमानतालाई 
्बढाउन स्नतवधासम्पन्न सम्न्दायहरू ि कैयौँ “प्रर््नत्वशाली”हरूद्ािा STEM करो ढाँचा कसिी तयाि 
पारिएकरो छ ि व्यवहािमा ल्याइन्छ (makerspace क्र्त्र ि ्बातहि) र्नी िाम्रोसगँ ्ब्नझ्न्न ि चाल पाउन्न।

2. ्बढी समावशेी तिा सामाजजक दृष्ष्टिल ेन्यायपरू््भ दृष्ष्टिकरोर्हरूलाई पतहचान गिी व्यवहािमा ल्याउनका 
लातग य्नवाहरू तिा सम्न्दायहरूसँग साझे्दारिताका साि काम गन्न्भ।

यो प्रवतिेदन व्ापक चुनौवतको सम्बोधन्मा ्मदद्त गन्चका िावग एउटा सानो योगदान ्मात्रै हो; यसको 
्मनसाय यस परिकल्पनाको टदशा्मा सोच्न, विचािहरू ि िचनबदध्ता सुरु गन्च्मा ्मदद्त गनु्च हो। खासगरि, 
हा्मी आशा गद्च्छौं वक makerspace प्यान्क्टशनिहरू ्माझ ्महत्तिपूर््च प्रवतवबम्म्बत व्िहाििाई सहायता 
गन्च यो वनम्न प्रकाििे उपयोगी स्ोत बन्न सक्द्छः

• ्ैदनजन््दन रूपमा यरो त यस्त ैहुन्छ र्नी मातनथलन ेव्यवहाि, धािर्ा तिा सरोच्न ेतरिकाल ेकसिी समता ि 
समावेशीकिर्लाई सहयरोग गनने उनीहरूका प्रयासहरू ्बायधत हुन्छन् र्नी पतहचान गन्भ तिा ्ब्नझ्नका 
लातग makerspace ि STEM प्याक््टटिशनिहरूलाई म्द््दत गन्न्भ।

• सम्मान, सेवा तिा सामाजजक न्यायमाथि आधारित समावेशी व्यवहािलाई सहायता गन्भ म्द््दत गन्भ 
स्टने प्रम्नख मज्ब्नत थस्दध्ान्तहरू तिा व्यवहािहरूकरो पतहचान गन्न्भ।

• प्याक््टटिशनिहरूले आफ्नै वाताविर्मा अपनाउन स्टने तवचाि तिा पे्रिर्ाहरू प्र्दान गन्भका लातग 
तीन य्न.के. makerspaces का च्ननौतत तिा सफलताहरू साझा गन्न्भ।
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Making Spaces परियोजनाको बािेमा

“ प्याक््टटिशनिकरो रूपमा, यस परियरोजनामा संलग्न हिेकलाई उनीहरूका आफ्नै प्याक््टटिस तवकथसत गन्भ तिा 
हामीले makerspaces मा य्नवाहरूलाई कसिी ि तकन संलग्न गिाउँछौँ र्न्ने तवषयमा गतहिाइका साि सरोच्न 
लगायौँ। य्नवाहरू्बाटि उनीहरूका अन्नर्व प्रत्यषि रूपमा स्नन्न्न तिा हामीले उनीहरूका लातग सञ्चालन गिेका 
परियरोजनाहरू्बाटि उनीहरूले के हाथसल गिे र्नी स्नन्न्न साँच्ै नै आँखा खरोल्ने तकथसमकरो थियरो ि यसले हामीलाई 
य्नवाहरू का लातग सत्रहरूमा परिवत्भन ि संशरोधन गनने मौका द्दयरो। (Makerspace प्यान्क्टशनि)

Making Spaces परियोजनाको पवहिो चिर् 2020-2022 को वबच्मा सुरु गरिएको लथयो ि यस्मा तीन 
यु.के. makerspaces का शोधकता्चहरू, प्यान्क्टशनिहरू तथा युिाहरूको सहयोगी साझेदारिता लथयो। यु.के.्मा 
कोक्भि-19 विश्िव्ापी ्महा्मािी सरुु भएकै बिेा्मा का्म थालिएको लथयो, जसका कािर् साझेदािहरूध्मिेि का्म गन्चका 
िावग नौिा तरिकाहरू सोच्न ि उनीहरूका युिा काय्चक्र्महरू वनम्म्त ध्मक्रित स्माधानहरू खोज्न बाध्य भएका लथए। 
शोध परियोजना IOE ्मा लथयोः UCL’s Faculty for Education and Society िाई ियि्स िजजस्टि फाउने्शनद्ािा 
कोष प्रदान गरिएको लथयो।

तीन साझेदाि makerspaces

परियोजना्मा उनीहरूको संिग्नताको भागको रूप्मा, तीन makerspaces िे STEM सँग कम्ती प्रवतवनधधत्ि भएको 
स्मदुायका यिुाहरूिाई सिंग्न गन्चका िावग काय्चक्र्महरू सञ्चालित गि।े हिके makerspace लसत उनीहरूद्ािा सञ्चालित 
काय्चक्र्मको प्रकाि ि प्रदान गरिएको विषयिस्तु दुिै्मा विलशष्ट दृष्ष्टकोर् लथयो। हाम्ा साझेदािहरूिाई गु्मना्म िाख्नका 
िावग हा्मीिे तीन makerspaces िाई ्छद््म ना्म टदएका ्छौँ।

य्नकनभर्ससिटी Makerspace

उनीहरू को हुन्:

दक्षिर् पिू्च इङ्गल्यान्को लसटी सने्टि यवुनभर्सटँी्मा न्स्थत एउटा भौवतक क्म्चशािा तथा शोध केन्रि। 
यस makerspace िे विक्भन्न विषयका व्लक्तहरू, दृष्ष्टकोर्, उपकिर्, तथा विशेषज्तािाई 
एकसाथ ल्याउँद्छ। यस्मा विविध, स्टाफ तथा विद्याथथीहरूको, अन्तिा्चष्ष्रिय, युवनभर्सँटी-आधारित 

सदस्यता ्छ (जसिे दैवनक रूप्मा वनःशुल्क क्म्चशािाको प्रयोग गन्च सक्द्छन्) तथा यसको वनःशुल्क साि्चजवनक स्मािोह 
काय्चक्र्मको प्रािधान ्माफ्च त जनसाधािर् सदस्यहरूका िावग पवन खुिा ्छ। कोषसम्बधिी बाधाहरूका कािर् युवनभर्सँटी 
Makerspace को काय्चक्र्महरू्मा अवहिेसम््म Making Spaces परियोजना सुरु गनु्चअवग स्थानीय स्मुदायका 
अल्पसंख्यकरीककृ त युिाहरूिाई संिग्न गरिएको ्ैछन।

उनीहरूले के गरे:

यस परियोजना्मा संिग्नताको एक भागको रूप्मा, यस makerspace िे ्मूितया न्यून-आय, नस्िीय रूप्मा 
अल्पसखं्यकरीककृ त स्थानीय स्मदुायका िगभग 100 जना यिुाहरूसगँ (14-18 उ्मिेका) का्म गऱ्यो। य.ुके. िकिाउनहरूको 
दौिान नयाँ िक्च शप सत्रहरू तयाि गरिए तथा भचु्चअि रूप्मा, ि अनु्मवत हँुदा आ्मुन्ने-सा्मुन्ने सत्र आयोजजत गरिए। 
Makerspace िे स्थानीय स्मुदायका िावग शिद तथा ग्ीष््म स्कूि काय्चक्र्महरूको एक भागको रूप्मा उनीहरूका िक्षित 
िग्चसम््म पुग्न तथा िक्च शपहरू गन्च्मा ्मदद्तका िावग स्थानीय संगठनसँग साझेदारिता गऱ्यो। िक्च शपहरूका विषयहरू्मा 
सा्मिे लथएः कोविङ्ग ि एआई, अिलशष्टबाट िगुाफाटाको विजाइन तयाि गनवे, फेस ्मास्क्मा बतु्भिाइ, सरुुआतीहरू ि 
करियि िक्च शपका िावग CAD ।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै

> 6



सम्नदाय Makerspace

उनीहरू को हुन्:

सिकािको सचूी्मा बहु-िन्ञ्चतहरूको पपधँ्मा िहेका 10% को रूप्मा िगथीककृ त स्थानीय इिाकाक्भत्र 
पनवे दक्षिर् पन्श्च्म इङ्गल्यान् सहिको ्मोफसि्मा आधारित यस makerspace िे स्मुदायका 

साथ प्रविधध, ध्मविया तथा किा विषय िरिपरि परियोजनाहरूको सह-लसज्चना गनवे िक्षय िाखेको ्छ। उनीहरूका युिा 
काय्चक्र्महरू स्कूि अिधधका साथसाथै वनःशुल्क सञ्चालित भए ि यसिे सा्माजजक गवतविधधका विषयहरूक्भत्र STEM 
सीपहरू वन्मा्चर््मालथ ध्यान केजन्रित गिेको लथयो।

उनीहरूले के गरे:

यस makerspace ्मा पवहिेदेष्ख नै एउटा युिा काय्चक्र्म व्िस्था लथयो, जो िा्मो स्मयदेष्ख चलिआएको स्कूि 
काय्चक्र्म लथयो जस्मा स्कूि अिधधको दौिान हिेक साता युिाहरूको एउटै स्मूहलसत संिग्न लथयो। संिग्न धेिैजस्ता 
युिाहरू makerspace सँग सुपरिलचत लथए ि कैयौँ िष्चदेष्ख काय्चक्र्महरू्मा भाग लिँदै आएका लथए। Making Spaces 
परियोजनाको अिधधको दौिान, makerspace िे ्मूितया न्यून-आय, श्िेत, स्थानीय स्मुदायका िगभग 180 युिाहरूसँग 
(10-18 िष्च उ्मेिका) का्म गऱ्यो। काय्चक्र्मको िक्षय सहभागीहरूिाई प्रयोग, खोजी, तथा विजजटि ्मेवकङ्ग प्रविधधहरूका 
साथ लसज्चनाका उपकिर्हरू प्रदान गिेि उनीहरूका स्मुदाय ि जीिन्मा सकािात््मक परिित्चनहरू गन्चका िावग सशक्त 
बनाउनु लथयो। सत्रहरू जवहिेपवन सम्ि हुँदा आ्मुन्ने-सा्मुन्ने, ि ्महा्मािीका कािर् आिश्यक हुँदा भचु्चअि रूप्मा 
सञ्चालित गरिए।

किजजटल Makerspace

उनीहरू को हुन्:

विश्ििाई बढी िाम्ो स्िरूप टदनका िावग प्रविधध ि ्मावनसहरूसँग काय्च गनवे एउटा अनिाइन, 
धिातिीय निोन््मेषी सङ्गठन। उनीहरूिे उत्ि पूि्च इङ्गल्यान् सहि्मा ि िरिपरि बस्ने बेिोजगाि 

तथा न्यून-िोजगािी युिाहरू तथा युिा ियस्कहरूका िावग सहभावगताकािी विजाइनका उपकिर् ि विधधहरू्मालथ आधारित 
वनःशुल्क एिं पहुँचयोग्य विजजटि सीप काय्चक्र्महरू सञ्चािन गिे।

उनीहरूले के गरे:

Making Spaces परियोजनाको दौिान, यस makerspace िे ‘रि्मोट बूटक्याम्प’ सञ्चालित गऱ्यो जसिे युिाहरू्मा 
कोविङ्ग ि विजजटि सीपहरू वन्मा्चर््मालथ ध्यान केजन्रित गऱ्यो। यस काय्चक्र्मिे विजजटि बवहष्किर्को जोष्ख्म्मा िहेका 
वनम्नसवेित स्ुमदायहरूका यिुाहरूिाई प्राविधधक सीप तथा विशषेज्ता विकलसत गन्च्मा सहायता गऱ्यो। भचु्चअि काय्चक्र्म 
स्ि-गवत्मान लथयो जहाँ सहभागीहरूिे कोविङ्ग साथै उनीहरूका करियि सम्ािनाहरू विकास्मा िक्च शप ि टदशा-वनदवेशन्मा 
वनदवेलशत पाठ्यक्र्महरू्मा पहुँच बनाउन सके। ्मूितया न्यून-आय, श्िेत स्थानीय स्मुदायका 60 भन्दा बढी युिाहरूिे 
(18-30 िष्च उ्मेिका) makerspace द्ािा प्रदान गरिएका भचु्चअि काय्चक्र्महरू्मा भाग लिएका लथए।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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परियोजना सहयोगीहरू

प्याक््टटशनिहरू

्मालथका तीन makerspaces बाट बाह्र प्यान्क्टशनिहरूिे परियोजना्मा भाग लिए। बाह्र प्यान्क्टशनिहरू ्मध्ये आठजना 
्मवहिा तथा चाि जना पुरुषको रूप्मा लचम्ह्नत लथए। बहुसंख्यकिे आफ्नो जावतयता श्िेत वरिटटश पकृष्ठभूध्मबाट िहेको र्ोषर्ा 
गिेका लथए। उनीहरूको वबच्मा, प्यान्क्टशनिहरूका अनुभि्मा वनकै विविधता लथयो, यस षिेत्र्मा भख्चि सुरु गिेकादेष्ख 
23 िष्चको अनुभि भएका हरू लथए।

य्नवा सह-शोधितानुहरू

तीन makerspaces द्ािा प्रदान प्रस्तावित काय्चक्र्म्मा सहभागीहरू ्मध्यबेाट तेइस यिुा सह-शोधकता्चहरूिाई भतथी गरियो। 
जनसानं्ख्यकरीको वहसाबि,े नौजनािाई यिुा ्मवहिा तथा चौधजनािाई यिुा परुुषहरूको रूप्मा पवहचान गरियो। स्मग्ता्मा, 
पन्ध्रजना श्िेत तथा ्छःजना नस्िको वहसाबिे अल्पसंख्यकरीककृ त युिाहरू लथए, तथा दुई सहभागीहरूका जावतय पकृष्ठभूध्म 
खुिाइएको लथएन। तेह्र शोधकता्चहरू 10-16 िष्च उ्मेिका लथए, तथा दश शोधकता्चहरू 18 देष्ख 30 िष्च वबचका लथए। 
प्रायःजस्ता उच्च आर्थकँ िञ्चनाका षिते्रहरूको रूप्मा सिकािद्ािा िगथीककृ त इिाकाहरू्मा बस्दथे। यिुा सह-शोधकता्चहरूिाई 
उनीहरूको स्मयका िावग परियोजनाद्ािा षिवतपूर्तँ टदइएको लथयो तथा उनीहरूको शोध्मा सहायताका िावग उपकिर्हरू 
(क्या्मेिा, भ्िाइस िेकि्चि िा ट्याबिेट) पवन उपिब्ध गिाइएको लथयो।

य्नकनभर्ससिटी शोधितानुहरू

चािजना युवनभर्सँटी शोधकता्चहरूिे यस परियोजना्मा भाग लिए, उनीहरू ्मध्ये तीनजनािाई ्मवहिाहरूको रूप्मा तथा 
एकजनािाई नन-बाइनिी/रिान्सजेन्िको रूप्मा पवहचान गरिएको लथयो। सबै शोधकता्चहरूको पवहचान श्िेत वरिटटश िा 
अ्मेरिकरीको रूप्मा गरिएको लथयो।
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परियोजनामा िे सामेल सियो
Making Spaces परियोजना शोध-व्िहाि साझेदारिता हो जसद्ािा युवनभर्सँटी शोधकता्चहरूिे तीन साझेदाि 
makerspaces तथा युिाहरूसँग स्मता्मूिक व्िहािका प्रकािहरू बुझ्न, पवहचान गन्च तथा प्रदर्शँत गन्च सहकाय्च गिे। 
परियोजनाको सुरुआत्मा, शोधकता्चहरू, प्यान्क्टशनिहरू तथा युिाहरूिे स्मता्मूिक व्िहाि्मा के संिग्न ्छ भन्ने बािे्मा 
विचाि तथा अनुभिहरूिाई बुझे तथा साझा गिे। त्यसपल्छ प्यान्क्टशनिहरूिे ती विचािहरूको प्रयोग गदा्च अवन विशेष 
विचािहरू्मालथ बि ददँदै उनीहरूको काय्चक्र्म्मा स्मन्न्ित गिे। ियस्क तथा युिा सह-शोधकता्चहरूिे व्िहाि्मा यो कस्तो 
देष्खन््छ तथा यसको के प्रभाि पऱ्यो भन्ने थाहा पाउनका िावग िेटा सङ्किन गिे। अझ विशेष रूप्मा, परियोजना्मा 
सा्मेि लथएः

• बैठकहरू तथा makerspaces को ्यात्ााः शोधकता्चहरू makerspace साझेदािहरू, प्यान्क्टशनिहरू तथा 
युिाहरूसँग उनीहरूका विचाि तथा अनुभि जान्न अवन विश्िेषर्हरूको सह-विकास गन्च वनिन्ति सम्पक्च ्मा िहे।

• ्यवुा सलंग्नता का्य्यक्रमहरूको ननरूपणाः शोधकता्चहरूिे makerspace सत्रहरूबाट विस्तकृत वफल्ड नोटहरू, फोटाग्ाफ, 
भौवतक किाककृ वतहरू तथा 2300+ अनिाइन िेटा पोस्टहरू सङ्किन गिे तावक युिाहरूिे ती सन्दभ्चहरू्मा गिेका 
अनुभिहरूिाई बुझ्न तथा ती काय्चक्र्महरू कसिी प्रदान गरिए भन्ने जान्न सवकयोस्।

• प््याक््टटिशनर का्य्यशालाहरूाः शोधकता्चहरूिे सा्माजजक न्याय तथा स्मताबािे स्मझदािी ि विचािहरूको सह-विकास 
गन्च प्यान्क्टशनिहरूका साथ दुईटा काय्चशािा सञ्चािन गिे।

• प््याक््टटिशनरहरूसँग नन्यममत छलफल तथा 14 अन्तवा्यता्याः शोधकता्चहरूिे 12 प्यान्क्टशनिहरूसँग स्मािेशी तथा 
स्मता्मूिक व्िहािबािे उनीहरूको विचाि तथा अनुभिहरू अवन देखा पिेका अन्तदृ्चष्ष्टहरू बुझ्नका िावग र्वनष्ट 
रूप्मा का्म गऱ्यो। प्यान्क्टशनिहरूिे ती विचािहरूिाई आफ्ना काय्चक्र्महरू्मा सा्मेि गिे तावक धयनिाई युिाहरू 
वनम्म्त थप स्मता्मूिक तथा स्मािेशी बनाउन सवकयोस्।

• 17 ्युवाहरूसँग अन्तवा्यता्य: शोधकता्चहरूिे युिाहरूद्ािा काय्चक्र्महरू्मा उनीहरूका अनुभि तथा यसबाट प्राप्त कुनै 
परिर्ा्महरूबािे पत्ा िगाए।

• ्यवुा सह-शोधकता्यहरूका साथ वक्य शपहरूाः 3 साझेदाि makerspaces बाट 23 यिुा सह-शोधकता्चहरूिाई भतथी 
गरिएको लथयो तथा उनीहरूिे उनीहरूका आफ्न ैिाताििर््मा िक्च शपहरूको शृङ्खिा्मा (स्मग्ता्मा 14 िक्च शपहरू) 
भाग लिए। युिा शोधकता्चहरूिाई makerspace प्यान्क्टशनिहरूसँग भेटिाता्च गन्च, makerspace व्िस्थाबािे शोध 
गन्च तथा एउटा स्िागतनीय एिं स्मता्मूिक स्थि केबाट वन्मा्चर् हुन््छ भनी पवहचान गन्चका िावग स्मेत उनीहरूका आफ्नै 
फरील्डिक्च  सञ्चािनका िावग तालि्म ि सहायता प्रदान गरियो। युिाहरूिे स्मता्मूिक makerspace काय्चक्र्महरूका 
िावग उनीहरूका आफ्नै विचाि तथा विजाइन पवन विकलसत गिे। स्मग्ता्मा, यस काय्चको 
परिर्ा्मस्िरूप िगभग 105 युिा-उत्पाटदत किाककृ वतहरू तथा पोट्चफोलियोहरूको 
वन्मा्चर् भएको ्छ।

• सववेक्षण तथा मूल््याङ्कन नवकासाः शोधकता्चहरूिे makerspace काय्चक्र्महरूको 
स्मता तथा स्मािेलशताको ्मूल्याङ्कन्मा ्मदद्त गन्च प्रयोग गन्च सवकने सिवेषिर् 
तयाि गन्च ि सञ्चािन गन्चका िावग makerspace प्यान्क्टशनिहरू तथा 
20 युिाहरूसँग का्म गिे।

• सल्लाहकार समूह बैठकहरूाः विविध षिेत्रका सम्बम्धित शोध तथा 
प्यान्क्टस विशेषज्हरूको प्रवतवनधधत्ि गनवे 10 बाह्य, अतिा्चष्ष्रिय 
सल्िाहकाि स्महू सदस्यहरूिाई परियोजना शोधको जानकािी टदइयो, 
स्मीषिा गरियो तथा ्छिफि गरियो।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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यस प्रतिवेदनको बािेमा
यस प्रवतिेदन्मा िाष्खएका विचािहरू तीन यु.के. makerspaces का साथ Making Spaces शोध परियोजनाको प्रथ्म 
चिर््मा सञ्चालित सहयोगात््मक शोध ्माफ्च त तयाि गरिएको हो। प्रवतिेदनि ेmakerspaces ्मा स्मता्मिूक व्िहािको ्मलू्य 
ि ्महत्ति िरिपरि िाष्ष्रिय सिंाद्मा योगदान गििे तथा makerspace प्यान्क्टशनिहरू ्माझ ्महत्तिपरू््च प्रवतवबम्म्बत व्िहाििाई 
स्मथ्चन गनवे एक स्ोतको रूप्मा सेिा प्रदान गिेि परियोजना िक्षय ि परिकल्पनािाई सहयोग पुऱ्याउने िक्षय िाखेको ्छ। हा्मीिे 
makerspaces द्ािा स्मािेशी व्िहािको टदशा्मा उनीहरूको यात्रा कसिी सुरु गन्च सक्द्छन् भन्ने प्र्मार्, सुझाि, तथा 
विचािहरूको साि वनकाल््छौँ ि साझा गद्च्छौँ। तसथ्च, यस प्रवतिेदनिे STEM ्मा न्यून-प्रवतवनधधत्ि भएका स्मुदायहरूका 
यिुा्माझ makerspace प्यान्क्टशनिहरूि ेस्मता्मिूक सिंग्नतािाई कसिी सहयोग गन्च सक्द्छन ्भनी खट्ुट्याउन ेका्म गद्च्छ।

लक्षित वगनु
यो प्रवतिेदन यस्ता यु.के. makerspace प्यान्क्टशनिहरूतफ्च  िक्षित ्छ जो विशेषगरि ्मूितया न्यून-आय तथा कम्ती 
प्रवतवनधधत्ि भएका स्मुदायहरूका युिाहरूसँग सम्बधि्मा बढी स्मािेशी व्िहाि अपनाउन तथा विकलसत गन्च इचु्क ्छन्। 
युिाहरूसँग काय्चक्र्म िा विकासगत गवतविधधहरूको नेतकृत्ि गरििहेकाहरू वनम्म्त खासगरि यस प्रवतिेदन्मा उनीहरू्मालथ िागू 
हुने विचािहरू उनीहरूिे पाउन सक्द्छन्, ति makerspaces ्मा अन्यहरूिे पवन उनीहरूका आफ्ना न्स्थवतहरू्मा केही 
विचािहरू िागू गन्च सषि्म हुन सक्ने्छन्।

यस प्रकतवेदनिो प्रयोग िसिी गनने
यस प्रवतिेदन्मा टदइएका विचािहरूको ्मनसाय ्महत्तिपूर््च पेसागत प्रवतवबम्म्बत व्िहाि, अथा्चत ती प्रवतवबम्म्बत व्िहाििाई 
सहायता गनु्च हो जस्मा सा्मेि हुन््छः

1. शलक्त ि अन्याय तथा व्िहािबाट, ि यस ्माफ्च त कसिी अस्मानता उत्पन्न हुन््छ अवन काय्म िहन््छ 
भन्ने विषयहरूिाई बुझ्नु।

2. आफू स्ियंको व्िहाि ि िाताििर््मालथ आिोचनात््मक ढंगिे सोच्नु।

3. परिित्चनका िावग ्मनसायपूर््च योजना ि काय्चिाही्मा संिग्न हुनु।

यस सन्दभ्च्मा, यस प्रवतिदेन्मा िहेका विचािहरू तथा केस स्टविजिे गनु्च पनवे काय्चहरूको आिेख, ‘शीष्च सुझािहरू’ 
अथिा सा्मान्य ‘वनसान िगाउने सूची’ प्रदान गददैन। यसको स्थान्मा, प्रवतिेदनिे प्यान्क्टशनिहरूिाई ्महत्तिपूर््च पेसािाि 
आत््म्मन्थन सरुु गन्चका िावग विचाि तथा प्रश्नहरू प्रदान गद्च्छ। यसिाई आद्योपान्त पढ्नु पनवे आिश्यकता ्ैछन। ति, तपाईंिे 
‘सोच’ खण्िबाट सुरु गन्च चाहन सक्नुहुन््छ वकनवक यसिे ‘गनु्च पनवे’ खण्िका िावग आधाि प्रदान गद्च्छ। त्यसपल्छ तपाईं 
‘गनु्च पनवे’ का पहिुहरू्मा गवहिो जान सक्नुहुन््छ िा यसिाई तपाईंको सन्दभ्च्मा सिा्चधधक प्रासङ्वगक ्महसुस गन्च सक्नुहुन््छ। 
तपाईंिे यस प्रवतिेदनिाई आफ्ना सहक्मथीहरूसँग साझा गन्च चाहुनुहुन सक्द्छ। उदाहिर्ाथ्च, तपाईंहरूिे एउटा विशेष 
विचाि्मालथ सा्मुवहक रूप्मा ध्यान केजन्रित गन्च सक्नुहुन््छ तथा त्यसिाई स्टाफ बैठक्मा बहसको बुँदाको रूप्मा प्रयोग गन्च 
सक्नुहुन््छ। केस अध्ययनहरूिे तपाईंिाई सोच्नका िावग उदध्त गनवे्छ तथा तपाईंका आफ्नै सन्दभ्च्मा लसज्चनात््मक ढंगिे 
अपनाउनका िावग केही विचािहरू प्रदान गनवे्छ।

अन्ततया, हा्मी के दोहोऱ्याउन चाहन््छौँ भने स्मता्मूिक व्िहाि एक यात्रा हो, यो यस्तो लचज होइन जो हालसि गरिन््छ 
ि ‘सवकन््छ’। यो कवहल्यै सजजिो पवन हुँदैन, यो सा्मान्यतया असजजिो हुन््छ, किा परिरि्म, ि यस्मा स्मय तथा संसाधान 
िाग्द्छ; ति यस प्रयासको फि सधैँ प्राप्त हुन््छ। यो प्रवतिेदनको वन्मा्चर् गिेका शोधकता्च तथा प्यान्क्टशनिहरूको रूप्मा 
हा्मीिाई िाम्ोसँग थाहा ्छ वक हा्मीसँग सबै जिाफहरू वनन्श्चत रूपिे ्ैछनन् ि हा्मी आफ्ना बुझाइहरू तथा व्िहाििाई 
अझ पवन विकास गनवे क्र्म्मा नै ्छौँ। हा्मी्मध्ये धेिैजना सा्माजजक विशेषाधधकाि सम्पन्नताको न्स्थवतबाट बोलििहेका ्छौँ 
भन्न ेबाि्ेमा पवन हा्मी िाम्ोसगँ अिगत ्छौँ। ति, यस प्रवतिदेन ्माफ्च त हाम्ो ित्च्मान लसकाइ साझा गना्चिे स्मािेशी व्िहािको 
टदशा्मा आफ्नै यात्रा्मा िहेका अन्य यु.के. प्यान्क्टशनि तथा makerspaces का िावग सहायक हुने्छ भन्ने हा्मीिाई आशा 
्छ। तपाईंसँग संिाद ि लसकाइ जािी िाख्ने अपेषिा हा्मी िाख्द्छौँ।
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प्रकतवेदनिो ढाँचा
यस प्रवतिेदन्मा पाँच प्र्मुख खण्िहरू ्छन् (सोच, गि, मूल्याङ्िन गि, प्रभाव ि ससफारिसहरू)।

परियोजनाबाट वनस्केका makerspaces ्मा स्मता्मिूक व्िहािको िर््चन गनवे ्छः प्र्मखु विचाि सोच ि गि खण्िहरू्मा ्छन।् 
्छः विचािहरू प्रत्येकका िावग दुईटा केस अध्ययनहरू विचािाथ्च ्छावनएका ्छन्:

Makerspace को अनुभि अथा्चत ‘स्नरुआत गनने’ ि युिाहरूसँग यसको  
स्मता्मूिक व्िहािको सुरुआत।

बढी अनुभिप्राप्त अिस्था अथा्चत यसको स्मता्मूिक व्िहाि ‘कवस्तारित गन्ननु’

केस अध्ययनहरू हाम्ा makerspace साझेदािहरूबाट प्राप्त व्िहािका विस्तकृत उदाहिर्हरू हुन्, जो प्रत्येकिे संगठनिे 
के गऱ्यो, के िाम्ोसँग भयो, ि कसिी व्िहाििाई थप विस्तारित गन्च सवकन््छ भनी बताउँ्छ। सोच्न िगाउने प्रश्नहरूिाई 
व्िहािको विकास्मा ्माग्चदश्चन गन्चका िावग ्मदद्त वनम्म्त हिेक केस अध्ययनको अन्त्य्मा सा्मेि गरिएका ्छन्। सोच ि 
गि खण्िहरू्मा ्छः विचािहरू ि केस अध्ययनहरूको गठनबािे थप विििर्का िावग तालिका 1 हेनु्चहोस्।

तेस्ो खण्ि, ्मूल्याङ्कन गि िे स्मता्मूिक व्िहािको ्मूल्याङ्कन गदा्च, खासगरि स्मता्मूिक संस्ककृ वत ि सबै युिाहरूका 
अनभुिको टदशा्मा उनीहरूको प्रगवतिाई ्मापन गन्च तथा विचाि गन्च makerspaces िाई ्मदद्त गन्चका िावग तयाि पारिएको 
नयाँ सिवेषिर्को विकास्मालथ ध्यान केजन्रित गददै यस्मा संिग्न चुनौवतहरूबािे ्छिफि गद्च्छ।

प्रभाि खण्ििे स्मता्मूिक तथा स्मािेशी व्िहािहरू विकलसत गरिनािे युिाहरू, प्यान्क्टशनिहरू तथा स्मुदायहरू्मालथ 
पन्च सक्ने सकािात््मक परिर्ा्मका प्र्मार्हरूको विििर् टदन््छ।

केही लसफारिसहरू प्रवतिेदनको अन्त्य्मा टदइएका ्छन्, जस्मा प्यान्क्टशनिहरूिे उनीहरूका सोच ि योजना प्रवक्रयािाई 
सहायता गन्चका िावग प्रयोग गन्च सवकने सोच्न िगाउने प्रश्नहरू िहेको एउटा संक्षिप्त तालिकाका साथै अन्य 
परियोजनाहरू/संगठनहरूद्ािा उत्पाटदत विविध उपयोगी स्ोतहरूका लिङ्कहरू सा्मेि ्छन्।
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ताललका 1: खण्िहरू सोच ि गि क्भत्रै ्छः प्र्मुख विचािहरूको गठन

खण्ि कवचाि

िेस अध्ययनहरू

समतामलूि व्यवहाििो 
स्नरुआत गन्ननु

समतामलूि व्यवहाििो 
कवस्ताि गन्ननु

सोच 1: सा्माजजक न्याय ्मानलसकता 
ि संस्थात््मक संस्ककृ वत विकास गनु्च

1a: स्टाफ विकास ि बाह्य साझेदारिता 1b: सा्माजजक न्याय संगठानात््मक 
संस्ककृ वत आत््मसात गनु्च

गि 2: सुिक्षित, स्िागतनीय, टदगो 
ि स्मािेशी स्थि सकृजना गनु्च

2a: भौवतक तथा सा्माजजक स्थिहरू 
कवत जटटि ि चुनौवतपूर््च हुन सक््छन् 
भनी बुझ्नु

2b: सुिक्षित, स्िागतनीय ि स्मािेशी 
भौवतक तथा अनिाइन स्ेसहरू 
सकृजना गनु्च

3: युिाहरूसँग सहभावगतापूर््च 
तरिकािे का्म गनु्च

3a: युिाहरूसँग सल्िाह गन्च सुरु गनु्च 3b: युिा-नेतकृत्ि्मा काय्चक्र्म

4: हेिचाहपूर््च लशषिर् एिं 
सम्बधिता बढाउनु

4a: भचु्चअि िक्च शप्मा युिाहरूका 
आिश्यकता्मालथ विचाि गनु्च

4b: युिाहरूिाई पिा्मश्च ि हेिचाह

5: वन्मा्चर्द्ािा युिाहरूका षि्मता 
ि सा्माजजक काय्चिाई सहयोग गनु्च

5a: वन्मा्चर्द्ािा युिाहरूका ्महत्तिपूर््च 
नागरिकतािाई सहयोग गनु्च

5b: वन्मा्चर्द्ािा युिाहरूको सा्माजजक 
काय्चिाई सहयोग गनु्च

6: युिाहरूको प्रगवत वनम्म्त पूँजी, 
सीप तथा ्माग्चहरूको वन्मा्चर् गनु्च

6a: विविध STEM पेसािािहरूको 
प्रदश्चन गनु्च

6b: युिाहरूका STEM सीप 
ि िोजगारितािाई सहयोग गनु्च

शब््दावली बारे एक टटिप्पणी

स्मता ि सा्माजजक न्यायलसत सम्बम्धित शब्दहरू स्मय ि सन्दभ्च्मा जटटि तथा क्भन्न हुन सक्द्छ। हा्मीिे प्रयोग गनवे 
शब्दहरूका थुप्रै क्भन्न व्ाख्याहरू ्छन्, ि केही शब्दहरू परिलचत नहुन सक्द्छन्। तसथ्च, विशेष ्महत्तिका शब्दहरूको 
व्ाख्या प्रवतिेदनभरि िङ्गीन बक्सहरू्मा टदइएका ्छन्। यस परियोजना्मा बुक्झएको वहसाबिे सबै शब्दहरूको 
शब्दकोष प्रवतिेदनको अन्त्य्मा टदइएको ्छ।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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सोच



सोच
यस खण्ि्मा सा्माजजक न्यायका ्मूल्य तथा लसदध्ान्तहरू्मालथ कसिी स्मता्मूिक ि स्मािेशी व्िहाि 
स्थावपत गरियो भनी बताइएको ्छ, ि makerspaces ि ेस्टाफ ि सगंठनभरि स्मग्ता्मा कसिी सा्माजजक 
न्यायको ्मानलसकता सुरु गऱ्यो, विस्तारित गऱ्यो अवन जोि्यो भन्ने उदाहिर्हरू टदइएका ्छन्।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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“ हाम्रो व्यक्तिगत व्यवहार तथा हामीले 
प्रयरोग गरकेरो भाषा ववकक्ित भएकरो छ र 
हामी हाम्ा केही व्यवहारहरूलाई बढी राम्रो 
ढंगले व्यति गर््न िक्षम भएका छौँ”

(Makerspace प्याक््टटिशनि)।
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कवचाि 1:  
सामाजजि न्याय ि संगठनात्मि संस्िकृ कत कविससत गन्ननु

स्मकािीन स्माजहरू अस्मानता ि अन्यायका गाक्भएका प्रकािहरूद्ािा लचवत्रत हुन््छन्। अन्य कुनै सगंठनहरू 
सिह Makerspaces स्माजका वहस्सा हुन् ि यी शलक्त सम्बधिहरूद्ािा आकाि प्रदान गरिएका हुन््छन्। 
यटद makerspaces को उददे्श्य व्ापक अस्मानताहरूको – पुनिोत्पादन गनु्चको साटो – वतनिाई चुनौती 
टदन्मा ्मदद्त गनवे हो भन ेउनीहरूि ेस्मता ि सा्माजजक न्यायको ्मदुद्ाहरूिाई बझेुको ि आत््मसात गिेको हुनु 
पद्च्छ तथा उनीहरूको आफ्नै बवहष्कािपूर््च हुन सक्ने संस्ककृ वत ि व्िहाि्मालथ पुनर्िँचाि गन्च सषि्म हुनु पद्च्छ।

शब्दाििीिाई लिएि थुप्रै बहस भएता पवन यस प्रवतिेदन्मा हा्मीिे वनम्न व्ाख्याहरूको प्रयोग गिेका ्छौँ:

• समानता िे विक्भन्न स्मुदायहरूिाई एकैनासिे व्िहाि गनवे दृष्ष्टकोर् िाख्द्छ, उदाहिर्ाथ्च, सबैिाई 
एकैनासे संसाधन िा अिसिहरू प्रदान गनु्च।

• समता िे स्मुदायहरूिाई आिश्यकताअनुसाि क्भन्न रूपिे व्िहाि गनवे दृष्ष्टकोर् िाख्द्छ, उदाहिर्ाथ्च, 
अल्पसंख्यकरीककृ त अथिा स्माजद्ािा बवहष्ककृ त भएकािे जसिाई धेिै चावहन््छ उनीहरूिाई बढी संसाधन 
उपिब्ध गिाउनु।

• सामाजजि न्याय िेअस्मानता जन््माउने तथा काय्म िाख्ने ढाँचा, व्िहाि ि सम्बधिहरूको पवहचान 
गनवे ि चुनौती टदने ्मालथ ध्यान केजन्रित गनवे दृष्ष्टकोर् िाख्द्छ।

प्र्मुख सा्माजजक न्याय विचािहरूका थप परिभाषाहरू www.m4kingspaces.org/glossary 
्मा पाउन सवकन््छ।

सहभागीहरू, ति खासगरि बवहष्ककृ त ि अल्पसंख्यकरीककृ त स्मुदायहरूका अनुभि, परिर्ा्म ि कल्यार््मा परिित्चन 
ल्याउने makerspace को षि्मता धेिै हदसम््म यसिे अनुसिर् गनवे ्मूल्य-्मान्यता, ्मानलसकता ि संगठनात््मक 
संस्ककृ वत्मालथ वनभ्चि गद्च्छ। यस सन्दभ्च्मा, विचाि 1 िे makerspaces िाई िर्नीवत तथा व्िहािका िावग 
ठोस धिाति प्रदान गन्च सक्ने एउटा सा्माजजक न्यायको ्मानलसकतािाई बुझ्न ि विकलसत गन्च्मा सहायता गद्च्छ।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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िेस अध्ययन 1a:  
स्टाफ कविास ि बाह्य साझेदारिता

ियस्कहरू्मा निाचािी वन्मा्चर्िाई सहयोग गनवे यसको सफि इवतहास ि सबै उ्मेिका विविध अन्तिा्चष्ष्रिय ्मावनसहरूसँग 
साि्चजवनक संिग्नताका िावग ्मजबुत प्रवतष्ठा भएता पवन युवनभर्सँटी Makerspace को विलशष्ट अन-क्याम्पस िेध्मटिे 
उनीहरूको केही स्थानीय स्मुदायहरू, खासगरि युवनभर्सँटी्मा पवहिेदेष्ख नै विद्याथथी निहेका अल्पसंख्यकरीककृ त स्मूहहरूका 
युिाहरूसँग सीध्मत संिग्नता िहेको देखाउँद्छ। स्टाफिे के पवन स्िीकाि गद्च्छ भने युवनभर्सँटीक्भत्र का्म गनवे एक टोिीको 
रूप्मा उनीहरू ्मूितया सा्माजजक रूपिे स्मकृदध् पकृष्ठभूध्मबाट आउँद्छन्। Making Spaces परियोजना्मा संिग्न हुनका 
िावग उनीहरूको उत्प्रेिर्ाहरू ्मध्ये एक सा्माजजक न्यायका ्मुदद्ाहरूबािे आफ्नो बुझाइिाई बढाउन यस अिसिको प्रयोग 
गनवे ि स्थानीय स्मुदायहरूलसत सम्पक्च ता वन्मा्चर् गनवे िहेको लथयो।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• ब्ल्याक िाइभ्स म्याटि आन्दोिनको सन्दभ्च्मा विविधता ि स्मािेलशताका ्मुदद्ाहरूबािे थप बुझ्न तथा पवहचान गन्चका 
िावग ्छिफिको एउटा शृङ्खिा सञ्चालित गऱ्यो।

“ एउटिा टिीमकरो रूपमा संवा्द गन्न्भ हाम्रोलातग धेिै सजजलरो र्एकरो छ ि कसिी यसले makerspace ि शरोधमाथि प्रर्ाव 
पािेकरो छ। [समता] हाम्रो साप्तातहक ्बैठककरो एउटिा तहस्सा हरो जहाँ हामीले यस्बािे क्न िा गछछौँ... कसैले पढेकरो 
तवषयमा, ि हामीले ्बढी सतक्रयताका साि परिवत्भनहरू गनने ्बािे सरोथचिहेका छौँ। हालैसम्म यरो टिीममा यरो तनययमत 
संवा्दकरो तवषय िहेकरो थिएन, त त्यसमा परिवत्भन र्एकरो छ” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि) 

• एउटा टोिीको रूप्मा लसक्ने स्थान आफैिाई टदयो।

“ हामील ेजरो तनकै उपयरोगी पायौँ सािै हामील ेके 
परिवत्भन गन्भ गइिहेका थियौँ र्न्न ेतवशषे क्न िाहरूमा 
त्नरुन्त ैहामी गएनौँ। त्यसलै,े पतहला केही तवचाि-तवमश्भ 
गनने अथलकतत ठाउँ हामीले आफैलाई द्दयौँ, थस्टने 
एउटिा अन्नर्वकरो रूपमा, ि त्यसपथछ मात्रै हामीले 
के परिवत्भन गन्भ गइिहेका छौँ र्न्ने तवषयमा सरोच्न 
िाल्यौँ” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि) 

 

“ मिेरो तवचािमा यी तवतवधता सत्रहरू ग्दा्भ, यस्तरो 
मौका पाइयरो, यमलिे पढ्न ेि छलफल गनने तकथसमकरो 
एउटिा से्स, यसल ेहामीलाई त्यरो गनने स्से द्दयरो 
यसिी टिीमका स्ैबजना एकप्रकािल ेएउटैि तवचाि 
िाख्नवेाला थिए। मिेरो तवचािमा यरो साचैँ् म्द््दतगाि 
िह्यरो” (यवुनभर्सटँी Makerspace प्यान्क्टशनि) 

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै

> 17



• स्मता, विविधता ि स्मािेलशताका नयाँ तालि्म सञ्चािन गरियो तथा सा्माजजक न्यायलसत सम्बम्धित ्माध्मिाहरू्मा 
िक्च शपहरू सञ्चालित गन्च, उदाहिर्ाथ्च श्िेत विशेषाधधकािबािे बुझाइ विकलसत गन्च स्टाफ िक्च शपका िावग बाह्य 
पेसािािहरूिाई आ्मन्न्त्रत गऱ्यो।

“ वक्भ शपले... श्वेत तवशेषायधकािकरो समस्या्बािेमा ि हाम्रो टिीम तिा हाम्रो makerspace लाई ्बढी समावेशी 
ि नस्लर्े्द-िरोधक ्बनाउनका लातग हामीले के परिवत्भन गन्भ स्टछौँ र्न्ने तवषयमा चचा्भलाई प्ररोत्सातहत गऱ्यरो। 
हामीले त्यसपथछ नस्लर्े्द, सषिमतावा्द (ableism), ट्ान्सफरोत्बया, ललंग असमानता तिा रे््दर्ावका ती 
प्रकािहरूत्बच चौ्बाटिरो जस्ता तवषयहरूमाथि चचा्भ गन्भका लातग एउटिा माथसक आन्तरिक तवतवधता तिा 
समावेशी सत्र स्थातपत गऱ्यौँ” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि) 

• योजना्मा प्रयोगकता्च ्मालथ थप ध्यान टदनका िावग यस नयाँ काय्चक्र्मबाट अल्पसंख्यकरीककृ त स्मुदायहरूका युिाहरूिे 
के चाहेको हुन सक्द्छ ि उनीहरू के चाहन््छन् भनी बुझ्नका िावग बाह्य स्मुदाय संगठनलसत र्वनष्ठ रूप्मा का्म 
गऱ्यो। परिर्ा्मस्िरूप गरिएका परिित्चनहरू्मा सा्मेि ्छन्: सत्रहरूका स्मय, स्मुदाय ि सहभागीहरूको सांस्ककृ वतक 
पकृष्ठभूध्महरूिाई बढी नजजकलसत देखाउने makers ि सहुलियतदाताहरूिाई का्म्मा िाख्नु; युिाहरूिे के चाहन््छन् 
भनी उनीहरूबाट प्राप्त जानकािी्मालथ आधारित िक्च शप विषयिस्तु ि फोकस विजाइन गऱ्यो।

“ त, मलाई िाहा छ[सामान्यतया] जसिी हामी कामहरू गछछौँ हामीले त्यसमा परिवत्भन गन्न्भ नै पछ्भ। 
हामीले य्नवाहरूकरो समय ्ब्बा्भ्द ग्ददैनौँ ि उनीहरूलाई तनिाश ग्ददैनौँ, जस्तै केही ्ेदख्न्नहुन्छ जरो सही हरोइन” 
(युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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• स्मता्मूिक युिा संिग्नताको सम्बधि्मा विशेषताप्राप्त अन्य संगठनहरूबाट सवक्रय सम्पक्च  काय्म गऱ्यो ि लसक्यो।

“ मैले यस्ता तवक्र्न्न य्नवा काय्भक्रमहरू सञ्चालन गननेहरूसँग क्न िा गन्भमा तनकै समय त्बताए ँजसले के थचजले 
काम ग्द्भछ र्नी पत्ा लगाउने प्रयास गरििहेका छन्” (य्नतनर्र्संटिी Makerspace प्याक््टटिशनि) 

• युिाहरूका नयाँ साझेदारिता ि दृष्ष्टकोर्बाट लसकेको आधाि्मा नयाँ युिा काय्चक्र्महरूको विकास गऱ्यो।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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िे िाम्ोसँग भयो
• टदगो ्महत्तिपूर््च पेसािाि विचािबाट सुरु गिेि, सहयोगपूर््च लसकाइ, सोचाइ ि ्छिफि गददै का्म गन्चका िावग बढी 

जानकािीयुक्त योजनाहरू बनाउन स्टाफ सषि्म भएको लथयो।

• तालि्मका िावग बाह्य साझेदारिता विकास ि विस्ताि तथा स्थानीय स्मदुायहरूसगँ का्म गनु्च पवन प्रभािकािी िह्यो तथा 
युिा िक्च शपहरू को संिग्नकािी नयाँ काय्चक्र्म वन्मा्चर््मा ्मदद्त प्राप्त भयो जो सकािात््मक िह्यो। अनुभिी सा्मुदाधयक 
साझेदािहरूसँग का्म गनु्चिे पवन अल्पसंख्यकरीककृ त स्मुदायहरूका युिाहरू वनम्म्त उच्च-गुर्स्तिीय काय्चक्र्म उपिब्ध 
गिाउन चावहने सुक्ष्म बुझाइ प्रदान गऱ्यो।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ
• युवनभर्सँटी Makerspace िे भख्चिै्मात्र उनीहरूको स्मता्मूिक युिा काय्चक्र्म विकलसत गन्च थािेका लथए, ि स्मय, 

कोष तथा स्थिसम्बधिी बाधाहरूको कािर् कैयौँ िक्च शपहरूबाट (उदाहिर्ाथ्च, ग्ीष््मकािीन स्कूि, शिदकािीन स्कूि) 
सुिे गिेका लथए। युिाहरूको प्रगवतका िावग ्मजबुत सम्पक्च हरू ि ्माग्च वन्मा्चर् गन्चका िावग धयनिाई िा्मो स्मयसम््म 
चल्ने सत्रहरू्मा विस्तारित गन्च सवकन््छ।

• युिाहरू ि स्थानीय स्मुदाय साझेदािहरूलसतको सम्बधितािाई त्यसै स्मूहहरूका साथ िगाताि संिग्नता तथा सह-
वन्मा्चर्द्ािा ्मजबुत पान्च सवकन््छ।

• स्टाफको सखं्या ि काय्चक्र्मको प्रगवतका कािर् एउटा सगंठनक्भत्र सा्माजजक न्यायका ्मदुद्ाहरूको बझुाइिाई गाभ्नु 
स्मयका साथ सधैँ एउटा चुनौवत हुन््छ। सा्माजजक न्यायको दृष्ष्टकोर्िाई कसिी स्मयका साथै आत््मसात गनवे, 
वनिन्तिता टदने ि बढाउने, त्यो एउटा विकलसत हुँदै जाने संगठनात््मक योजना उपयोगी हुन सक्द्छ।

• युिाहरूसँग कसिी सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर् विकलसत गनवे ि गाभ्ने भन्ने विषय्मा अन्य संगठनहरूबाट लसक्ने।

• वनगिानी बढाउने तावक यसिे सहभागीहरूको विविधता्मालथ ्मात्रै विचाि नगिोस्, बरु स्मताको दृष्ष्ट ्माफ्च त 
काय्चक्र्महरू्मालथ पुनर्िँचाि पवन सा्मेि होस् (उदाहिर्ाथ्च, स्मता कम्पास) जस्ता पुनर्िँचािका उपकिर्हरूको 
प्रयोग गनु्च, सा्माजजक न्याय ्मूल्यहरूलसत वतनीहरू कुन सी्मासम््म सहयोग गद्च्छन् ि ध्मल््छन् भनी ्मापन गनु्च तथा 
यी अन्तदृ्चष्ष्टहरूिाई योजना बनाउन ि काया्चन्ियन्मा प्रयोग गनु्च)।

 ससिाइिा ब्नँदाहरू 1a (स्नरुआत)

िे ि किन?
स्नरु ग्दा्भ (i) समता ि सामाजजक न्यायका म्न्द््दाहरूकरो एउटिा साझा, गतहिरो समझ्दािी हुन्न (उ्दाहिर्ाि्भ, कसिी 
तवशषेायधकाि ि हिेक द्दन यरो त यस्त ैहुन्छ र्नी मातनथलने व्यवहािहरूले असमानता उत्पन्न ि कायम िाख््दछ) ि 
(ii) महत्तवपूर््भ पेसावाल प्ननर्वंचािका मूल्यलाई मान्ने अतन व्यवहाि गनने सांगठतनक संस्ककृ तत तवकथसत गन्न्भ 
महत्तवपूर््भ छ। प्याक््टटिशनिहरू ि लीडिहरूद्ािा अपनाइने मानथसकता ि मूल्यहरूद्ािा तपाईंकरो व्यवहािकरो 
समतामूलक सम्ाव्यताले आकाि थलने हँु्दा यस्तरो हुन्छ।

िसिी?
स्नरु गन्भमा म्द््दतका लातग, प्याक््टटिशनिहरूलाई एउटिा समतामूलक/सामाजजक न्यायकरो मानथसकता ि दृष्ष्टिकरोर् 
अपनाउन म्द््दत गन्भका लातग तवकथसत गरिएका संसाधन एवं ढाँचाहरूका सािै समानता ि तवतवधता ताथलम 
प्र्दान गनने सगंठनहरू्बाटि तवशषेज्ञता ि ताथलम हाथसल गन्न्भहरोस् – स्रोत थलङ्कहरूका लातग थसफारिसहरू खण्डमा 
‘प्याक््टटिशनिहरू तनम्म्त प्रम्नख तवचािर्ीय प्रश्नहरू’ ताथलका हेन्न्भहरोस्।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः
• सब ैस्टाफि ेस्मता तथा सा्माजजक न्यायका ्मदुद्ाहरूबाि ेसाझा, गहन स्मझदािी विकलसत गरून ्भनी हा्मी 

कसिी सुवनन्श्चत गन्च सक््छौँ?

• ्महत्तिपरू््च पसेािाि पनुर्िचँािको सम््मान ि व्िहाि गनवे एउटा सागंठवनक ससं्ककृ वतको लसज्चना कसिी गनवे्छौँ ि 
काय्म िाख्न गइिहेका ्छौँ?
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िेस अध्ययन 1b:  
सामाजजि न्याय संगठानात्मि संस्िकृ कत आत्मसात गन्ननु

स्मदुाय Makerspace को स्मता्मिूक व्िहाि्मा िा्मो इवतहास ि बलियो प्रवतष्ठा ्छ। ति, ससं्था िाम्ोसगँ अिगत लथयो वक 
उनीहरू लशलथि हुन सक्दैनथ ेतथा बझु्दथ ेवक उनीहरू आिोचनात््मक पसेागत पनुर्िँचािको उनीहरूको स्मािेशी व्िहाि ि 
संस्ककृ वतिाई काय्म िाख्न अवन वनिन्ति विस्तारित गन्च अवतसवक्रय हुन चाहन्थे।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• स्ष्ट स्टाफ भतथी, प्रविष्टी, तालि्म ि विकास काय्चक्र्म विकलसत गऱ्यो जसिे सा्माजजक न्यायका ्मुदद्ाहरू्मालथ ध्यान 
केजन्रित गऱ्यो तथा यसिाई स्मयको दौिान स्टाफको पथ-प्रदश्चन गददै पेसागत विकास ्माफ्च त जािी िाख्यो। परिर्ा्मस्िरूप, 
सबै स्टाफिाई सा्माजजक न्यायका ्मुदद्ाहरूबािे िाम्ो ज्ान, यसप्रवत िचनबदध्ता, तथा स्मझदारिता प्राप्त भयो अवन ती 
लसदध्ान्तहरू अरूका सा्मनु्न ेआत््म-विश्िासका साथ िाख्न सफि भए तथा वतनिाई उनीहरूको व्िहाि्मा सा्मिे गऱ्यो।

• परिित्चन ि विकासप्रवत िगाताि पेसागत पुनर्िँचाि तथा खुिापनको संस्ककृ वत आत््मसात गऱ्यो।

“ मिेरो तवचािमा मिेरो दृष्ष्टिकरोर् यस्तरो छ तक तपाईंले 
गन्भ स्टने साना-साना परिवत्भनहरूकरो संगालरोले 
साय्द व्यापक थचजहरूलाई सकािात्मक ्बनाउन 
स्ट्दछन”्। मेिरोलातग ‘आफूक्र्त्र ततमीले के परिवत्भन 
गन्भ स्ट्दछौ’ र्न्न ेनै स्ैबिरोक हुन्छ’। ‘तपाईंले 
चाल्न स्टने साना पाइलाहरू के हुन्?’, त्यरो चाहे 
तपाईंलाई अतत नै मन पनने क्न नै थचज्बािे आफैलाई 
थशक्षित गिेि हरोस्, साना परिवत्भनहरू गिेि... यी साना 
परिवत्भनहरूले नै साँच्ै ठूलरो फिक ल्याउँछ” 
(स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

 

• युिाहरूसँग स्मता ि सा्माजजक न्याय िरिपरिका सांगठवनक ्ूमि ्मूल्य-्मान्यताहरूलसत उनीहरूको एकरूपताको जाँच 
गन्च सांगठवनकता ि साझेदारिता दुिै रूप्मा काय्चक्र्महरूको िगाताि वनगिानी गऱ्यो।

“ तसि्भ, मलाई लाग््दछ तक हाम्ा स्बै 
काय्भक्रमहरूमा मैले सधैँ थसतकिहेकरो हुन्छ्न , 
मैले कतहल्यै पूिा गन्भ सकेकरो छैन, यद्द 
यसकरो क्न नै अि्भ हुन्छ र्ने? जस्तै तक मैले 
एउटैि काय्भक्रम 15 पटिक चलाउन स्टछ्न  ि 
सधैँ मैले केही क्र्न्न थस्टन सतकिहेकरो हुन्छ्न  
ि यहीँ हाम्रो टिरोली समग्रतामा धेिै िाम्रो छ” 
(स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)
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• स्थानीय सा्मुदाधयक केन्रिहरू, स्कूिहरू तथा विलशष्ट स्मूहहरू्मा (जस्तै, युिा आ्माहरू) प्रािम्म्क िक्च शपहरूका 
शृङ्खिाहरू सञ्चालित गिेि काय्चक्र्महरू विकलसत गन्चका िावग स्थानीय स्मुदायहरूलसत सवक्रय, सहभावगतापूर््च 
सम्बधिता विकलसत गऱ्यो जो स्मयका साथै दीर््चकालिक सम्बधिता तथा नयाँ प्रस्तािहरू्मा विकलसत भए।

• भौवतक स्थिदेष्ख स्टावफङ्ग ि प्रोग्ाध्मङ्गसम््म संगठनका हिेक पषि्मा स्मािेशी ्मूल्यहरू जोविए। उदाहिर्को िावग, 
्मूि भिनको सह-विजाइन आर्कँटेक्टहरू ि स्थानीय स्मुदायका युिाहरूद्ािा बनाइएको लथयो, ि स्टाफिे यस िीवतिाई 
नयाँ अस्थायी बाह्य स्थापन जस्ता नयाँ विकासहरू ्माफ्च त अगावि बढाउन चाहन््थयो।

“ हामीले स्नरु्ेदष्ख नै य्नवाहरू्बाटि यरो कस्तरो ्ेदष्खन्न प्द्भछ र्न्ने स्नझाव थलएका थियौँ ि उनीहरूले नाम िरोजे, 
यसमा हामीले के गन्न्भ प्द्भछ र्न्ने उनीहरूले नै िरोजे, हामीले यसलाई कसिी तवकथसत गन्न्भ प्द्भछ र्न्ने ्बािेमा 
उनीहरूसँग धेिै छलफल गऱ्यौँ... यसमा साँच्ै नै य्नवाहरूकरो आवाज छ” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

“ हाम्रो तनकटि थछमेककरो ्बालख केन्द्रमा य्नवा आमा समूहसँग घतनष्ठताका साि काम गऱ्यौँ। उनीहरूले तक्रसमस 
सजावटि ्बनाउन चाहने् वा आफ्ना ्बच्ाहरू तनम्म्त स्नन््दि थचजहरू ्बनाउन चाहन्े ि त्यसैले हामीले त्यसैकरो 
वरिपरि सािा थसज्भना गऱ्यौँ। हामी तवस्तािै [makerspace] मा सऱ्यौँ तकनर्ने एक्दमै थछमेकमा थियरो, ति 
मातनसहरूका लातग यी ठूला पाइला हुन् र्न्ने हामीले ्ब्नझ्यौँ। त्यसैले, ‘आउन्नहरोस् ि तक्रसमस सजावटि ्बनाआैँ’ 
्बाटि स्नरु र्यरो अतन अन्ततः ... 6 साताकरो ‘प्रतवयध ि तडजजटिल स्ेसमा मतहलाहरू’ पाठ्यक्रममा सरियरो।” 
(स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

“ ढरोका स्बैकरो लातग ख्नला छ र्न्न्नर्न््दा... हामी सतक्रय रूपले सम्न्दायमा गएि यसकरो र्ाग ्बन्ने मातनसहरू 
खरोजजिहेका छौँ” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि) 
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िे िाम्ोसँग भयो

• संगठनको स्मता एिं सा्माजजक न्यायका ्मूिभूत लसदध्ान्तहरू्मा स्थावपत एउटा ्मजबुत, स्मािेशी सांगठवनक संस्ककृ वत 
ि व्िहाि हुनु। यी ्मूल्यहरू भतथीदेष्ख लिएि काय्च-सम्पादन तथा ्मूल्याङ्कनसम््म संगठनका काय्चका सबै पषिहरू ्माफ्च त 
सा्मेि गरिए।

“ हामी य्नवा-व्यथति केजन्द्रत छौँ ि यसिी हामीले थचजहरूलाई हेछछौँ” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि) 

• िगाताि पेसािाि पुनर्िँचाि एिं अध्ययनको एउटा खुिा एिं सुविचारित संस्ककृ वतद्ािा संगठनिे सा्माजजक रूप्मा 
न्यायपूर््च तरिकािे उनीहरूको व्िहाििाई सा्मान्यतया काय्म ्मात्रै िाख्दैन बरु विस्तारित पवन गद्च्छ।
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अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• विचािर्ीय ि साझेदारिताको ससं्ककृ वतिाई थप स्मथ्चन गनु्च ि काय्म िाख्नु। Making Spaces परियोजना्मा सहभावगता 
तथा ित्च्मान शोध विचािहरूलसत सिंग्नताद्ािा उनीहरूिाई प्रदान गरिएको अवतरिक्त विचािर्ीय से्सहरूिे उनीहरूिाई 
उनीहरूका व्िहाििाई विस्तारित गन्च तथा नयाँ दृष्ष्टकोर् विकलसत गन्च्मा ्मदद्त गिेको लथयो भनी सा्मुदाधयक 
Makerspace प्यान्क्टशनिहरूिे स्िीकािेका ्छन् तथा सा्मुवहक पुनर्िँचािको यस स्तििाई जािी िाख्नका िावग 
तरिकाहरू खोज्न इचु्क ्छन्।

• व्ापक सहिभरि काय्च गददै साझेदारितािाई विस्तारित गनु्च। स्मुदाय Makerspace िे व्ापकतया श्िेत, का्मदाि िग्च 
स्मुदायहरूिाई सेिा प्रदान गद्च्छ जो एकद्मै िरिपरि बसोबास गद्च्छन्, ति व्ापक भौगोलिक षिेत्र्मा का्म गन्च अवन 
सोहीब्मोजज्म उनीहरूको संिग्नता बढाउन चाहन््छन्।

“ ज्नन इलाकामा हामी काम ग्द्भछौ त्यरो मूलतया श्वेत काम्दाि वग्भकरो हरो... ि त्यरो यस्तरो केही थिएन, यद्द मैले 
इमान्दािीपूव्भक र्न्ने हरो र्ने, पतहला स्नरु ग्दा्भ मैले सरोचेँ पतन। ति नजजक्बाटि हे्दा्भखेरि मातै्र िाहा हुन्छ तक 
“एकैथछन पख्भ। अतन, हामीले अ्ब धेिै ठाउँमा [सहिमा] ्बढी काम गिेका छौँ। हामीले पतहले नै काम गिेका थियौँ... 
मूलतया ब्ल्याक इलाकामा, ि यस[programme] मा हामी जततस्ट्दरो व्यापक फैथलएि [सहिमा] काम गिेि हेन्भ 
चाहन््थ्यौँ... लामरो संवा्द छ जरो चथलिहेकरो छ” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि) 

 ससिाइिा ब्नँदाहरू 1b (कवस्तािण)

िे ि किन?
समावेशी सांगठतनक संस्ककृ ततहरूलाई संगठनका स्ैब षिेत्र ि स्तिहरूमा गाक्र्न्न प्द्भछ, अंगीकाि गरिन्न प्द्भछ 
अतन तनिन्तिता द्दन्न प्द्भछ। लीडिहरूले यसकरो तनगिानीमा म्द््दत गन्भ स्ट्दछन् ि यस संस्ककृ ततलाई व्यवस्थार्ि 
तनिन्ति रूपमा गाक्र्न सषिम ्बनाउनका लातग पया्भप्त समय, संसाधन अतन वचन्ब्दध्ता हरोस् र्नी स्नतनक्श्चत गन्भ 
स्ट्दछन् तिा यरो ‘जीतवत’ िहरोस् अतन तनिन्ति ्बढ््ैद ि तवकथसत हुँ्ैद जाओस् र्नी जाँच गन्भ स्ट्दछन्।

िसिी?
लीडिहरू ि प्याक््टटिशनिहरूले समयका साि स्थानीय सम्न्दायहरूसँग अि्भपूर््भ, ्दीघ्भकाथलक, तवश्वाथसलरो 
सम््बन्धता ्बढाउनमाथि उपयरोगी ध्यान केजन्द्रत गन्भ स्ट्दछन्। थशथिलताकरो म्नकात्बला गन्भ तिा तवकासका तवद्यमान 
ि नया ँषिते्रहरूकरो पतहचान गन्भका लातग स्टिाफ, य्नवा तिा सम्न्दायहरू्बाटि तनिन्ति, सतक्रय रूपमा स्नन्ने ि थस्टन े
संस्ककृ तत ि व्यवहाि तवकथसत गनने सांगठतनक यरोजना तवकथसत गन्न्भ म्द््दतगाि हुन स्ट्दछ।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हाम्ो संगठनका सबै षिेत्र ि स्तिहरू्मा एउटा स्मािेशी सांगठवनक संस्ककृ वत आत््मसात गरिएको ्छ, 
अंगीकाि गरिएको ्छ ि यसिाई वनिन्तिता टदइएको ्छ भनी हा्मीिे कसिी सुवनन्श्चत गन्च ि जान्न सक्द्छौँ?

• के हिेक व्लक्त्मा उनीहरूको व्िहाि्मा स्मािेशी हुने पया्चप्त स्मय, संसाधन ि िचनबदध्ता ्छ?

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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यस खण्ििे स्मािेशी व्िहािका पाँच विचाि ि प्रकािहरूको पवहचान गद्च्छ जसिे युिाहरूको 
संिग्नता ि परिर्ा्महरूिाई सहायता गद्च्छन्। केस अध्ययन उदाहिर्हरूिे Makerspaces िे 
ती व्िहािहरूिाई कसिी सुरु गिे ि विस्तारित गिे तथा थप विकासका िावग सुझािहरू प्रदान 
गिे भन्ने देखाउँ्छन्।
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कवचाि 2:  
स्निक्षित, स्वागतनीय, ददगो ि समावेशी स्थल सकृजना गन्ननु

स्मता ि सा्माजजक न्यायिाई सहयोग गन्च ि बढाउन makerspaces सुिक्षित, स्िागतनीय स्मािेशी ि टदगो 
स्ेसहरू हुनु जरुिी ्छ। सुिक्षित से्स सकृजना गनु्चको अथ्च सहभागीहरूिाई शािीरिक हानीबाट बचाउनु्मात्रै 
नभएि(उदाहिर्ाथ्च, स्िास्थय एि ंसिुक्षित व्िहािहरू ्माफ्च त), सहभागीहरूिाई सा्माजजक तथा भािनात््मक रूपिे 
सेिा गनु्च पवन हो (उदाहिर्ाथ्च, स्ेसहरू भेदभाि ि अन्यायका सबै प्रकािहरूिाई चुनौवत ददँदै सा्माजजक रूपिे 
न्यायपूर््च िहेको अनुभि हुनु पद्च्छ)। एक स्िागतनीय ि स्मािेशी makerspace िे अन्यायहरूिाई चुनौती टदन््छ, 
सहभागीहरू जो जे ि जस्ता भएता पवन सबैिाई सम््मान गद्च्छ, तथा सहभागीहरूिाई स्िाध्मत्ि ि आफ्नोपनको 
भािना ्महसुस गिाउन्मा सवक्रय रूपिे सहयोग गद्च्छ। टदगो स्ेसहरूिे उनीहरूका व्िहाििे कुनै हानी नहोस् 
िा न्यूनत्म होस् भन्ने सुवनन्श्चत गन्च पया्चििर्को सुिषिा गनवे सवक्रय पाइिोहरू चाल्द्छन्। उनीहरूिे दीर््चकालिक 
सा्माजजक सम्बधिता ि टदगो सहभावगता्मा सहयोग पवन गद्च्छन्।

िेस अध्ययन 2a: भौकति तिा सामाजजि स्थलहरू िकत जदटल 
ि च्ननौकतपूणनु हुन स्ट्छन् भनी ब्नझ्न्न

2021 को ग्ीष््मकाि्मा, कोक्भि-19 ्महा्मािीका कािर् विक्भन्न िकिाउनहरूको दौिान Zooms ्मा भएका 
अनिाइन िक्च शपहरूको शृङ्खिापल्छ, युवनभर्सँटी Makerspace िे युिाहरूिाई विजजटि वन्मा्चर् तथा आर्टँवफलसयि 
इन्टेलिजेन्स (एआइ) अथा्चत ककृ वत्र्म बुदध्ध्मताको सम्बधि्मा उनीहरूको सीप ि बुझाइ विकलसत गन्च ्मदद्त टदन आफ्नो 
पवहिो आ्मुन्ने-सा्मुन्ने (ति ्मास्क िगाएि) युिाहरूका िावग िक्च शप सञ्चािन गऱ्यो। उनीहरूिे पाठ्यक्र्मिाई पहुँचयोग्य 
तथा स्िागतनीय बनाउन चाहन्थे ति उनीहरू आफैिे युवनभर्सँटी क्याम्पस्मा उनीहरूको यस उददे्श्यका िावग ठीक्कको 
makerspace ्मा योजना बनाउने ि सञ्चािन गनवे, अथिा उनीहरूको सा्मुदाधयक साझेदाि संगठनको ्मदद्तिे स्थानीय 
स्मुदाय नजजकको भािाको स्ेस काया्चिय्मा का्म गनवे भन्नेवबच िोज्नु पिेको लथयो।

युवनभर्सँटी Makerspace को आफ्नो स्ेस युवनभर्सँटी स्टाफ ि विक्भन्न विषय तथा पकृष्ठभूध्मका विद्याथथीहरू वबच 
ध्मरिर्िाई प्रोत्सावहत गनवे वहसाबिे ध्यानपूि्चक विजाइन गरिएको ि तयाि गरिएको लथयो, साथै यस्मा ्मनोिञ्नपूर््च तथा 
स्िागतनीय साि्चजवनक संिग्नता गवतविधधहरू गन्च सवकने लथयो। ति, उनीहरूको आफ्नै िक्च शप युवनभर्सँटीको कोक्भि-19 
प्रवतबधिहरूिे गदा्च िर्जँत भएको लथयो। आफ्नो स्ेस बावहिआ्मुन्ने-सा्मुन्ने िक्च शप सञ्चािन गनु्चको अथ्च िक्च शपको िावग 
भािा्मा लिइएको काया्चिय स्ेसको फर्नँचि, िाइटटङ व्िस्था िा त्यसको आककृ वत ि अनुभूवत्मालथ उनीहरूको वनयन्त्रर् 
हुने ्ैछन भने उनीहरूिाई आशंका लथयो। त्यवतबेिा सम््म उनीहरूिे गिेका सबै िक्च शपहरू अनिाइन लथए ि त्यसैिे वतनको 
प्रककृ वत वनकै भन्दै लथयो (जस्तै, ्छोटो अिधधका लथए, ि हातिे गनवे गवतविधधहरूका िावग सबै सा्मग्ीहरू सहभागीहरूका 
र्ि्मा वितिर् गरिन््थयो) भनी उनीहरूिे बुझेका लथए। जेहोस्, उनीहरूिे यस अिसििाई उनीहरूको विश्िालसिो साझेदाि 
सगंठनका साथ काय्च गन्च जािी िाख्दै यिुाहरूिाई सिुक्षित तथा स्मािशेी तरिकािे िक्च शपहरू्मा भतथी गन्चका िावग अपनाए।

Makerspace ले िे गऱ्यो
• तीन प्यान्क्टशनिहरूिे (अथा्चत STEM का एकजना विशेषज्, इभेन्ट्स म्यानेजि, ि इभेन्ट्स सहायक) एउटा एकटदने 

िक्च शप विकलसत गिे जो केही ्छिफिपल्छ युिाहरूिाई भतथी गरिएको स्मुदायक्भत्रै न्स्थत एउटा अफ-साइट, पहुँचयोग्य 
स्थि्मा आयोजजत गरियो।

• Makerspace िे एउटा बाह्य सा्मुदाधयक साझेदाि संगठनसँग साझेदािी गऱ्यो जसिे सहभागीहरू भतथी गिेको लथयो 
ि स्ेस उपिब्ध गिाएको लथयो। यो सत्र वनःशुल्क उपिब्ध गिाइएको लथयो।

• सत्र सुरु गनु्चअवग सा्मान्य सुिषिात््मक चेक-जाँच ि जोष्ख्म ्मूल्याङ्कनहरू गरिएका लथए। सहुलियतदाताहरूिाई 
िक्च शपको सुरुआत्मा सहभागीहरूका विशेष आिश्यकताहरूबािे ्मात्रै जानकािी टदइएको लथयो ि बेहोसीको अिस्था्मा 
(उदाहिर्ाथ्च, “्यट्द ्यो केटिोलाई ्दौरा पछ्य, नकननक उसलाई गम्ीर एनपलेप्सीको नबमारी छ र उसलाई ्दौरा पन्य 
स्टने केही लक्षणहरू ्ेदखिँ्ैदछन् भने एम्बुलेन्स बोलाउनु”), अथिा केही हुँदैन।
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• साझेदाि सगंठनि ेिक्च शपका िावग वनकै धिैे सहभागीहरू बकु गिकेो लथयो जसको परिर्ा्मस्िरूप आइटी उपकिर्को 
क्मी भयो ि पवहिो टदन्मा िक्च शपको कोक्भि परिलस्मानाहरूको पुनर्िँन्यास गनु्च पनवे भयो।

• भािा्मा लिइएको स्ेस्मा आउन सहभागीहरूको िावग सजजिो लथयो, ति ठाउँ साह्रै ठूिो लथयो, होहल्िापूर््च लथयो 
तथा त्यहाँ टदनको प्राककृ वतक उज्यािो लथएन। टेबिहरू ठूिो र्ोिाको टाप आकाि्मा ध्मिाइएको लथयो। यो स्मूह अपेषिा 
गरिएभन्दा ठूिो भएको हुँदा युिाहरूका िावग पया्चप्त ्मेचहरूको व्िस्था ध्मिाउन्मा केही स्मस्या आएका लथए।

• िक्च शप सहुलियतदाताहरूिाई उनीहरूका सि्चना्मद्ािा परिलचत गिाइएको लथयो, शौचाियहरू देखाइयो, 
ि त्यसप्छइ सहुलियतदाताहरूि ेिक्च शपको परिचय टदन सरुु गि।े िक्च शप िीििि ेयिुाहरूिाई उनीहरूका टेबि्मा 
िहकेा दुइटा िस्तहुरू – एउटा ल्यापटप ि एउटा िोबोटबािे बताउन थािे, त्यसपल्छ एआइ ि कोविङ्ग्मालथ सानो 
िक्तव् टदइएको लथयो।

• युिाहरूिाई ल्यापटप ि िोबोटहरू साझा रूप्मा उपिब्ध गिाइयो ि सुवनयोजजत काय्चहरू सञ्चािन गरियो।

• टदनको अन्त्य्मा, स्महूहरूि ेकोठा्मा उपन्स्थत सबिैाई उनीहरूका कोिेि िोबोट प्रदर्शतँ गददै उनीहरूको का्म पसे गि।े

• युिा सह-शोधकता्चहरू ि सत्र सहभागीहरूिे सत्रपल्छ शोधकता्चहरूिाई िक्च शप कस्सो िह्यो भनी जानकािी टदन ि 
विश्िेषर् गन्चका िावग दुईपटक, एकपटक आ्मुन्ने-सा्मुन्ने ि एकपटक अनिाइन भेटे।
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िे िाम्ोसँग भयो
• जानकाि विशेषज्हरूः िक्च शप सञ्चािन गरििहेका STEM विशेषज् धेिै जानकाि लथए, ि युिा सह-शोधकता्चहरूिे 

बताएअनसुाि यो ”चािलाग््दो” ि ”जानकारीपणू्य” िक्च शप लथयो तथा उनीहरूिे ”ननश््चचत रूपमा केही लसकेका छन्”।

• सचेत स्टाफ सदस्यहरूः स्टाफ सदस्यहरू स्मूहहरूप्रवत सचेत लथए तथा उनीहरूिाई पटक-पटक सहायता गरििहन्थ े
(अथा्चत, [प््याक््टटिशनरहरूले] ले जे गरे राम्ो लथ्यो, थुप्ै प््चनहरू सोधे... हाम्ो जाँच गन्य ननकै आउँथे”) एक स्मय 
यस्तो आयो जब स्टाफिे देख्यो वक एकजना युिा व्लक्त आफ्नो स्मूहबाट अिन्ग्गयो, तसथ्च उनीहरूिे उसिाई अकको 
टेबि्मा सािे जसबाट ऊ फेरि संिग्न हुन्मा ्मदद्त ध्मल्यो।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ
• िक्च शपहरूको सिुक्षित, स्िागतनीय ि स्मािेशी अनुभूवत्मालथ भौवतक स्से ि सत्रको सिंचना तथा विषयिस्तुि ेकसिी 

प्रभाि पाद्च्छन ्भनी ध्यानपिू्चक विचाि गनु्चहोस्।

• प्रयोग गरिएका भौवतक से्सहरू जवतसक्दो स्िागतनीय होस् भन्ने सुवनन्श्चत गनु्चहोस्। युिाहरूिे ्महसुस गिेअनुसाि 
सत्र्मा केही चाखािाग्दो विषयिस्तु िाष्खएको लथयो ि सा्मान्यतया उनीहरूिे टदन आनन्दिे वबताए, ति भौवतक स्ेस 
स्िागतनीय िा आिा्मदायक निहेको बताए: एकजना युिािे प्रिेश गिेको िगभग दुई र्ण्टापल्छ पवन आफ्नो कोट 
िगाइिाखेको ि ब्याग झुण्ि्याइ िाखेको लथयो। उनीहरूिे िक्च शप आयोजन गरिएको काया्चिय स्ेसबािे धेिै नकािात््मक 
विचािहरू व्क्त गिे (उदाहिर्ाथ्च, “मलाई असलिकत िि महस्नस भयो... यो एउटा ठूलो श्वेत िोठा जस्तो सियो”) 
ि यसिाई ”सससिगारिएिो” वा ”न्यानो पारिएिो” भए यो बढी स्िागतनीय ्महसुस गन्च सवकने हुन््थयो।

• यिुाहरूिाई भौवतक ि सा्माजजक स्से दुिैको अलिकवत ‘स्िाध्मत्ि’ टदनुहोस।् बाह्य, अस्थायी स्सेहरूिाई 
परििर्तँत गन्च सधैँ सम्ि हँुदैन, ति युिाहरूका किाककृ वतहरू झुण्ि्याएि िा सुरुआती गवतविधध्मा 
न्फ्िप-चाट्च पेपि ि िङ्गीन न्स्टकरी नोटहरू िाख्नािे (उदाहिर्ाथ्च, युिाहरूिाई सत्रको सम्बधि्मा 
उनीहरूका विचाि, आशाहरू तथा प्रश्न िा लचन्ताहरू साझा गन्च आ्मन्न्त्रत गना्चि)े यिुाहरूिाई भौवतक 
तथा सा्माजजक दुिै से्स्मा बढी स्िागतनीय ्महसुस गिाउन्मा ्मदद्त हुन सक्द्छ। उनीहरूका 
अनिाइन सत्रहरू्मा युवनभर्सँटी Makespace प्यान्क्टशनिहरूिे िक्च शपको सुि ध्मिाउनका 
िावग युिाहरूद्ािा िोजजएको संगीतको प्रयोग गनवे पिीषिर् गिे, ि युिाहरूिे के सुझाि िाखे भने 
उनीहरूिाई आफ्नै संगीत बजाउने अिसि टदइने हो भने यस नयाँ स्ेसिाई थप स्िागतनीय ि 
युिा केजन्रित ्महसुस गिाउन्मा ्मदद्त ध्मल्ने लथयो होिा।

• सबजैनािाई न्यायो स्िागत गरिन ेि परिचय गिाइने सवुनन्श्चत गनु्चहोस।् आइसरिकेिहरूि,े 
खासगरि सहयोगात््मक काय्च गिाइ ि साझा गिाइका िावग साझा धिातिीय वनय्महरू्मा 
सह्मवतका साथ ध्मिाएि यिुा सत्रहरूका िावग सहयोगपरू््च थािनी प्रदान गन्च सक्द्छन्। 
पवहिेका अनिाइन सत्रहरू्मा युवनभर्सँटी Makespace प्यान्क्टशनिहरूिे 
यिुाहरूिाई स्िागत गरिएको ि सरुुदेष्ख न ैसिंग्न ्महससु गिाउनका िावग आइस-
रिकेि गवतविधधहरू ि चके-इन्स ि चके-आउट्सको प्रयोग गिेका लथए। ति, स्मयको 
सी्मा, परियोजना्मा स्टाफको सखं्या, एक अपरिलचत स्थि, ि िक्च शप विषयिस्तुको 
जटटि प्रककृ वत्मालथ टी्मको ध्यानका कािर् नया ँआ्मनु्ने-सा्मनु्ने सत्र फ्मवेट्मा 
ती तत्िहरूिाई नजिअन्दाज गरिएको लथयो। यिुाहरूि ेके सझुाि िाखे 
भन ेसब ैसहभागीहरूिाई (अथा्चत यिुाहरू ि स्टाफ) स्िागत गरिनु तथा 
एक-अका्चसगँ परिचय गिाइन ुतथा हिकेि ेहिकेको ना्म जानोस ्भनी 
सवुनन्श्चत गनु्च ्महत्तिपरू््च लथयो (उदाहिर्ाथ्च, “मैल ेत्यकत स्वागत गरिएिो 
महस्नस गरिन।ँ म अबिे आएिो सिए ँि सबैल ेमकति हेििेा सिए”)। 
यसप्रकािका पाइिोहरूि ेयिुाहरूिाई नया ँस्महूसगँ का्म गन्च सरुु 
गदा्च बढी सहज ्महससु गन्च ि बढी चािँो विश्िास ि सम्बधिता वन्मा्चर् 
गन्च्मा ्मदद्त गन्च सक्द्छन ्(उदाहिर्ाथ्च, “जब उनीहरूल ेमलाई 
प्रश्न सोध ेत, मलाई सब ैजवाफ िाहा सिए, ति म मेिो हात 
उठाउन चाहदैँनिेँ। मलाई मलै ेनसचनिेा माकनसहरूिो 
समहू वरिपरि लाज लाकगिहिेो सियो”)।
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• सहुलियतदाताहरू सजजिै जोविन सक्ने, ध्मत्रतापूर््च अवन स्याहाि गन्च सषि्म होउन् भनी सुवनन्श्चत गनु्चहोस्, ि िक्च शपको 
भौवतक तथा सा्माजजक स्ेसिे सहुलियतदाताका साथै सहभागीहरू्मालथ कसिी प्रभाि पान्च सक्द्छ भनी विचाि गनु्चहोस्। 
युिाहरूिे भनेअनुसाि उनीहरू सहुलियतदाताहरूसँग बढी सहज ्महसुस गन्च ि एक-अका्चसँग बढी िाम्ोसँग जोविन 
चाहन्थे। यद्यवप युवनभर्सँटी Makespace टी्मिे पवहिेका सत्रहरू्मा विक्भन्न पकृष्ठभूध्म ि विशेषज्ताका विक्भन्न षिेत्रका 
विविध सहुलियतदाताहरूसँग का्म गिेको भएता पवन, यस सहुलियतदातािे पवहिे उनीहरूका दुइिटा अनिाइन सत्र्मा 
भाग लिएका युिाहरूबाट िाम्ो प्रवतवक्रया प्राप्त गिेका लथए, ि स्मुदाय साझेदाििे विशेषगरि उनीहरूिाई फकवे ि आउन 
भनेका लथए। ति यो काय्चक्र्म, कोक्भि-19 ्महा्मािीको दौिान िाष्ष्रिय िकिाउन अिधधको अन्त्य्मा तथा अपरिलचत, 
न्क्िवनकि अवफस स्ेस ि आ्मुन्ने-सा्मुन्ने ति ्मास्क िगाएि गरिएको िक्च शप फ्मवेटिे गदा्च एउटा न्यानो, स्िागतनीय 
िाताििर् सकृजना गन्च्मा सहायक भएन। यसबाहेक, टी्मिे जटटि STEM िक्च शपको तयािी ि प्रस्तुवतका िावग अत्यन्तै 
कम्म्त स्मयािधध पाएको लथयो, ि काय्चक्र्मको टदन्मा उनीहरूिे अनुिोध गिेका, अपेषिा गिेका अवन तयािी गिेकाभन्दा 
ठूिो आकािको स्मूह त्यहाँ उपन्स्थत भएको लथयो। यी सबै कािर्हरू ध्मिेि सहुलियतदाताहरूिाई वनकै तनाि सहनु 
पऱ्यो तथा यसिे गदा्च उनीहरू चाहेब्मोजज्मको स्िागतनीय हुन्मा ्मदद्त ध्मिेन। सन्दभ्चिे पवन सम्बधि वन्मा्चर् ि 
स्याहािपूर््च सम्बधिता वन्मा्चर् गन्च टदएन।

• युिाहरूसँग सम्बधिता ि सम्पक्च  विकलसत गनवे स्मय लथएन। सा्मुदाधयक ि विजजटि Makerspace का विपरित, 
युवनभर्सँटी Makerspace िे अल्पसंख्यकरीककृ त स्थानीय युिाहरूसँग आफ्नो का्म भख्चिै सुरु गिेको लथयो। ्महा्मािीको 
दौिान अल्पािधध प्रककृ वतका स्ट्यान्अिोन िक्च शपहरू आयोजजत गरिएका लथए जस्मा अन्तर्क्रँया प्रायः अनिाइन लथयो 
अथा्चत उनीहरूिे स्थानीय युिाहरूसँग विश्िालसिो सम्बधिता वन्मा्चर् गनवे आफ्नो यात्रा भख्चिै सुरु्मात्र गिेका लथए। 
युिाहरूसँग यसप्रकािका सम्बधिता वन्मा्चर् गन्च्मा स्मय ि अनुभि चावहन््छ जसको कुनै ्छोटो बाटो ्ैछन।

• स्मूह ि व्लक्तगत गवतविधधहरूिाई ध्मसाएि युिाहरूिाई उनीहरू कसिी का्म गन्च चाहन््छन् भनी विकल्प टदइनु। 
दुई िा तीन सहभागी युिाहरूको वबच्मा एउटा कम्युटि ि एउटा िोबोट साझा गनु्च पिेका कािर्िे केही स्मस्या उत्पन्न 
भए: केही युिाहरू कोविङ्गको ‘इन्चाज्च’ बवनिहन चाहन्थे ि केहीिे चापहँ उनीहरूिे कोविङ्ग गनवे ्मौका नपाएको 
लसकायत गिेका लथए। स्ूमहहरू पूिा टदन सा्मान्यतया एउटै िहे, ि एउटा स्मूह्मा अटटज््म से्क्रि्मिे पीवित एकजना 
युिािे स्मूहद्ािा उनिाई धम्काइएको ि बवहष्ककृ त गरिएको ्महसुस गिेका लथए (उदाहिर्ाथ्च, “मेिो समूहले मलाई 
एिलो ्छोि्ने कनणनुय नगदानुसम्म विनु शपमा मजा आइिहेिो सियो ति त्यसपस्छ उनीहरूले मलाई चोि (snitch) 
भने, जकहले पकन मैले ि्न नै वयस्िलाई बताए ँत उनीहरूले रुखो व्यवहाि गिेि मलाई गाली ददए”)। युिा व्लक्तको 
अनुभि्मा उनीहरूको आिश्यकतािाई नबुक्झएको ्महसुस भयो तथा स्मूहहरू्मा का्म गदा्च ि नयाँ ्मावनसहरूिाई भेट्दा 
उनीहरूको लचन्तािाई झनै बढायो। स्मूहहरू ि व्लक्तगत गवतविधधहरूिाई ध्मसाउनािे सहभागीहरूिाई, खासगरि 
अटटस्टक युिा व्लक्त जस्ता विलशष्ट आिश्यकता भएकाहरूका िावग सहज ि सुिक्षित ्महसुस गन्च्मा ्मदद्त गन्च सक्द्छ 2 
जसिे स्मूहको काय्चिाई चुनौतीपूर््च पाए। (उदाहिर्ाथ्च, “िोकिङ्ग गननुमा मजा आउ्ँछ ति तपाईंले त्यो एिलैले गननु 
पाउन्नभयो भने”)। विलशष्ट आिश्यकता भएका सहभागीहरूबािे जानकािी प्रदान गन्च साझेदाि संगठनहरूिाई भन्नुहोस् 
तावक सहुलियतदाताहरूिाई उनीहरूको वहसाबिे पवहिे नै संिाद तयाि गन्च्मा ्मदद्त होस्।

2  नेशनि अटटन्स्टक सोसाइटीद्ािा लसफारिस गरिएब्मोजज्म हा्मी ‘अटटज््म पीवित युिा व्लक्त’ 
भन्नुको विपरित ‘अटटन्स्टक युिा व्लक्त’ भन्द्छौँ: https://www.autism.org.uk/what-

we-do/help-and-support/how-to-talk-about-autism
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 ससिाइिा म्नख्य ब्नँदाहरू 2a(स्नरुआत)

िे ि किन?
सहर्ागीहरूले Makerspace मा उनीहरूकरो सहर्ातगता्बाटि हाथसल गन्भ स्टने ज्ञान ि सीपहरूकरो मात्र ै
महत्तव हुँ्ैदन। सत्र ्बनाउने र्ौततक/तडजजटिल से्स ि सामाजजक तिा शथति सम््बन्धहरूमहत्तवपूर््भ हुन्छन् ि 
य्नवाहरूले स्वागतनीय, स्निक्षित ि सामेल गरिएकरो महस्नस गनने क्न िरोलाई मज्ब्नततका साि आकाि प्र्दान गननेछन्।

िसिी?
Makerspace तिा ती स्ेसहरूक्र्त्रका सम््बन्धताहरूलाई तवक्र्न्न सहर्ागीहरूले कसिी अन्नर्व ग्द्भछन् र्नी 
्ब्नझ्नका लातग प्याक््टटिशनिहरूले आफूहरूमाझ ि य्नवाहरूसँग दुवै प्रकािले आलरोचनात्मक ढंगमा प्ननर्वंचाि गन्न्भ 
सहायक हुन स्ट्दछ। कसिी य्नवाहरूलाई स्ेसकरो ्बढी ‘स्वायमत्व’ महस्नस गिाउन; हिेक सत्रमा स्बैलाई अि्भपूर््भ 
स्वागत सामेल गनने स्नतनक्श्चत गन्भ; ि तवक्र्न्न सहर्ागीहरूलाई के थचजले अस्निक्षित/स्निक्षित महस्नस गिाउन 
स्टछ र्नी पतहचान ि सम््बरोधन गन्भ सतकन्छ: यसमाथि तवचाि गन्न्भ ि यरोजना ्बनाउन्न म्द््दतगाि हुन स्ट्दछ। 
पूर््भतया स्वागतनीय ि समावेशी ्बन्नका लातग स्बै सहुथलयत्दाताहरू ि स्टिाफलाई आवश्यक समय, संसाधन 
ि समझ्दािी प्राप्त हरोस् र्नी स्नतनक्श्चत गन्न्भहरोस्।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हा्मीिे स्मयका साथै कसिी अथ्चपूर््च सम्बधिता विकास ि प्रिध्चन गरििहेका ्छौँ?

• हाम्ो सेटटङ्ग्मा विक्भन्न युिाहरूिाई के लचजिे सुिक्षित, स्िागतनीय ि स्मािेश गरिएको ्महसुस हुन सक्द्छ 
भनी कसिी पत्ा िगाउने ि स्माधान गनवे?
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िेस अध्ययन 2b: स्निक्षित, स्वागतनीय ि समावेशी भौकति तिा 
अनलाइन स्ेसहरू सकृजना गन्ननु

भौवतक तथा सा्माजजक स्ेसहरूको सकृजनाका िावग सहभावगतापूर््च सह-विजाइनका लसदध्ान्तहरू अपनाएि स्मािेशी, 
सुिक्षित एिं स्िागतनीय भौवतक स्ेसहरूिाई कसिी बढुिा टदने भन्ने विषय्मा स्मुदाय Makerspace िाई उल्िेखनीय 
अनभुि ्छ (हनेु्चहोस:् विचाि 3)। विजजटि Makerspace ि ेसिुक्षित ि स्िागतनीय अनिाइन लसकाइ स्सेहरू कसिी सकृजना 
गनवे भन्ने विषय्मा, यसका भचु्चअि कोविङ्ग पाठ्यक्र्मद्ािा प्रदर्शँत गरिएअनुसाि, व्ापक अनुभि विकलसत गिेको लथयो।

Makerspaces ले िे गऱ्यो

भौकति स्ेसहरू

• भौवतक स्ेसका सौन्दय्चशास्त्र ि खासगरि makerspace िाई “रफ अराउन्ड ्द एजेज” ि ‘प्िेफुि’ ्महसुस गिाइिाई 
बढाउन्मालथ ध्यान टदइयो। यसो गिेि, स्मुदाय Makerspace िे एक अनौपचारिक िाताििर् सकृजना गन्च्मा ्मदद्त गऱ्यो 
जहाँ युिाहरू ‘अगावि बढ्न’ ि नयाँ कुिाहरू गन्च सशक्त ्महसुस गिे।

“ यरो क्न नै काया्भलय स्थल जस्तरो थिएन जरो एक्दमै क््टलतनकल हुन्छ, तकनर्ने तपाईंले लेजि कदटिङ्गलाई एक्दमै 
प्रातवयधक थलन स्टन्नहुन्छ। यरो एकप्रकािले क्न नाहरूमा खस्रोपना महस्नस गरिन्न जस्तरो हरो जसले [य्नवाहरूलाई] 
यताउतत खेल्न ्बढी सषिम र्एकरो महस्नस गिाउँ्दछ” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

• युिाहरूिाई ‘लचवनएको’ ्महसुस होस् भनी सुवनन्श्चत गिेि स्ेसको स्िाध्मत्ि ्महसुस गन्च्मा सहायता गरियो।

“ य्नवाहरू स्बैलाई िाहा थियरो तक गम कहाँ छ ि उनीहरूलाई िाहा थियरो उनीहरूले केही कागजका टि्नक्रा कहाँ्बाटि 
पाउन स्टछन् ि उनीहरूलाई िाहा थियरो काठ कहा ँिाष्खएकरो छ, अतन हामील ेउनीहरूलाई गएि हामील ेप्रयरोग गन्भ 
स्टने काठकरो टि्नक्रा खरोजेि ल्याउन तन्दनेशन द्दन््थ्यौँ... उनीहरूलाई स्थानकरो जानकािी थियरो... यसले उनीहरूलाई 
स्थानकरो ्बािेमा अथलकतत ्बढी स्वायमत्वकरो र्ावना प्र्दान ग्द्भ्थ्यरो” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

• स्िागत ि सेिाका लसदध्ान्तहरूिाई ध्यानपूि्चक ध्मिाएि िाष्खयो (हेनु्चहोस्: विचाि 4) स्मग् सांगठवनक स्ेसभरि।

“ त्यसैले, यरो य्नवाहरूकरो टिरोली मात्रै हरोइन, 
यरो घिकरो अगातड ्बस्ने [name] पतन 
हुन्, जसले मान्छेहरूलाई थचन््दथछन्, 
उनी एक रिसपे्शतनस्टि मात्र ैहरोइनन,् उनलाई 
िाहा छ उनीहरू करो हुन्, उनी एक 
स्थानीय मतहला हुन्, उनलाई उनीहरूका 
माता-तपताहरूकरो ्बािमेा िाम्रो जानकािी छ” 
(स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

 

“ हामीले सधैँ स्बै समयमा य्नवाहरूसँग हाम्रो सम््बन्धता 
तनमा्भर् ग्द्भछौँ, ति अरू केही र्न््दा पतन यरो उनीहरूकरो 
क्न िा स्नन्न्न हरो। उनीहरू जहाँ छन् त्यहाँ उनीहरूलाई 
र्ेट्िन्न ि उनीहरूलाई साँच्ै नै ्ब्नझझं्ैद छ तिा उनीहरूकरो 
क्न िा स्नननं्ैद छ र्नी उनीहरूलाई महस्नस गिाउन्न 
हरो। तकनतक कतहलेकानहं, मलाई लाग्छ उनीहरूकरो 
क्न िा स्नन्न्न मात्रै ति वास्तवमा नस्नन्न्न सजजलरो छ” 
(स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि) 
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• युिाहरूिे उनीहरूको स्याहाि गिेका तथा खासगरि कोक्भि-19 ्महा्मािीको दौिान सा्मुन्ने आएका उनीहरूका ्मानलसक, 
भािनात््मक ि सा्माजजक कल्यार््मा सहायता गन्च सक्ने ियस्कहरूसँग लचन्ताहरू व्क्त गन्च ि साझा गन्च सुिक्षित ्महसुस 
गनवे स्ेसहरूको सकृजना गरियो।

“ हामीले य्नवाहरूकरो मानथसक स्वास्थय ्बािे सरोच्न्न जरुिी छ र्नी म साँचै् दृढ तवश्वास िाख््दछ्न ... यद्यतप हामीले 
प्रतवयधकरो प्रयरोग गननेछौँ, ति मातनसहरूकरो वरिपरि ्बढी काम गरिने छ...उनीहरूले कस्तरो महस्नस गरििहेका 
छन् र्न्ने ्बािेमा आएि हामीसँग क्न िा गन्भ सहज महस्नस हरोस्, हामी ि्नपै्र वक्भ शपहरू आयरोजजत गन्भ गइिहेका छौँ 
जरो र्ावनाहरू पत्ा लगाउन िङहरूकरो प्रयरोग ि हामी स्बैले कसिी संवा्द गन्भ चाहन्छौँ र्नी कसिी तनर््भय गन्भ 
स्ट्दछौँ, जस्तै यद्द तपाईंलाई समस्या छ र्ने स्निक्षित वयस्कहरूकरो रूपमा हामी यहाँ छौँ र्नी स्मिर् गिाउने, 
सम््बन्धमा हुनेछन्” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

“ तपाईंलाई सहायता माग्न सहज थियरो, जसले तपाईंलाई स्वागतनीय महस्नस गिाउँछ तकनर्ने तपाईंले तनिन्ति 
‘के म सरोध्न स्टछ्न ?’ ‘र्नी िहन्न प्ददैन। के मलै ेसरोध्न्न हँु्ैदन?’। तकनतक उनीहरूल ेयस्तरो वाताविर् ्बनाउँछन ्तक 
तपाईं गन्भ स्टन्नहुन्छ ि म्द््दत माग््दा तपाईं लक्जित हुन्न प्ददैन” (्मटटल्दा)
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• दीर््च-कालिक विश्िालसिो सम्बधिता्मालथ वनर््मतँ स्से प्रदान गििे यिुाहरूका ्मानलसक स्िास्थयिाई सहयोग गरियो जहाँ 
युिाहरूिे उनीहरूको कुिा सुवनएको, स्मस्याहरू साझा गन्च ि/िा ्मदद्त ्माग्नका िावग सहज ि सुिक्षित ्महसुस गिे: 
प्यान्क्टशनिहरूसँग विश्िासको वन्मा्चर् गरियो, तथा युिाहरूिे उनीहरूको कुिा सुवनएको ्महसुस गिे। Makerspace 
िे युिाहरूद्ािा उनीहरूका भािनाको पत्ा िगाउन, आफैं िाई अक्भव्क्त गन्च अवन कटठन भािनाहरूिाई बुझ्न सवकने 
िक्च शपहरूको सकृजना गऱ्यो। यसबाहेक, स्ेसिे सा्माजजक काय्चिाही्मालथ केजन्रित िक्च शपहरूको सञ्चािन गऱ्यो 
जसिे युिाहरूिाई उनीहरूको लचन्तालसत सम्बम्धित विषयहरू्मालथ संिाद गन्च (उदाहिर्ाथ्च, जििायु संकट, ब्ल्याक 
िाइभ्स म्याटि, र्िविहीनता) ि सुिक्षित िाताििर््मा ती विषयहरू्मालथ काय्चिाही गन्च ि पत्ा िगाउन्मा ्मदद्तको प्रयोग 
गन्च सषि्म बनायो (केस अध्ययन 5b हेनु्चहोस्)। प्रािधान्मा आिश्यकता उत्पन्न हुने वबक्त्कै प्रवतवक्रया सा्मेि लथयो, 
उदाहिर्ाथ्च, प्राथध्मक ि ्माध्यध्मक स्कूिवबच अध्ययनित युिाहरूिाई संक्र्मर्काि्मा ्मदद्तका िावग पूि्च तयािी 
काय्चक्र्म। सबै स्टाफिाई ्मानलसक स्िास्थय तालि्म टदइएको लथयो ि स्कूिहरू, अक्भभािकहरू, सा्माजजक सेिाहरू 
तथा युिाहरूिाई सुिक्षित ि सचेत िाख्न, तथा सम्ावित ्माध्मिाहरूप्रवत संिेदनशीि बनाउनका िावग सम्बधिता 
वन्मा्चर््मा सवक्रय रूपिे संिग्न गरिएको लथयो। Makerspace िीििहरूिे िाम्ा अभ्यासहरू साझा गन्च सषि्म बनाउन 
तथा स्टाफ सचेततािाई ्मदद्त गन्च ि आिश्यक पदा्च सल्िाह लिने अिसि प्रदान गन्चका िावग स्थानीय ्मानलसक स्िास्थय 
संगठनहरूसँग सम्पक्च  सकृजना पवन गऱ्यो।

अनलाइन स्ेसहरू

• सब ैसहभागीहरूिाई स्िागत गरिएको, एकाका्चसगँ परिलचत गिाइएको, ि सहभागीहरूिाई कस्तो अनुभूवत भइिहकेो ्छ 
भनी साझा गनवे ि बताउन ेसे्स प्रदान गरिएको ्महससु भएको सवुनन्श्चत गन्चकािावग ‘न्मस्ते’ परिचय साटासाट, चके-इन 
ि चेक-आउटहरू सबै अनिाइन सेशनहरू्मा सा्मेि गरियोस् भनी सुवनन्श्चत गरियो।

“ तपाईं स्ल्याक 3 ग्र्नपमा सामेल हुँ्दा, सामेल हुन्नमात्रै ि स्बै आफैं मा मस्त हुन्न ि तपाईंलाई अन्ेदख गरिन्नर्न््दा ्बरु 
आफ्नरो परिचय द्दन्नहरोस्, उ्दाहिर्ाि्भ, तीन त्थ्यहरूका साि वा यस्तै क्न नै थचजद्ािा। ि त्यरो िाम्रो पतन थियरो तकनर्ने 
त्यरो केही मतहनासम्म जािी िह्यरो ि सधैं नयाँ मातनसहरू सामेल र्इिहेका थिए” (आइिीन)

“ मेिरो तवचािमा यरो साह्ै िाम्रो थियरो तक हिेक त्बहान स्टिाफले आफ्नरो परिचय द्दन्े ि त्यसद्दन सम्पक्भ  गनने प्रम्नख 
व्यथति करो हुन् र्न्ने जस्ता जानकािी द्दन्े। त, हिेक तवहान उनीहरू आउँिे ि र्ने् जस्तै ‘नमस्ते स्बैलाई’, 
क्न नै च्नटितकला स्ननाउँिे वा केही यस्तरो र्न्े जस्तै ‘म आज तपाईंहरूका स्बै प्रश्नहरूकरो जवाफ द्दनका लातग 
आएकरो हुँ’। त, यरो एकप्रकािले िाम्रो थियरो एकप्रकािकरो सन््ेदश तक हिेक त्बहान जाग््दा तपाईंलाई िाहा छ तक 
तपाईंकरो म्द््दतका लातग उनीहरू उपक्स्थत छन्। ि उनीहरूले सधैँ मैले सरोधेकरो क्न नै पतन प्रश्नकरो जवाफ यतत 
त्नरुन्तै द्दन्े तक यरो पाठ्यक्रममा मैले प्रगतत गन्भ स्टनेछ्न  जस्तरो मलाई महस्नस हुन््थ्यरो” (क्याि्म)

3 स्ल्याक एउटा अनिाइन संिाद काय्चक्र्म हो, जहा ँपरियोजना ग्पुका भाग िहकेा सदस्यहरूि ेएकाका्चिाई 
सोझै सन्देशहरू पठाउन सक्द्छन् साथै ‘च्यानिहरू’्मा अनेकौँ सदस्यहरूसँग विलशष्ट सा्मधयक 

विषयहरू्मा सहभावगता गन्च सक्द्छन।् च्यानिहरू्मा एक परियोजनाका तत्िहरूिाई ध्मिाउने विषयलसत 
सम्बम्धित विलशष्ट फाइिहरू ि अन्य जानकािी हुन््छन्, उदाहिर्ाथ्च यस Makerspace काय्चक्र्म्मा 

च्यानिहरूका उदाहिर््मा ‘उदर््ोषर्ाहरू’, ‘अिसिहरू’ ि ती च्यानिहरू जो ‘fc-html’ जस्ता 
कोविङ्गका प्रकाि विशेष सा्मेि लथए।
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• एउटा लसकाइ फ्मवेट ि ढाँचाको प्रयोग गरियो जसिे सहभागीहरूिाई व्ापक अनिाइन सहायता ि स्ल्याक स्मूह्मा 
अनिाइन ्छिफिद्ािा प्रश्नहरू, जिाफहरू ि विचाि-वि्मश्चका िावग अिसिहरू ्माफ्च त उनीहरूिाई आफ्नै गवत्मा 
का्म गन्च टदन सषि्म बनायो।

“ उनीहरू स्बैलाई िाहा थियरो तक म धेिै काम गछ्न ्भ  ि त्यसैले मसँग धेिै समय छैन, ति म फेरि पतन आफूले सकेकरो 
ग्द्भछ्न । मैले जतहलेपतन लग अन गन्भ स्टन्न िाम्रो थियरो” (फ्याङ्क)

“ स्ल्याक ग्र्नपथसत जहाँ काय्भ घण्टिाहरूकरो त्बचमा स्ैदव उपलब्ध िहने पिामश्भ्दाताहरूकरो व्यवस्था यमलाइएकरो छ, 
स्ैदव करोही वरिपरि िहन््थ्यरो, यरो साँच्ै िाम्रो थियरो। यद्द तपाईं कतहल्यै क्न नै यस्तरो स्थानमा प्नग्न्नर्यरो जहाँ तपाईं केही 
थचजमा अड्तकन्न हुन्छ, तपाईंमाथि कसैकरो ध्यानाकष्भर् हुन ि केही सहायता प्नग्नमा दुई सेकेन्ड पतन लाग््ैदन्थ्यरो, 
जरो साँच्ै अ्दर््ूत थियरो” (नोफरी)

• सहुलियतदाताहरूिे सहभागीहरूिाई उनीहरूको लसकाइबािे वनयध्मत प्रवतवक्रया प्रदान गऱ्यो।

“ हरो, मेिरो तवचािमा यसले सामान्यतया आत्मतवश्वास तनमा्भर्मा म्द््दत गऱ्यरो, खासगरि जस्तै तपाईंले अलग्ग्गएकरो 
महस्नस गन्न्भहुँ्दा स्ल्याक ग्र्नपकरो अन्त्यमा तपाईंकरो क्न नै प्रश्न छ र्ने वा करियिलाई थलएि अथलकतत िप सामान्य 
पिामश्भ तपाईंलाई चातहएकरो छ र्ने त्यसकरो समाधान गनने करोही छ र्नी िाहा पाउन्न। मेिरो तवचािमा त्यरो साँच्ै, 
साँच्ै िाम्रो थियरो ि म्द््दत गऱ्यरो, ि फेरि करोही अरू हुन्न जस्तै ‘ऐ हरोइन, ततमीले ठीक ग्ददैछौ’ र्तनद्दने त त्यरो साँच्ै 
िाम्रो हरो, मतल्ब यसमा िाम्रो काम र्यरो। स्बैले त्यरो स्नन्न चाहन्छन्, त्यरो िाम्रो हरो” (एइिीन)
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• सहभागीहरूिाई ्माग्च-वनदवेशन गन्च ्मदद्त गनवे सत्रको स्ष्ट ढाँचा ि रूपिेखा।

“ त, उनले [पिामश्भ्दाता] त्यसअतग स्ल्याक ्बािे ्बताएका थिए, ‘यरो हरो जरो हामीले सञ्चालन गननेछौँ, यसमा लगर्ग 
यतत लामरो समय लाग्नछे, ि तपाईंकरो ल्यापटिपमा खरोल्न्न पनने वा सटेि अप प्राप्त गन्न्भ पनने यरो हरो’। त, यरो Zoom मा यस्तै 
झोंतकद्दएकरो मायमला थिएन: तपाईंलाई िाहा थियरो तक के हुन गइिहेकरो छ, त त्यस्बाटि म्द््दत पाइयरो” (आइिीन)

• सबै युिाहरूिाई लसकाइ एिं सहभावगता वनम्म्त उपकिर्, सहायता तथा िाताििर् प्राप्त होस् भनी सुवनन्श्चत गरियो।

“ हामील ेजहा ँआवश्यक थियरो अततरिति सहयरोग प्र्दान गऱ्यौँ, जस्त ै
ल्यापटिपहरू िप्यौँ, सह-काय्भ स्थलहरूमा पहुचँकरो लातग र््नतिान गऱ्यौँ, 
्ैदतनक चके-इन्स सञ्चालन गऱ्यौँ, मानथसक स्वास्थय सहायताकरो पत्ा 
लगायौँ, तवश्वास तनमा्भर् करोथचङ्गकरो व्यवस्था गऱ्यौँ, CV लखेन तिा 
अन्तवा्भता्भका लातग तयािीमा म्द््दत गऱ्यौँ, करियि तवकल्पहरू्बािे 
सल्लाह द्दयौँ, सहर्ागीहरूलाई उद्यरोग जगतका मातनसहरूसगँ परिथचत 
गिायौँ, उनीहरूलाई सहर्ातगता तनम्म्त अवसिहरू (काय्भ तिा समाज) 
पत्ा लगायौँ” (विजजटि Makerspace प्यान्क्टशनि)

 

“ मेिरो क्स्थतत स्ष्टितया तनकै 
क्र्न््ैद थियरो, म काम ग्ददै थिए ँ
ि स्कूलमा थिइन। त, उनीहरूले 
मलाई सािमा थलए, ि मलाई 
के चातहन्छ र्नी उनीहरूले 
म्द््दत ग्द्भिे” (्मशरू्म) 

• युिाहरूको ्मानलसक स्िास्थयिाई सहयोग गन्च युिाहरूिे सुिक्षित तथा सहायता गरिएको ्महसुस गनवे एउटा अनिाइन 
स्मदुाय/स्से सकृजना गििे ्मदद्त गरियो। सल्िाहकाि/प्यान्क्टशनिि ेयिुाहरूसगँ विश्िालसिो सम्बधिता वन्मा्चर् गऱ्यो तथा 
वबदा लिन ेि केही सातापल्छ फक्च न ेविकल्पका िावग सरं्ष्च गरििहेका यिुाहरूिाई प्रस्ताि टदइयो। यिुाहरूि ेचासो ग्ुमाएको 
कुिोको टी्मिे सवक्रयताका साथ नोटटस गऱ्यो ि उनीहरूिाई केही ्मदद्त गन्च सवकन््छ वक भनेि जान्न उनीहरूसम््म पुगे। 
जहाँ उपयुक्त लथयो, उनीहरूिे युिाहरूिाई ्मदद्त चावहएको खण्ि्मा काउम्न्सलिङ्ग सेिा पत्ा िगाउन्मा ्मदद्त गिे। 
उनीहरूिे युिाहरूिाई उनका जीिन्मा व्ापक सहायता उपिब्ध गिाउन, उनीहरूका ्महत्तिाकांषिाहरू बुझ्न ि हालसि 
गन्च्मा ्मदद्त पवन पुऱ्याए (केस अध्ययन 6b हेनु्चहोस्)।

िे िाम्ोसँग भयो

• दुिै सेटटङ्गिे युिाहरूसँग सफितापूि्चक विश्िास काय्म गिे, जसिे उनीहरूको कल्यार्, लसकाइ ि स्िायत्तािाई 
सहयोग गनवे भौवतक तथा भचु्चअि स्ेसहरू स्िागतनीय, सुिक्षित तथा सेिा गनवे िहेको ्महसुस गिे। परिर्ा्मस्िरूप, 
युिाहरूिे स्ेसहरू क्भत्र उनीहरूको विश्िास, सीप तथा षि्मता विकलसत गन्च सषि्म भए (प्रभाि खण्ि हेन्चहोस्)।

अब उसो िप कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• स्मुदाय ि विजजटि Makerspace दुिैिे अनिाइन लसकाइ स्ेसहरूिाई झनै स्िागतनीय ि स्मािेशी कसिी बनाउन 
सवकन््छ भन्ने विषय्मा युिा सह-शोधकता्चहरूिाई सहायता गन्च तथा युिाहरूका विचाि साझा गन्चका िावग एउटा बाह्य 
साझेदािसँग का्म गिेि उनीहरूको व्िहाििाई थप विस्तारित गन्च चाहन्थे। उनीहरूका लसफारिसहरू यसप्रकाििे ्छ।
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भौकति स्ेस

• सजजिै उपिब्ध हुने विविध प्रकािका विक्भन्न सा्मग्ीहरू िाख्नुहोस् जसिाई तयाि गनु्च पनवे आिश्यकता हुँदैन ि 
सुपरििेषिर्वबना सोझै प्रयोग गन्च सवकन््छ।

• सहभागीहरूिे उपकिर्हरूको प्रयोग जसिी गन्च चाहन््छन् त्यसको स्ितन्त्रता धेिैभन्दा धेिै टदनुहोस् तावक उनीहरूिे 
आफूिे जे ि जसिी चाहन््छन् बनाउन सकुन्।

• एउटा खिुा पहुचँ प्रदान गनु्चहोस ्जस्मा ‘साइवनङ अप’ गनु्च पनवे आिश्यकता नहोस ्(उदाहिर्ाथ्च, “्यस्तो ठाउँ जहाँ 
तपाईं त््यसै जान स्टनुहुन्छ, तपाईंलाई जाने अनुमनत होस्, त््यसको लानग तपाईंले साइन अप गन्य नपरोस्, 
जहाँ सधैँ माननसहरूका लानग स्ेस होस्”)।

• यात्रा ि अषि्मताको दृष्ष्टिे पहुँचयोग्य स्ेस प्रदान गिेि युिाहरूको पहुँच हुन सक्ने ि सजजिै स्ेस िरिपरि पहँििूि 
गन्च सक्ने सुवनन्श्चत गनु्चहोस्।

• विक्भन्न षिेत्र्मा विशेषज्ता भएका विविध सहुलियतदाताहरू िाख्नुहोस्।

भच्ननुअल स्ेस

• सहभागीहरूिाई एक-अका्चसँग परिलचत हुन तथा विश्िास ि लचनजान बढाउन्मा ्मदद्तका िावग स्मूह सत्रभन्दा 
पवहिे उनीहरूवबच अनौपचारिक कुिाकानीको बढी अिसि सकृजना गनु्चहोस्।

• क्भन्दै षि्मता भएका व्लक्तहरूका आिश्यकताको पूर्तँ सुवनन्श्चत गन्चका िावग सत्रहरूको फ्मवेट 
सह-वनयोजजत गनु्चहोस्।

• स्मूह सत्रहरूका िावग आइसरिेकिहरू िाख्नुहोस् ति सा्माजजक रूपिे लचन्न्तत व्लक्तहरूका िावग 
यी िैकन्ल्पक िाख्नुहोस्।

• क्म बोल्ने व्लक्तहरूिे योगदान गन्च सकुन् भन्नाखावति साना स्मूह सहकारिता ि काय्चका िावग 
अिसिहरूको सकृजना गनु्चहोस्।

• सहभागीहरूिाई उनीहरूको िावग सुिषिाको अथ्च के हो भनी सोझै सोध्नुहोस्, त्यसपल्छ 
सत्र फ्मवेटहरू ि आधािभूत वनय्महरू बनाउनका िावग सुझािहरूको प्रयोग गनु्चहोस्।

• विजजटि सिसफाई्मा सहयोग गनु्चहोस,् उदाहिर्को िावग, अनिाइन फोि्म ि स्महूहरूबाट 
वनम्ष्क्रय अकाउन्टहरू हटाउनकुा साथ ैसकािात््मक अनिाइन उपन्स्थवत सकृजना गन्चका िावग 
्माग्चदश्चन गनु्चहोस्।

• अनिाइन च्याट बोि्चहरूका िावग गािीगिौच पत्ा िगाउने प्रभािी व्िस्था 
गनु्चहोस् िा उपयुक्त भाषा ि व्िहािसम्बधिी ्माग्चदर्शँका उपिब्ध गिाउनुहोस्। 

• व्लक्तहरूका सि्चना्मको सम््मान गनु्चहोस् (उदाहिर्ाथ्च, मलाई लाग््ैदन नक 
स्ल््याकल ेतपाईंलाई तपाईंको नामको अगानि तपाईंको सव्यनाम राख्न ेअवसर 
ट्दन्छ जस्तोनक ठूला फोरम च््याटि वा अन््यत् ट्दइन्छ। त सा्य्द माननसहरूलाई 
त््यसो गनवे केही सुनवधा ट्दइएको िण्िमा ्यसलाई बढी समावेशी बनाउन 
सनकने छ”)।
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 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 2b (कवस्तारित गरिसिदै)

िे ि किन?
र्ौततक हरोस ्वा र्च्न्भअल स्निक्षित, समावशेी ि स्वागतनीय स्सेहरूकरो तनमा्भर् समझ्दािी, सम्मान ि सम््बन्धतामाथि 
गरिन्छ, तसि्भ यी मूल मूल्यहरू ि व्यवहाि हुन्न जरुिी छ जरो हाम्रो संगठनर्रि आत्मसात गरिएकरो छ।

िसिी?
संगठनले (नेतकृत्व ि प्याक््टटिशनि स्ति दुवैमा) स्थानीय सम्न्दायहरू, य्नवाहरू तिा ्बाह्य साझे्दािहरूसँग 
्दीघ्भ-काथलक, तवश्वाथसलरो सम््बन्धता तनमा्भर् ग्ददैछ र्नी स्नतनक्श्चत गन्न्भहरोस्। तपाईंले यी सम््बन्धतालाई ‘जीवन्त’ 
ि ्दरोहरोिरो कसिी िाख्न स्टन्नहुन्छ र्नी तवचाि गन्न्भहरोस्, तातक सहर्ागीहरूलाई स्वागतनीय, स्निक्षित ि समावेशी 
महस्नस गन्भ्बाटि िरो्टने वा ्बायधत गनने क्न नै पतन पषिहरू्बािे तपाईंलाई लगाताि जानकािी िहरोस्। तवशेष षिेत्रहरूलाई 
िर्नैततक यरोजनाकरो र्ागकरो रूपमा तनययमत पतहचान गन्न्भ ि समीषिा गन्न्भ उ्दाहिर्का लातग स्बै काय्भक्रमहरू ि 
प्याक््टटिसमा मज्ब्नत मानथसक स्वास्थयकरो प्रावधानलाई आत्मसात गन्न्भ सहायक हुन स्ट्दछ।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• युिाहरूिे सुिक्षित, स्िागतनीय, सा्ेमि नगरिएको ्महसुस गनवे र्टनाहरूिाई हा्मीिे कसिी पवहचान, 
वनगिानी ि सम्बोधन गन्च सक््छौँ?

• के कुनै विशेष षिेत्र ्छ जो थप विकास्मा ्मदद्तका िावग ‘िीप िाइभ’ बाट िाभान्न्ित हुन सक्द्छ?
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कवचाि 3:  
य्नवाहरूसँग सहभाकगतापूणनु तरििाले िाम गन्ननु

सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्िे युिाहरूिाई एक सेटटङ्ग्मा योजना बनाउन, विजाइन बनाउन ि वनर््चय गन्चका िावग 
एउटा सवक्रय तथा अथ्चपूर््च भूध्मका खेल्ने तरिका प्रदान गद्च्छ। का्म गनवे सहभावगतापूर््च तरिकािे युिाहरूिाई 
केही परिित्चन गन्च तथा परिर्ा्मिाई आकाि टदन उनीहरूका विचाि सुवननु ि सषि्म बनाइनु्मा ्मदद्त गद्च्छ। 
यी दृष्ष्टकोर्हरू युिाहरूका ज्ान, विशेषज्ता ि अनुभिहरूिाई ्मान्यता ि सम््मान टदनु्मालथ आधारित ्छन्, 
तथा साथ्चक सत्ा साझाकिर् यस्मा संिग्न हुन््छ तावक makerspaces िे युिाहरूका ‘िावग’ िा ‘िाई’ 
गनु्चको साटो ’सँग’ साझेदारिता्मा गन्च सकुन्।

िेस अध्ययन 3a:  
य्नवाहरूसँग सल्लाह गननु स्नरु गन्ननु

युवनभर्सँटी Makerspace िे न्यून-प्रवतवनधधत्ि भएका स्मुदायका स्थानीय युिाहरूलसत पिा्मश्चद्ािा का्म सुरु गनवे वनर््चय 
गऱ्यो। एउटा बाह्य स्मुदाय साझेदाि संगठनको सहायता्मा, उनीहरूिे अल्पसंख्यकरीककृ त स्मुदायहरूका 11-16 िष्च उ्मेिका 
युिाहरूसँग दुईटा िक्च शपहरू सञ्चालित गिे। ती प्रािम्म्क सत्रहरू पल्छ, युवनभर्सँटी Makerspace िे विक्भन्न प्रकािका 
सहभावगतापूर््च तरिका्मा का्म गन्च आफ्नो व्िहाििाई कसिी विकलसत गन्च सक्द्छन् भनी पत्ा िगाउने वनर््चय गऱ्यो। 
विशेषगरि, उनीहरू युिाहरूद्ािा उनीहरूको भािी सत्रहरू ि काय्चक्र्महरूको विकास्मा योगदान गरियोस् भनी चाहन्थ े
तावक शीष्चक ि विषयहरू स्थानीय युिाहरूका िावग प्रासङ्वगक तथा चाखिाग्दा होउन्।

“ य्नवा काय्भक्रमहरू सञ्चालन गन्भ वा अल्पसंख्यकीककृ त य्नवाहरूसँग संलग्न हुने काममा हामी स्ष्टितया 
तवशेषज्ञ हरोइनौँ। मेिरो तवचाि यस्तरो आंथशक रूपमा हरो तकनर्ने त्यरो वास्तवमा अतहलेसम्म हाम्रो उ्द्े्दश्य थिएन” 
(युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि) 

Makerspace ले िे गऱ्यो

• युवनभर्सँटी Makerspace िे पल्छल्िो सत्र्मा भाग लिएकाहरू युिाहरूबाट एउटा स्मूहको गठन गऱ्यो। स्मूहिाई 
्छिफि, प्रवतवक्रया ि पुनिािकृक्त्का िावग सुझािको रूप्मा िेष्खएका सम्ावित िक्च शपहरू प्रस्तुत गऱ्यो। त्यसपल्छ 
युिाहरूिे चाि प्रोटोटाइप िक्च शपहरू्मालथ गवहिाइका साथ ध्यान टदन साना-साना स्मूह्मा का्म गिे।

• प्रत्येक प्रस्तावित सत्रहरू्मालथ गु्मना्म ्मात्रात््मक िेटटङ्ग्स ि गुर्ात््मक प्रवतवक्रया प्रदान गन्चका िावग युिाहरूिाई 
एउटा अनिाइन सिवेषिर् ि प्याििेट पकृष्ट4 उपिब्ध गिाइयो। त्यसपल्छ उनीहरूिे एक स्मूहको रूप्मा हिेक िक्च शपका 
तुिनात््मक विशेषताहरूबािे विचाि-विवन्मय गिे। उनीहरूिे भािी सत्रहरू्मा उनीहरूका स्कूिका आिश्यकता ि 
सा्माजजक जीिनसँग ्मेि खाने स्मय, बािम्बािता तथा अन्य सि-सा्मग्ीहरू सुवनन्श्चत गनवेबािे पवन ्छिफि गिे।

• त्यसपल्छ युिाहरूिाई सा्मग्ीहरू तथा विषय-आधारित िक्च शपहरूका िावग उनीहरूका विचाि साझा गन्चका िावग 
आ्मन्न्त्रत गरियो। प्राप्त प्रवतवक्रयाहरू्मा खाना्मा टेक्सचिको विज्ान, संगीत वन्मा्चर्, तथा हेना ि अस्थायी ट्याटू 
किा्मालथ िक्च शपहरू गनवे विचाि सा्मेि लथए।

• युवनभर्सँटी Makerspace िे थप गहन प्रवतवक्रया प्राप्त गन्च ि िक्च शपहरू ्मध्ये एउटािाई 3D विजाइनको रूप्मा पिीषिर् 
गन्च, तथा एउटा अकको गु्मना्म सिवेषिर् ि स्मूह ्छिफिद्ािा विषयिस्तु, फ्मवेट, प्रवतपादन शैिी ि सुििाई परिष्ककृ त गन्च 
युिाहरूसँग एउटा दोस्ो िक्च शप आयोजजत गऱ्यो।

4 प्याििेट एउटा अनिाइन टूि हो जहाँ सहभागीहरू भचु्चअि ‘नोटटस बोि्च’्मा िास्तविक स्मय्मा सहकाय्च गन्च सक्द्छन्।
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िे िाम्ोसँग भयो

• युिाहरूिे यस्ता ्मूल्यिान प्रवतवक्रया ि विचािहरू टदए जो प्यान्क्टशनिहरूिे आफै सकृजना गन्च सषि्म हुने लथएनन्।

• सत्रहरू तथा विचािहरूको ढाँचािे सत्रहरू वनम्म्त उपयोगी ्मञ्च प्रदान गऱ्यो। प्यान्क्टशनिहरूिे केही सत्रहरू्मा यसिी 
का्म गरिनािे ्मजबूत संिाद ि विश्िास विकलसत गन्च्मा ्मदद्त ध्मिेको अनुभि गिे।

अब उसो िप कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• पिा्मश्चबाट सह-विजाइन्मा सनु्चहोस्। प्यान्क्टशनिहरूिे उनीहरूको काय्चक्र्मको आगा्मी पुनिािकृक्त्का िक्च शपहरूका 
िावग स्महूका विचाि िाग ूगन्च गहन पिा्मश्चको प्रािम्म्क प्रवक्रयाबाट सह-विजाइन तथा सवुनयोजनतफ्च  बढ्ने िक्षय 
िाखेको लथयो।

“ म आशा ग्ददैछ्न  तक यस वसन्त ऋत्नमा हामी नयाँ 
तवषयवस्त्न प्रस्त्नत गन्भ सषिम हुनेछौँ जरो पूर््भतया 
पथछल्ला सत्रहरूमा संलग्न व्यथतिहरूद्ािा 
द्दइएका प्रतततक्रयामाथि आधारित हुनेछ” 
(युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

 

“ र्तवष्यमा... हामीले क्न नै तवचाि िाख्न्नर्न््दा 
्बरु य्नवाहरूले के हेन्भ चाहन्छन् र्न्ने तवषयमा 
वास्ततवक काय्भक्रमकरो लातग ्बढी स्थान द्दन सषिम 
हुनेछौँ” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

ति आगा्मी पुनिािकृक्त््मा पुग्दा, सा्मुदाधयक साझेदािहरू ि युिाहरूको प्रवतवक्रया के लथयो भने उनीहरूिाई वन्मा्चर् गनवे 
थप िक्च शपहरूको स्थान्मा करियि-उन््ुमखी सत्रहरू चावहएको लथयो, तसथ्च सह-विजाइन गरिएका वन्मा्चर् िक्च शपहरू 
थप विकासको षिेत्र िह्यो।
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• युिाहरूसँग का्म गनवे दीर््च-कालिक सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर् विकलसत गनु्चहोस्। प्यान्क्टशनिहरूिे के थाहा पाए भने 
िक्च शपका िावग सबै युिाहरूका विचािहरू झल्काउने इच्ानुसािको एकि सत्र वन्मा्चर् गनु्च गाह्रो हुने्छ; उनीहरूिाई 
सह-विजाइन गरिएका काय्चक्र्महरूवति िैजाने दीर््च-कालिक, सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरू विकलसत गन्च्मा उनीहरूिाई 
्मदद्त गन्चका िावग अरूसँग साझेदारिताका तरिकाहरूबािे उनीहरू विचाि गन्च सक्द्छन्। योजनाहरू विकलसत ि 
काया्चन्न्ित गन्चका िावग सह-विजाइन स्मूहहरू आयोजजत गनु्चको साटो पिस्ि स्मझदािी विकलसत गन्च तथा चासोका 
सम्ावित षिेत्रहरूको पवहचान गन्च स्मुदायहरूलसतको साझेदारिता्मा प्रािम्म्क शोध गन्च ्मदद्तका िावग साझेदािहरू 
खोज्ने पाइिोहरू सा्मेि हुन सक्द्छन्।

• सा्माजजक न्याय िक्षयहरू हालसि गनु्चहोस्, जसका िावग िरिष्ठ प्रबधिनको स्मथ्चन ि सहभावगता जरुिी हुने्छ। 
युिाहरूको नेतकृत्ि्मा काय्चक्र्मका िावग दीर््च-कालिक कोष हालसि गना्चिे युिाहरू तथा वतनका स्मुदायहरूको 
दीर््चकालिक ्माग्चवनदवेशन ि संिग्नता हुन सक्ने ्छ।

 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 3a (स्नरुआत)

िे ि किन?
सहर्ातगतापूर््भ दृष्ष्टिकरोर्हरू समावेशी प्याक््टटिसका महत्तवपूर््भ तत्व हुन्छन् तकनर्ने ततनीहरूले पािम्परिक असमान 
शथति संिचनालाई च्ननौती द्दनमा म्द््दत गन्भ स्टछन् ि य्नवाहरूलाई makerspace मा जे हुन्छ त्यसमा ्बढी षिमता 
ि आवाज िाख्न सषिम ्बनाउँछन्। प्रावधानले य्नवाहरूका चासरोहरू तिा आवश्यकतालाई सहयरोतगतापूर््भ तिा 
उपय्नतिताकरो तहसा्बले पूिा गिरोस् र्नी यसले स्नतनक्श्चत ग्द्भछ।

िसिी?
यद्द तपाईंकरो यस षिेत्रमा सीयमत तवद्यमान अन्नर्व वा तवशेषज्ञता छ र्ने तपाईंले यसलाई तपाईंकरो थसकाइकरो 
यात्रा स्नरु गन्भमा म्द््दत गन्भ स्टने साझे्दारिताहरूकरो (उ्दाहिर्ाि्भ, सम््बम्न्धत साम्न्दाययक संगठनहरूथसत) 
पतहचान ि तवकास गन्भमा म्द््दतगाि पाउन स्टन्नहुन्छ। तपाईंकरो ्ब्नझाइ ि अन्नर्व ्बढ््ैद जाँ्दा ्बढी सहर्ातगतापूर््भ 
दृष्ष्टिकरोर्हरू तनमा्भर् गनने दृष्ष्टिले य्नवाहरूसँग पिामश्भ ग्ददै तिा उनीहरू्बाटि थस्ट्ैद स्नरुआत गन्न्भ ्बढी व्यवक्स्थत 
महस्नस गन्भ सतकन्छ। पिामश्भ ि सह-तडजाइनका प्रयासहरूक्र्त्रनै असमान शथति संिचना्बािे तवशेषगरि सचेत 
हुन्नहरोस् – तवशेषायधकािप्राप्त स्टिाफ ि सहर्ागीहरूले एजेण्डा तय नगरुन् तिा किानकमाथि तनयन्त्रर् नगरुन 
र्न्ने कसिी स्नतनक्श्चत गनने र्नी ध्यानपूव्भक तवचाि गन्न्भहरोस्। अयधकाि साझा कसिी गनने र्न्ने माथि संसाधनहरू 
तपाईंले सहायक पाउन स्टन्नहुन्छ – संसाधन थलङ्कहरू तनम्म्त ककृ पया थसफारिसहरू खण्डमा ‘प्याक््टटिशनिहरूका 
लातग प्रम्नख प्ननर्वंचािर्ीय प्रश्नहरू’ ताथलका हेन्न्भहरोस्।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरू कसिी विकलसत गनवे बािे थप जान्नका िावग हा्मी कोसँग साझेदाि बन्न सक््छौँ?

• शलक्त संिचना प्रवत हा्मी कसिी संिेदनशीि हुन सक््छौँ तथा विशेषाधधकािप्राप्त स्टाफ ि सहभागीहरूिे एजेण्िा 
तय नगरुन् ि कथानक्मालथ वनयन्त्रर् नगरुन् भनी कसिी सुवनन्श्चत गन्च सक््छौँ।
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िेस अध्ययन 3b:  
य्नवा-नेतकृत्वमा िायनुक्रम

स्मुदाय Makerspace को युिाहरूसँग सहकािी काय्चको िा्मो इवतहास िहेको लथयोः “्म भन्ने्ुछ वक [स्मुदाय 
Makerspace को] सरुुआत देष्ख न ैयो यिुाहरूद्ािा सह-विजाइन गरिएको, सह-नेतकृत्ि गरिएको परियोजना िहेको ्छ... 
हा्मीिे लसकेका ्छौँ वक िास्ति्मा यटद उनीहरूसँग पिा्मश्च गरिँदैन िा उनीहरूिे तपाईंिाई यो त्यवत िाम्ो ्ैछन भन्न 
सक््छन् भनी ्महसुस गददैनन् भने युिाहरूका िावग परियोजना सञ्चािन गनु्चको कुनै फाइदा ्ैछन, ि यस्मा तपाईंिे 
सहनशीि हुनु पद्च्छ, यटद कुनै युिा व्लक्तिे तपाईंको िक्च शप िास्ति्मा उनीहरूिाई ्मन पिेको ्ैछन भन््छ भने दुःखी 
हुनकुो साटो त्यसको कािर् के हो भनी तपाईंि ेबझु्नु पद्च्छ। ि स्मग्ताको ्मध्य्मा त्यसिाई अवहि ेआत््मसात गरिएको ्छ” 
(स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)।

ति, उनीहरूिे युिाहरूसँग उनीहरूको चासो िहेका सा्माजजक न्यायका विषयहरूको केन्रि्मा िहेका सह-विजाइन गरिएका 
नयाँ काय्चक्र्महरू्मा थप टदगो तरिकािे काय्च गिेि आफ्नो प्यान्क्टसिाई विस्तारित गन्च चाहन्थे। उनीहरूिे युिाहरूसँग 
सह-विजाइन गरिएका सत्रहरूको विकास ि प्रवतपादनका िावग कोष्मा पहुँचका िावग एउटा बाह्य साझेदािसँग का्म गिे।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• युिाहरूिाई युिा सह-शोधकता्चको रूप्मा भतथी गरिएको लथयो ि स्मयका साथै उनीहरूको क्या्मेिा, ट्याबिेट ि भ्िाइस 
िेकि्चिहरू िगायत विकल्पहरूको सूचीबाट उनीहरूिे िोजेको एउटा िेकर्िँङ्ग उपकिर्को िलसद प्राप्त गिेको लथयो।

• शोधका तरिकाहरूबािे तालि्म प्राप्त गन्च युिा सह-शोधकता्चहरूिे सहुलियतदाताहरूिाई भचु्चअि रूप्मा तथा व्लक्तगत 
रूप्मा भेट गिे ि, पाँच सत्रहरूको दौिान, उनीहरूको आफ्नो शोध वनम्म्त सहायता प्रदान गऱ्यो।

• युिा सह-शोधकता्चहरूिे िाम्ो िक्च शप कुन लचजिे बनाउँ्छ भन्ने विचाि गनु्चबाट थािे तथा उनीहरूिाई ्मन्मा िागेका 
सा्माजजक काय्चसम्बधिी विचािहरूको पत्ा िगाए। युिाहरूिे शोध योजनाहरू बनाए तथा स्मुदाय ि प्रविधधसम्बधिी 
उनीहरूको शोध्मा िाख्नका िावग जनसाधािर्, साथीहरू, ि परििािसवहत उनीहरूका स्मुदायहरूका ियस्क तथा 
साथीहरूका विचाि सङ्किन गिे। पाँच साताको दौिान उनीहरूिे आफ्ना विचािहरूिाई िक्च शप योजना्मा विकलसत गिे 
अवन त्यसपल्छ स्मूहको रूप्मा त्यस्मालथ ्छिफि गिे।

• युिाहरूिे उनीहरूका आफ्नै विशेषज्ताका साथ संकलित िेटाको आधाि्मा आफूहरू ्माझ स्मुदाय Makerspace का 
िावग आठ िक्च शपहरूको एउटा सेट सह-विजाइन गिे, जो विक्भन्न सा्माजजक ्मुदद्ाहरू िरिपरि केजन्रित लथयो तथा त्यस्मा 
विक्भन्न दश्चकहरूिाई संिग्न गन्चका िावग विक्भन्न प्रविधधहरूको प्रयोग गरिएको लथयो। उदाहिर्ाथ्च, ्मटटल्डाको िक्च शप 
नस्ििादविरुदध् वििोध प्रदश्चनका िावग केही वन्मा्चर् गन्च बत्ु भनवे एउटा विजजटि ्मेलशनको प्रयोग गनु्चलसत सम्बम्धित लथयो 
भने ्मायािे ्मवहिाहरूका अधधकािहरू ्मालथ एउटा वन्मा्चर् िक्च शप विकलसत गरिन्, तथा फ्ाङ्केको योजना र्िविहीनहरू 
जस्ता खाँचो हुनेहरूिाई ्मदद्त गनवे उत्पादन बनाउनुलसत सम्बम्धित लथयो।

“ हामीले आफ्ना काय्भक्रमहरूकरो तडजाइन कसिी ्बनाउने, ि हाम्रो ्ैदतनक जीवनमा प्रतवयधकरो प्रयरोग कसिी गन्न्भ 
पछ्भ र्न्ने थस्ट्ैदछौँ। हामीले मातनसहरूसँग अन्तवा्भता्भ गिेि[ग्ददै] तिा नयाँ तवचािहरूप्रतत ख्नला िहँ्ैद यमलेि काम 
ग्ददै गिेका थियौँ” (फ्ाङ्के)

• काय्चक्र्मको एक भागको रूप्मा, युिाहरूिे अन्तिा्चता्च लिने आफ्नो सीप विकलसत गिे जसको पल्छ गएि उनीहरूिे 
केन्रिका विक्भन्न काय्चक्र्महरू्मा उपयोग गिे, जस्मा अकको योजनाबािे स्टाफलसत अन्तिा्चता्च लिनु तथा केन्रिका जनतालसत 
भेटर्ाटका काय्चक्र्महरू्मध्ये एक्मा िेटा सङ्किनका िावग सा्मुदाधयक टी्महरूिाई सहायता गनु्च सा्मेि लथए।
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िे िाम्ोसँग भयो

• युिाहरूिे साँच्चै नै अनुभिको आनन्द लिए ि उनीहरूको विशेषज्ता ि योगदानहरूिाई ्मान्यता टदइएको, ्मूल्यिान 
ठहि गरिएको अवन सम््मावनत गरिएको ्महसुस गिे (प्रभाि खण्ि हेनु्चहोस्)। धेिैजनािे आत््म-विश्िास्मा उल्िेख्य िाभ 
हालसि गिे।

• युिाहरूिे उनीहरूसँग पिा्मश्च ्मात्रै गरिएन, अवपतु काय्चक्र्म बनाउन ि जानकािी टदन तथा िक्च शपहरूको सह-विजाइन 
बनाउन, उनीहरूको चासो िहेका सा्माजजक न्यायका विषयहरूको सम्बोधन वनम्म्त विकलसत गरिएका िक्च शपहरूका 
िावग उनीहरूसँग िास्तविक षि्मता तथा अधधकाि लथयो भन्ने ्महसुस गिे।

• युिाहरूिाई विस्तारित पाँच-साताको काय्चक्र्मिे व्लक्तगत तथा स्मूह ्छिफि दुिै ्माफ्च त उनीहरूका विचािहरू 
विकलसत गन्चका िावग पया्चप्त स्मय, स्ेस तथा संसाधन प्रदान गऱ्यो। दृष्ष्टकोर्को प्रभाि विलशष्ट काय्चक्र्मभन्दा 
पवन अगावि जािी िह्यो, वकनभने युिाहरूिे उनीहरूका सीपिाई संगठनसँग व्ापक तिि्मा साझा गिे।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• सह-विजाइन गरिएका िक्च शपहरूिाई संगठनको काय्चक्र्मको भागको रूप्मा िागू ि प्रवतपाटदत गनु्चहोस्।

• यो दृष्ष्टकोर् टदगो होस ्ि एकपटकको गवतविधध्मातै्र बनेि निहोस ्भन्ने सवुनन्श्चत गन्चका िावग स्ुमदाय Makerspace का 
अन्य काय्चक्र्महरू्मा सह-विजाइन दृष्ष्टकोर्िाई बढी व्ापकताका साथ कसिी विस्तारित गनवे ि आत््मसात गनवे हो भनी 
पत्ा िगाउनुहोस्।

 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 3b (कवस्ताि गददै)

िे ि किन?
समग्र संगठनका स्बै पषिहरूमा काय्भक्रम ि प्रशासन माफ्भ त वैयथतिक सत्रहरू्बाटि सहर्ातगतापूर््भ दृष्ष्टिकरोर् 
तवस्तारित गना्भले makerspace क्र्त्र एउटिा समावेशी संस्ककृ तत आत्मसात गनने एउटिा शथतिशाली तिा प्रर्ावशाली 
तरिका प्र्दान गन्भ स्ट्दछ।

िसिी?
वैयथतिक काय्भक्रमहरूक्र्त्र सह-तडजाइन तिा सहर्ातगतापूर््भ दृष्ष्टिकरोर् आत्मसात गिेका संगठनहरूले ती 
थस्दध्ान्तहरूलाई अगातड व्यापक सांगठतनक प्रशासनमा तवस्ताि ग्दा्भ उपयरोगी हुन स्टनेछ – स्रोत थलङ्कहरूका 
लातग ककृ पया थसफारिस खण्डमा ‘प्याक््टटिशनिहरूका लातग प्ननर्वंचािका प्रम्नख प्रश्नहरू’ ताथलका हेन्न्भहरोस्।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हाम्ो संगठन्मा सह-विजाइन ि सह-उत्पादन कुन सी्मासम््म आत््मसात गरिएको ्छ?

• युिाहरू ि स्थानीय स्मुदायहरूको प्रशासन्मा अथ्चपूर््च भूध्मका कुन सी्मासम््म ्छ?
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कवचाि 4:  
हेिचाहपूणनु क्शषिण एवं सम्बन्धता बढाउन्न

Makerspace को बािे्मा सबैभन्दा ्महत्तिपूर््च यसको उपकिर् िा संसाधनहरू होइनन्, बरू जनता ि यसको 
लशषिर् पदध्वत हो। Makerspaces ्मा सहभावगताबाट युिाहरूिे प्राप्त गनवे परिर्ा्म ि अनुभिहरूिाई उनीहरूिे 
्महससु गनवे सम्बधिता ि उनीहरूिाई प्राप्त हुने लशषिर् पदध्वतको प्रकािद्ािा (जस्तै, लशषिर् ि लसकाइ अभ्यासहरू) 
गहन रूप्मा आकाि प्रदान गद्च्छ। यो विचाि खासगरि सिेापरू््च लशषिर् पदध्वत ि सम्बधिताको ्महत्ति्मालथ गरिएका 
व्ापक शोध तथा िेखहरू ि धयनिे विविध प्रकािका लसकाइ सेटटङ्गहरूक्भत्र युिाहरूका अनुभि, परिर्ा्म 
ि लसकाइिाई कसिी आकाि प्रदान गन्च सक््छन् भन्ने कुिाद्ािा प्रभावित ्छ। यस प्रवतिेदन्मा हा्मीिे सेिापूर््च 
लशषिर् पदध्वतिाई खासगरि सत्ा ि अन्यायको सम्बधि्मालथ ध्यान टदने, जसिे अन्यायहरूको पवहचान गद्च्छ 
ि जो युिाहरू तथा उनीहरूका आिश्यकता्मालथ केजन्रित हुन््छ, उनीहरूको भािनात््मक, सांस्ककृ वतक ि आध्याम्त््मक 
रूपिे ध्यान िाख्ने अवन उनीहरूको कल्यार्, प्रगवत ि परिर्ा्मिाई सहयोग गनवे अिधािर्ाको रूप्मा लिएका ्छौँ। 
अका्च शब्दहरू्मा, सेिापूर््च दृष्ष्टकोर्हरू सा्माजजक न्याय शैषिक्र्क दृष्ष्टकोर्हरूको भाग बन्द्छ।
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िेस अध्ययन 4a:  
प्रक्शषिि किजाइन विनु शपमा य्नवाहरूिा आवश्यितामासि कवचाि

युवनभर्सँटी Makerspace िे यस िक्च शपिाई पाँच िक्च शपहरूको भागको रूप्मा विकलसत गऱ्यो जो युिाहरूका िावग 
उनीहरूको स्थानीय स्मदुाय्मा सा्मदुाधयक साझेदाि सगंठनसगँ सहकारिता्मा एउटा अनिाइन ‘शिदकािीन स्कूि’को रूप्मा 
सञ्चािन गरिने ्छ। कोक्भि-19 का कािर् इङ्गल्यान् दोस्ो िकिाउन्मा िहेको कािर् यी िक्च शपहरू भचु्चअि रूप्मा 
भएका लथए। भचु्चअि रूप्मा सम्पक्च  गरिँदा अनिाइन अन्तर्क्रँया्मा ‘Zoom थकान’ को सम्ािना िा उपकिर्को अभािबािे 
युिाहरूका आिश्यकताहरू्मालथ विचाि गनु्च तथा सेिापूर््च सम्बधिता बढाउन सषि्म प्रविधधहरूको बािे्मा सोच्नु युवनभर्सँटी 
Makerspace को िावग जरुिी लथयो।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• वन्मा्चर्द्ािा विजाइनको खोजी गददै एउटा जुत्ा विजाइनिसँग दुई-र्ण्टाको व्ािहारिक भचु्चअि िक्च शप विकलसत गऱ्यो। 
युिाहरूिे र्िेिू पुनच्चक्ररीय अिलशष्टको प्रयोग गददै आफ्नै रेिनि िा म्स्नकि जुत्ाको ढाँचा बनाए।

• यो सत्र एउटा भचु्चअि िक्च शपको रूप्मा सञ्चालित भयो ि सहुलियतदाताहरूिे युिाहरूिाई पवहिेदेष्ख नै िक्च शपबािे 
सा्मग्ीहरू ि जानकािी पठाएका लथए।

“ हामीले कैँ ची, पेन ि प्याड, तिा िाम्रो ग्नर्स्तिकरो आटि्भ पेपि समेत स्बै थचज पठायौँ... यस्ता थचजहरू जरो 
मातनसहरूकरो घिमा थिएन र्नी हामीले सरोच्न चाहँ्ैदन्थ्यौँ। हामीले संसाधन ्ब्टसहरू जततस्ट्दरो धेिै तकटि 
िाख्ने तनर््भय गऱ्यौँ ि त्यसलाई तनकै उ्दाि ्बनायौँ तातक सत्र समाप्त र्एपथछ पतन गतततवयध जािी िाख्नका लातग 
मातनसहरूसँग पया्भप्त ्बाँतक िहरोस्। ति यरो वास्तवमा समता तिा जनतासँग र्एका संसाधनकरो ्बािेमा थियरो... 
हामी यसलाई जततस्ट्दरो पहुँच यरोग्य ्बनाउन चाहन््थ्यौँ” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

• विजाइनि ि युिाहरूवबच एउटा प्रश्नोत्ि सत्र सा्मेि गरियो, ि र्वनष्ठता वन्मा्चर् गन्चका िावग विजाइनिद्ािा आफैिाई 
युिाहरूसँग परिलचत गिाउने अिसि प्रदान गरियो।

“ [प्याक््टटिशनिकरो नाम] वक्भ शप ्बािे िाम्रो के थियरो र्ने उनी आफ्नरो स्टि्नतडयरोमा थिइन्, त उनले वरिपरि स्बैलाई 
्ेदख्न सक््टिन्” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

• सहुलियतदाता युिाहरूसँग का्म गन्च अनुभिी िहेको ि उनिे उनीहरूको स्मुदायको सन्दभ्च बुझेको होस् भनी 
सुवनन्श्चत गरियो।

“ हामीले तवशेषगरि यस्ता Maker हरूकरो पत्ा लगाउने प्रयास गऱ्यौँ जरो [सहर्ागीहरू आएका ठाउँमा] ्बस््दिे 
अिवा जरो BIPOC [ब्ल्याक, इष्न्डजजनस ि तपपल अफ कलि] थिए। यरो प्याक््टटिशनि वास्तवमा तनकै एकेडेयमक 
पकृष्ठर्ूयम्बाटि आएकी थिइन्, ति उनकरो स्टि्नतडयरो[स्थानीय इलाकामा] थियरो। हामीलाई िाहा थियरो तक उनले पतहले 
पतन य्नवाहरूसँग वक्भ शप सञ्चालन गिेकी थिइन् ि उनकरो थसफारिस एउटिा अकको य्नवा काय्भक्रम सञ्चालन गनने 
व्यथतिद्ािा गरिएकरो थियरो” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)
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• युिाहरू तथा सहुलियतदाताहरूवबच सम्बधिता वन्मा्चर््मा ्मदद्त तथा हिेकिाई एकाका्चसँग लचनजान्मा सहायता गन्च 
आइसरिेकिहरूको प्रयोग गरियो।

“ आइसब्ेकि हरू थिए... हामीसँग तवक्र्न्न अन्नहािका त्बिालरो अन्नहािहरूकरो क्र्ज्नअल थिए ि उनीहरू 
वक्भ शपहरूमा आएकरो ्बेलामा उनीहरूकरो र्ावनात्मक अवस्था ्ब्नझ्नका लातग उनीहरूले आज क्न न त्बिालरो 
जस्तरो महस्नस ग्ददै छन् र्नी सरोयधएकरो थियरो। ि त्यसिी नै अन्त्यमा उनीहरूले कस्तरो महस्नस ग्ददैछन् र्नी 
जाँच्नका लातग हामीले त्यसैप्रकािकरो क्न िा गिेका थियौँ। सहजकता्भसँग मात्रै संलग्न हुन्नकरो साटिरो उनीहरू 
स्बलैाई पिस्ि क्न िाकानी गनने, सवंा्दलाई प्ररोत्सातहत गनने प्रयासमा हामील े‘यद्द तपाईंसगँ स्नपि-पावि र्एकरो र्ए 
के हुन््थ्यरो?’ […]र्न्ने प्रश्न पतन सरोधेका थियौँ। तकनर्ने तपाईंले उनीहरूलाई पिस्ि क्न िाकानी गन्भ ब्ेकआउटि 
कषिमा एकसाि िाख््ैद हुनहुन्छ ि उनीहरूले एकाका्भलाई नथचनेकरो पतन हुन स्ट्दछ... तसि्भ, उनीहरूलाई स्नरुमा 
एकाका्भलाई अथलकतत थचनजान गनने अवसि द्दइ्ँदा म्द््दत हुन स्ट्दछ... पिस्ि अथलकतत सहजता कायम गन्भ” 
(युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

• िक्च शप्मा आिा्मदायक तथा युिा केजन्रित अनुभूवत सकृजना गन्चका िावग सङ्गीतको प्रयोग गरियो।

“ संगीत अकको थचज थियरो जसकरो हामीले प्रयरोग गऱ्यौँ […] त हामीले स्नरुआतमा संगीत िाख्यौँ अतन त्यसपथछ 
क्न नै पतन शान्त तनमा्भर्करो षिर्मा, जसले वक्भ शपलाई ्बढी आिाम्दायक ि कषिा जस्तरो र्ावनालाई कम गन्भमा 
िाम्रो काम गऱ्यरो” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)
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• सबैजनािाई एकै स्मय्मा स्मान काय्च गन्च टदएि ियस्कहरू ि युिाहरूवबच सम्बधिता वन्मा्चर् गरियो।

“ सहुथलयत्दाताहरू य्नवाहरूका सािै तनमा्भर्मा लागेका थिए जसले मातनसहरूलाई ्बढी सहजता प्र्दान गऱ्यरो 
र्न्ने मलाई लाग््दछ” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

• िक्च शपिाई युिाहरूका रुलचहरू िरिपरि केजन्रित गरियो।

“ हामीले हाम्ा य्नवा सल्लाहकािहरू्बाटि उनीहरू खासगरि इच््न क र्एका दुई षिेत्रहरू फेशन ि तडजजटिल प्रतवयध 
िहेका प्रतततक्रया पाएका थियौँ। त, यरो वक्भ शप तवषयवस्त्नकरो दृष्ष्टिले साँच्ै तनकै उच् मूल्याङ्कन गरिएकरो 
थियरो, तसि्भ हामी यसलाई य्नवाहरूका इच्ाहरूकरो वरिपरि साँच्ै केजन्द्रत गनने प्रयास गरििहेका थियौँ” 
(युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)
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• िक्च शप्मा आध्याम्त््मक हेिचाह्मालथ ध्यान केजन्रित गन्च तथा केही युिाहरू क्भन्न तरिकािे संिाद गन्च चाहने िा आिश्यकता 
हुन सक्ने कुिोिाई बुझ्नका िावग स्मर्पँत स्टाफ लथयो।

“ हामीसँग तनमा्भर्सम््बन्धी काय्भमाथि ध्यान केजन्द्रत गन्भका लातग तवतिकहरू थिए अतन हामीले [अन्य प्रसािकहरू] 
सामाजजक पषिमा ्बढी काम गिेका थियौँ, जस्तै चेक-इन ि चेक-आउटि गनने तिा मातनसहरूलाई प्ररोत्सातहत गनने 
काम। हामीमध्ये एक च्याटिमा ्बस््द्थ्यौँ ि हामी र्न््थ्यौँ यद्द तपाईं मौष्खक रूपमा केही र्न्न सहज महस्नस गन्न्भहुन्न 
र्ने च्याटि ्ब्टसमा लेखेि ्बताउन स्टन्नहुन्छ, अतन हामी प्रायः त्यहाँ संकेतहरू ि साना दटिप्पर्ीहरू परोस्टि ग्द्भ्थ्यौँ... 
हामी मातनसहरूलाई प्रश्नहरूकरो जवाफ इमरोजीहरूद्ािा द्दन लगाउँ्थ्यौँ यद्द उनीहरू त्यसमा ्बढी सहज महस्नस 
ग्द्भछन् र्ने” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)

• प्रविधध ि संसाधनहरू िरिपरि िहेका अस्मानतािाई बुझेि स्मािेशी हुनका िावग उनीहरू के गन्च सक्द्छन् भनी ध्यानपूि्चक 
विचाि गरिएको लथयो।

“ तडजजटिल ्बतहष्किर््बािे सरोच््ैद तिा सम्वतया स्बैसँग एकैनासे तकटि नर्एकरो क्स्थततमा, सत्रहरूमा कस्तरो प्रकािले 
क्न िा गनने हरो र्नी हामीले तनकै ध्यान प्नऱ्याएका थियौँ; हामीले ल्यापटिप र्एका वा फरोनमा र्एकाहरूत्बच अन्ति 
गन्भ चाह्ैँदन्थ्यौँ... यरो तपाईंसगँ के छैन र्न्ने हरोइन, ‘यहा ँतपाईंथसत के छ र्नी हामीलाई िाहा हरोस’् र्न्न ेक्न िा हरो’। 
यद्द मातनसहरू फरोन थलएि आउँछन् वा त्बना हाड्भवेयि आउँछन् र्ने त्यसका लातग हामीसँग सधैँ ब्याक-अप 
आइतडया हुन््थ्यरो। उ्दाहिर्ाि्भ, एउटिा सत्रमा धेिै कम्तीजना सरोफ्टिवेयि वा ल्यापटिप थलएि आएका थिए, त्यसमा 
हामीले साम्नतहक गतततवयधकरो रूपमा सञ्चालन गनने तनर््भय गऱ्यौँ जसमा सरोफ्टिवेयिलाई यमलेि कसिी प्रयरोग गनने 
र्न्ने थसकायौँ ि यसले वास्तवमा िाम्रोसँग काम गऱ्यरो” (युवनभर्सँटी Makerspace प्यान्क्टशनि)
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िे िाम्ोसँग भयो

• युिाहरूिाई आिश्यक सा्मग्ीहरू अगािै पठाइनािे सबैजनािे आिश्यक लचज पाएको तथा स्मान स्ति्मा सहभावगता 
गन्च सक्ने सुवनन्श्चत हुन सक्यो।

• िक्च शप यिुाहरूका जीिनलसत सम्बम्धित रुलच तथा सोखहरू्मालथ केजन्रित लथयो तथा करियि विकासका िावग अिसिहरू 
प्रदान गऱ्यो।

• आइसरिेकिहरूिे युिाहरू तथा स्टाफ सदस्यहरूवबच सम्बधिता वन्मा्चर््मा ्मदद्त गिे अवन स्टाफ सदस्यहरूिे स्मूहिाई 
एकाका्चसँग लचनापचथी गन्च्मा ्मदद्त गिे।

• चेक-इन ि चेक-आउटहरूिे युिाहरूद्ािा उनीहरूका भािनात््मक आिश्यकताहरू साझा गन्च सवकने एउटा सुिक्षित 
तथा सेिापूर््च स्ेस सकृजना गन्च ्मदद्त गिे।

• युिाहरूिे अनिाइन सत्र्मा उनीहरूिाई आिा्मदायक ्महसुस हुने तरिकािे सहभावगता ि संिाद गनवे अिसि पाए।

• बाह्य सहुलियतदाताहरू अनिाइन सत्रहरू सञ्चािन गन्चका िावग अनुभिी लथए ि उनीहरूिे युिाहरूिाई उत्पे्ररित 
गन्च सके।

“ यसकरो सञ्चालन गनने मतहला साँच्ै िाम्ी थिइन्। मैले पथछ 
उनीतफ्भ  हेिें ि मेिरो ए-लेर्ल्समा उनकरो शरोधकरो प्रयरोग गिेँ। 
यरो हामीले सत्रमा के गऱ्यौँ त्यसैद्ािा पूर््भतया प्रेरित थियरो” 
(गु्मना्म सहभागी)

 

“ मैले स्कूलमा जे पतहले्ेदष्ख नै ग्ददैथिए ँ
त्यसथसत यरो िाम्रोसँग मेल खायरो” 
(गु्मना्म सहभागी)

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• िक्च शप्मा अन्न्त्म षिर््मा कवतपय उपन्स्थत नभइटदनािे युिाहरूको तुिना्मा ियस्कहरूको अनुपात वनकै उच्च लथयो। 
भविष्य्मा यटद यस्तो हुन््छ भने अवतलथ िक्ताहरूिाई पल्छ सा्मेि हुनका िावग आ्मन्न्त्रत गन्च सवकने ्छ िा अवतरिक्त 
सहुलियतदाताहरूिे उनीहरूका क्या्मेिा बन्द गन्च सक्द्छन्।

• Wi-Fi सम्पक्च ्मा स्मस्या हुनेहरूिे वनदवेशनहरू सुन्न नसकेका हुँदा, यस्मा सुधाि गन्चका िावग संसाधन बक्सका साथै 
लिष्खत वनदवेशनहरू अगािै पठाउन सवकने ्छ।

• सत्रहरूको दौिान आध्याम्त््मक स्टाफ ि युिाहरू वबच दीर््च-कालिक सम्बधिता वन्मा्चर् गनु्च पनवे्छ तावक जब कुनै सत्र 
विशेषका सहुलियतदाताहरू फेरिन््छन् भने (बदलिँदो विषयहरू ि सत्रहरूको विशेषताअनुरूप) सम्बधिता ि सहायता्मा 
केही वनिन्तिता िहोस्।
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 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 4a (स्नरुआत)

िे ि किन?
Makerspace हरू क्र्त्र हेिचाहपूर््भ सम््बन्धताहरू समतामूलक व्यवहािका महत्तवपूर््भ र्ाग हुन् ि यसले य्नवाहरूका 
परिर्ाम ि अन्नर्वहरूमा उल्लेखनीय फिक ल्याउन स्ट्दछ।

िसिी?
प्याक््टटिशनिहरूले यसलाई प्रश्नहरूमाथि प्ननर्वंचाि गन्भ म्द््दतगाि पाउन स्ट्दछन्: हाम्रो सेदटिङ्गमा तवशेष 
य्नवाहरूकरो लातग साँच्ै हेिचाह गन्भका लातग हामीले के जान्न्न ि गन्न्भ आवश्यक छ? हाम्रो सेदटिङ्गमा हेिचाहपूर््भ 
सम््बन्धता कस्तरो ्ेदष्खन्छ र्न्ने माथि तवचाि तिा अन्नर्वहरू साझा गन्भका लातग सहकममीहरूसँग छलफल 
आयरोजजत गन्न्भ उपयरोगी हुन स्ट्दछ? ि हामीले कसिी स्टिाफ तिा य्नवाहरुत्बच हेिचाहपूर््भ सम््बन्धताहरूलाई 
सम्मान ि सहायता गनने संस्ककृ तत ि सन््दर््भकरो सकृजना गन्भ स्टछौँ?

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हाम्ो सेटटङ्ग्मा विशेष युिाहरूको िावग साँच्चै हेिचाह गन्चका िावग हा्मीिे के जान्नु ि गनु्च आिश्यक ्छ?

• हाम्ो सेटटङ्ग्मा हेिचाहपूर््च सम्बधिताहरू कस्ता देष्खन््छन्? हा्मी त्यसिाई थप कसिी विस्तारित गन्च सक्द्छौँ?
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िेस अध्ययन 4b: य्नवाहरूलाई पिामशनु ि हेिचाह

विजजटि Makerspace ्मा उनीहरूिे का्म गनवे युिाहरूप्रवत उत्िदायी हुने, ि सेिाभाि िाख्ने चरित्र िहेको 
लथयो जो यसको स्मुदाय्मा गाक्भएको भौवतक स्ेसको रूप्मा उनीहरूको का्म्मा आएको लथयो। कोक्भि-19 ्महा्मािीका 
कािर् भौवतक स्ेस बन्द भएको भएता पवन, विजजटि Makerspace का प्यान्क्टशनिहरूिे आफ्ना सहभागीहरूिाई 
उनीहरूका आिश्यकता, रुलच तथा न्स्थवत विशेष ब्मोजज्म तयाि पारिएका व्ापक सहायता ि प्रोत्साहन प्रदान गिेि सेिाभाि 
प्रदर्शँत गन्च जािी िाख्यो अवन सम्बधिता विकलसत गऱ्यो।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• विजजटि Makerspace िे अनिाइन संिाद काय्चक्र्मको प्रयोग गिेि विषयगत च्यानेिहरू तथा स्मूह च्याटहरूको 
प्रािधान ्माफ्च त आफ्नो कोविङ्ग काय्चक्र्मक्भत्रै अनिाइन स्मुदाय विकलसत गऱ्यो।

“ ज्ब म पाठ्यक्रममा सामेल र्ए,ँ मैले यस क्स्थततसम्म आइप्नग्ने 
अपेषिा गिेकरो थिइन। मैले सरोचेकरो थिए ँयरो एउटिा पाठ्यक्रम मात्रै 
हरो जसलाई मैले पूिा गननेछ्न , जरो गिे र्नें, ि त्यसपथछ फेरि आफ्नरो 
जीवनमा फक्भ ने छ्न । ति इमान्दािीपूव्भक र्न््दा, मैले केही साँच्ै 
महान व्यथतिहरूलाई र्ेटिेँ, ि यरो मैले अपेषिा गिेकरो र्न््दा धेिै िाम्रो 
अन्नर्व थियरो। यरो एउटिा पाठ्यक्रमर्न््दा पतन एउटिा सम्न्दाय 
थियरो जहाँ उनीहरूले तपाईंलाई ख्नला छरोतडद्दए, जरो मलाई 
साँच्ै िाम्रो लाग्यरो” (गु्मना्म सहभागी)

 

“ तपाईंलाई जतहले पतन सहायता 
चातहन्छ, क्न नै एक च्यानलमा 
सम्पक्भ  गन्भ स्टन्नहुन्छ, अिवा 
सरोझरो सन््ेदश पठाउन स्टन्नहुन्छ” 
(गु्मना्म सहभागी)

“ मैले साँच्ै मैले सरोचेकरो थिए ँतक यरो िाम्रो थियरो स्ल्याक जस्तरो थियरो, यरो तवर्ाजजत थियरो, त्यहाँ केही अवसिहरू 
थिए, परिचय ि थचजहरू साझा गनने, एक सामान्य तकथसमकरो अतन करोतडङ्ग समस्याका लातग तवथशष्टि च्याटिहरूकरो 
व्यवस्था थियरो। त, तपाईं महस्नस गन्न्भहुन््थ्यरो तक तपाईंलाई िाहा छ प्रातवयधक प्रश्नहरू कहाँ गएि सरोध्ने हरो, 
तपाईंलाई िाहा थियरो तक म्द््दत वा सामान्य माग्भ-तन्दनेशन कहाँ्बाटि माग्न स्टन्नहुन्छ” (आइिीन)
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• विजजटि Makerspace िे हिेक सहभागीिाई एकजना आध्याम्त््मक सल्िाहकाि प्रदान गऱ्यो जसिे सहभागीहरूको 
कल्यार्, ्मानलसक स्िास्थय, प्रगवत तथा व्ापक परिर्ा्महरूिाई सहायता गनवे सक््थयो।

“ उनीहरूले मलाई काउन्न्सथलङ्ग ि त्यस्ता क्न िाका लातग थसफारिस गनने प्रस्ताव द्दए... त्यरो सहायता प्र्दान गिेका लातग 
म उहाँहरूकरो क्दि ग्द्भछ्न ” (क्याि्म)

“ मलाई लाग्छ उनीहरूले अ्दर््ूत गिे, कमसे कम 
मेिरो लातग स्बैजनालाई संलग्न गिाउन्न – उनीहरूले 
मेिरो मानथसक स्वास्थयका लातग अ्दर््ूत काय्भ गिे... 
उनीहरू त्यहाँ क्न िा गन्भ उपक्स्थत थिए, मलाई र्इिहेकरो 
समस्या्बािे तपाईंलाई िाहा र्एकै हुन्न जरुिी छैन, ति 
उनीहरू उपक्स्थत थिए क्न िा गन्भका लातग” (फ्याङ्क)

 

“ कतहलेकानहं काय्भ घण्टिा ्बातहि पतन पिामश्भ्दाताहरूकहाँ फकने ि गएि ‘आह्, मैले धेिै प्रयास गिेजस्तरो लाग्छ, ति 
अतहलसेम्म मलै ेक्न न ैसफलता पाएकरो जस्तरो लाग््ैदन’ र्न्नका लातग सहज महस्नस ग्द्भिेँ, अतन उनीहरूल े‘हरो, ततमीले 
अझ यरो गन्भ स्टछौ’ र्नेि जवाफ द्दन्े। मैले उनलाई सन््ेदश पठाए,ँ मलाई प्टका िाहा छ त्यरो काय्भ घण्टिार्न््दा 
्बातहिकरो नै समय थियरो, अतन मैले र्नें, ‘आह्, म साह्ै तनिाश महस्नस गरििहेकरो छ्न , तकनर्ने मलाई लाग्छ मैले यरो 
सै्ब काम ग्ददैछ्न  ि अतहलेसम्म मैले क्न नै सफलता पाएकरो जस्तरो लाग््ैदन’ अतन उहाँ साँच्ै साह्ै समझ्दाि हुन्नहुन््थ्यरो 
ि उहाँले मलाई आश्वस्त गन्न्भर्यरो तक मैले केही पाउने छ्न । अ्ब मलाई साँच्ै महस्नस हुन्छ तक मैले पाउने छ्न ” 
(गु्मना्म सहभागी)

“ व्यथतिगत रूपले मेिरो लातग, पाठ्यक्रम्बाटि 
मैले ्ब्नझेकरो मूल क्न िरो हरो तक पिामश्भ्दाता 
सम््बन्धता हुन्न साँच्ै महत्तवपूर््भ थियरो। करोही 
यस्तरो व्यथति हुन्न जसले हिेक दुई सातामा 
िाहा ग्द्भछ तक तपाईं कहाँ हुन्नहुन्छ ि तपाईं 
के ग्ददै हुन्नहुन्छ” (एइिीन)

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै

> 52



• पिा्मश्चदाताहरूिे युिाहरूको संिग्नता्मालथ नजि िाखे ि िाइिेक्ट ्मेसेजजङ्ग्मा संर्ष्च गरििहेका हुन सक्नेहरूसम््म पुगे।

“ मलै ेअपेषिा गिकेरो थिइन तक मातनसहरू सही माग्भमा 
िहुन् ि आत्मतवश्वास जागरोस् र्नी स्नतनक्श्चत ग्ददै 
उनीहरू एकप्रकािले मातनसहरूकरो पथछ लाग्नेछन्। 
यद्द करोही पछातड परििहेकरो छ, यद्द करोही केही 
षिर्का लातग च्नपचाप र्एकरो छ र्ने उनीहरू 
यसकरो अन्नगमन ग्द्भछन्” (कल्िो)

 

“ हिके त्बहान, उनीहरूल ेवास्तवमा र्न्,े ‘के 
ततमीलाई क्न नै म्द््दत चातहन्छ? के ततमीलाई 
क्न नै म्द््दत चातहन्छ? के ततमीलाई क्न नै म्द््दत 
चातहन्छ?’ त्यरो साँच्ै िाम्रो थियरो, तकनर्ने 
यस्तरो लाग््द्थ्यरो तक उनीहरू तनिन्ति यसमा 
काम गरििहेका छन्” (आइसाक)

• प्यान्क्टशनिहरू ि पिा्मश्चदाताहरू युिाहरूसँग उनीहरूको कल्यार्, विषयिस्तुको िैयलक्तकरीकिर् गन्च तथा युिाहरूका 
तागतको पवहचान गन्चका िावग सवक्रय सम्बधिता वन्मा्चर््मा संिग्न भए।

• विजजटि Makerspace को स्याहाि गनवे दृष्ष्टकोर्को व्ाख्या सहभागीहरू ्मध्ये ‘्मशरू्म’ ना्मक एक युिवतको 
्माध्मिाबाट गन्च सवकन््छ जसिे पाठ्यक्र्म सुरु गदा्च उनी एउटा फास्ट फूि िेस्टुिेन्ट्मा फुि टाइ्म का्म गददै लथइन्। 
काय्चक्र्मका ्मागअनरुूप का्मको सन्तिुन काय्म गन्च उनिाई धेि ैगाह्रो ि थकाउने वकलस्मको िागेको लथयो ि पाठ्यक्र्मको 
वबच्मा उनिे यसिी भवनन्, “एकप्कारले मेरो ध््यान भटिनक्यो र पाठ््यक्रममा मैले चाहेअनुरूप सहभानगता गररन”। 
उनिे कुनैपवन स्टाफसँग सम्पक्च  गरिनन्, “मैले वास्तवमा कुनै परामश्य्दातासँग कुरा गररन... तसथ्य, मलाई अलग्ग्गन 
सजजलो लथ्यो, नकननक कसैले नोटटिस गनवेछ भन्ने मैले महसुस गरेकी लथइन, िासमा”। ति, उनकरी पिा्मश्चदातािे 
उनिाई सम्पक्च  गरिन् ि ्मशरू्म पुनससंिग्न हुन थालिन्, “र मैले केही क्षण कसैलाई पनन प्नतनक्र्या ट्दएकी लथइन 
अनन[परामश्य्दाताले] भननन्, ’आह्.. कृप्या आउनुहोस्। तपाईं ्यो गन्य स्टनुहुन्छ’, र मूलत्या उनी भन््ैद लथइन् नक 
उनले मलाई त््यस भूममकामा लैजान म्द््दत गनवेलछन् जहाँ उनले मेरो श्थिनतलाई सम्हाललन्, उनलाई थाहा लथ्यो नक 
म केबाटि गुज््रिँ्ैद लथए ँर मैले साँच्ै त््यो अक्प्लकेशनको लानग साँच्ै नै प््यास गरेकी लथए”ँ। ्मशरू्म पिा्मश्चदातासँग 
बढी संिग्न हुन थालिन् ि बढी सत्रहरू्मा उपन्स्थत हुन थालिन्। सम्बधिता बढ्दै जाँदा, उनको लसकाइ ि संिग्नता पवन 
बढ्दै गयो, “जब मैले केही सत्हरूमा उपश्थि हुँ्ैद परामश्य्दातालसत बढी कुराकानी गन्य थालेँ र बढी माननसहरूलाई 
लचन्न थालेँ, मलाई त््यहाँ रहने र लस्टने बढी इच्ा हुँ्ैद ग्यो”। अन्त्यवति उनी आफैिाई पाठ्यक्र्म्मा उनको स्थान’साँच्चै 
्मजबुत’ बनाएकरी ्छन् भन्ने ्महसुस गन्च थालिन्, उनिे सफितापूि्चक पाठ्यक्र्म पूिा गरिन् ि नयाँ प्रविधध-सम्बम्धित 
िोजगाि प्राप्त गरिन्।

िे िाम्ोसँग भयो

• विजजटि Makerspace िे उच्च-गुर्स्तिीय अनिाइन लसकाइ प्रदान त गऱ्यो नै, साथै हेिचाहपूर््च तथा सहायक स्मुदाय 
ि लशषिर् पवन प्रदान गऱ्यो जसिे आफ्नो केन्रि्मा सम्बधितािाई िाखेको लथयो।

• सबै संिाद भचु्चअि भएता पवन, युिाहरूिे उनीहरूको हेिचाह गरिएको, सहायता गरिएको ि उनीहरू “एक्िो ्ैछनन्” 
भन्ने ्महसुस गिे।

• पाठ्यक्र्म विशेषगरिअसंिग्नताका िषिर्हरू पत्ा िगाउन ि सहभागीहरूिाई पुनः जोविन तथा पाठ्यक्र्म पूिा गन्च्मा 
्मदद्तका िावग हेिचाहपूर््च सहायता टदन सफि भएको लथयो।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• हेिचाहपूर््च लशषिर्िाई अन्य काय्चक्र्महरू्मा विस्तारित गनु्च कैयौँ सेटटङ्गहरू्मा जस्तै विजजटि Makerspace को प्र्मुख 
चुनौती भनेको उनीहरूका प्यान्क्टसिाई कसिी ित्च्मान कोष प्रदत् काय्चक्र्मभन्दा अगावि विस्तारित गनवे ि गाँस्ने हो भन्ने 
िहेको ्छ।

• अवतरिक्त सहायताको आिश्यकता भएका यिुाहरूको पवहचान गनु्च। धेिजैस्ता यिुाहरूिाई प्यान्क्टशनिहरूि ेउनीहरूिाई 
िाम्ोसँग लचन्द्छन् भन्ने ्महसुस भयो भने, काय्चक्र्म स्टाफिे उनीहरूका अनुभि, तागत ि पवहचानहरूिाई कुन हदसम््म 
पूर््च रूपिे लचने भन्ने विषय्मा क्म विश्िस्त लथए।
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• युिाहरूिाई काय्चक्र्मको सुरुआतदेष्ख उनीहरूका िक्षय ि ्मनसायहरू ्मालथ विचाि ि वनिीषिर् गन्च्मा ्मदद्त गनवे 
हेिचाहपूर््च दृष्ष्टकोर् विस्तारित गनु्च। केही युिाहरूिे सुझाि टदएअनुसाि उनीहरूिाई सही ्माग्च्मा िहन ि स्मूह्मा 
बवनिहन सुवनन्श्चत गन्चका िावग काय्चक्र्मको सुरुआत्मा नै िक्षयहरू िा ्मनसायहरू वनधा्चरित गन्च्मा सहायता 
गरिएको चाहन्थे।

“ कसैले वास्तवमा मलाई सरोधेन तक यसकरो अन्त्यमा म के हाथसल गनने आशा िाख््दछ्न  ि परिर्ामस्वरूप अन्त्य कस्तरो 
हुनेछ र्नी मैले कल्पना गन्भ सतकन” (क्याि्म)

 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 4b (कवस्ताि गददै)

िे ि किन?
य्नवाहरूकरो कल्यार्, संलग्नता ि परिर्ामहरूलाई सहायता गन्भ हेिचाहपूर््भ दृष्ष्टिकरोर्हरू महत्तवपूर््भ हुन्छन्।

िसिी?
हेिचाहपूर््भ सम््बन्धता आत्मसात गन्न्भकरो अि्भ व्यथतिगत, अन्तव्य्भथति स्तिमा हेिचाहर्न््दा अगातड जान्न 
तिा हेिचाहका व्यवहाि ि ढाँचालाई प्रावधानकरो रूपमा सांगठतनक स्तिमा आत्मसात गरिन्न हुन स्ट्दछ। 
Makerspace हरूले तवक्र्न्न तकथसमका हेिचाह तिा ययनलाई प्रावधानर्रि क्न न सीमासम्म आत्मसात 
गरिएकरो छ र्नी प्ननर्वचंाि गन्न्भ म्द््दतगाि हुन स्ट्दछ, जस्त ैव्यथतिहरू ि/वा समहूहरूलाई हिेचाह प्र्दान गरिएकरो 
थियरो तक थिएन, यद्द यरो तवथशष्टि रूपले केजन्द्रत हुने प्रवकृक्त् थियरो र्ने (अिा्भत सीप तवकासलाई सहायता द्दन्न) 
वा यरो ्बढी समग्र थियरो (समग्र व्यथतिकरो लातग हेिचाह), हेिचाहकरो तडजाइन क्न न थचजलाई सहायता द्दनका 
लातग तडजाइन गरिएकरो थियरो (अिा्भत सामाजजक, र्ावनात्मक, र्ौततक वा कल्यार्का अन्य रूपहरू) तिा यरो 
प्रतततक्रयात्मक थियरो वा सतक्रयात्मक?

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हाम्ा सबै प्रािधानहरूभरि हेिचाहका विक्भन्न रूपहरूिाई कुन सी्मासम््म आत््मसात गरिएको लथयो?

• हाम्ा हेिचाहका दृष्ष्टकोर् कुन सी्मासम््म प्रवतवक्रयात््मक िा सवक्रयात््मक लथए?
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कवचाि 5: कनमानुणद्ािा य्नवाहरूिा षिमता ि सामाजजि िायनुलाई 
सहयोग गन्ननु

Makerspaces िे युिाहरूिाई उनीहरूका षि्मता तथा सा्माजजक काय्चिाई सहायता गनवे तरिका वन्मा्चर््मा संिग्न 
गिाउन ्मूल्यिान अिसिहरू उपिब्ध गिाउन सक्द्छ। यो विचाि बवहष्ककृ त तथा अल्पसंख्यकरीककृ त स्मुदायहरूका 
ती युिाहरूसँग सञ्चािन गरिएको विद्य्मान काय्चद्ािा प्रभावित लथयो जसिे उनीहरूका पवहचान तथा सांस्ककृ वतक 
ज्ानहरूिाई ्मान्यता ि सम््मान टदने, अन्यायहरूवति ध्यानाकर्षँत गनवे तथा ्मावनसहरूका जीिनिाई वनष्पषि एिं 
टदगो तरिकािे सपानवे उददे्श्य िाख्ने निाचािी विजाइन तथा सकृजनाहरू गनवे तरिका वन्मा्चर्को प्रयोग गिेका लथए।

• हा्मीिे ‘षिमता’ शब्दको प्रयोग एक युिा व्लक्तको आफ्नो लसकाइ ि जीिन्मा काय्च गनवे ि कािबाही गनवे 
षि्मताको िावग गद्च्छौँ, जो उनीहरूको वन्मा्चर््मा उनीहरूिे अनुभि गनवे स्िाध्मत्ि ि ‘आिाज’को हदसम््म 
पवन जोविन््छ।

• ‘सामाजजि िायनु’ भन्नािे हाम्ो तात्पय्च, विशेष रूपिे सा्माजजक न्याय ि सा्माजजक कल्यार्को स्मथ्चन्मा 
सा्माजजक परिित्चनतफ्च  वनदवेलशत काय्चहरू्मा संिग्न हुनका िावग युिाहरूको षि्मता हो।

(थप शब्दहरू ि परिभाषाहरूका िावग M4kingspaces.org/glossary ्मा शब्दाििी हेनु्चहोस्)

िेस अध्ययन 5a:  
कनमानुणद्ािा य्नवाहरूिा महत्तवपणूनु नागरिितालाई सहयोग गन्ननु

युवनभर्सँटी Makerspace िे पाँच िक्च शपहरूको शृङ्खिा विकलसत गऱ्यो जसिाई एउटा सा्मुदाधयक 
साझेदाि संगठनसँगको सहकाय्च्मा ‘शिदकािीन स्कूि’ को रूप्मा पेस गरिनु लथयो। सबै िक्च शपहरू 
‘सा्माजजक काय्चको एउटा तत्ि’िाई संिग्न गनवे विचाि िाखेि गरिएको लथयो। िक्च शपहरू विकलसत गन्च 
संिग्न युिाहरूका प्रवतवक्रया ि चासोहरूको आधाि्मा प्रायःजस्ता विषयहरू पया्चििर्ीय टदगोपनालसत 
सम्बम्धित लथए ि एउटा ‘फेस वफल्टिहरूको किा ि विज्ान’ ्मालथ केजन्रित लथयो। पल्छको यस 
िक्च शप स्थानीय रूप्मा िवहिहेका युिाहरूका दुई स्मूहका साथ अगस्ट्मा सुरु गरिएको लथयो, 
ि त्यसपल्छ नोभेम्बि्मा शिदकािीन स्कूिको एक भागको रूप्मा सञ्चालित गरियो।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• िक्च शप्मा सहभागीहरूिे फेलसअि िेकोगवनशन प्रविधधहरूिे कसिी का्म गद्च्छन् 
भन्ने बािे लसकाइको तरिकाको रूप्मा इन्स्टाग्ा्म िा स्न्यापच्याटका िावग उनीहरूका 
आफ्नै फेस वफल्टिहरू बनाउन वनःशुल्क उपिब्ध SparkAR सोफ्टिेयिको प्रयोग 
गिे। त्यसपल्छ युिाहरूिे क्या्मेिाहरूिाई ्मानि अनुहाि लचन्नबाट िोक्नका िावग 
विजाइन गरिएको कम्युटि क्भजन (CV) ि्याजि िुकको सकृजना गन्च लशल्प 
ि र्िेिू सा्मग्ीहरूको (जस्तै, सहभागीहरूिाई पवहिे नै हुिाकद्ािा अगािै 
पठाइएको संसाधन प्याक्मा उपिब्ध गिाइएका फेस पेन्ट, न्स्टकरी टेप ि हेयि 
एक्सटेन्शनहरू) प्रयोगद्ािा फेलसयि िेकोगवनशन प्रविधधहरूको लस्माना 
पत्ा िगाए। उनीहरूिे उनीहरूका बायो्मेटरिक िेटा कसिी संकिन 
गरिँदै्छ ि साि्चजवनक एिं वनजी स्थिहरू दुिै्मा प्रयोग गरिँदै ्छ, त्यसका 
फाइदाजनक िा वििादास्द तरिकाहरू्मालथ पवन चचा्च गिे।
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• ्छिफििे युिाहरूिाई आकर्षँत गऱ्यो, उदाहिर्ाथ्च, एक युिवतिे फेलसयि िेकोगवनशन प्रविधधहरूका िावग बढी विविध 
तथा प्रवतवनधध्मूिक तालि्म िेटा सेटहरूको आिश्यकता बािे बोलिन् ि भविष्य्मा ती प्रविधधहरूको विकासका िावग थप 
्मवहिा ि BIPOC इन्न्जवनयिहरूको आिश्यकता िहेको वनष्कष्च टदइन्।

“ मेिरो तवचािमा यद्द हामीसँग जाततय अल्पसंख्यकहरूका मातनसहरू्बािे िप डेटिा्बेस हुन्छ र्ने, उ्दाहिर्ाि्भ, 
तपाईं मातनसहरूलाई अन्नहािले थचन्न िाल्न्नहुन्छ, िाल्न्नहुन्न ि? तपाई थचन्न्न हुन्छ, जस्तै अन्नहािका सामान्य 
तवशेषताहरू। ि मेिरो तवचािमा यद्द सिकाि वा यद्द मातनसहरूले यसलाई अथलकतत ्बढी तवस्तारित गन्भ सके, 
यसलाई श्वेत ग्स्टिरियरोटिाइपहरूमाथि आधारित गन्न्भकरो साटिरो ्बढी सठीक परिर्ामहरू द्दनेछ, यद्द मातनसहरू 
वास्तवमा कस्ता ्ेदष्खन्छन् र्न्ने क्न िरोकरो क्न नै अि्भ हुन्छ र्ने” (िक्च शप सहभागी)

िे िाम्ोसँग भयो

• सहभागीहरूिे प्रविधध, सकृजनशीिता ि वन्मा्चर्लसत सा्माजजक काय्च विषयहरूको वबच्मा अन्तर्क्रँयाको आनन्द लिए।

• िक्च शप्मा विजजटि प्रविधध ि दृश्य किाको सम्म््मरिर् सहभागी युिाहरूका िावग धेिै संिग्न गिाउने खािको देष्खयो।

• सा्मुदाधयक साझेदाििे पवन अन्य सत्रहरू्मा सा्माजजक ि प्राविधधक ्मुदद्ाहरू्मालथ स्मूह चचा्च्मा सहयोग गऱ्यो जसिे 
काय्चक्र्मभरि ्महत्तिपूर््च नागरिकताको बलियो विषय वन्मा्चर् गन्च्मा ्मदद्त गऱ्यो।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• िक्च शपहरूको वबच्मा एकरीकिर् बढाउनुहोस्। यद्यवप फेस वफल्टि िक्च शप शृङ्खिाको एउटा वहस्सा लथयो, ति अन्य 
िक्च शपहरू विक्भन्न विषय्मा लथए, यसकािर् युिाहरूिे उनीहरूको जीिन्मा ि अन्य सन्दभ्च्मा लसकेका कुिाहरूिाई 
अगावि बढाउनका िावग उनीहरूको स्मझदािी वन्मा्चर् गनवे तथा अिसि िा सहायता प्रदान गनवे अिसि ्छोवियो।

• युिाहरू ि उनीहरूका स्मुदायहरूलसत सम्बम्धित ्माध्मिाहरूको सम्बोधनका िावग ्मदद्त गन्च युिाहरूका षि्मता ि 
सा्माजजक काय्चिाई सहयोग गन्च्मालथ बढी स्ष्ट ध्यान विकलसत गनु्च। यद्यवप िक्च शपहरूिे सा्माजजक काय्च विषयहरूको 
सम्बोधन गिे, ति उनीहरूको ध्यान काय्च्मालथभन्दा ्महत्तिपूर््च नागरिकतािाई सहयोग गन्च्मालथ बढी ध्यान लथयो 
(उदाहिर्ाथ्च, सुसूलचत िोजाइका िावग ्माध्मिाहरूिाई बुझ्नु) िास्ति्मा।

• प्र्मुख विषयहरूको बुझाइिाई गवहिो बनाउनु, उदाहिर्ाथ्च, वनगिानी, गोपवनयता ि नस्ििाद िरिपरि, ि यी प्रविधधहरू 
तथा अन्यिाई स्मुदाय्मा िागू गनवे अिसिहरू प्रदान गनु्च।

• प्यान्क्टशनिद्ािा विजाइन गरिएको एिं वनदवेलशत िक्च शपहरूबाट युिाहरूसँग िक्च शपहरूको सह-वन्मा्चर्तफ्च  सिाइ 
(हेनु्चहोस्: विचाि 3)।
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 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 5a: स्नरुआत

िे ि किन?
य्नवाहरूलाई अि्भपूर््भ तनमा्भर्मा संलग्न गन्न्भ, उनीहरूलाई सहयरोग गन्न्भ तातक उनीहरूका सकृजनाहरूले उनीहरू ि 
ततनका सम्न्दायहरूका लातग महत्तव िाख्ने तवषयहरूकरो समतामूलक ि द्दगरो सम््बरोधनमा म्द््दत गरिन्नले य्नवाहरूसँग 
makerspaces मा काम गनने, उनीहरूकरो षिमता तनमा्भर् गनने अतन उनीहरूकरो तनमा्भर् माफ्भ त अन्ति ल्याउनमा 
म्द््द्द गनने प्रर्ावी ि समावेशी तरिकाहरू ्ेदखाएकरो छ।

िसिी?
य्नवाहरूसँग त्नलनात्मक रूपले तवनम् पूव्भ-यरोजना ि पिामश्भ गिेि प्याक््टटिशनिहरूले य्नवाहरूद्ािा चासरो िाष्खने 
उनीहरूका इच्ा ि मायमलाहरूकरो सम््बरोधन गन्भ उनीहरूकरो तनमा्भर्करो प्रयरोगगन्भ सषिम ्बनाइने तनमा्भर् सत्रहरूक्र्त्र 
सामाजजक काय्भ तवषयहरू ्बनाउन स्ट्दछन्। यसमा अन्य सेदटिङ्गहरूले कसिी गिेका छन् र्न्ने उ्दाहिर्हरू 
हेिेि िप तवचािहरू ि प्रेिर्ा हाथसल गन्भ सतकन्छ – संसाधन थलङ्कहरूका लातग ककृ पया थसफारिसहरू खण्डमा 
‘प्याक््टटिशनिहरू तनम्म्त प्रम्नख तवचािर्ीय प्रश्नहरू’ ताथलका हेन्न्भहरोस्।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• वन्मा्चर् सत्रहरू्मा सा्माजजक काय्च विषयहरूिाई स्मन्न्ित गन्च युिाहरूसँग हा्मीिे पिा्मश्चको प्रयोग कसिी 
गन्च सक््छौँ/गनवे हो?

• सा्माजजक वन्मा्चर् युिाहरूका इच्ा ि उनीहरूिे चासो िाख्ने ्माध्मिाहरू ब्मोजज्म कसिी बनाउने?
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िेस अध्ययन 5b:  
कनमानुणद्ािा य्नवाहरूिो सामाजजि िायनुलाई सहयोग गन्ननु

स्मुदाय Makerspace िे उनीहरूिे गनवे हिेक कुिा्मा षि्मता ि सा्माजजक काय्चिाई गाँस्ने प्रयास गद्च्छ, यो एक यस्तो 
प्यान्क्टस हो जो ्मूितया सा्माजजक न्यायप्रवत उनीहरूका ्मूि सांगठवनक िचनबदध्ताबाट आउँ्छ (हेनु्चहोस्: विचाि 1)। 
युिा षि्मता ि आिाजका विषयहरू दैनजन्दन जीिन ि संगठनको बनोट्मा अन्तर्नँवहत लथए, जस्मा युिाहरूिे केन्रि्मा 
बाह्य स्थापनाहरू तथा नयाँ भौवतक स्ेसहरूको विजाइन ि वन्मा्चर््मा सवक्रय रूपिे वहस्सा लिन््छन्। सा्माजजक काय्च 
तथा सा्माजजक न्याय प्रवत स्ेसको िचनबदध्ता उनीहरूद्ािा सत्रहरूको वन्मा्चर्को विजाइन ि ध्यान टदइनुबाट पवन 
परििक्षित भएको लथयो जस्तोवक वनम्न प्यान्क्टशनिहरूिे बताएका ्छन्।

“ केही काय्भ गममी याममा [हामीले गननेछौँ], त हामीले र्ावनाहरूलाई लेजि कदटिङ्ग स्टिफमा स्थानान्तरित गननेछौँ ि 
करोक्र्डले के गऱ्यरो वा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटििकरो अि्भ तपाईंकरो लातग के हरो? र्न्ने ्बािे तवचाि गरििहेका छौँ। हामी 
यसप्रकािका ि्नप्रै खरोजी काय्भ गन्भ गइिहेका छौँ ि र्ावनाहरू व्यति गन्भका लातग संगीत ि संगीतकरो प्रयरोग तिा 
परोडकाग्स्टिङ्गलाई थलएि केही गम्ीि काम गन्भ गइिहेका छौँ” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशनि)

“ हिेक प्रकािकरो सत्रमा, हामी सधैँ सरोच््द्थ्यौँ... हामी सधैँ य्नवाहरूलाई यरो के हरो र्नी सरोध््द्थ्यौँ... ‘त्यरो के हरो जसकरो 
्बािेमा ततमी र्ाव्नक छौ? यस्बािे ततमी तकन र्ाव्नक छौ? यद्द त्यस क्स्थततका साि केही गलत छ र्ने त्यसलाई 
्ब्दथलन हामी के गन्भ स्टछौँ?’” (स्मुदाय Makerspace प्यान्क्टशि)
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Makerspace ले िे गऱ्यो

• स्मुदाय Makerspace को सा्माजजक काय्चिाई आत््मसात गरिनु विक्भन्न काय्चक्र्महरूबाट प्र्माक्र्त भएको लथयो। 
उदाहिर्ाथ्च, एउटा सत्रको सरुुआत सा्माजजक काय्च कस्तो हुन््छ भन्ने विषय िरिपरि ्छिफिबाट भएको लथयो, जस्त ैप्रश्न 
सोधधयो “तपाईंको लानग ्यसको अथ्य के हो? र के ्यस्ता नवभभन्न लचजहरू छन् जसको तपाईं वास्ता गनु्यहुन्छ?”। 
युिाहरूिे विविध प्रकािका औजाि ि प्रविधधहरूको प्रयोग गददै उनीहरूिे िास्ता गनवे विषयहरूलसत सम्बम्धित प्िाकाि्चहरू 
बनाएका लथए। त्यसपल्छ उनीहरूिे त्यसटदन लसकेका ि प्रयोग गिेका सीप्मालथ अवन उनीहरूिे िास्ता गनवे एउटा 
्माध्मिाको सम्बोधन्मा ्मदद्तका िावग अब अकको के गनवे ्छन् भन्ने विचाि गददै स्मापन गिेका लथए।

• दुई युिाहरू, एिा (10 िष्च उ्ेमि) ि एध्मिीिे (11 िष्च उ्मेि) उनीहरूको चासोिाई िक्च शप वन्मा्चर्द्ािा, जििायु 
परिित्चन्मालथ ध्यान केजन्रित गिे, ि ध्मिेि का्म गददै जागरूकता उत्पन्न गन्च ि उनीहरूको सन्देश समे्पषर् वनम्म्त 
उत्पादनहरूको पोट्चफोलियो सकृजना गिे। यस्मा सा्मेि लथए िेजि कट करी-रिङ्गहरूको विजाइन बनाउनु ि वन्मा्चर् गनु्च 
तथा भ्याक्कु्म फो्म्चिको प्रयोग गददै पोिि भािु ि वह्मखण्िहरूको आकािका साबुन बनाए, “जनहले पनन तपाईं आफ्ना 
हात धुनुहुन्छ, ्यसले बरफ कसरी पग्लँ्ैद छ भन्ने ्ेदिाउँछ”। उनीहरूिे यसै विषयिाई लिएि िेजि-कट लचत्रहरू ि 
जजगसा पज्जिको पवन सकृजना गिे जसिाई केन्रिको प्रदश्चनी्मा सा्मेि गरिएको लथयो।

• अकको युिक जेम्सिे (12 िष्च उ्मेि) उसको ्मनिे चाहना गिेको सहि्मा र्िविहीनताको विषयिाई लिएको लथयो। यसको 
प्रवतवक्रयास्िरूप, उसिे एउटा प्रोटोटाइप ब्याकप्याक बेिको विजाइन बनाएको लथयो जसिाई बोकेि पहँि्न सवकन््छ अवन 
आिा्मदायक सुताइका िावग ज्मीनबाट ्मालथ उठाएि वब््छयाउन सवकन््थयो।

• एकि सत्रहरू्मा सा्माजजक काय्चका विषयहरू पवन सा्मेि गरिएका लथए, उदाहिर्को िावग, युिाहरूिे सा्माजजक काय्च 
अक्भयान टदिसको एक भागको रूप्मा करी-रिङ्गहरूको विजाइन बनाए जस्मा नस्ििाद, जििायु परिित्चन, िाजनीवतक 
द्मन/स्ितन्त्रता, रिान्सफोवबया ि अन्य विषयहरू्मालथ उनीहरूका लचन्ता व्क्त गरिएका लथए, ि त्यसपल्छ यी 
विषयहरू्मालथ व्ापक तिि्मा साझा गन्च सवकने एवन्मेशनहरूको सकृजना गिे।

िे िाम्ोसँग भयो

• युिाहरूको षि्मता ि सा्माजजक काय्चका िावग सहायता स्मुदाय Makerspace का काय्चक्र्म 
वनयोजन तथा संस्ककृ वतभरि, एक सत्रदेष्ख िा्मो-चल्ने काय्चक्र्महरू्मा, ि आन्तरिक तथा बाह्य 
स्ेसहरूको दैनजन्दन विजाइन ि प्रबधिन्मा अन्तभु्चक्त ्छ।

• स्टाफद्ािा थोपरिएको िा पूि्च-वनधा्चरितको स्थान्मा यो दृष्ष्टकोर् युिाहरूको नेतकृत्िकािी, 
युिाहरूका चासो, चाहना ि लचन्ताहरूिाई सहायता गनवे ि सहुलियत प्रदान गनवे लथयो।

• परिर्ा्मस्िरूप, युिाहरू्मा उनीहरूको सहभावगताद्ािा आत््म-विश्िास ि षि्मता बढ्यो। 
(हेनु्चहोस्: प्रभाि), उनीहरूको वन्मा्चर्द्ािा आफैिाई अवन उनीहरूको स्मुदायिाई 
िाभान्न्ित गददै।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• तत्काि केन्रि स्थावपत गिपेल्छ, व्ापक स्सेहरू्मा यिुाहरूका आिाज ि काय्चिाई 
सहायता गनवे, बढाउने ि विस्तारित गनवे का्म्मा ्मदद्तका तरिका खोज्नु।

• युिाहरूिाई उनीहरूको वन्मा्चर्द्ािा उनीहरूिे सहायता गन्च चाहेका 
्मुदद्ा ि काय्चको सह-विजाइनिहरू ्मात्र नभएि उनीहरूिाई िीिि 
बन्न्मा सहायता गनु्च।
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 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 5b (कवस्तारित गददै)

िे ि किन?
सामाजजक काय्भ तनमा्भर्ले य्नवाहरूका षिमता, परिर्ामहरू ि प्रर्ावलाई सहयरोग गन्भ स्ट्दछ।

िसिी?
तनमा्भर् सत्रहरूमा सामाजजक काय्भ तवषयहरूलाई समग्न्वत गिेका Makerspace हरूले य्नवाहरूका आवाज 
तिा उनीहरूका सामाजजक काय्भ तनमा्भर्लाई सेदटिङ्ग ि काय्भक्रमर्न््दा अगातड िप व्यापक ्बनाएि ्बढाउने 
तरिकाहरूमाथि प्ननर्वंचाि गिेि प्याक््टटिसलाई तवस्तारित गनने्बािे सरोच्न स्ट्दछन्। उ्दाहिर्का लातग, कसिी 
तपाईं उनीहरूकरो काय्भका लातग व्यापक प्लेटिफम्भ सकृजना गन्भ सषिम हुन स्टन्नहुन्छ? (जस्तै, सामाजजक यमतडया, 
नटेिवर्कङ्ंग, तवज्ञापन, व्यापक साझे्दारिताहरूकरो प्रयरोग गिेि?) उनीहरूका सम्न्दायहरूक्र्त्र ि ्बातहि अन्यहरूका 
साि यरो काय्भ साझा गनने के सम्ावना हुन स्ट्दछ? तपाईंले कसिी य्नवाहरूलाई तवशषे म्न्द््दाहरू वा मायमलाहरूकरो 
सम््बन्धमा उनीहरूकरो प्रर्ाव ि/वा नेतकृत्व तवकास गन्भका लातग उनीहरूकरो तनमा्भर्लाई न््रिङ्ग्बरोड्भ सिह प्रयरोग 
गन्भ सहायता गन्भ स्टन्नहुन्छ?

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हा्मीिे कसिी युिाहरूको आिाजिाई बढाउन सक््छौँ ि उनीहरूको सा्माजजक काय्च वन्मा्चर्िाई सेटटङ्ग ि 
काय्चक्र्मभन्दा बावहि बढी व्ापक पान्च प्िेटफ्म्च उपिब्ध गिाउन सक््छौँ/ग्छछौँ?

• हा्मीि ेकसिी यिुाहरूिाई उनीहरूका वन्मा्चर्िाई उनीहरूको प्रभाि ि/िा नेतकृत्िको विकासका िावग म््रिङ्गबोि्च 
सिह प्रयोग गन्च सहायता गन्च सक््छौँ?
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कवचाि 6:  
प्रगकतिा लाकग पूँजी, सीप ि मागनुिो कनमानुण गनने

Makerspace िे युिाहरूिाई विज्ान, प्रविधध, इन्न्जवनयरिङ्ग, गक्र्त, किा, लशल्प, सकृजनशीिता ि अनेकौं 
ति यस्मा ्मात्रै सीध्मत नभएका षिेत्रहरू्मा विक्भन्न प्रकािका पूँजी ि सीपहरू विकलसत गन्चका िावग ्मूल्यिान 
अिसिहरू उपिब्ध गिाउन सक्द्छ। Makerspace हरू्मा सहभावगताद्ािा युिाहरूिे जुन पूँजी ि सीपको वन्मा्चर् 
गद्च्छन् त्यसिे जीिन्मा उनीहरूको ्माग्च ि प्रगवतिाई सहायता प्रदान गन्च सक्द्छ ि विक्भन्न रूपिे उनीहरू, 
उनीहरूका स्मुदायहरू तथा व्ापक स्माजिाई िाभान्न्ित गन्च सक्द्छ।

• हा्मीिे “पूँजी” शब्दको प्रयोग सांस्ककृ वतक, सा्माजजक, आर्थँक ि प्रतीकात््मक िगायत विक्भन्न स्िरूपका 
स्ोतहरू, ज्ान, अनुभिहरू, व्िहािहरू तथा सम्बधिहरूका िावग गद्च्छौँ।

• हा्मीिे “मागनु” शब्दको प्रयोग युिाहरूका अल्पािधधक (जस्तै, तत्काि अकको पाइिोहरू ि अनुभिहरू) 
देष्ख लिएि दीर््चकालिक जीिनका िक्षय ि परिर्ा्महरूसम््म जीिनका प्रषिेपर् स्थिको रूप्मा गद्च्छौँ।

(M4kingspaces.org/glossary ्मा सा्माजजक न्याय शब्दाििीको शब्दकोश हेनु्चहोस्)

िेस अध्ययन 6a:  
कवकवध STEM पेसावालहरूिो प्रदशनुन गन्ननु

यनुभुर्सटँी Makerspace ि ेउनीहरूद्ािा विकलसत गन्च सोलचिहेका शषैिक्र्क स्कूि-पल्छ क्िबका सत्रहरूका िावग योजनाका 
शृङ्खिा्मालथ लशषिकहरू ि युिाहरूबाट प्रवतवक्रया ्माग्यो। ति, लशषिकहरू ि युिाहरूिे बताएअनुसाि खासगरि ्महा्मािीको 
कािर् उत्पन्न अवनन्श्चततािे गदा्च उनीहरूिे तत्काि जरुिी ्महसुस गिेअनुसाि बरू उनीहरूिाई भािी करियि विकल्पहरूबािे 
िाम्ो जानकािी प्रदान गन्च्मा ्मदद्त गनवे करियि लशषिा सहायता टदइनु्मालथ सत्रहरूिाई केजन्रित गरिनु पद्च्छ। तसथ्च, युवनभर्सँटी 
Makerspace िे उनीहरूको योजना्मा परिित्चन गिे ि यसको स्थान्मा एकटदने करियि िक्च शपको (अथा्चत, ‘्मेकस्चसँग भेट’) 
सकृजना गिे, जस्मा िन्न-न्स्थत युिा प्रोफेशनि Maker हरूको प्यानि िाष्खएको लथयो। Maker हरूको ्छनौट उनीहरूिे 
विविध स्मदुायहरूको प्रवतवनधधत्ि गददै तथा उनीहरूका का्म्मा सकृजनात््मक ि STEM दृष्ष्टकोर्को फ्यजुन ्माफ्च त STEM का 
संकुलचत, पािम्परिक विचािहरूिाई चुनौवत टदएको आधाि्मा गरिएको लथयो। उनीहरूिाई सहभागी युिाहरूका िावग सम्ि 
भािी ्माग्चहरू बािे बताउन ्मदद्त गन्च भवनएको लथयो।

Makerspace ले िे गऱ्यो
• ्मेकस्चसँग भेट काय्चक्र्मिे विद्याथथीहरूिाई सकृजनात््मक, व्ािहारिक तथा प्राविधधक सीपहरूको प्रयोगद्ािा उनीहरूिे 

अपनाउन सक्ने करियिका प्रकािहरूको परिचय टदयो। िक्ताहरू्मा एकजना विजाइनि लथए जसिे शैषिक्र्क िोबोटहरूको 
वन्मा्चर् गद्च्छन् ि विजाइनको प्रयोग िकृदध् एिं क्भन्दै रुपिे सषि्म व्लक्तहरूको जीिनिाई सहज बनाउन्मा प्रयोग गद्च्छन्, 
एकजना टेक्स्टाइि विजाइनि ि स्ि-लशक्षित बुत्ा भनवे का्म गनवे व्लक्त, भचु्चअि रिएलिटी (VR) हेिसेटहरूलसत सम्बम्धित 
का्म गनवे एकजना लसस्ट्म इन्न्जवनयि, ि वफजजयोथेिावपस्टदेष्ख चाँदीको का्म गनवे ि गहना विजाइनि सा्मेि लथए।

• Makers िे विद्याथथीहरूिाई उनीहरूको दैनजन्दन जीिनको का्मको झिक टदए, उनीहरूका स्टुवियोको झिक देखाए, 
ि उनीहरूको सफि, सकृजनशीि ि व्ािहारिक करियिका िावग उनीहरूिे अपनाएका विक्भन्न ्माग्चहरूबािे व्लक्तगत 
कहानीहरू साझा गिे।

• विद्याथथीहरू ि लशषिकहरूिे ती विशषेज्हरूिाई उनीहरूि ेस्कूि ि विश्िविद्याियहरू्मा के पढेका लथए, पवहिो िोजगाि 
कसिी पाए, तथा उनीहरूको उद्योग्मा सफिताकािावग उनीहरूका वनजी सुझािहरूबािे प्रश्न एिं उत्ि सत्र्मा ि 
काय्चक्र्मपल्छ इ्मेिद्ािा प्रश्न सोध्ने अिसि पाए।

• पूिक करियि स्ोतहरू पवन उपिब्ध गिाइयो जसअन्तग्चत किा, विज्ान तथा प्रविधध्मा करियि जानकािी, िोजगाि 
अिसिहरू, इन्टन्चलशप ि अप्रेजन्टसलशपहरू प्रदान गनवे लसफारिस गरिएका िेबसाइट ि संस्थानहरूको सूची सा्मेि लथयो।
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िे िाम्ोसँग भयो

• काय्चक्र्मिे युिाहरू तथा लशषिकहरूद्ािा व्क्त गरिएका चासो तथा आिश्यकताहरूप्रवत सोझै प्रवतवक्रया जनायो ि 
युिाहरूिाई सकृजनात््मक, STEM-प्रभावित करियि तथा संिग्न हुने पेसािािहरूसँग परिचय गिायो।

• ्मेकस्चसँग भेट काय्चक्र्मिे युिाहरूको सा्माजजक षि्मता वन्मा्चर््मा ्मदद्त गऱ्यो वकनभने उनीहरूिे नयाँ सम्पक्च हरू 
बनाए तथा ्मेकस्चहरूबाट उनीहरूका करियि ि सुरुआतहरूबािे सोझै जानकािी हालसि गिे।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• एकि काय्चक्र्महरूिाई विकलसत गददै थप भेटर्ाट विस्तारित गनवे तरिका खोज्नुहोस्।

• युिाहरूिाई उनीहरूका करियि प्रगवतका आगा्मी कैयौँ पाइिोहरू्मा सहायता्मा ्मदद्त गन्चका िावग दीर््च-कालिक, 
व्लक्तगत सहायता ि पिा्मश्च कसिी टदने भन्ने बािे्मा विचाि गनु्चहोस्।

• िक्च शपहरू्मा STEM सीप विकासिाई सहयोगको थप सुसंगत तथा स्मग् काय्चक्र्मलसत जोि्नुहोस्। युिाहरूको प्रगवतका 
िावग एउटा ढाँचा तयाि गददै काय्चक्र्मक्भत्र प्रदर्शँत ्मेकस्चका िोजगािलसत STEM सीपिाई पवन स्ष्ट रूप्मा जोि्नुहोस्।

• STEM सीपका विविध प्रवतवनधधत्िहरू ि जनतािे करियि-केजन्रित काय्चक्र्महरू्मा ्मात्रै होइन, सबै काय्चक्र्महरूका व्ापक 
सेटटङ्गहरू्मा वतनको प्रयोग कसिी गिे भन्ने जोि्नुहोस्।

• युिाहरूिाई संिग्न हुन, उनीहरूको ्मेवकङ्गक्भत्र अन्यायहरूको (जस्तै, नस्ििाद, लिँगिाद) पत्ा िगाउन ि चुनौती टदन, 
तथा यस्ता करियि्मा उनीहरूिे सा्मना गनु्च पनवे अस्मानताहरूिाई चुनौती टदनका िावग िर्नीवतहरूद्ािा उनीहरूिाई 
यकु्त गन्च्मा सहयोग गनवे सवुनन्श्चत गददै काय्चक्र्मभि STEM सहभावगता्माअस्मानता ि बाधाहरूबािे ्छिफििाई गाभ्नहुोस् 
ि ्छिफि सुरु गनु्चहोस्।
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 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 6a: स्नरुआत

िे ि किन?
य्नवाहरूका STEM सम््बम्न्धत पूँजी ि सीप तनमा्भर्ले उनीहरूलाई, उनीहरूका सम्न्दायहरूलाई तिा व्यापक 
समाजलाई अनकेौँ तरिकाल ेफाइ्दा प्नऱ्याउन स्ट्दछ, य्नवाहरूलाई िरोजगािमा पहँुचका लातग म्द््दत गन्भ स्टने ज्ञान 
ि सीपले य्नति गन्न्भका सािै तवश्वमा परिवत्भन ल्याउनका लातग सतक्रय नागरिकहरू ्बन्न सषिम ग्द्भछ।

िसिी?
कैयौँ makerspace हरूले पतहले्ेदष्ख नै य्नवाहरूलाई STEM सम््बम्न्धत ज्ञान ि सीपहरू तवकथसत गरििहेका 
हुनेछन् ति कतहलेकानहं यरो उनीहरूकरो स्नरुआत ि परिर्ामहरूमा फिक ल्याउन आफैमा पया्भप्त नहुन स्ट्दछ। 
य्नवाहरूलाई उनीहरूले सहायताका क्न न व्यापक रूपहरू चाहन स्ट्दछन्, चातहन्छ तिा उनीहरूकरो जीवन ि 
प्रगततका लातग सहायक हुन स्ट्दछन् र्नी सरोध्न्न म्द््दतगाि हुन स्ट्दछ।

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• युिाहरूिे उनीहरूका जीिन ि प्रगवतका िावग कुन व्ापक रूप चाहन््छन्/जरुिी ्छ भन्ने बािे्मा हा्मीिे कसिी 
सोध्ने िा काय्च गनवे?

• हा्मी ि/िा युिाहरूिे प्रगवत तथा परिर्ा्महरूको दृष्ष्टिे कुन लचजिाई ‘सफिता’ ्मान्द्छन्?
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िेस अध्ययन 6b:  
य्नवाहरूिा STEM सीप ि िोजगारितालाई सहयोग गन्ननु

विजजटि Makerspace िे उनीहरूका कोविङ्ग काय्चक्र्म प्याकेज्मा व्ापक करियि ि िोजगाि तयािी वन्मा्चर् गऱ्यो। 
उनीहरूिे बुझे वक सहभागीहरूिे नयाँ STEM ज्ान तथा सीपहरू्मात्रै होइन, उनीहरूिाई ती सीपहरूिाई रि्म बजाि्मा 
रूपान्तरित गन्च्मा ्मदद्त गनवे व्ािहारिक सहायता तथा संसाधन पवन चाहेका लथए।

Makerspace ले िे गऱ्यो

• विजजटि Makerspace िे एउटा 8-देष्ख 12 साताको अंशकालिक परिचय, तथा एउटा 10-साताको पूर््चकालिक 
एिभान्स्ि काय्चक्र्म भएको अनिाइन लसकाइ काय्चक्र्म ्माफ्च त युिाहरूको प्रविधध एिं कोविङ्ग सीपहरू विकलसत गऱ्यो। 
उनीहरूिे िोजगारिता ि िोजगाि तयािी वन्मा्चर् गनवे उददे्श्यिे एउटा व्ापक अवतरिक्त सहायता पवन स्मािेश गिे।

• जीिन-िकृतान्त (CV) कसिी तयाि गनवे, िोजगािको खोजी प्रभािी ढंगिे कसिी गनवे साथै अन्तिा्चता्च सीपिाई कसिी सपानवे 
भन्ने विषय्मालथ साप्तावहक Zoom िक्च शपहरू ्माफ्च त यो काय्चक्र्म सञ्चालित गरियो। सा्मेि गरिएका विलशष्ट तत्िहरूः

 – पोट्चफोलियो िक्च शप। एउटा िाम्ो पोट्चफोलियो (अथा्चत, सकृजनात््मक ि प्राविधधक दुिै) के हुन््छ, पोट्चफोलियो होस्ट ि 
शेयि गनवे तरिका ि स्थानहरू, वनयोक्ता ि वतनका सहयोगीहरूिे के हेन्च चाहन््छन् भनी पत्ा िगाउने एउटा सत्र।

 – आत््म-विश्िास कोलचङ्ग सत्रहरू। यी वक त 1:1 को आधाि्मा िा स्मूह फ्मवेट्मा प्रदान गरिएका लथए, तथा अन्तिा्चता्च 
कसिी टदने, कुशिता, तथा आफैं ्मा आत््म-विश्िास वन्मा्चर् गनवे तरिका ि प्रविधधहरू जस्ता विषयहरू सा्मेि लथए।

 – करियि फोकस। यस्मा CV िेख्ने, िोजगाि आिेदनहरू, अन्तिा्चता्च सीपहरू विकलसत गनवे, तथा पोट्चफोलियो ि 
प्रस्तवुतकिर् पिा्मश्च, विलशष्ट योजनाहरूबाि ेप्रश्नहरूको उत्ि टदनका िावग सहायता, तथा विविध वकलस्मका िोजगाि 
अिसिहरू तथा करियि ्माग्चहरूको प्रदश्चन गरिनु सा्मेि लथए।

 – स्थानीय परिषदबाट एक सहक्मथीका साथ 1:1 CV ि आिेदन सहायता।
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 – उद्योग सत्र। एउटा टी्म्मा का्म गनु्च कस्तो हुन््छ, एक कोििको रूप्मा का्म गनु्च कस्तो हुन््छ, अन्य ्मावनसहरूका 
िावग ि सँग कोविङ्ग काय्च गन्चकािावग सीप ि दृष्ष्टकोर्हरूबािे यसिे पत्ा िगायो।

 – साि्चजवनक भाषर् ि प्रस्तुवतहरू। विषयिस्तु कसिी तयाि गनवे, कसिी प्रस्तुत गनवे तथा सहासका साथ कसिी 
्मुकावबिा गनवे।

 – खुिा सत्रहरू युिाहरूिे अनुिोध गिेब्मोजज्म (उदाहिर्ाथ्च, कोविङ्ग, िोजगाि तत्पिता, िोजगािका िावग तयािी 
तथा िोजगािको खोजी्मा ्मदद्त) युिाहरूिे संर्ष्च गन्च परििहेका विषय ओगटटएका लथए।

 – सकृजनात््मक कोविङ्ग। सकृजनात््मक उद्योग ि किा्मा संिग्न असाधािर् परियोजनाहरूिाई ्मध्येनजि िाख्दै यसिे 
कोविङ्गका विक्भन्न प्रकािका प्रयोगहरू प्रदर्शँत गऱ्यो।

 – करियि टदनहरू यहाँ युिाहरूद्ािा सोधधएका विलशष्ट प्रश्नहरूको जिाफ टदइयो ि स्मूहको रूप्मा ्छिफि गरियो।

• सहभागीहरूबाट प्रवतवक्रया अनुकूि लथयो।

“ म काय्भक्रममा HTML, CSS ि JavaScript थस्टन मात्र ैगएकरो थिए ँि त्यततका लातग मात्र।ै मलै ेसमग्र पाठ्यक्रम्बाटि 
तनकै धेिै प्राप्त गिेँ जस्तरो लाग्छ, तकनर्ने मैले ती ्ब्नतनया्दी थचजहरू मात्रै हरोइन, तवक्र्न्न पषिहरू्बािे थस्टन पाए।ँ 
मैले एउटिा िाम्रो CV कसिी ्बनाउने र्न्ने थसकें । मैले कसिी िरोजगाि-खरोजी गनने र्न्ने थसकें , कसिी... ि आफ्नै ्बािेमा 
अथलकतत ्बढी जानें। अ्ब्ेदष्ख मैले वास्तवमा घि्बाटि काम गन्भ मन पिाउँछ्न  र्न्ने जानेँ ि यरो यस्तरो क्न िरो हरो जसकरो 
्बािेमा मैले पतहले तवचाि गिेकरो थिइन। त, समग्रतामा, मैले अपेषिा गिेर्न््दा धेिै थसकेँ , त मैले यस पाठ्यक्रम्बाटि 
स्नरुमा अन्नमान लगाएर्न््दा तनकै धेिै प्राप्त गिेँ” (्मशरू्म, पाठ्यक्र्म सहभागी)

“ मलाई लाग्छ मैले पाएकरो म्नख्य थचज हरो – आत्मतवश्वास 
तकनर्ने अतहले म वास्तवमा ज्नन काममा छ्न , त्यसकरो लातग 
अन्तवा्भता्भ पास गनने ि अन्य स्बै क्न िा त पिैजाओस् आवे्दन 
गनने आत्मतवश्वास सम्म पतन मक्र्त्र हुने थिएन, यद्द मैले त्यरो 
पाठ्यक्रममा र्ाग नथलएकरो र्ए” (नोफरी, पाठ्यक्र्म सहभागी)

 

“ यरो पाठ्यक्रममा र्ाग थलन ेअवसि पाएका 
लातग म साचैँ् आर्ािी छ्न  तकनतक यसले 
मलाई मलै ेअपषेिा गिेर्न््दा धिे ैचाडँरो 
अप्रजेन्टिसथशप प्दमा काम पाउनमा 
म्द््दत गिकेरो छ” (पाठ्यक्र्म सहभागी) 

िे िाम्ोसँग भयो

• यिुाहरूि ेउल्िखेनीय नया ँSTEM सीपहरू हालसि गि ेि िोजगाि बजािका िावग िाम्ोसगँ तयाि भएको ्महससु पवन गिे 
(हेनु्चहोस्: प्रभाि)।

“ यस काय्भक्रमर्न््दा पतहले, मेिरो खासै केही द्दशा थिएन। म प्रतवयधमा जान चाहन्ेँ ति आवश्यक पाइलरोहरू 
पत्ा लगाउन गाह्रो थियरो; मलाई प्टका थिएन तक मैले के गन्भ स्टछ्न । यस काय्भक्रमले त्यसमा परिवत्भन गऱ्यरो: 
पिामश्भ्दाताहरूले मलाई मेिरो लक्षयमा कसिी प्नग्ने र्नी पत्ा लगाउनमा म्द््दत गिे तिा मलाई त्यहाँ प्नग्नका 
लातग जरुिी सीप प्र्दान गिे। अ्ब मलाई आफैमाथि, मेिरो करोतडङ्ग सीपहरू ि सषिमतामाथि ्बढी तवश्वास छ” 
(्मशरू्म, पाठ्यक्र्म सहभागी)
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अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• विक्भन्न उद्योगहरूका यस्ता ्मावनसहरूिाई भेट्ने अिसिहरू प्रदान गनु्चहोस् जसिे आफ्नो का्म्मा कोविङ्गको 
प्रयोग गद्च्छन्।

“ अततथि वतिाहरू वा उद्यरोगहरू्बाटि करोही, जहाँ हामी काम गन्भ चाहन््थ्यौँ, उनीहरू यसमा कसिी आए अतन 
उनीहरू थसकाइकरो प्रयरोग गन्भ कसिी सफल र्ए र्नी ्ेदख्यौँ” (क्याि्म) 

 ससिाइिा प्रम्नख ब्नँदाहरू 6b: कवस्ताि गददै

िे ि किन?
पूँजी, सीपहरू ि माग्भहरूकरो प्रगतत तनमा्भर्ले य्नवाहरूकरो तवकास, तवकल्प ि परिर्ामहरूलाई फाइ्दा प्नऱ्याउँछन्।

िसिी?
प्याक््टटिसलाई त्यतत्बेला तवस्तारित गन्भ सतकन्छ ज्ब पूँजी तनमा्भर् वैयथतिक, एकल सत्र्बाटि िप गाँथसएका सत्रहरूमा 
स्द्भछ, ्दीघ्भकाथलक प्रावधान जसले य्नवाहरूकरो प्रगततलाई अनेकौँ तरिकाले सहयरोग गन्भ स्ट्दछ। Makerspace 
हरूले यस्ता प्रश्नहरूमाथि प्ननर्वंचाि गन्भ उपयरोगी पाउन स्ट्दछन् जस्तैः य्नवा व्यथतिकरो प्रगतत ि परिर्ामहरूकरो 
दृष्ष्टिले हामी तिा य्नवाहरूले ‘सफलता’ के हरो र्नी ठान्छौँ? कसिी हामीले यसलाई सहयरोग गन्भ ि पक्रन स्टछौँ?

प्रम्नख कवचािणीय प्रश्नहरूूः

• हा्मीिे प्रदान गिेको सहयोगिाई एकिको विपरित विस्तारित, दीर््चकालिक प्रािधान ्माफ्च त कुन सी्मासम््म 
विस्तारित गरियो?

• हा्मीिे कसिी सहयोग ग्छछौँ तथा प्रभाििाई पक्रन््छौँ?
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मूल्याङ्कन 
गन्ननुहोस्



मूल्याङ्कन गन्ननुहोस्
यस खण्िि ेसब ैयिुाहरू वनम्म्त स्मानपुावतक ससं्ककृ वत ि अनभुिको टदशा्मा उनीहरूको प्रगवतको ्मापन 
ि पुनर्िँचाि गन्च्मा makerspace हरूिाई सहायता गन्चका िावग विजाइन गरिएको नयाँ सिवेषिर्को 
विकासबािे ्छिफि गद्च्छ।

्मलू्याङ्कन ्मलू्यिान ्छ, ति कवहल्य ैवनष्पषि अभ्यास ि प्रवकया हुदैँन। ्मलू्याङ्कनिे कसिी शलक्त ि 
प्रवतवनधधत्िका सम्बधििाई संिग्न गद्च्छ, तसथ्च अन्याय तथा अत्याचािका प्रकािहरूसँग जोविएका 
्छन् भनी ध्यानकाष्चर् गरिएको ्छ। उदाहिर्का िावग, प्रायः ्मूल्याङ्कनका ‘विषय’ हुने व्लक्तहरू 
ि स्ुमदायहरू प्रायः कस्ता प्रश्नहरू सोधधनु पद्च्छ ि सफितािाई कसिी परिभावषत तथा ्मापन गन्च 
सवकन््छ भनी वनर््चय गनवेहरू हुदैँनन।् परिर्ा्मस्िरूप, ्मलू्याङ्कनिे अस्मानपुावतक प्रर्ािी ि सम्बधिहरू 
काय्म िाख्न्मा भूध्मका खेल्न सक्द्छ ि व्लक्तहरू ि स्मुदायहरूिाई नाकािात््मक तिि्मा प्रस्तुत गद्च्छ, 
उदाहिर्ाथ्च, ‘क्मजोिी’को रूप्मा।

स्मता्मूिक ्मूल्याङ्कन दृष्ष्टकोर्हरूको विजाइन ि काया्चन्ियन स्मता ि सा्माजजक न्यायका 
्मलू्यहरूलसत ्मिे खानगेरि गरिन््छन।् ऐवतहालसक, सा्माजजक-िाजनीवतक तथा सासं्ककृ वतक सन्दभ्चहरूको 
बेिास्ता गनु्चको साटो, वतनीहरूिे यस्ता सन्दभ्चहरूद्ािा व्लक्तहरू ि स्मुदायहरूिे भोगेका अनुभि्मा 
खेलिने केन्रिीय भूध्मकािाई स्िीकाि गद्च्छन्, ्ूमल्याङ्कनका यस्ता ‘विषयहरू’को आिाज ि 
अनुभिहरूिाई केन्रि्मा ल्याउने ि बढाउने प्रयास गद्च्छन्।

स्मता्मूिक ्मूल्याङ्कनिे अल्पसंख्यकरीककृ त स्मुदायहरूिे भोगेका 
अनुभिहरू ि आिाजहरूिाई विशेषाधधकाि टदन््छ ि परिर्ा्महरूको 

्मूल्याङ्कन कसिी गरिनु पद्च्छ अवन कसिी वतनिाई पवक्रनु पद्च्छ भनी 
वनधा्चिर् गन्च्मा ती व्लक्तहरूिाई संिग्न गद्च्छ5। यसिे कठोिता तथा 

िैधताका परिभाषाहरूको प्रयोग गद्च्छ जसिे विविध दृष्ष्टकोर् ि 
ज्ान्मी्मांसा, तथा अनुभिको अव्िस्थािाई स्िीकाि ि सम््मान 

गद्च्छ6। ्मूल्याङ्कनिाई यस प्रकाििे विकलसत ि काया्चन्न्ित 
गरिँदा, यसिे स्मता्मूिक परिर्ा्मिाई सर्ाउँ्छ, अत्याचािको 

प्रर्ािीिाई चनुौवत टदन््छ ि सा्माजजक न्यायिाई सम्बर्धतँ गद्च्छ।

5 Garibay, C., & Teasdale, R. M. (2019) अनौपचारिक STEM 
लशषिा्मा स्मता ि ्ूमल्याङ्कन। A. C. Fu, A. Kannan, ि R. J. Shavelson  

(सम्पादकहरू), अनौपचारिक विज्ान, प्रविधध, इन्न्जवनयरिङ्ग, ि अकंगक्र्त 
लशषिा्मा ्ूमल्याङ्कन्मा। ्मूल्याङ्कनका िावग नयाँ वनदवेशनहरू 

(खण्ि 161, पकृष्ठ 87-106): वििे वपरिओविकल्स एन् द अ्ेमरिकन 
इभ्यािुएशन एशोलसएसन।
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6 Bang, M., & Vossoughi, S. (2016) सहभावगता विजाइन शोध तथा शैषिक्र्क न्यायः सा्माजजक परिित्चन वन्मा्चर्क्भत्र लसकाइ ि सम्बधिहरूको 
अध्ययन। अनुभूवत तथा वनदवेशन, 34(3), 173-193. doi:10,1080/07370008.2016.1181879. स्मता्मूिक ्ूमल्याङ्कन पहि, (2021) 
्मूल्याङ्कन प्यािािाइ्म्मा परिित्चनः स्मता्मूिक ्मूल्याङ्कन ढाँचा। सान िाफेि, क्यालिफोर्नँया।

“ Making Spaces पररयरोजर्ामा काम गरेर हामीले 
हाम्रो काय्नलाई बढी उददे्श्यपूर््न तररकाले िाझा गर््न 
िक्षम भएका छौँ, जिले हामीलाई अन्य स्रोतहरूबाट 
थप फन्ड प्राप्त गर््न िक्र्े बर्ाएकरो छ। यिले हामीलाई 

हाम्रो [युवाहरूकरो वर्मा्नर्] पररयरोजर्ालाई गवतववधि 
काय्नक्रममा पररर्त गर््नका लावग िहयरोग गर््न िक्षम 
भएकरो छ। हामी हाम्रो प्याक्क्टि ववकक्ित गर््न िक्षम 
भएबाट काय्नक्रमलाई यि वकक्िमले ववकक्ित 

गर््न हामी िक्षम भएका छौँ जरो क्षमता पवहला 
हामीिँग र्हुर् िक्दथ्यरो”

(Makerspace प्याक््टटिशनि)।
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िेस अध्ययन 7:  
Makerspace हरूिा लाकग समता-िेजन्रित सवनेषिणिो कविास गन्ननु

Making Spaces परियोजना टोिीिे एउटा सिवेषिर् टूि बनाउन प्रयास गनवे वनर््चय गऱ्यो जसिे makerspace 
प्यान्क्टशनिहरूिाई थप स्मता्मूिक व्िहाि तथा स्मािेशी सांगठवनक संस्ककृ वतहरूको टदशा्मा उनीहरूको पेसागत 
पुनर्िँचाि तथा प्रगवतिाई सहयोग गनवे िेटा उपिब्ध गिाउन्मा ्मदद्त गन्च सकोस्। यस षिेत्र्मा बढी व्ापक रूपिे स्मता्मूिक 
व्िहािको पुनर्िँचाि तथा विकासिाई सहयोग्मा ्मदद्त गन्चका िावग यस्तो टूिको सम्ािना्मा पवन हाम्ो चासो लथयो।

टीमले िे गऱ्यो

• टी्मिे साझेदाि makerspace हरूिे पवहिेदेष्ख नै प्रयोग गरििहेका िगायत स्मता ि सा्माजजक एकतालसत सम्बम्धित 
विषय, शीष्चक तथा अनुभिहरूिाई ओगट्ने विद्य्मान विविध ्मूल्याङ्कन टूिहरूको स्मीषिा गददै सुरु गिे। यस स्मीषिािे 
उनीहरूिाई विद्य्मान टूिहरूक्भत्र ि ्माझ सम्बधि ि फाटोका सम्ावित बुदँाहरूको पवहचान गन्च्मा ्मदद्त गऱ्यो ि टी्मिाई 
makerspaces तथा त्यसअवग ्मूल्याङ्कनका गुर्ात््मक तथा ्मात्रात््मक दृष्ष्टकोर्हरू दुिैबाट लसक्न्मा सषि्म बनायो।

• यस अध्ययनको आधाि्मा टी्मिे एउटा ्मस्यौदा सिवेषिर् विकलसत गऱ्यो जसिे वनम्न कुिाहरूिाई स्मािेश गरियोस् 
भनी चाहन््थयो:

 – Makerspace ्मा युिाहरूका आफ्ना अनुभिहरूबािे दृष्ष्टकोर् तथा ती कुन सी्मासम््म स्मािेशी, स्िागतनीय, 
सुिक्षित लथए भनी उनीहरूिे ्महसुस गिे; उनीहरूिाई कसिी सहयोग गरियो ि उनीहरूका पवहचानहरूको सम््मान 
गरियो; उनीहरूिाई ्मूल्यिान ज्ान, सीप, अनुभि ि सम्बधिता वन्मा्चर्का िावग कुन सी्मासम््म ्मदद्त गरियो भन्ने 
विषयहरू सा्मेि गरियोस्।

 – उनीहरूको Makerspace अनुभिहरूिे कुन सी्मासम््म उनीहरूका षि्मता ि प्रगवतिाई सहयोग गिे तथा विविध 
सम्ावित स्मता्मूिक परिर्ा्महरूलसत सम्बम्धित लथए भनी ्महसुस गिे।
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• वकशोि युिाहरूसँग व्ापक शेयरिङ्ग ि इनपुटका िावग प्रािम्म्क प्रारूप विकलसत गन्चका िावग विस्ताि्मा पिा्मश्च गरियो। 
शब्दाििी स्ष्ट होस् ि सिवेषिर् प्रश्नहरू्मा स्मता-सम्बधिी उनीहरूका िक्षयहरूको प्रवतवनधधत्ि होस् भनी साझेदाि 
makerspace हरूका प्यान्क्टशनिहरूसँग अनेकौँ ्मस्यौदाहरू साझा गरियो।

• 11 िष्चदेष्ख 18 िष्च उ्ेमिका आठजना युिाहरूलसत अनिाइन ्छिफि सत्र आयोजजत गरियो जो संज्ानात््मक 
पिीषिर्भन्दा अगावि लथयो, भनाइको अथ्च, सिवेषिर्िाई थप गवहिाइ टदन उनीहरूद्ािा प्रश्नहरूको बुझाइको खोजी 
गनु्च लथयो। उदाहिर्को िावग, युिाहरूिे थप व्ापक प्रवतवक्रया विकल्पहरूको लसफारिस गिे जस्मा ‘िागू हुँदैन’ ि 
‘जिाफ टदन चाहन्न’ सा्ेमि लथए, साथै सङ्केतकािी विकल्पहरू (जस्तै, ‘्म यहाँ सुिक्षित ्महसुस गद्च्ुछ’), जसबाट 
उनीहरूिे ्महसुस गिेअनुसाि उनीहरूका िावग ्महत्तिपूर््च makerspace अनुभिहरूका पषिहरू परििक्षित हुने्छन्।

• त्यसपल्छ सिवेषिर्को परि्मार्जतँ प्रारूप लिष्खत प्रवतवक्रया टदन िोजेका थप 12 यिुाहरूसगँ पिा्मश्चको विषय बनकेो लथयो। 
उनीहरूिाई विशेषगरि प्रवतवक्रया विकल्पहरूको सम्बोधन गनु्चका साथै स्ष्टता, दोहोऱ्याइ तथा सिवेषिर्िे उनीहरूको 
अनुभििाई स्मेटेको ्छ िा ्ैछन भनी सोधधएको लथयो। यस प्रवतवक्रयािे शब्दहरू्मा थप परि्माज्चन गनु्चका साथै केही 
प्रश्न हटाइए भने केही अन्य थवपएका लथए। अन्ततः ्छःजना युिाहरूिे सिवेषिर् पूिा गरिने स्मय ि स्ष्टता जाँच्नका 
िावग अन्न्त्म ‘वप्र-पाइिट’ चिर्को जाँच्मा भाग लिए।

• त्यसपल्छ सिवेषिर्िाई स्मुदाय Makerspace का 24 युिाहरू, विजजटि Makerspace का 24 तथा प्राककृ वतक 
इवतहास संग्ाहािय, एउटा पुस्तकिय makerspace, स्कूिपल्छका काय्चक्र्महरू तथा एउटा किा दीर्ा्चबाट लिइएका 
थप 66 युिाहरूिाई लिएि सिवेषिर् सुरु गरिएको लथयो।

• पाइिटबाट प्राप्त प्रािम्म्क परिर्ा्महरू आशाजक लथए ि त्यसबाट सङ्केत पाइएअनुसाि 
makerspace हरू्मा स्मता्मूिक व्िहािको विकासिाई सहयोग गन्च यो सिवेषिर् एउटा 
उपयोगी टूि हुन सक्ने सम्ािना ्छ। युिाहरूको प्रवतवक्रयाहरूिे पवहिेको प्रवतवक्रयाको पुष्ष्ट 
गद्च्छ जस्मा सङ्केत पाइएअनुसाि यी जजवनसहरू उनीहरूका अनुभिहरू्मालथ ्मातै्र िागू 
हुँदैनन् ि बोधगम्य ्छन,् अवपत ुधयनि ेउनीहरूका अनुभि ि दृष्ष्टकोर्हरूिाई पवन स्मट्ेद्छ ्छ। 
विशेषगरि, सिवेषिर्िे प्यान्क्टशनिहरूिाई युिाहरूद्ािा कुन सी्मासम््म उनीहरूका स्ेसहरू, 
गवतविधध ि संस्ककृ वतिाई स्मािेशी, हेिचाहपूर््च, सुिक्षित ि स्िागतनीय अनुभि गद्च्छन्, 
उनीहरूका पवहचानिाई सम््मान ि पोषर् गरिन,े तथा उनीहरूका षि्मता ि प्रगवतिाई स्मथ्चन 
गनवे िाताििर्को रूप्मा हेद्च्छन् भन्ने िेटा प्रदान गन्च सक्द्छ। सिवेषिर््मा सहभागीहरूिे 
makerspace हरूिाई कुन सी्मासम््म उनीहरूका स्मुदायिाई तथा उनीहरूका िावग 
्महत्तिपरू््च िहकेा कुिाहरूलसत गालँसन ेस्थिको रूप्मा हेद्च्छन् भन्ने विषय्मा अन्तदृ्चष्ष्ट 
पवन प्रदान गरिएको ्छ।

• प्यान्क्टशनिहरूबाट प्राप्त प्रवतवक्रयािे िेखांवकत गिेअनुसाि यो ्मानकरीककृ त 
दृष्ष्टकोर् विक्भन्न स्ेसहरू ि काय्चक्र्महरू्मा ्मात्रै िागू नभएि यो काय्चका 
िावग षिेत्रहरूको पवहचान गन्च्मा ्मदद्तगाि हुनुका साथै स्मयका साथै 
प्रगवतको वनगिानी गन्च पवन उपयोगी हुने्छ।
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िे िाम्ोसँग भयो

• सिवेषिर्िे युिाहरूद्ािा उनीहरूका आ-आफ्ना makerspace हरूिे स्मािेशी ि सहयोगात््मक अनुभिहरू सकृजना 
गरििहेका ्छन् तथा प्यान्क्टशनिहरूद्ािा उपयोगी ढङ्गिे सा्मान्यतया ध्यान केजन्रित गन्च सक्ने षिेत्रहरूको पवहचान 
गिेका ्छन् भनी ्महसुस गरिएका विलशष्ट षिेत्रहरूिाई िेखांवकत गन्च ्मदद्त गिेको ्छ।

• प्यान्क्टशनिहरूिे के पवन ्महसुस गिे भने सिवेषिर्का प्रवतवक्रयाहरूिे उनीहरूका से्सहरू ि काय्चक्र्महरूको 
थप विकासका िावग उनीहरूको पुनर्िँचािर्ीय व्िहाि ि योजनािाई सहयोग गनवे्छन्।

• विविध काय्चक्र्महरू ि स्ेसहरू्मा युिाहरू तथा प्यान्क्टशनिहरूसँग साझेदािी्मा काय्च गरिनुिे विक्भन्न स्ेसहरू, 
काय्चक्र्महरू तथा अन्तिा्चष्ष्रिय सन्दभ्चहरू्मा िागू हुने ि काय्च गनवे देष्खएको सिवेषिर् वन्मा्चर् गन्च्मा ्मदद्त गिेको ्छ।

• सिवेषिर्का अनिाइन ि पेपि प्रवतहरू दुिै उपिब्ध गिाइएको कुिोको सहभागीहरूद्ािा स्िागत गरिएको ्छ।

अब उसो कविससत ि सपारिएिो िे हुनस्ट्छ

• यसको ित्च्मान स्िरूप्मा, सिवेषिर् वनकै िा्मो ्छ ि यस्मा कटौवत गिेि यसिाई बढी प्रबधिनीय रूप्मा ्छोट्याइनु 
पनवे्छ जसिे व्ापक स्ेसहरू ि काय्चक्र्महरू्मा का्म गनवे्छ। थप सांन्ख्यकरीय विश्िेषर्हरूिे कुन जजवनसहरूिाई 
वनकाल्न सवकन््छ भन्ने बािे्मा जानकािीयुक्त वनर््चयहरू्मा ्मदद्त गन्च सक्ने्छन्।

• आगा्मी पाइिो्मा, प्यान्क्टशनिहरूसगँ िेटाबाि ेउनीहरूका व्ाख्याहरूक्भत्रको अन्तदृ्चष्टी सङ्किन गन्च ि प्रवतवक्रया्मा 
उनीहरूिे के गनवे ्छन् भन्ने विषय्मा गहनताका साथ प्रवतवक्रयाहरू्मालथ ्छिफि संिग्न हुने्छ। यस प्रवक्रयािे 
उनीहरूिाई सबैभन्दा िाभकािी हुन सक्ने सहयोगको पवहचान गन्च ्मदद्त गन्च पवन सक्ने्छ।

• भािी काय्च्मा सिवेषिर् प्रशासन ि परिर्ा्महरूको व्ाख्या्मा ्मदद्त गनवे टूिहरू विकलसत गनु्च िगायत सिवेषिर्को 
सह-विजाइनिाई विस्तारित गनु्च जरुिी ्छ। आफ्नो प्यान्क्टसको एक विशेष पषि सुधािका िावग ध्यान केजन्रित गन्च 
चाहने प्यान्क्टशनिहरूिाई सहयोग गन्च वनम्म्त सिवेषिर्िाई थप ्मोि्युिि बनाउन्मालथ विचाि पुऱ्याइनु पद्च्छ।
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प्रभाव
परियोजनाको अन्त्यवति, हाम्ी तीन makerspace हरूका प्यान्क्टशनहरूसँग परियोजनाको 
दुई िषवे काय्चकािको दौिान Making Spaces लसत उनीहरूको काय्च्मालथ पुनर्िँचाि गन्च भन्यौँ। 
हा्मीिे स्मता ि स्मािेलशताका विचािहरूको जानकािीयुक्त काय्चक्र्महरू्मा भाग लिएका युिाहरूबाट 
पवन िेटा सङ्किन गऱ्यौँ। ति सािाशं टदइएअनसुाि, परियोजना्मा सहभावगता गिकेा प्यान्क्टशनिहरू 
तथा युिाहरूिे अनेकौँ फाइदा ि सकािात््मक परिर्ा्महरूको रिपोट्च टदएका लथए।
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Making Spaces परियोजनामा भाग सलएि प्याक््टटशनिहरूले िे पाएिा सिए?

“ Making Spaces परियरोजनाले हामीलाई हाम्रो षिमतामाथि तवश्वास गनने, जरोष्खम उठाउने, 
ि हाम्ा काय्भक्रमहरूलाई ्बढी कडाइका साि जाँच्ने स्ेस प्र्दान गऱ्यरो” (Makerspace प्यान्क्टशनि)

प्यान्क्टशनिहरूबाट सङ्कलित िेटाको हाम्ो विश्िेषर्िे तीन प्र्मुख परिर्ा्महरू देखाएका ्छन्, जसिाई यहाँ ्मुवन 
प्यान्क्टशनिहरूका उदध्िर् सवहत िेखांकन ि िर््चन गरिएका ्छन्।

प्याक््टटशनि प्रभाव 1: बढी समावेशी तिा सहभाकगतापूणनु प्याक््टटस

समावेशी र सहभानगतापूण्य प््याक््टटिस, जस्तै नवनवध पृष्ठभूममका व्यलतिहरूका साथ सह-निजाइन गनु्य परर्योजनाको 
प्मुि केन्द्र नबन्दु लथ्यो, तथा समतामूलक का्य्य गराइको तररकाका लानग महत्तवपूण्य लथ्यो।

“ Making Spaces करो परिर्ामस्वरूप 
हामीले फष्न्डङ्ग गन्भ ि िर्नीतत ्बनाउनका 
लातग हाम्ा स्बै अन्प्लकेशनहरूमा 
य्नवाहरूसँग सह-तडजाइनलाई आत्मसात 
गऱ्यौँ। यरो दृष्ष्टिकरोर् मूलर्ूत रूपमा 
क्र्न्न थियरो” (Makerspace प्यान्क्टशनि)

 

“ हामी लामरो समय्ेदष्ख जागरुक थियौँ तक हामी वक्ञ्चत 
पकृष्ठर्ूयमका य्नवाहरूलाई ्बढी समावेश गन्भ चाहन््थ्यौँ। 
यस षेित्रमा तवशेषज्ञ तिा थसपाल्न व्यथतिहरूका 
साि परियरोजना सञ्चालन गना्भले हामीलाई 
सवकोत्म व्यवहािकरो ज्ञान ि अन्नर्व प्राप्त र्यरो” 
(Makerspace प्यान्क्टशनि)

प्याक््टटशनि प्रभाव 2: नयाँ ज्ान ि ब्नझाइ

प््याक््टटिशनरहरूले ्युवाहरूसँग बढी समतामूलक तररकाले कसरी काम गनवे हो भन्ने बारेमा उनीहरूको बुझाइमा 
वृ्दल्ध गरे।

“ Making Spaces ले हामीलाई इटँिा ि थसमेन्टिले ्बनेका स्थलहरू्बाटि ्बातहि तनम्स्किहँ्दा अनलाइन कसिी 
काय्भ सञ्चालन गनने हरो र्न्ने ्बािेमा सरोच्न थसकायरो। एउटिा अनलाइन सम्न्दाय कसिी तनमा्भर् गनने ि कायम िाख्ने 
र्न्ने तवषयमा यरो अत्यन्तै मूल्यवान िहेकरो छ” (Makerspace प्यान्क्टशनि)

“ Making Spaces टिीमका शरोधकता्भहरूसँग हाम्रो साझे्दारिताले हामीलाई हामीले काम गरििहेकरो नयाँ 
्दश्भकहरूक्र्त्रकरो मलू्यवान अन्तदृ्भष्ष्टि प्र्दान गऱ्यरो, ि हामील ेआफै उत्पा्दन गन्भ स्टन ेसमय ि तवशषेज्ञता नर्एकरो 
ज्ञान ि जानकािीमा पहुँचकरो अन्नमतत द्दयरो” (Makerspace प्यान्क्टशनि)

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै

> 75



Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै

> 76



प्याक््टटशनि प्रभाव 3: नवाचाि प्याक््टटस

हाम्ा साझेदाि makerspace हरू बढी स्मता्मूिक व्िहािको टदशा्मा उनीहरूको यात्राको विक्भन्न पिाि्मा िहेका भएता 
पवन उनीहरू सबै व्िहािका नयाँ प्रारूपहरू खोज्न तथा विकलसत गन्च सफि भएका लथए।

“ एक संगठनकरो रूपमा हामीलाई यस परियरोजनामा काम गन्भ मन पऱ्यरो। य्नवाहरूमा [हाम्रो makerspace काय्भक्रम] 
करो संस्ककृ ततकरो प्रर्ावले हामीलाई हामीले सञ्चालन गरििहेकरो काय्भ्बािे ्बढी िचनात्मक ि उ्द्े्दश्यपूर््भ ढंगले सरोच्नका 
लातग स्ेस, र्ाषा, टूिल्स ि समय द्दयरो” (Makerspace प्यान्क्टशनि)

“ प्याक््टटिशनिकरो रूपमा, यस परियरोजनामा 
सलंग्न स्बजैनालाई उनीहरूका आफ्नै प्याक््टटिस 
तवकथसत गन्भ तिा हामीले य्नवाहरूलाई 
makerspace हरूमा कसिी ि तकन संलग्न 
गनने र्न्न े्बािमेा गतहिाइल ेसरोच्न अगातड सारियरो 
(Makerspace प्यान्क्टशनि)

 

“ हामी[makerspace] काय्भक्रमलाई यसप्रकािले 
तवकथसत गन्भ सषिम र्यौँ जसकरो षिमता पतहले 
हामीमा थिएन, यस्बाटि हामीले िप फष्न्डङ्ग 
हाथसल गन्भ स्टयौँ” (Makerspace प्यान्क्टशनि) 
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य्नवाहरूले makerspace िायनुक्रममा सहभाकगता गिेि िे हाससल गिेिा सिए?

स्मानता ि स्मािेलशताका विचािहरूयुक्त काय्चक्र्महरू्मा भाग लिएका, विशेषगरि जून देष्ख अक्टोबि 2021 को 
वबच्मा कम्ती्मा एक ्मवहना िा्मो अनिाइन िा आ्मुन्ने-सा्मुन्नेका काय्चक्र्महरू्मा भाग लिएका युिाहरूबाट िेटा 
सङ्किन गरिएको लथयो। हाम्ा विश्िेषकहरूिे खुिासा गिेअनुसाि makerspace काय्चक्र्म्मा सहभावगताको 
परिर्ा्मस्िरूप आफू दस प्र्मुख षिेत्र्मा िाभान्न्ित भएको विश्िास गनवे युिाहरू।

10. स्नध्ेिो 
मानससि स्वास्थय
22% िे उनीहरूको ्मानलसक 
स्िास्थय्मा सुधाि भएको ्छ 
ि/िा काय्चक्र्महरूद्ािा सहयोग 
भएको बताएका ्छन।् उदाहिर्ाथ्च
“ वतनीहरूि े्मिेो ्मानलसक स्िास्थयका 
िावग अदभ्ूत का्म गिे।”

22%

9. िोजगाििा लाकग तयाि
45% युिाहरूिे सहभावगताको परिर्ा्मस्िरूप 
िोजगािको िावग बढी तयाि भएको ्महसुस गिे। 
उदाहिर्ाथ्च
“्मेिी पिा्मश्चदातािे ्मिाई उनको ्छत्र्छाया्मा लिनुभयो ि 
्मसगँ भएका सीपहरू्मालथ ्मिाई विश्िास गन्च िगाउनभुयो। 
उनिे ्मिाई ्मेिो CV ि आिेदनपत्रहरूिाई बढी िाम्ो 
बनाउन लसकाइन् ि ्मिाई धेिै आत््म-विश्िासिे भरिन्।

45%

8. समावेशी STEM पकहचानहरू 
ि प्रकतकनसधत्वहरूससत परिचय
62% युिाहरूिे विविध STEM पवहचानहरूिाई 
्महत्ति टदने काय्चक्र्महरू्मा सा्मेि भएि उनीहरू 
िाभान्न्ित भएका (ि बढी स्माविष्ट भएको ्महससु गिेका) 
बताएका ्छन्। उदाहिर्ाथ्च
“ पवहिे, ्मेिो खासै कुनै टदशा लथएन। ्म प्रविधध्मा जान 
चाहन्थ ेति ्मिै ेगन्च सक््ुछ जस्तो िाग्दैन्थयो। यस काय्चक्र्मिे 
त्यसिाई बदलियो – पिा्मश्चदाताहरूिे ्मिाई त्यहाँ पुग्ने 
सीपहरू प्रदान गिेि ्मेिो िक्षय्मा पुग्न ्मदद्त गिे। अवहिे 
्मिाई आफू्मालथ ि ्मिेा सषि्मताहरू्मालथ बढी विस्िास ्छ।“

62%

7. अन्यायहरूलाई च्ननौकत ददनिा 
लाकग STEM िो प्रयोगिो अन्नभव
63% युिाहरूिे सा्माजजक तथा पया्चििर्ीय 
अन्यायहरूिाई चुनौवत टदनका िावग STEM को 
प्रयोगबाट िाभान्न्ित भएको बताए। उदाहिर्ाथ्च
“ ्मैिे CnC ्मेलशन, 3D वप्रन्टि ि कम्युटि जस्ता 
प्रविधधको प्रयोग गिेि खाँचो्मा पिेका ्मावनसहरूका 
िावग उत्पादनहरू विजाइन गन्चका िावग िक्च शपको 
सकृजना गिेँ। ्म बरे्ि च्यारिटीसगँ का्म गनु्च चाहन््ुछ ि 
उनीहरूिे ्मदद्त गनवे ्मावनसहरूका िावग के हा्मीिे 
केही लचज विजाइन गन्च सक््छौँ भनी सोध्न चाहन््ुछ।“

63%

6. सम्नदायिो 
अन्नभूकत
69% िे काय्चक्र्म्मा 
सहभावगतािे गदा्च उनीहरूिे 
प्राप्त गिेको स्मुदायको 
अनुभूवतिाई ्महत्ति टदएका 
्छन्। उदाहिर्ाथ्च
“ यो पाठ्यक्र्मभन्दा पवन एउटा 
स्मुदाय हो जहाँ तपाईंिाई 
खुिा ्छोविन््छ, जो ्मिाई 
साँच्चै ्मन पिेको लथयो।”

69%
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5. मान्यता ि महत्तव ददइएिो 
महस्नस गन्ननु
75% युिाहरूिे उनीहरूको 
काय्चक्र्म्मा स्टाफ तथा साथीहरूद्ािा 
्मान्यता ि ्महत्ति टदइएको कुिाको 
प्रशंसा गिेका ्छन्। उदाहिर्ाथ्च
“ टी्मिे ्मसँग एक व्लक्त सिह 
व्िहाि गऱ्यो, ्मेिा लचन्ता ि 
स्मस्याहरूिाई सुन्यो, ि ्मिाई 
्मदद्त गनवे प्रयास गऱ्यो।”

75%

4. नयाँ STEM 
भकवष्यहरू
85% िे सहभावगताको कािर् नयाँ 
STEM करियि सम्ािनाहरू ि अिसिहरू 
खोलिएको बताएका ्छन्। उदाहिर्ाथ्च
“ ्मेिो करियि ्मेिो बाँकरी जीिनभि 
[café ्मा का्म गददै] वबत्ने न्स्थवतबाट 
QA टेस्टि िा िेटा साइजन्टस्ट ्मध्ये 
जो ्मैिे िोज्ने्ुछ त्यही बन्ने्ुछ।”

85%

3. आत्मकवश्वास
88% िे सहभावगतापल्छ 
व्लक्तगत आत््मविश्िास्मा िकृदध्ध 
भएको बताएका ्छन्। उदाहिर्ाथ्च
“ ्मैिे यो पाठ्यक्र्म्मा भाग नलिएको 
भए अन्तिा्चता्च पास गनु्च त पिै जाओस्, 
का्मको िावग आिेदन गनवे स्मेत 
आत््मविश्िास ्मक्भत्र हुने लथएन।”

88%

2. STEM सीपहरू 
ि ज्ान
88% युिाहरूिे भाग 
लिएको परिर्ा्मस्िरूप उनीहरूिे 
नयाँ STEM सीपहरू ि ज्ान 
हालसि गिेको बताए। उदाहिर्ाथ्च
“ ्मैिे 3D विजाइनबािे लसकेँ , 
काय्चक्र्महरू लसक्दै्ुछ ि लचजहरू 
वन्मा्चर् गददै्ुछ।”

88%

1. बढेिो व्यसतिगत षिमता
94% युिाहरूिे ्महसुस गिेअनुसाि 
काय्चक्र्महरूिे उनीहरूको लसकाइ, वन्मा्चर् 
अवन जीिन्मा विकल्प िोज्ने, आिाज, 
स्िाध्मत्ि, ि टदशाको प्रयोग गनवे षि्मतािाई 
सहयोग गिे। उदाहिर्ाथ्च
“ यटद तपाईं आफ्नो तरिकािे का्म गन्च 
चाहनहुुन््छ भन ेतपाईंको िावग सहजताका 
साथ का्म गनवे केही हुन ुपद्च्छ, उनीहरूिे 
त्यसिाई स्िीकाि गनवे्छन् ि 
तपाईंिाई सहयोग गनवे्छन्।”

94%
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“ युवाहरूले आफैलाई िमार् शरोिकता्न 
भएकरो र उर्ीहरूमाक्थ शरोि भइरहेकरो 
हरोइर् बरु UCL क्ित उर्ीहरूले 
प्ररोजेक्ट गददैछर्् भन्र्े महिुि गरे। 
उर्ीहरूका ववचारहरूलाई महत्तव 
ददइएकरो, तथा उर्ीहरूकरो कुरा 
िुवर्एकरो उर्ीहरूले महिुि गरे”

(Makerspace प्याक््टटिशनि)।
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साम्नदाययि प्रभाव

संिग्न व्लक्तगत युिाहरू ि प्यान्क्टशनिहरूका िावग परिर्ा्महरूका साथै, makerspace काय्चक्र्महरूिे उनीहरूका 
स्मुदायहरू्मालथ पवन सकािात््मक प्रभाि पािेको लथयो। Makerspace हरू्मा स्मता्मूिक व्िहािहरूिे व्ापक 
स्मुदायहरूिाई पुऱ्याउन सक्ने फाइदाहरूका दुइटा उदाहिर् ्मुवन टदइएका ्छन्।

• एकजना युिा सह-शोधकता्चि ेएउटा उदाहिर् दददैँ उनि ेलसकेको सीपको उपयोग गिेि एउटा काय्चक्र्म योजना बनाउन 
ि सञ्चािन गन्च ्मदद्त गरििहकेो बताएः

“ हामीले गिेकरो छलफलहरू साँच्ै महत्तवपूर््भ थिए ि मैले यसकरो उपयरोग कन्फे्न्स प्यानल शैलीकरो काय्भक्रममा 
गिेकरो छ्न  जरो मैले सञ्चालन गरििहेकरो छ्न , ि हामीले छलफल गिेका स्बैिरोक जस्तै एक स्निक्षित ि समावेशी स्ेस 
तनमा्भर् गनने मेिरो द्दमागमा छ। यरो काय्भक्रम LGBTQ+ संगीतज्ञहरू ि संगीत उद्यरोगमा काम गरििहेका मातनसहरूका 
लातग हरो, हामीले यस उद्यरोगलाई कसिी ्बढी समावेशी ्बनाउन स्टछौँ ि तवथचत्र परिदृश्य सामेल गन्भ स्टछौँ र्न्ने 
्बािेमा हरो... हामीले दटिकेदटिङ्ग पकृष्ठमा ललंगम्नति शौचालयहरू उपलब्ध छन् र्नी स्ष्टि गिेका छौँ” (क्याि्म)

• एकजना प्यान्क्टशनिि ेएउटा परियोजनाको बािे्मा बताए जसको उददे्श्य makerspace नजजक स्थानीय इिाका्मा 
सकृजनात््मकता ल्याउन ेि इिाका्मा सधुाि गन्च स्थानीय वनिासीहरूसगँ का्म गनवे िहकेो ्छ। परियोजनाको एक भाग एक 
प्रवतष्ष्ठत लचजको वन्मा्चर् गनु्च लथयो जसि ेसा्मदुाधयक केन्रिबाट बावहि गएि स्थानीय इिाकािाई गौििान्न्ित गिोस ्ि 
इिाकािाई ्मानलचत्र्मा स्थान ध्मिोस,् “यसिाई जान ुपनवे एक आकष्चक स्थि बनाउने, वकनभन ेबाकँरी सहििे सधैँ यसिाई 
एक वकलस्मि ेबिेास्ता गददै आएका ्छन”्:

“ त, हामीले स्थानीय मातनसहरूकरो समूहथसत उनीहरूले ्बनाउन चाहेकरो वस्त्नकरो ब्यौिा तयाि गऱ्यौँ ि त्यसपथछ 
त्यसकरो तडजाइन ्बनाउने काम गऱ्यौँ। [उनीहरूले] हथलवूडका अषििहरू सिह ‘[स्थानीय इलाकाकरो नामकरो]’ ठूलरो 
थचह्न ्बनाउने तनर््भय गिे। ती शब््दहरू क्र्न्न तहमा थिए; स्बै क्र्न्न िङहरूमा ि अतगल्लरो तहमा यरो रिफ्लेक््टटिर् पेन्टि 
गरिएकरो थियरो। अन्यािरो र्एपथछ यसमा तपाईंले आफ्नरो फरोनले लाइटि फ्याँ्टन स्टन्नहुन्छ वा हेन्भ स्टन्नहुन्छ वा केही 
गन्भ स्टन्नहुन्छ। समग्र सह-तडजाइन प्रतक्रयाकरो साँच्ै नै अन्नगमन गरियरो, ब्यौिा ्बनाउन्न्ेदष्ख थलएि मातनसहरूलाई 
के चातहछ र्न्ने ्बािे क्न िाकानी गन्न्भ, स्बैका तवचािहरूलाई सामेल गन्न्भ लगायत माइन्ड-म्यातपङ्गसम्म – हामीले हिेक 
पाइलरोमा मातनसहरूसँग यमलेि काम गऱ्यौँ, त्यसकरो तनमा्भर्सम्म” (सा्मुदाधयक Makerspace प्यान्क्टशनि) 
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ससफारिसहरू

कहतधाििहरूिा लाकग सामान्य ससफारिसहरू

बढी स्मता्मूिक, स्मािेशी ि बढ्दो STEM सहभावगतािाई सहयोग गन्च इचु्क कोषदािाहरूले उनीहरू कसिी 
गन्च सक््छन् भनी विचाि गन्च सक््छन्:

• उनीहरूद्ािा कोष प्रदान गरिने गवतविधध ि काय्चक्र्महरू्मा यस प्रवतिेदन्मा िेखांवकत ्छूः कवचािहरूद्ािा 
सूसचत हुन्न पनने सुवनन्श्चत गनु्चहोस्।

• युिाहरूसँग का्म गनवे Makerspace स्टाफ तथा स्ियंसेिकहरू ्माझ समालोचनात्मि पेसावाल सोचिो 
संस्िकृ कतलाई समिनुन ददने, तावक प्यान्क्टशनिहरूिाई यसो गन्च पया्चप्त स्मय, संसाधन ि उपकिर्हरू 
(जस्तै – Making Spaces परियोजना प्र्मुख सोच्नु पनवे प्रश्नहरू) प्राप्त होस्।

Makerspace प्याक््टटिशनिहरू इचु्क हुन सक्द्छन्:

• आफू एक्िै िा सहक्मथीहरूसँग ्मूि प्रवतिेदन्मा सािांलशत प्र्मुख सोच्नु पनवे प्रश्नहरू तथा विचािहरूको प्रयोग 
गददै समालोचनात्मि सोचाइमा संलग्न हुन्नहोस्।

• प्रवतिेदन्मा सूचीबदध् िेही व्यापि संसाधनहरूिो खोजी गन्ननुहोस्।

• विचािहरू साझा गन्च तथा व्िहािको एक व्ापक स्मुदाय विकास गन्चका िावग अन्य Makerspace हरूसँग 
सम्पक्च  गाँस्न्नहोस्।

• एउटा य्नवा सल्लाहिाि बोिनु गठन गनवे विचाि गनु्चहोस् तावक युिाहरू पुनर्िँचाि गन्च ि योजना बनाउन्मा 
साझेदाि बन्न सकुन्।

Makerspaces िाई बढी स्मता्मूिक ि स्मािेशी बनाउन इचु्क य्नवाहरूको जान्ने चाहना हुन् सक्द्छः

• युिाहरूिे आफ्ना makerspaces ्मा कसिी उत्ककृ ष्ट ढङ्गिे स्मता्मूिक सहभावगता, संिग्नता, आिाज, 
तथा षि्मतािाई सहयोग गन्च सक्द्छन् भन्ने बािे्मा सािीहरू ि प्याक््टटशनिहरू सँग ्छलफल स्नरु गननु संिादका 
बुँदाहरूको रूप्मा यस परियोजना्मा युिाहरूबाट प्राप्त अनुभिहरू तथा केस अध्ययनहरूको प्रयोग गनु्चहोस्।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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प्याक््टटशनिहरूिा लाकग कवचािणीय प्रम्नख प्रश्नहरू

कवचाि किन?

कवचािणीय प्रम्नख प्रश्नहरू

उपयोगी संसाधनहरू / सलङ्िहरू
समतामूलि व्यवहाििो स्नरुआत गन्ननु समतामूलि व्यवहाििो कवस्ताि गन्ननु

1: सा्माजजक न्याय 
्मानलसकता ि संस्ककृ वत 
विकलसत गनु्च

तपाईंको व्िहािको स्मता्मूिक 
सम्ाव्तािाई प्यान्क्टशनिहरू ि 
िीििहरूद्ािा अपनाइने ्मानलसकता 
ि ्मान्यताहरूद्ािा आकाि ध्मल्ने ्छ।

सबै स्टाफिे स्मता तथा सा्माजजक न्यायका ्मुदद्ाहरूबािे साझा, 
गहन स्मझदािी विकलसत गरून् भनी हा्मी कसिी सुवनन्श्चत गन्च सक््छौँ?

हाम्ो संगठनका सबै षिेत्र ि स्तिहरू्मा एउटा स्मािेशी सांगठवनक 
ससं्ककृ वत आत््मसात गरिएको ्छ, अगंीकाि गरिएको ्छ ि यसिाई वनिन्तिता 
टदइएको ्छ भनी हा्मीिे कसिी सुवनन्श्चत गन्च ि जान्न सक्द्छौँ?

पनुर्िचँाि ि ्छिफििाई वनदवेलशत गन्च YESTEM स्मता कम्पासको प्रयोग गनु्चहोस ्1

अपांग युिाहरूलसत स्मािेशी व्िहािका िावग सवक्रय प्रभािका संसाधनहरू 
चेक गनु्चहोस्।2

MakerED बाट स्मता केजन्रित गवतविधधहरू ि दृष्ष्टकोर्हरूका िावग विचािहरू 
खोज्नुहोस्।3

प्यान्क्टशनिहरूका संगठनहरू्मा स्मताको संस्ककृ वत आत््मसात गन्चका िावग 
उनीहरूिाई सहयोग गनवे विविध संसाधनहरूको खोजी गनु्चहोस्।4

्महत्तिपूर््च पेसािाि पुनर्िँचािको सम््मान ि व्िहाि गनवे एउटा सांगठवनक 
संस्ककृ वतको लसज्चना कसिी गनवे्छौँ ि काय्म िाख्न गइिहेका ्छौँ?

के हिेक व्लक्त्मा उनीहरूको व्िहाि्मा स्मािेशी हुने पया्चप्त स्मय, 
संसाधन ि िचनबदध्ता ्छ?

2: सुिक्षित, स्िागतनीय, 
स्मािेशी स्ेसहरू 
सकृजना गनु्चहोस्।

युिाहरूिे सफि संिग्नता ि 
परिर्ा्महरूका िावग सुिक्षित, 
स्िागतनीय ि स्मािेश गरिएको 
्महसुस गनु्च जरुिी ्छ।

हा्मीिे स्मयका साथै कसिी अथ्चपूर््च सम्बधिता विकास ि प्रिध्चन गरििहेका ्छौँ? युिाहरूिे सुिक्षित, स्िागतनीय, सा्मेि नगरिएको ्महसुस गनवे 
र्टनाहरूिाई हा्मीिे कसिी पवहचान, वनगिानी ि सम्बोधन गन्च सक््छौँ?

भचु्चअि लसकाइ्मा ्मानिीयकिर्को दृष्ष्टकोर् बािे पत्ा िगाउनुहोस्।5

सिुक्षित, स्िागतनीय ि स्मािेशी स्थिको सकृजनाबाि ेपसु्तकाियहरूबाट लसक्नहुोस।्6

एक वकफायती आिासीय परिसि्मा न्स्थत हुने यस makerspace बाट 
प्रेरित हुनुहोस्।7

हाम्ो सेटटङ्ग्मा विक्भन्न युिाहरूिाई के लचजिे सुिक्षित, स्िागतनीय ि 
स्मािेश गरिएको ्महसुस हुन सक्द्छ भनी कसिी पत्ा िगाउने ि स्माधान गनवे?

के कुनै विशेष षिेत्र ्छ जो थप विकास्मा ्मदद्तका िावग ‘िीप िाइभ’ 
बाट िाभान्न्ित हुन सक्द्छ?

3: युिाहरूसँग 
सहभावगतापरू््च तरिकािे 
का्म गनु्चहोस्।

सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरूिे 
अस्मान शलक्त सम्बधििाई चुनौवत टदन, 
युिाहरूको षि्मतािाई सहयोग गन्च तथा 
स्मािेशी सांगठवनक संस्ककृ वतहरूको 
सम्बध्चन्मा ्मदद्त गद्च्छन्।

सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरू कसिी विकलसत गनवे भन्ने बािे लसक्नका िावग 
हा्मीिे कोसँग साझेदारिता गन्च सक््छौँ?

हाम्ो संगठन्मा सह-विजाइन ि सह-उत्पादन कुन सी्मासम््म 
आत््मसात गरिएको ्छ?

एउटा स्मता्मूिक युिा बोि्चको गठन कसिी गनवे भनी लसक्नुहोस्।1

साइन्स म्यजुजय्म ध्मनसेोटा बाट सहभावगतापरू््च युिा-नतेकृत्िकािी दृष्ष्टकोर्हरूको 
प्रयोग वनम्म्त प्रेिर्ा हालसि गनु्चहोस्।8

युिाहरूसँग अधधकाि साझा गनवे1 बािे ि सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्लसत आबदध् 
प्रविधधहरू बािे थप पत्ा िगाउनुहोस्।5

शलक्त संिचना प्रवत हा्मी कसिी संिेदनशीि हुन सक््छौँ तथा विशेषाधधकािप्राप्त 
स्टाफ ि सहभागीहरूिे एजेण्िा तय नगरुन् ि कथानक्मालथ वनयन्त्रर् नगरुन् 
भनी कसिी सुवनन्श्चत गन्च सक््छौँ।

युिाहरू ि स्थानीय स्मुदायहरूको प्रशासन्मा अथ्चपूर््च भूध्मका 
कुन सी्मासम््म ्छ?

4: पािनपोषर् लशषिर् 
तथा सम्बधिता।

युिाहरूको कल्यार्, संिग्नता 
ि परिर्ा्महरूिाई सहायता 
गन्च हेिचाहपूर््च दृष्ष्टकोर्हरू 
्महत्तिपूर््च हुन््छन्।

हाम्ो सेटटङ्ग्मा विशेष युिाहरूको िावग साँच्चै हेिचाह गन्चका िावग हा्मीिे के 
जान्नु ि गनु्च आिश्यक ्छ?

हाम्ा सबै प्रािधानहरूभरि हेिचाहका विक्भन्न रूपहरूिाई कुन 
सी्मासम््म आत््मसात गरिएको लथयो?

कसिी लशषिर् दृष्ष्टकोर्हरूिे हेिचाहको संकेत टदन सक्द्छन् भनी 
पुनर्िँचाि गनु्चहोस्।5

साइन्स सेन्टिहरू्मा युिाहरूका काय्चक्र्महरूिाई हेिचाह ि सहयोवगतापूर््च 
सम्बधितािे कसिी ्मजबुत बनाउन सक्द्छ भनी विचाि गनु्चहोस्।9हाम्ो सेटटङ्ग्मा हेिचाहपूर््च सम्बधिताहरू कस्ता देष्खन््छन्? हा्मी त्यसिाई थप 

कसिी विस्तारित गन्च सक्द्छौँ?
हाम्ा हेिचाहका दृष्ष्टकोर् कुन सी्मासम््म प्रवतवक्रयात््मक िा 
सवक्रयात््मक लथए?

5: युिाहरूको षि्मता 
ि सा्माजजक काय्चिाई 
वन्मा्चर् ्माफ्च त 
सहयोग गनु्चहोस्।

सा्माजजक काय्च वन्मा्चर्िे युिाहरूका 
षि्मता, परिर्ा्महरू ि प्रभाििाई 
सहयोग गन्च सक्द्छ।

वन्मा्चर् सत्रहरू्मा सा्माजजक काय्च विषयहरूिाई स्मन्न्ित गन्च युिाहरूसँग 
हा्मीिे पिा्मश्चको प्रयोग कसिी गन्च सक््छौँ/गनवे हो?

हा्मीिे कसिी युिाहरूको आिाजिाई बढाउन सक््छौँ ि उनीहरूको 
सा्माजजक काय्च वन्मा्चर्िाई सेटटङ्ग ि काय्चक्र्मभन्दा बावहि बढी व्ापक 
पान्च प्िेटफ्म्च उपिब्ध गिाउन सक््छौँ/ग्छछौँ?

साइन्स म्यजुजय्म अफ ध्मनसेोटा्मा यिुाहरूद्ािा वनर््मतँ STEM न्याय टूिवकट 
हेनु्चहोस्।8

नवैतकतापरू््च अनभुवूत-वन्मा्चर्िाई सहयोग गनवे प्यान्क्टसहरूको पत्ा िगाउनहुोस।्5

सा्माजजक न्यायका िावग DIVAS िे युिाहरूिाई उनीहरूका स्मुदायहरू्मा 
परिित्चन गन्च सहयोग गद्च्छ भन्ने बािे्मा लसक्नुहोस्।10

सा्माजजक वन्मा्चर् युिाहरूका इच्ा ि उनीहरूिे चासो िाख्ने ्माध्मिाहरू 
ब्मोजज्म कसिी बनाउने?

हा्मीिे कसिी युिाहरूिाई उनीहरूका वन्मा्चर्िाई उनीहरूको प्रभाि 
ि/िा नेतकृत्िको विकासका िावग म््रिङ्गबोि्च सिह प्रयोग गन्च सहायता 
गन्च सक््छौँ?

6: पूँजी, सीप ि 
प्रगवतको वन्मा्चर् 
गनु्चहोस्।

पूँजी, सीपहरू ि ्माग्चहरूको प्रगवत 
वन्मा्चर्िे युिाहरूको विकास, विकल्प 
ि परिर्ा्महरूिाई फाइदा पुऱ्याउँ्छन्।

युिाहरूिे उनीहरूका जीिन ि प्रगवतका िावग कुन व्ापक रूप 
चाहन््छन्/जरुिी ्छ भन्ने बािे्मा हा्मीिे कसिी सोध्ने िा काय्च गनवे?

हा्मीिे प्रदान गिेको सहयोगिाई एकिको विपरित विस्तारित, 
दीर््चकालिक प्रािधान ्माफ्च त कुन सी्मासम््म विस्तारित गरियो?

सीपहरू वन्मा्चर्िाई सहयोग गन्चका िावग अन्तर्क्रँया्मा शािीरिक भाषाको 
प्रयोग्मालथ विचाि गनु्चहोस्।5

‘करियि भऱ्याङ’ काय्चक्र्महरूिे NYSci ि म्युजजय्म अफ साइन्स एन् इन्स्रिी 
जस्ता ठाउँहरू्मा युिाहरूका STEM सीपहरू ि प्रगवतिाई कसिी सहयोग गद्च्छ 
भनी पत्ा िगाउनुहोस्।9

हा्मी ि/िा युिाहरूिे प्रगवत तथा परिर्ा्महरूको दृष्ष्टिे कुन लचजिाई 
‘सफिता’ ्मान्द्छन्?

हा्मीिे कसिी सहयोग ग्छछौँ तथा प्रभाििाई पक्रन््छौँ?

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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https://yestem.org/tools/the-equity-compass/
https://www.activeimpact.org.uk/support-and-guidance-for-inclusion/
https://makered.org/
https://www.diversci.eu
https://www.diversci.eu
https://www.bluedandelion.org/seeing-what-grows
https://www.ideastore.co.uk/idea-stores
https://www.informalscience.org/multi-generational-stem-makerspaces-affordable-housing-co-designing-model-community
http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-YESTEM-Insight-How-to-set-up-and-run-an-equitable-youth-board.pdf
https://www.smm.org/kaysc
http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/02/2021-YESTEM-Insight-2.8-Authority-Sharing-1.pdf
https://www.bluedandelion.org/beyond-the-binary-zine
https://www.bluedandelion.org/beyond-the-binary-zine
https://www.bluedandelion.org/teach-play-code
https://www.msichicago.org/education/out-of-school-time/science-minors-and-achievers/
https://www.msichicago.org/education/out-of-school-time/science-minors-and-achievers/
https://new.smm.org/educators/justice-toolkit
https://www.bluedandelion.org/ethical-sense-making
https://www.divasforsocialjustice.org
https://www.bluedandelion.org/hands-eyes-zine
http://yestem.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-YESTEM-Insight-1-Equity-Compass-for-ISL-updated-Sept-2021.pdf
https://www.msichicago.org/education/out-of-school-time/science-minors-and-achievers/


प्याक््टटशनिहरूिा लाकग कवचािणीय प्रम्नख प्रश्नहरू

कवचाि किन?

कवचािणीय प्रम्नख प्रश्नहरू

उपयोगी संसाधनहरू / सलङ्िहरू
समतामूलि व्यवहाििो स्नरुआत गन्ननु समतामूलि व्यवहाििो कवस्ताि गन्ननु

1: सा्माजजक न्याय 
्मानलसकता ि संस्ककृ वत 
विकलसत गनु्च

तपाईंको व्िहािको स्मता्मूिक 
सम्ाव्तािाई प्यान्क्टशनिहरू ि 
िीििहरूद्ािा अपनाइने ्मानलसकता 
ि ्मान्यताहरूद्ािा आकाि ध्मल्ने ्छ।

सबै स्टाफिे स्मता तथा सा्माजजक न्यायका ्मुदद्ाहरूबािे साझा, 
गहन स्मझदािी विकलसत गरून् भनी हा्मी कसिी सुवनन्श्चत गन्च सक््छौँ?

हाम्ो संगठनका सबै षिेत्र ि स्तिहरू्मा एउटा स्मािेशी सांगठवनक 
ससं्ककृ वत आत््मसात गरिएको ्छ, अगंीकाि गरिएको ्छ ि यसिाई वनिन्तिता 
टदइएको ्छ भनी हा्मीिे कसिी सुवनन्श्चत गन्च ि जान्न सक्द्छौँ?

पनुर्िचँाि ि ्छिफििाई वनदवेलशत गन्च YESTEM स्मता कम्पासको प्रयोग गनु्चहोस ्1

अपांग युिाहरूलसत स्मािेशी व्िहािका िावग सवक्रय प्रभािका संसाधनहरू 
चेक गनु्चहोस्।2

MakerED बाट स्मता केजन्रित गवतविधधहरू ि दृष्ष्टकोर्हरूका िावग विचािहरू 
खोज्नुहोस्।3

प्यान्क्टशनिहरूका संगठनहरू्मा स्मताको संस्ककृ वत आत््मसात गन्चका िावग 
उनीहरूिाई सहयोग गनवे विविध संसाधनहरूको खोजी गनु्चहोस्।4

्महत्तिपूर््च पेसािाि पुनर्िँचािको सम््मान ि व्िहाि गनवे एउटा सांगठवनक 
संस्ककृ वतको लसज्चना कसिी गनवे्छौँ ि काय्म िाख्न गइिहेका ्छौँ?

के हिेक व्लक्त्मा उनीहरूको व्िहाि्मा स्मािेशी हुने पया्चप्त स्मय, 
संसाधन ि िचनबदध्ता ्छ?

2: सुिक्षित, स्िागतनीय, 
स्मािेशी स्ेसहरू 
सकृजना गनु्चहोस्।

युिाहरूिे सफि संिग्नता ि 
परिर्ा्महरूका िावग सुिक्षित, 
स्िागतनीय ि स्मािेश गरिएको 
्महसुस गनु्च जरुिी ्छ।

हा्मीिे स्मयका साथै कसिी अथ्चपूर््च सम्बधिता विकास ि प्रिध्चन गरििहेका ्छौँ? युिाहरूिे सुिक्षित, स्िागतनीय, सा्मेि नगरिएको ्महसुस गनवे 
र्टनाहरूिाई हा्मीिे कसिी पवहचान, वनगिानी ि सम्बोधन गन्च सक््छौँ?

भचु्चअि लसकाइ्मा ्मानिीयकिर्को दृष्ष्टकोर् बािे पत्ा िगाउनुहोस्।5

सुिक्षित, स्िागतनीय ि स्मािशेी स्थिको सकृजनाबािे पसु्तकाियहरूबाट लसक्नहुोस।्6

एक वकफायती आिासीय परिसि्मा न्स्थत हुने यस makerspace बाट 
प्रेरित हुनुहोस्।7

हाम्ो सेटटङ्ग्मा विक्भन्न युिाहरूिाई के लचजिे सुिक्षित, स्िागतनीय ि 
स्मािेश गरिएको ्महसुस हुन सक्द्छ भनी कसिी पत्ा िगाउने ि स्माधान गनवे?

के कुनै विशेष षिेत्र ्छ जो थप विकास्मा ्मदद्तका िावग ‘िीप िाइभ’ 
बाट िाभान्न्ित हुन सक्द्छ?

3: युिाहरूसँग 
सहभावगतापरू््च तरिकािे 
का्म गनु्चहोस्।

सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरूिे 
अस्मान शलक्त सम्बधििाई चुनौवत टदन, 
युिाहरूको षि्मतािाई सहयोग गन्च तथा 
स्मािेशी सांगठवनक संस्ककृ वतहरूको 
सम्बध्चन्मा ्मदद्त गद्च्छन्।

सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरू कसिी विकलसत गनवे भन्ने बािे लसक्नका िावग 
हा्मीिे कोसँग साझेदारिता गन्च सक््छौँ?

हाम्ो संगठन्मा सह-विजाइन ि सह-उत्पादन कुन सी्मासम््म 
आत््मसात गरिएको ्छ?

एउटा स्मता्मूिक युिा बोि्चको गठन कसिी गनवे भनी लसक्नुहोस्।1

साइन्स म्यजुजय्म ध्मनेसोटा बाट सहभावगतापरू््च यिुा-नेतकृत्िकािी दृष्ष्टकोर्हरूको 
प्रयोग वनम्म्त प्रेिर्ा हालसि गनु्चहोस्।8

युिाहरूसँग अधधकाि साझा गनवे1 बािे ि सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्लसत आबदध् 
प्रविधधहरू बािे थप पत्ा िगाउनुहोस्।5

शलक्त संिचना प्रवत हा्मी कसिी संिेदनशीि हुन सक््छौँ तथा विशेषाधधकािप्राप्त 
स्टाफ ि सहभागीहरूिे एजेण्िा तय नगरुन् ि कथानक्मालथ वनयन्त्रर् नगरुन् 
भनी कसिी सुवनन्श्चत गन्च सक््छौँ।

युिाहरू ि स्थानीय स्मुदायहरूको प्रशासन्मा अथ्चपूर््च भूध्मका 
कुन सी्मासम््म ्छ?

4: पािनपोषर् लशषिर् 
तथा सम्बधिता।

युिाहरूको कल्यार्, संिग्नता 
ि परिर्ा्महरूिाई सहायता 
गन्च हेिचाहपूर््च दृष्ष्टकोर्हरू 
्महत्तिपूर््च हुन््छन्।

हाम्ो सेटटङ्ग्मा विशेष युिाहरूको िावग साँच्चै हेिचाह गन्चका िावग हा्मीिे के 
जान्नु ि गनु्च आिश्यक ्छ?

हाम्ा सबै प्रािधानहरूभरि हेिचाहका विक्भन्न रूपहरूिाई कुन 
सी्मासम््म आत््मसात गरिएको लथयो?

कसिी लशषिर् दृष्ष्टकोर्हरूिे हेिचाहको संकेत टदन सक्द्छन् भनी 
पुनर्िँचाि गनु्चहोस्।5

साइन्स सेन्टिहरू्मा युिाहरूका काय्चक्र्महरूिाई हेिचाह ि सहयोवगतापूर््च 
सम्बधितािे कसिी ्मजबुत बनाउन सक्द्छ भनी विचाि गनु्चहोस्।9हाम्ो सेटटङ्ग्मा हेिचाहपूर््च सम्बधिताहरू कस्ता देष्खन््छन्? हा्मी त्यसिाई थप 

कसिी विस्तारित गन्च सक्द्छौँ?
हाम्ा हेिचाहका दृष्ष्टकोर् कुन सी्मासम््म प्रवतवक्रयात््मक िा 
सवक्रयात््मक लथए?

5: युिाहरूको षि्मता 
ि सा्माजजक काय्चिाई 
वन्मा्चर् ्माफ्च त 
सहयोग गनु्चहोस्।

सा्माजजक काय्च वन्मा्चर्िे युिाहरूका 
षि्मता, परिर्ा्महरू ि प्रभाििाई 
सहयोग गन्च सक्द्छ।

वन्मा्चर् सत्रहरू्मा सा्माजजक काय्च विषयहरूिाई स्मन्न्ित गन्च युिाहरूसँग 
हा्मीिे पिा्मश्चको प्रयोग कसिी गन्च सक््छौँ/गनवे हो?

हा्मीिे कसिी युिाहरूको आिाजिाई बढाउन सक््छौँ ि उनीहरूको 
सा्माजजक काय्च वन्मा्चर्िाई सेटटङ्ग ि काय्चक्र्मभन्दा बावहि बढी व्ापक 
पान्च प्िेटफ्म्च उपिब्ध गिाउन सक््छौँ/ग्छछौँ?

साइन्स म्यजुजय्म अफ ध्मनेसोटा्मा यिुाहरूद्ािा वनर््मतँ STEM न्याय टूिवकट 
हेनु्चहोस्।8

नैवतकतापरू््च अनुभवूत-वन्मा्चर्िाई सहयोग गनवे प्यान्क्टसहरूको पत्ा िगाउनहुोस।्5

सा्माजजक न्यायका िावग DIVAS िे युिाहरूिाई उनीहरूका स्मुदायहरू्मा 
परिित्चन गन्च सहयोग गद्च्छ भन्ने बािे्मा लसक्नुहोस्।10

सा्माजजक वन्मा्चर् युिाहरूका इच्ा ि उनीहरूिे चासो िाख्ने ्माध्मिाहरू 
ब्मोजज्म कसिी बनाउने?

हा्मीिे कसिी युिाहरूिाई उनीहरूका वन्मा्चर्िाई उनीहरूको प्रभाि 
ि/िा नेतकृत्िको विकासका िावग म््रिङ्गबोि्च सिह प्रयोग गन्च सहायता 
गन्च सक््छौँ?

6: पूँजी, सीप ि 
प्रगवतको वन्मा्चर् 
गनु्चहोस्।

पूँजी, सीपहरू ि ्माग्चहरूको प्रगवत 
वन्मा्चर्िे युिाहरूको विकास, विकल्प 
ि परिर्ा्महरूिाई फाइदा पुऱ्याउँ्छन्।

युिाहरूिे उनीहरूका जीिन ि प्रगवतका िावग कुन व्ापक रूप 
चाहन््छन्/जरुिी ्छ भन्ने बािे्मा हा्मीिे कसिी सोध्ने िा काय्च गनवे?

हा्मीिे प्रदान गिेको सहयोगिाई एकिको विपरित विस्तारित, 
दीर््चकालिक प्रािधान ्माफ्च त कुन सी्मासम््म विस्तारित गरियो?

सीपहरू वन्मा्चर्िाई सहयोग गन्चका िावग अन्तर्क्रँया्मा शािीरिक भाषाको 
प्रयोग्मालथ विचाि गनु्चहोस्।5

‘करियि भऱ्याङ’ काय्चक्र्महरूिे NYSci ि म्युजजय्म अफ साइन्स एन् इन्स्रिी 
जस्ता ठाउँहरू्मा युिाहरूका STEM सीपहरू ि प्रगवतिाई कसिी सहयोग गद्च्छ 
भनी पत्ा िगाउनुहोस्।9

हा्मी ि/िा युिाहरूिे प्रगवत तथा परिर्ा्महरूको दृष्ष्टिे कुन लचजिाई 
‘सफिता’ ्मान्द्छन्?

हा्मीिे कसिी सहयोग ग्छछौँ तथा प्रभाििाई पक्रन््छौँ?

यस तालिकािे स्मता्मूिक, स्मािेशी व्िहाि विकलसत गन्चका िावग विचािहरूको सािांश ददँद्छ। यसिे तीन साझेदाि 
makerspaceहरूबाट अतदृ्चष्ष्ट प्राप्त गद्च्छ। अन्न्त्म कोि्म्मा प्यान्क्टशनिहरूिाई उनीहरूका स्ेस्मा स्मता्मूिक व्िहाि 
विकलसत ि आत््मसात गन्च्मा ्मदद्त गनवे थप उपयोगी संसाधनहरूका लिङ्कहरू पवन सा्मेि ्छन्।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै
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https://yestem.org/tools/the-equity-compass/
https://www.activeimpact.org.uk/support-and-guidance-for-inclusion/
https://makered.org/
https://www.diversci.eu
https://www.diversci.eu
https://www.bluedandelion.org/seeing-what-grows
https://www.ideastore.co.uk/idea-stores
https://www.informalscience.org/multi-generational-stem-makerspaces-affordable-housing-co-designing-model-community
http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-YESTEM-Insight-How-to-set-up-and-run-an-equitable-youth-board.pdf
https://www.smm.org/kaysc
http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/02/2021-YESTEM-Insight-2.8-Authority-Sharing-1.pdf
https://www.bluedandelion.org/beyond-the-binary-zine
https://www.bluedandelion.org/beyond-the-binary-zine
https://www.bluedandelion.org/teach-play-code
https://www.msichicago.org/education/out-of-school-time/science-minors-and-achievers/
https://www.msichicago.org/education/out-of-school-time/science-minors-and-achievers/
https://new.smm.org/educators/justice-toolkit
https://www.bluedandelion.org/ethical-sense-making
https://www.divasforsocialjustice.org
https://www.bluedandelion.org/hands-eyes-zine
http://yestem.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-YESTEM-Insight-1-Equity-Compass-for-ISL-updated-Sept-2021.pdf
https://www.msichicago.org/education/out-of-school-time/science-minors-and-achievers/


थप तवविणहरू
उप्योगी परर्योजनाहरू तथा संसाधनहरू

1 अन्तिा्चष्ष्रिय YESTEM (य्नवा समता + STEM) परियरोजनाले अनौपचारिक STEM लसकाइ्मा स्मतासम्बधिी 
्माध्मिाहरूको स्माधान गद्च्छ। उनीहरूको वे्बसाइटिमा स्मता कम्पास, पेसािाि विकास अिसिहरू, एउटा स्मता्मूिक 
युिा बोि्चको गठन गन्चका िावग लसफारिसहरू तथा सह-विजाइवनङ्ग ि शलक्त साझाकिर् जस्ता स्मता्मूिक व्िहािका 
िावग ्माग्चदश्चनिगायत makerspace हरू्मा िागू हुने कैयौँ उपयोगी संसाधनहरू ्छन्।

2 सतक्रय प्रर्ाव यु.के.को ग्िोसेस्टिशायि न्स्थत एक परियोजना हो। उनीहरूसँग अपांग युिाहरूका साथ स्मािेशी 
व्िहाि्मा ्माग्चदश्चन्मा सहयोग वनम्म्त एउटा संसाधनहरूकरो ्बैँक छ, तथा सा्मुदाधयक संगठनहरू्मा स्मािेशी व्िहािहरू 
विकलसत गन्चका िावग पेसािाि विकास िक्च शपहरू पवन प्रदान गद्च्छ। हनेु्चहोस्: https://www.activeimpact.org.uk/
support-and-guidance-for-inclusion/

3 मेकि एज्नकेशन इतनथशएदटिर् (MakerED) युएसए-को क्यालिफोर्नँया्मा न्स्थत ्छ। उनीहरूिे वन्मा्चर्िाई लसकाइ 
िाताििर््मा एकरीकिर् गन्च चाहनेहरूका िावग तालि्म ि संसाधनहरू प्रदान गन्च्मालथ ध्यान केजन्रित गद्च्छन्। 
उनीहरूको वे्बसाइटिमा स्मता-केजन्रित गवतविधधहरू, दृष्ष्टकोर्हरू, लशषिर् तथा अन्य विचािहरूको भण्िाि ्छ।

4 डाइर्समी फे्मवक्भ  (diversci.eu) को विकास विविधता, स्मता ि स्मािेशीकिर्को सहयोगकािी संस्ककृ वतको 
टदशा्मा अगावि बढ्नका िावग विज्ान केन्रिहरू तथा अन्य विज्ान संिग्नता संगठनहरूिाई सहयोग पुऱ्याउन 
Equity@Ecsite group (अब Diversci भवनने) द्ािा गरिएको हो। वे्बसाइटि ्मा एउटा संगठनक्भत्र सबै स्ति्मा 
प्यान्क्टशनिहरूिाई सहायता गन्चका िावग संसाधनहरू ि लसफारिसहरू सा्मेि ्छन् तथा प्यान्क्टसको एउटा 
सम्बदध् स्मुदायका िावग लिङ्कहरू प्रदान गद्च्छ।

5 ्द ब्ल्य्न डाने्डथलयन पेडागरोजजकल जाइन्स िे क्िासरू्म क्भत्र ि त्यसभन्दा बावहि सा्माजजक रूपिे न्यायपूर््च 
लशषिर् व्िहाििाई सहायता गनवे खुिा रूप्मा उपिब्ध संसाधनहरू सकृजना गन्चका िावग सहकािी शोध ि किाको 
ध्मरिर् गद्च्छ। लशषिादाताहरूद्ािा ि वनम्म्त विजाइन गरिएको जाइन्स्मा makerspace व्िहािलसत सम्बम्धित 
अन्तदृ्चष्ष्टहरू ि विचािहरू ्छन् जस्मा सा्मेि ्छन्:

• भचु्चअि लसकाइका िावग ्मानिीयकिर् दृष्ष्टकोर्हरू (सुिक्षित ि स्मािेशी स्ेसहरू अनिाइन सकृजना गनवे)

• इन्टिजेनेिेशनि लशषिर् ि लसकाइ (सहभावगतापूर््च दृष्ष्टकोर्हरूलसत गाँलसएका प्रविधधहरू)

• लशषिर्का पषिहरू जस्तै भाषाको प्रयोग तथा लशषिाथथीहरूिाई भािनात््मक तथा संज्ानात््मक सहायता गना्चिे कसिी 
हेिचाहको सङ्केत टदन््छ (‘पढाऊ, खेि, कोि’)

• िाताििर्को वन्मा्चर् गन्च्मा शािीरिक भाषाको प्रयोग तथा सीपहरू वन्मा्चर््मा यसिे पानवे प्रभाि

• ‘नैवतक वििेक-वन्मा्चर् ि विस्तकृत STEAM लसकाइ’िाई कसिी सहायता गनवे
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थिलहरू र का्य्यक्रमहरूलाई प्ेररत गनवे

6 Makerspaces हरू जहाँ न्स्थत ्छन् वतनीहरूिे को स्िागतनीय ्छ भन्ने बािे शलक्तशािी सन्देश पठाउन सक्द्छन्। 
पुस्तकाियहरूिाई प्रायः सुिक्षित, स्िागतनीय ि स्मािेशी स्थिहरूको रूप्मा हेरिन््छ। द आइविया वे्बसाइटि तथा 
यस सिकािी पकृष्ठमा यु.के.का makerspaces आयोजजत गनवे पुस्तकाियहरूका सूचीहरू ्छन्।

7 एउटा नयाँ परियोजनािे युएसए-को उत्िपूि्च्मा न्स्थत एउटिा तकफायती आवासीय परिसिमा क्स्थत एउटा साँच्चै 
पहुँचयोग्य, बहु-पपँढी तथा स्मुदाय-आधारित makerspace विकलसत गददै्छ।

8 यसो गन्चका िावग ध्मनेसोटाको साइन्स म्युजजय्म्मा तकट्िटिी एन्डिसन य्नि साइस सेन्टिि (KAYSC) को सहभावगतापूर््च, 
युिा-नेतकृत्िकािी दृष्ष्टकोर्हरू ्माफ्च त युिाहरूको सशलक्तकिर् गनवे अक्भयान ्छ। KAYSC िे युिा षि्मतािाई सहायता 
गन्च तथा युिाहरूिाई उनीहरूद्ािा चासो िाष्खने ्माध्मिाहरूबािे परियोजनाहरू सकृजना गन्च प्रोत्सावहत गन्च्मालथ बलियो 
जोि पवन ददँद्छ। यस्तो गवतविधधको एउटा उदाहिर् उनीहरूको STEM जन्स्टस टूिवकट हो।

9 ‘करियि भऱ्याङ’ काय्चक्र्महरू, जस्मा स्ुमदायका युिाहरूिाई विज्ान केन्रिहरू ि सङ्ग्ाहाियहरू्मा गवतविधध गन्च, 
सीपहरू वन्मा्चर् गन्च ि STEM ्मा ि यस ्माफ्च त युिाहरूको प्रगवतिाई सहायता गन्च तालि्म प्रदान गरिन््छ। न्युयोक्च को 
क्िीन्स्मा NYSci साइन्स करियि ल्याडि ि म्युजजय्म अफ साइन्स एन् इन्स्रिीको साइन्स अफ माइनस्भ एन्ड अथचर्स्भ 
काय्चक्र्म (लशकागो्मा) यस्ता दुईटा काय्चक्र्महरू हुन्। यी काय्चक्र्महरूको ्मूल्याङ्कनिे उनीहरूद्ािा सीपहरू ि प्रगवतिाई 
सहायता गनवे तरिकाको पवहचान ्मात्र ैगिेको ्ैछन, अवपत ुहिेचाह ि सहयोगपरू््च सम्बधिता उनीहरूको सफिताको चाबी हो।

10 फििि्च एउटा सा्माजजक न्याय makerspace हो जसको सह-सकृजना रिकुिीन, न्ययुोक्च ्मा स्थानीय स्मदुायसगँ गरिएको हो 
ि सामाजजक न्यायका लातग DIVAS द्ािा सञ्चालित ्छ, जसको ध्यान युिा ि ियस्कहरूिाई उनीहरूका स्मुदायहरू्मा 
परिित्चन ल्याउन सहायता गनु्च ्मालथ ्छ।
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शब्दावली
्यस शब््दावलीले ्यस प्नतवे्दनमा प््युति शब््दहरूलाई Making Spaces परर्योजनामा बुभझएको र प्ासनङगक 
रहेको रूपमा पररभानित गरेको छ। तपाईंले थप पररभािाहरू सामाजजक पररवत्यनलाई सहा्यता गनवे उ्द्े्द्च्य रहेको 
हाम्ो अनलाइन शब््दावलीमा पाउन स्टनुहुन्छ: https://m4kingspaces.org/glossary/

Makerspace: एउटा अनौपचारिक बहुउददे्श्यीय साइट हो जसको विजाइन उपकिर्हरूका साथ िा वबना नै 
सहयोवगतापरू््च व्ािहारिक लसकाइ ि सकृजनशीि उत्पादनको िावग गरिएको ्छ। यी निोन््मषेी लसकाइ स्सेहरूिे 
प्राविधधक, वनजी, सा्ुमदाधयक तथा सा्माजजक िक्षयहरूको सम्बोधन वनम्म्त सा्मग्ी, सीप तथा विचािहरू साझा 
गनवे अिसि प्रदान गद्च्छन्।

STEM: साइन्स, टेक्नोिोजी, इन्न्जवनयरिङ्ग ि ्मेथ्मेटटक्स-को संक्षिप्त रूप।

अल्पसंख्यिीिकृ तूः यस्ता ्मावनसहरू, संस्ककृ वतहरू ि स्मुदायहरू जो बवहष्ककृ त ्छन्, िन्ञ्चत ्छन् ि प्रभुत्िशािी तथा 
विशेषाधधकािप्राप्त हुनेहरूद्ािा सी्मान्त्मा धकेलिएका ्छन्। यस शब्दिे जावनबुक्झकन यस्ता पदहरू ि अिस्थाहरू 
सकृजना गन्च्मा प्रभुत्िशािी/विशेषाधधकाि प्राप्त हुनेहरूको भूध्मका तफ्च  ध्यानाकर्षँत गद्च्छ।

षिमता: युिा व्लक्तको उनीहरूको आफ्नो लसकाइ ि जीिन्मा काय्च गनवे षि्मता, जसिे उनीहरूको वन्मा्चर््मा उनीहरूद्ािा 
अनुभि गरिने स्िाध्मत्िको भािना ि ‘आिाज’ को सी्मासम््मिाई पवन जोि्द्छ।

पूँजीूः यसिे सांस्ककृ वतक, सा्माजजक, आर्थँक, ि सांकेवतक स्िरूप्मा स्मेत संसाधनहरू, ज्ान, अनुभिहरू, व्िहािहरू, 
तथा सम्बधिहरूका विविध रूपहरूिाई इङ्वगत गद्च्छ।

प्रभ्नत्विािीूः स्माज्मा सबैभन्दा धेिै शलक्त, विशेषाधधकाि तथा वनयन्त्रर् िाख्ने व्लक्तहरू, संगठनहरू ि स्मुदायहरू।

प्याक््टटशनिूः यस्तो व्लक्त जसिे makerspace क्भत्र का्म गद्च्छ (िेतन लिएि िा एक स्ियंसेिकको रूप्मा) तथा 
संगठनक्भत्र सहभागीहरूिाई सहयोग गन्च्मा सवक्रय रूपिे संिग्न हुन््छ। उदाहिर्ाथ्च, एक प्यान्क्टशनििे makerspace 
काय्चक्र्म सञ्चािन गन्च सक्द्छ, सहभागीहरूिाई उनीहरूको वन्मा्चर् काय्च्मा ्मदद्त गन्च सक्द्छ ि/िा उनीहरूआध्याम्त््मक 
सन्दभ्च्मा का्म गन्च सक्द्छन्।

महत्तवपूणनु नागरििताूः सा्माजजक ्मुदद्ाहरूको स्मझदािी जसिे युिाहरूिाई जानकािीयुक्त विकल्पहरू िोज्न सषि्म 
बनाउँद्छ। सा्माजजक काय्चब्मोजज्म स्मुदाय्मा सकािात््मक परिित्चनहरू गन्चका िावग गरिने काय्चभन्दा एक पाइिो ्मुवन।

महत्तवपूणनु (पेसावाल) कवचािणीय व्यवहािूः स्मता तथा सा्माजजक न्यायिाई सहायता गन्चका िावग पेसािाि व्िहािप्रवत 
दृष्ष्टकोर्हरू जस्मा व्लक्तको आफ्नै यो त यस्तै हुन््छ भन्ने व्लक्तगत तथा सा्माजजक धािर्ा ि व्िहािहरूिाई प्रश्न गनु्चलसत 
सम्बदध् ्छ ि शलक्त, विशेषाधधकाि तथा अत्याचािलसत सम्बम्धित ्छ।
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मागनुहरूूः युिाहरूको अगाविको जीिनको सुरुआत स्थििाई, अल्पािधधक (अथा्चत, तत्काि अका्च पाइिाहरू ि अनुभिहरू) 
देष्ख लिएि दीर्ा्चकालिक जीिन िक्षयहरू ि परिर्ा्महरूिाई इङ्वगत गद्च्छ।

क्शषिणूः लशषिर् तथा लसकाइका व्िहािहरू। उदाहिर्ाथ्च, हेिचाहपूर््च लशषिर् ती हुन् जसिे युिाहरूिाई उनीहरूको 
कल्यार्, प्रगवत तथा सकािात््मक परिर्ा्महरू प्रदान गन्च भािनात््मक, सांस्ककृ वतक तथा आध्याम्त््मक रूपिे सहायता गद्च्छ।

श्वेत कवशेषासधिािूः ्मावनसहरूको सेतो िर््चका कािर्िे ्मातै्र उनीहरूिाई टदइएका प्रवतिादिवहत तथा अनार्जँत 
फाइदा, अधधकाि, िाभ अवन विकल्पहरू। सा्मान्यतया श्िेत ्मावनसहरूिे यस्ता विशेषाधधकािको प्रयोग त्यसबािे अिगत 
नभइकन गद्च्छन्।

समताूः आिश्यकताब्मोजज्म स्ोतहरूको क्भन्न प्रािधान, हिेकिे उनीहरूिाई सफि हुनका िावग जे चावहन््छ त्यो प्राप्त 
होस् भनी सुवनन्श्चत गनु्च “खेिको ्मैदानिाई स्मति पािेि” हिेकिाई सा्माजजक न्यायको नजजक िैजाने सवक्रय प्रवक्रयाको 
भाग। यस दृष्ष्टकोर्िे स्मुदायहरूिाई आिश्यकताको वहसाबिे क्भन्न रूप्मा व्िहाि गद्च्छ, उदाहिर्ाथ्च स्माजद्ािा 
अल्पसंख्यकरीककृ त िा बवहष्ककृ त भएका कािर् बढी आिश्यकता हुनेहरूिाई बढी संसाधनहरू प्रदान गरिनु।

समानताूः स्मुदायहरूलसत एकैनासे व्िहाि गनवे दृष्ष्टकोर्, उदाहिर्का िावग, सबैिाई स्मान संसाधन ि अिसिहरू 
प्रदान गनु्च।

समावेश/समावेशी व्यवहािूः यस्ता प्रवक्रया ि व्िहािहरू जसिे ्मावनसहरू जस्ता ्छन् त्यसिाई ्महत्ति ि सम््मान 
टदन चाहन््छ, उनीहरूका आिश्यकताहरू पूिा होउन् भन्ने सुवनन्श्चत गददै उनीहरूसँग गरि्मा ि हेिचाहपूर््च व्िहाि 
गद्च्छ, तथा उनीहरू वबनाकुनै हावन िा बाधा सवक्रय ि स्मान रूपिे सहभावगता गन्च सकुन् भनी अन्यायपूर््च प्रर्ािीहरू, 
व्िहािहरू ि बाधाहरूिाई हटाउन चाहन््छ।

सामाजजि िायनुूः सा्माजजक परिित्चन, खासगरि सा्माजजक न्याय िा सा्माजजक कल्यार्को स्मथ्चन्मा गरिन ेकाय्चहरू्मा 
संिग्न हुने युिाहरूको षि्मता।

सामाजजि न्याय/सामाजजि रूपले न्यायोसचतूः सम्पक्त्, अिसि, विशेषाधधकाि, सम््मान तथा परिर्ा्महरूको 
बाँिफाँिसम्बधिी शलक्त सम्बधििाई रूपान्तरित गनवे तथा स्माज्मा अन्यायहरूिाई हटाउने प्रवक्रया ि परिर्ा्महरू। 
यी दृष्ष्टकोर्हरूिे अन्यायहरू उत्पादन गनवे ि जािी िाख्ने ढाँचा, व्िहाि ि सम्बधिहरूको पवहचान गन्च ि चुनौवत 
टदन्मालथ ध्यान टदन््छन्।
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स्वीकृतिहरू
Making Spaces परियोजनाको चिर् 1 ियि्स िजजस्टि 
फाउने्शनबाट प्राप्त कोष तथा तीन makerspaces 
सँग हाम्ो साझेदारिता ्माफ्च त सम्ि हुन सक्यो जसका 
प्रयासहरू ि योगदान यस परियोजनाका िावग अत्यन्तै 
्मूल्यिान लथए। स्मग् टी्मिाई हार्दँक धन्यिाद ्छ:

‘समु्दा्य’ Makerspace

‘निजजटिल’ Makerspace

‘्युननभर्सँटिी’ Makerspace

Makerspace सत्रहरू विजाइन ि विकलसत गिेका अवन 
हा्मीसँग उनीहरूको व्िहाि, अनुभि तथा अन्तदृ्चष्ष्ट 
साझा गिेका सबै प्यान्क्टशनिहरूिाई धन्यिाद ्छः

असा ्माक्च

क्िािा ्माइक

िट िाचेि

वफओना सािा

ज्याक सािाह

युिा सह-शोधकता्चहरूसँग का्म गनु्च सुखद िह्यो जसिे 
उत्ककृ ष्ट का्म गिे तथा स्मता्मूिक व्िहािको बुझाइ्मा 
उल्िेखनीय स्ति देखाए अवन makerspace काय्चक्र्महरू 
विकलसत गन्च िचनबदध्ता देखाए। हा्मीसँग का्म गिेका 
सबै युिाहरूिाई साथै हा्मीिाई ्छद््मना्म प्रदान गिेका 
वनम्न व्लक्तहरूिाई धन्यिाद टदन चाहन््छौँ:

कािु्म ्मटटल्डा

कािकोस् टोिेस ्माया

क्िाउि 10 ्माइक

दिे ्मशरू्म

एइिीन नोफ्फरी

फ्याङ्क ओस्कि

गै्मावनया फ्ान्के

आइजेक िाल्फ

कािेन

हाम्ा बाह्य सल्िाहकाि बोि्च सदस्यहरूिाई धन्यिाद 
जसिे हाम्ो का्मको जानकािी्मा ्मदद्त गिेः

आना ्मारिया िाध्मिेज

आना बि्च

आइसे ईनान

एिना टान

हीथि वकङ्ग

केट रिेरिूक

वक्म फोआिे

नेटरिस गाम्स्कन्स

शीिीन भोस्सोगी

हाम्ा कोषदाता ियि्स िजजस्टि फाउने्शन, 
ि विशेषगरि टटिम श्स्लङ्ग्सबाइ िाई धन्यिाद।

यस प्रवतिेदन्मा प्रयुक्त फोटोग्ाफहरूको स्मन्िय 
ध्मिाउन्मा ्मदद्त गनु्चभएका सबिैाई धन्यिाद, विशषेगरिः

अिान हे्मि (ahphoto.co.uk)

एट वक्रएटटभ एजेन्सी (eight.org.uk)

िाफेिा टेक्सेरिया ओसािे

यस प्रवतिेदनको विजाइन तयाि गनवेहरूः  
क्याभेनविश विजाइन एन् एिभटा्चइजजङ्ग 
(cavendishdesign.co.uk)

यस प्रवतिेदनिाई वनम्न प्रकाििे उदध्रित गन्च सवकन््छः

आच्चि, एि., िेविट, जे., फ्रीिम्यान, ई., थो्मस, के. 
(2022)। Makerspaces ्मा युिाहरूसँग स्मता्मूिक 
व्िहािको विकास Making Spaces परियोजनाबाट 
विचाि तथा केस अध्ययनहरू िन्नः युवनभर्सँटी 
किेज िन्न।

Makerspaces मा युवाहरूसँग समानताको व्यवहार ववकससत गर्दै

> 92





Making Spaces परियोजनािाई ियि 
िजजस्टि फाउने्शनद्ािा कोष प्रदान गरिएको हो।

m4kingspaces.org/
www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/centre-
sociology-education-and-equity/making-spaces

 @m4kingspaces

 m4kingspaces

Foundation

https://m4kingspaces.org/
https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/centre-sociology-education-and-equity/making-spaces
https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/centre-sociology-education-and-equity/making-spaces
https://twitter.com/m4kingspaces
https://www.instagram.com/m4kingspaces/?hl=en
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