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અ ુ મ 

 

 

 

 

 

 

Abbreviation 

મ 
 

િવષય પાના ન.ં 

 
૧ 

 
Abbreviation 

 
૦૩ 

 
૨ 

 
શાળા ણુો સવ  

 
૦૪ 

 
૩ 

 
શીખવા-શીખવવાની પ િતઓ 

 
૧૨ 

 
૪ 

 
િશ ણ મહિષના િવચારો 

 ૨૪ 
 

 
૫ 

 
યા મક સશંોધન 

 
૩૧ 

 
૬ 

 
બાલ મનોિવ ાન 

 
૪૩ 

 
૭ 

 
ફ ઝકલી ચેલજડ બાળકો ુ ંિશ ણ   

 ૫૦
  

 
૮ 

 
અસરકારક વગ યવહાર 

૫૮ 

 
૯ 

 
મા ભૃાષા ુ ંિશ ણ 

૬૨ 

 
૧૦ 

 
સદંભ અને ઝે ટશન 

૬૬ 
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GCERT : Gujarat Council of Educational Research and Training 

SIE : State Institute of Education 

TE : Teacher Education 

C & E : Curriculum and Evaluation 

R & I : Research and Innovation 

P & L : Publication and Library 

ICT : Information and Communication Technology 

MHRD : Ministry of Human Resource Development 

NCERT : National Council of Educational Research & Training 

NUEPA : National University of Educational Planning & Administration 

NCTE : National Council of Teacher Education 

RIE : Regional Institute of Education 

WRC : Western Regional Committee 

CCRT : Centre for Cultural Resource & Training 

GOI : Government of India 

CSS : Centrally Sponsored Scheme 

TEAB : Teacher Education Approval Board 

GOG : Government of Gujarat 

NGO : Non Government Organization 

DPC : District Project Coordinator 

DIET : District Institute of Education & Training 

BRC : Block Resource Centre 

CRC : Cluster Resource Centre 

શાળા ણુો સવ 
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 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ સરકાર ીના શાળા ણુો સવના અ ભગમ/અ ભયાન  

ગેની પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૧૫ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુથ ચચા તથા કસ ટડ  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ ણુો સવ 

અ ભયાનની  પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને 

ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ 

મા હતગાર  કરશે તથા ણુો સવની અગ યતા અને મહ વ પર િવશેષ ભાર આપશે.  

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 

 

 

 

 

શાળા ણુો સવ 
આપ ુ ં જુરાત, આગ ુ ં જુરાત, ઉ સવિ ય જુરાત, જય જય જુરાત....... 
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ભારખમ ૂ યાકંનલ ી, ણુાકંનલ ી, િવષયને પણ સમાજલ ી લોકભાગીદાર  થક  સાવ 
સહજ ર તે ઉ સવના ંસદંભમા ંલઇ. આપણી સરકાર ારા ાથિમક િશ ણની લા ણકતાઓ, બૂીઓ, 
ખામીએ ણી.પીછાણી, સા ુ હક ચતન થક  ઉપચાર કર . ે ઠના તરફ આપણી ગિતને વેગ 
આપવાનો કાય મ એટલે ણુો સવ....... 

િશ ણ એ િનરંતર ચાલતી ્યા છે. સમાજ અને તેના િવકાસના ંસદંભમા ંકાળ મે કટલાય 
પ રવતનો આ યા છે. પ રવતન એ િવકાસ ુ ંચાલકબળ છે. યાર  એ થાય ક- 

ુ િનયા રોકટગિતએ િવકાસ કર  રહ  છે. દરક િવષયમા ંિનત-નવા સશંોધનો થયા કર છે. તેમા ં
આપણા દશ ુ ં થાન ા ં? 

આપણા રા ય ુ ં દશ સાથે િવકાસના સદંભમા ં તેમાયં શૈ ણક યોગદાન કટ ુ?ં અને ખાસ 
કર ને ઉ ચ િશ ણની િવકસતી જતી િતજોમા ં ાથિમક િશ ણ ુ ંમહ વ યાર વીકારાયે ુ ંછે યાર 
તેમા ંઆપ ુ ં થાન ા ં? 

 

આપણી ાથિમક શાળાઓમા ંબાળકોના ંસવાગઁી િવકાસની રુતી તકો ઉપલ ધ છે? ુ ંઆપણી 
શાળાઓ ુ ંસં થાક ય માળ ુ ંતમામ શ  ભૌિતક િુવધાઓ સાથે સમયને સુગંત છે ? ણુવ ા સાથે 
સવાગઁી િવકાસ થાય એ ર તે ુ ં શૈ ણક પ રવતન થ ુ ં છે ? સરકાર ીની અપે ા જુબ ાથિમક 
િશ ણ ે ે મહ મ નાણાકં ય ોત (બ ટ)ની ફાળવણી છતાયં અપે ત પ રવતન શ  બ ુ ંછે? 

ઉપર જુબની અપે ાઓ સતંોષવા દુ સરકાર ી તેમજ તેને સલં ન તમામ િવભાગો ઉદા. 
તર ક એસએસએ / જ લા પચંાયતો / તાલીમ ભવનો / સીઈઆરટ  / એનસીઇઆરટ  / આરો ય 
િવભાગ / કલેકટરકચેર  તેમજ વન િવભાગ / તરરા ય સં થાઓ / િુનસેફ / એન ઓ મારફત 
તમામ ય નો કરવામા ંઆવે છે. 

શાળાઓ તમામ સસંાધનોથી ભર રૂ છે. િશ કો સધન તાલીમ થક  સ જ થયા છે. 
લોકભાગીદાર થી શાળાઓની થાિનક જ રયાતો રૂ  થઇ રહ  છે. છતાયં ાકં ાકં હ ુય કચાશ છે. 
સમય સાથે કદમ મેળવવામા ંઝડપ હ ુય ધીમી છે. વાચન,  લેખન, ગણન તેમજ ે  / ગ ણત 
િવ ાનમા ંઆપણા બાળકો અપે ત દખાવ કર  શ ા નથી. યાર આપણી શાળાઓ આ પધા મક 
ગુમા ં હ ુય સમાજ અને દશ માટ આશા ુ ં કરણ બની રહ તે જ ર  છે. ાથિમક િશ ણ યે 

સમાજની ઉ ચ અપે ાઓ છે અને એ આપણા લોકશાહ  દશના ંઆદશ નાગ રકોના ંધડતર માટ જ ર  
પણ છે. 

િશ ણની ણુવ ા માટ આપણી સરકાર સતત ચિતત છે. શાળા વેશો સવ, ણુો સવ, 
ખેલમહા ુ ંભ કવા યાપક સરકાર  કાય મો શૈ ણક ણુવ ામા ંવધારો કરવામા ંમદદ પ થાય છે. 

ણુો સવ એ ણુવ ા ધુારણા માટનો એક એવો આગવો કાય મ છે ની િવશેષતાઓ નીચ ે
જુબ ગણાવી શકાય. 

 દુ ુ યમં ી ી / તમામ માનનીય મં ીઓ / પદાિધકાર ઓ / ઉ ચ ક ાના તમામ 
આઇ.એ.એસ. / આઇ.પી.એસ / આઇ.એ .્એસ. અિધકાર ીઓ આ કાય મમા ંસામેલ 
થાય છે. 



6 
 

 િવઘાથ ઓ / શાળા / િશ કો / SMC ના ંસા ુ હક ય નો ુ ં ૂ યાકંન થાય છે. 
 શાળાઓ ુ ં ેડશન કર  વગ કરણ થાય છે. 
 િવઘાથ ઓને ે ઠ ક કિન ઠ દખાવ થક  િશ કોની શૈ ણક કામગીર ુ ં ૂ યાકંન થાય 

છે.  
 િવઘાથ ઓની િવષયવાર અપે ત મતાઓની િસ ઓ ગિત ક કચાશ ણી શકાય 

છે. 
 સસંાધનોના ંઉપયોગની િવગતો ણી શકાય છે. 
 બાળકોના વા ય, ટુવોના ંધડતર િવશે ણી શકાય છે. 
 સરકાર ીની ેરક યોજનાઓ વી ક મ યા ્   ન ભોજન, શાળા આરો ય ચકાસણી 

તેમજ નાણાકં ય સશંાધનોની બળવણીના ં ે ઠ ઉપયોગની િવગતો મેળવી શકાય છે.  
 િશ ક / િવઘાથ ઓની કચાશ ૂર કરવાના પગલા િવચાર  શકાય છે. ઉદા. તર ક 

સકં લત ઉપચારા મક િશ ણ કાય મ 
 ભિવ યમા ંઆપવાની થતી નીડબેઝ તાલીમ અને તાલીમના ંિવષયો ણી શકાય છે. 
 કટલીક સામા ય ૂઝંવણો ગે ુ ંમાગદશન તથા ેરણા થળ ઉપર જ મળ  રહ છે. 
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૧.  ાથના સમેંલન 

૨.  ક ટૂર ઉપયોગ 

૩.  શૈ ણક વાસ 

૪.  રમતો સવ 

૫.  રા ય તહવાર 

૬.  મ યા ્  ન ભોજન 

૭.  શાળા આરો ય તપાસણી 

૮.  શાળા લાઇ ેર  

૯.  પાઠય ુ તકો, વઅ યયનપોથી, યોગપોથી અને નકશાપોથીના ઉપયોગની િવગત 

૧૦. ગ ણત-િવ ાન દશન, ઇકો કલબની િૃ ઓની િવગતો 

૧૧. પાઠય ુ તકોમા ંદશાવેલ િવષયવાર ો ટ 

૧૨.  ઉ ચ શૈ ણક સં થાઓ 

૧૩.  સાં િતક કાય મો 

૧૪. વગ અને િવઘાથ ઓની વ છતા 

૧૫. ટ ચગ - લિનગ મ ટર ય સ 

૧૬. વાલી સપંક 

૧૭. શૈ ણક સિમિતઓ 

૧૮. ાથિમક શાળાના ઓરડાઓ 
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ણુો સવઃ કસોટ  પ  (ન નૂો) 
િવષય જુરાતી 

નામઃ       વગઃ     ન.ં     

શાળા ુ ંનામઃ            

તા કુોઃ       જ લોઃ       

તાર ખઃ       િનર કની સહ ઃ      

ુલ ણુઃ ૧૫  િવભાગ- ૧    ૫ ણુમાથંી મેળવલ ણુઃ    પર કની સહ ઃ   

            િવભાગ-૨    ૧૦ ણુમાથંી મેળવેલ ણુઃ    પર કની સહ ઃ  
  

િવભાગ ૧ તુ લેખન        ુલ ણુઃ ૫ 
ઃ ૧ ફકરા ુ ં તુલેખન કરો.       (૫ ણુ) 

           
            
            
            
            
           

િવભાગ ૨ અથ હણ     ુલ ણુઃ ૧૦ 
ઃ ૨  નીચેની વાતા વાચંો અને તેની નીચેના સવાલોના મા યા જુબ જવાબ લખો. 

 સા  ુછે તે કર ુ.ં 
મારા િશ ક અમારા વગમા ં છૂ ુ,ં 'સા ુ ંછે તે કર ુ.ં' તમારા મત ેઆનો અથ ુ ંથાય ? 
અમાર આ િવષય ઉપર એક િનબધં લખવાનો હતો અને તનેે પોતાના વનમા ંઉતારવાનો હતો. 
મ મારા માતા-િપતા અન ેદાદ  સાથે વાત કર . તેમણે મન ેસરસ જવાબો આ યા પણ મને લા ુ ંક 

ુ ંતે વાતોને મારા વનમા ંઉતાર  નહ  શ ુ.ં ુ  ંિનબધં લખવાનો ય ન કરતો હતો યાર માર  નાની બહન 
પાએ મને છૂ ુ,ં 'ભાઇ, ુ ં ુ ંકર છે?' 

'સા ુ ંછે તે કર ુ'ં - નો માર મતે ુ ંઅથ છે તે િવષય ઉપર િનબધં લખવાનો છે. 
પા હસી પડ . તેણે ક ુ,ં 'અર, એ તો સરળ છે.' 

આ નાની છોકર ને ુ ંખબર પડ એમ િવચાર ને મ ક ુ,ં 'ભલે, તો ુ ંમને જવાબ આપ.' 
'સા ુ ં છે તે કર ુ ં એટલે ુ ુ ંબીજનો અને િમ ો સાથે હળ મળ ને રહ ુ.ં મ મીની વાત માનવી. 

ારય ૂ ુ ં ના બોલાય. બૂ ફળ અને શાકભા  ખાવા. રોજ નાહ ુ.ં વીજળ  અને પાણીનો બગાડ ાર ના 
કરવો અને ારય કડવા વચનો ના કહવા.ં' 

મ આ યચ કત થઇને માર  નાની બહન તરફ જો ુ.ં પછ  ુ ં બૂ શુ થઇ તેને વળગી પડયો. 
પાએ ફ ત મારા એક અધરા સવાલનો જ જવાબ નહોતો આ યો પરં  ુતેણે કહલી બધી જ વાતોને ુ ંમારા 
વનમા ંપણ ઉતાર  શ ુ ં તેમ હતો. સારો યવહાર કરવાનો, ૂ ુ ં નહ  બોલવા ુ,ં વ છ અન ેતં ર ત 

રહવા ુ ંઅને ારય કડવા ંવચનો નહ  બોલવાના ં- બસ માર આટ ુ ંજ કરવા ુ ંહ ુ.ં 
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યાર મ િનબધં લ યો યાર તેમા ં પા અને મારા સવાલનો  ર તે જવાબ આ યો હતો તેની વાત 
પણ લખી હતી. મને િનબધંમા ંસૌથી વધાર ણુ મ યા અને મારા િશ ક ઉપર લખે ઃુ ' પાને પણ સૌથી 
વધાર ણુ આપવા.' 

નીચેના િવક પોમાથંી સાચા િવક પ ઉપર ખરાની િનશાની કરો.   
૧.  િવઘાથ એ કોને જવાબ છૂયો નહ  ? 

 

(અ)  તેની બહનન ે
(બ)  તેના ંમાતા-િપતાન ે
 

(ક)  તેના િશ કને  
(ડ)  તેના ંદાદ ન ે

૨.  િશ ક િવઘાથ ને સૌથી વધાર ણુ આપવા ુ ંએક કારણ એક પણ હ ુ ંક ... 
 

(અ)  તેમન ેિવઘાથ ની બહન ગમી ગઇ. 
(બ)  તેમને િવઘાથ ની ામા ણકતા ગમી 
(ક)  િવઘાથ ને જવાબ કવી ર તે મ યો તે તેમને ણ ુ ંહ ુ.ં 
(ડ)  તેમણે િવચા  ુક િવઘાથ  આ વાત પોતાના વનમા ંઉતાર  શકશ.ે 

૩.  િવઘાથ ને તેની બહનનો જવાબ શા માટ ગ યો ? 
 

     (અ)  તેણે કહલી વાતો વનમા ંઉતારવી સહલી હતી. 
(બ)  તે આમ પણ તેણે કહલી માતો કરતો ન હતો. 
(ક)  તે ણતો હતો ક તેને આ જવાબ માટ ધણા સારા ણુ મળશ.ે 
(ડ)  બી ુ  ંકોઇ આવો સરસ જવાબ આપી શ ુ ંન હ ુ.ં 
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શાળાની ઉ ૃ ટ ણુવ ા સદંભ આપણી શૈ ણક અ ભ ય ત  

આપની શાળામાં યો તી િૃ ઓ િવશે આપના િવચારો ન ધો. 
 

૧. આજ ુ ં લુાબ, આજનો દ પક આપની શાળામા ંકઇ ર ત ે યોજો છો ? 
            
             

૨. ૂ યવિધત િૃ ઓ અ યપા , રામહાટ, ખોયા-પાયા વગેર માટ ુ ંઆપ ુ ંઆયોજન જણાવો. 
            
             

૩. બાળકોની દિનક હાજર  ૧૦૦% જળવાઇ રહ ત ેમાટના ંઆપના ય નોની ન ધ કરો. 
            
             

૪. ણુો સવ સદંભ િવષયવાર ૂ યાકંન માટની પેપર ટાઇલનો ઉપયોગ કર  એકમકસોટ  ગેનો 
આપનો અ ભ ાય આપો. 

            
             

૫. વાચન, ગણન લેખન (ઉપચારા મક િશ ણ) માટના ંટ .એલ.એમ. ની યાદ  આપો. 
            
             

૬. ઇકો કલબ તગત તમ ેકરલ વા તિવક િૃ ઓ ન ધો. 
            
             

૭. "એડ ટસ' ન ધપોથી લેખનમા ંતમન ેસૌથી વ  ુ ુઝંવતા િવધાનોની યાદ  આપો. 
            
             

૮. શૈ ણક વાસ અન ે ો ટ વકના ંિવષયવ નુ ેઅ બુિંધત ઉદાહરણ ન ધો.  
            
             

૯. ણુો સવમા ંવષ ૨૦૧૩-૧૪ માટ બાળકોના ં ે ઠ દખાવના ંસદંભ કઇ કઇ ૂ યલ ી િૃ ઓ 
કરાવી શકાય. 

            
             
 
 
 

૧૦. આપની શાળામા ંઆવતા સામાિયકોની યાદ  લખો તેમાનંા તમ ેવાચેંલ એકાદ કરણ િવશ ેઆપનો 
અ ભ ાય આપો. 
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૧૧. ણુો સવ કાય મની સફળતા માટ આપના ચૂનોની ન ધ કરો. 
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શીખ ુ ંઅને શીખવ ુ ં
 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ િશ ક અને િવ યાથ ની શીખવા-શીખવવાની 

પ િતઓ ગેના ુ ાઓને ણશે.  

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ાવ લ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન 

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ લિનગ 

ટાયલ ગેની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. શીખવા અને શીખવવાના 

િસ ાતંોની િવ તૃ સમજ આપશે. જ ર જણાયે સામાની અ ુ ળૂતા જુબ “લિનગ ટાયલ” 

ાવ લનો ઉપયોગ પણ તાલીમાથ ઓ સાથે કરશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાને 

આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  

કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને 

ચચા ના ંમા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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XLBJ]\ v XLBJJ]\ 
 VF56F\ AF/SM DM8F EFU[  5 YL 14 JIH}YGF\ CMI K[P T[DGL Z]lRVM K[ v B[,S}N4 
AM0" 5Z ,BJ]\4 N[SFZM SZJM4 HFT[ SZJ]\4 NZ[S JFTDF\ ;JF, 5}KJM4 H,NL h30J]\ v H<NL 
E[UF YJ]\4 V[S ALHFGL DNN DF\UJL VG[ V[S ALHFG[ DNN SZJL4 ;FRL JFT SC[JL4 lX1FSGL 
GS, SZJL4 5MTFGL ZDTGL IMHGF 30JLP lD+M ;FY[ ZDJ]\4 VF;5F;GL HF6SFZL 
D[/JJL H[ SZ[ K[ T[G[ ;FR]\ DFGJ]\4 B}A JFTM SZJL4 ACFG]\ ATFJJ]\4 8M/FDF\ OZJ]\P 
VFD4AF/S 5MTFGF VG]EJYL JWFZ[ XLB[ K[P 

XLBJFGL ;FRL 5|lS|IF4 DFGl;S ZLT[ ;lS|I AGFJL ZFBJFGL K[P 

 DFGl;S ;lS|ITF XLBJFGM ;\S[T K[P T[G[ JWFZJL HM.V[P T[GF DF8[ AWF H 5|SFZGF 
lS|IFS,F5M lJRFZJF 50X[P lS|IFS,F5MDF\ ;CHTF4ZC:I VG[ ZMRSTF CMI4 
JT"DFG ;FY[ ;\A\lWT CMI TM T[ V;ZSFZS ZC[ K[P T[GM lS|IFS,F5MGL ZLTM4 ;FDU|LGM 
p5IMU SZJFGL 5âlTDF\ ;DFJ[X YJM HM.V[P HM VFD YFI TM NZ[S :TZ p5Z 
DFGl;S ;lS|ITF 8SL ZC[ K[P H[ XLBJF DF8[GL  ;F{YL DM8L H~lZIFT K[P   

 XLBJFGL 5|lS|IFDF\ 5}6" :JT\+TF CMJL HM.V[ H[YL NZ[S :TZGF\ AF/SM DFGl;S 
lS|IF SZL XS[P DFGl;S 5|lS|IFVM AMHF~5 G AG[ T[G]\ BF; wIFG ZFBJ]\ HM.V[P 

Sl9G lA\N]VM ;Z/ YIF\ GYL  

 lX1F6 NZdIFG lX1FS VwIIG ;FDU|LVMGF\ Sl9GlA\N]VMG[ ;Z/ SZJF SMlXX SZTM 
CMI K[P VFH ;]WL K[<,F !_ JQF"DF\ YI[,F\ ;\XMWGGF ;FZF\X SC[ K[ S[ Sl9GlA\N]VM 
VFH ;]WL ;Z/lA\N] Y. XSIF\ GYLP tIFZ[ 5|̀ G V[ YFI S[ X]\ VeIF;S|DDF\ SM. Sl9GlA\N] 
H[J]\ CMI K[ BZ]\ m V3ZF56]\ V[ lJQFIMDF\ GCÄ 56 T[GL lX1F6 5âlTDF\ CMI K[P VCÄ 
V[ JFT GM\WJL HM.V[ S[ lGZL1F6 V[D SC[ K[ S[ Sl9GlA\N]GM EI lX1FSMV[ µEM SZ[,M CMI 
K[PAF/SMG[ T[GL ;FY[ SM. lG:AT GYLP CSLSTDF\ TM H[ ZMU GYL T[GM p5RFZ 
SZJFDF\ VFJL ZñFM K[P VF56F lX1F6 5F;[ V[JL 5âlTVM VG[ 5|J'l¿VM K[ S[ VFJM SM. 
ZMU pNEJL H G XS[P  

lX1FSGM lJ`JF; AF/SMGL XLBJFGL UlT JWFZ[ K[ P 

 AF/S 5Z SM.56 5|SFZG]\ ,[A, ,UFJJFYL T[DG[ AN,L XSFTF GYLPDF8[ T[ H[ K[4 
H[J]\ K[ T[JF :TZ 5Z H.G[ lX1FS[ SFD SZJ]\ 50[PH[YL T[ h05YL XLBL XS[PT[DG[ T[DGL 
UlTYL XLBJFDF\ DNN SZJL HM.V[PTNŸp5ZF\T H[ 5FK/ ZCL UIF K[ T[DGF\ SFZ6M 
HF6LG[ T[ VG];FZ T[DG[ DNN SZJL HM.V[P 
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5|J'l¿ äFZF XLBJFGF\ ;M5FG  

 XLBJFGL 5|lS|IF VF56L V\NZ YFI K[PJ:T]GL ,[J0 N[J0 SZJF H[JL 5|lS|IF lX1F6 
5|lS|IF CMTL GYLPT[YL lX1F6GF 1F[+DF\ lXBJJ]\ VG[ 7FG VF5JF H[JF XaNMGM :YFG CM. 
XS[ GlCP XLBJFGL 5|lS|IF :JI\ YFI K[PVF56[ VF56F H VG]EJMG]\ S|lDS lJ`,[QF6 
SZLG[ XLBLV[ KLV[P VF56F Dl:TQSDF\ XLBJFGL 5|lS|IF GLR[ D]HAGF\ ;M5FGM £FZF YFI 
K[P  

 

VG]EJ o 

v 5F\R 7FG[lg§IM £FZF 50SFZI]ST VG[ lS|IF SZJF DF8[ 5|[Z[ T[JM  ZMRS VG]EJ 

v T.L.M GM plRT p5IMU 

v 5lZlRT lR+ v D}T" J:T]VM4 5|TLSMGM p5IMU 

 

lR\TG4 lJRFZ lJ`,[QF6v  

v SFDG[ µ\0F6YL SZJ]\4VG[ T[GF V\U[ lJRFZJ]\  

v V[ lJX[ lJlJW 5|SFZGF ;JF, pEF SZJFP 

v 5}JF"G]EJ ;FY[ VF VG]EJG]\ ;\WFG SZJ]\ 

 

p5IMHG o lJlJW 5âlTVM J0[ VeIF;4 5|IMU TYF p5IMU SZJMP 

v 5C[,FGF VG]EJGF VFWFZ[ 5|F%T VG]EJDF\ HM0FJ]\P  

v ;HF"I[,F 7FGG[ GJLG 5lZl:YlTDF\ p5IMHJ]\ 

 

lGQSQF" o ;D[8J]\4 5lZ6FD D[/JJ]\4 XLBJ]\  

v VG]EJ4lR\TG VG[ p5IMHG]\ ;\S,G SZJ]\ VG[ T[G[ Û- SZJ]\P 

v :YFlGS 7FG4 :YFlGS ;FDU|L4 :YFlGS :TZ 5Z ;DHG]\ ;FDFlHS lGDF"6 
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v XLBJFGL VFBL 5|lS|IFG[ VF RS| £FZF ;DHFJL XSFIP  

                 1 

       VG]EJ 

   4   TFZ6            lR\TG q lJ`,[QF6  2 

      p5IMHG  

            3 

5|J'l¿VM  

 VCÄ VG]EJ 5}ZF 5F0JF DF8[ 5|J'l¿ slS|IF4UlTlJlWf G[ DFwID TZLS[ ;DHJFGL 
K[P 

 VF 5|J'l¿G[ GFGL v GFGL ZMRS lS|IFVMG[ V[S z'B,FGF ~5DF\ UM9JL XSFIPVF 
5|J'l¿VM DFGl;S lR\TGG[ V[S lJlXQ8 lNXF TZO NMZL HFIP 

 VFJL lS|IFVMYL ;DHNFZL5}J"S ;FRL AFATM h05YL XLBL XSFI SFZ6 
S[ V[DF\ 5MTFGL HFTG[ ;FD[, SZ[,L CMI K[P AWF\G[ TS D/[ K[ VG[ AWF\ lS|IFVM SZL 
ZñFF\ CMI K[ V[8,[ 5Z:5Z V[S T\N]Z:T ClZOF. YFI K[P lS|IFVM H<NL SZJFGM 50SFZ 
56 CMI K[P  

 VF lS|IFVM XLBJFGF\ 5UlYIFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ XLBJFGF 
RFZ[ RZ6MG[ s5UlYIFVMG[f wIFGDF\ ZFBLG[ GSSL SZ[,L lS|IFVMGL CFZDF/FG[ H 
5|J'l¿VM SC[JFDF\ VFJ[ K[P  

lR\TG VG[ UM9J6LGL 1FDTF ;FY[4 5|J'l¿VMGM ;\A\W  

 VF56[ V[J]\ DFGLG[ RF,LV[ KLV[ S[ V[S JU"DF\ V[S H :TZGF\ AF/SM CMI 
K[ VG[ AWF\ AF/SM lGIlDT CMI K[P VF DFgITFGF VFWFZ 5Z H lX1F6 5âlT RF,L ZCL 
K[P VF SFZ6[ H lX1F6GL U]6J¿FDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[ VG[ AF/SM XF/F KM0L HFI 
K[P  

 VF56]\ JCLJ8LT\+ VFN[XFtDS T\+GF ~5DF\ RF,L ZñF]\ K[P 5lZ6FD[ lX1FS 
JWFZ[ SFD SZJF DF8[ p5ZYL VFJTF VFN[XM 5Z VFWFlZT ZC[ K[P lX1FSM 

5F;[ 5F9I5]:TSM CMI K[ VG[ T[G[ H ;F¹I DFGLG[ 5MTFGM 5}ZM ;DI 

5]:TSG[ UMBFJJFDF\ H JF5ZL GFB[ K[P JU"DF\ AF/SMG[ HFT[ SZJFGM S[ XLBJFGM DMSM 
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D/TM GYLP S[8,F\S AF/SM H[D T[D SZLG[ SF\.S SZ[ K[ 5Z\T] DM8F EFUGF AF/SM 
JWFZ[ ;DI DF8[ GJZF\ ZC[ K[ AWF\ H AF/SMG[ IMuI SFD D/[ V[J]\ VF56]\ VFIMHG 
CMJ]\ HM.V[P 

 NZ[S XLBJFJF/M ;LW[ ;LW]\ GYL XLBTMP 5Z\T] SF\.S SZLG[ 5MTFGL ;DH 
lJS;FJ[ K[P VF56]\ SFD K[ ;DH lJS;FJJFDF\ AF/SMGL DNN SZJFG]\P  

 HM VF56[ JU"DF\ AF/SMG[ XLBJFDF\ DNN SZJF .rKTF CM.V[4 TM T[DG[ SF\.S 
SZLG[ XLBJFGL TSM VF5JL 50X[P VG[ T[ DF8[ lX1FS[ IMuI VFIMHG SZJ]\ 50X[P 5|J'l¿VM 
AF/SMG[ XLBJFGL TS VF5[ K[P V[S 5|J'l¿DF\ H]NL H]NL HFTGF\ AF/SM HM0F. 
XS[ K[ VG[ 36]\ AW]\ XLBL XS[ K[P 

 VFJL ZLT[ lX1FSG[ ,1I VF5JFDF\ VFJ[4 5Z\T] 5âlTVM q ZLTM T[ 5MT[ H XMW[P 
T[DGFDF\ HFT[ H SZJFGL 1FDTF CMI4 TM JU" ÒJ\T VG[ ;lS|I AGL XS[ K[PT[YL 
lX1FS[ 5|J'l¿VMGL 5;\NUL lJX[ U\ELZTFYL lJRFZJ]\ 50X[P  

 5|J'l¿VMDF\ AF/SM VG[ lX1FSM A\G[GL ;D:IFVMGM pS[, CMI K[P AF/SM HFT[ H 
XLB[ K[4 T[DG[ XLBJJ]\ 50T]\ GYLP .\T[HFZLGM ;DI 38[ K[ VG[ XLBJFGM ;DI JW[ K[P 
VF56]\ SFD VeIF;S|DG[ 3[ZL ,[JFG]\ q A\lWT SZJFG]\ GYL 5Z\T] T[G[ B]<,M SZJFG]\ K[P 
5|J'l¿ VeIF;S|DG[ 5}6" SZJFDF\ DNNUFZ K[4 SFZ6S[ AF/SM HFT[ H 
XLBTF\ XLBTF\ VFU/ JW[ K[P 5|J'l¿DF\ S[8,LI J:T]VM V[S ;FY[ XLBJL XSFI 
K[ T[DF\ ;DU| ;D}CG]\ lR\TG CMI K[P lX1FS VG[ AF/SM A\G[ DF8[ ;O/TF VG[ :JT\+TFGL 
VG]E}lT YFI K[P VF56G[ 5MTFGL 1FDTF 5|NlX"T SZJFGL 5}ZL TS D/[ K[P 

 GLR,F\ WMZ6M DF8[ DGMZ\HS 5|J'l¿VM VG[ p5,F\ WMZ6M DF8[ lR\TG 5|[ZS 5|J'lTVM 
CMJL HM.V[P 

50SFZ 5|J'l¿VMG[ ZMRS AGFJ[ K[  

 pN[xI5}6" XLBJFDF\ 5|J'l¿ ;FRL ZLT[ DNNUFZ GLJ0[ K[P HMS[ VF56F 
VG[ AF/SMGF ,1IDF\ TOFJT CM. XS[ K[ V[8,F DF8[ B]<,F56]\ V[ 5|J'l¿GL 5C[,L 
H~lZIFT K[P  

 5|J'l¿ 50SFZ~5 CMJL HM.V[P T[DF\ lX1FSGL EFULNFZL VMKL VG[ AF/SMGL 
EFULNFZL JW] CMJL HM.V[P VF 50SFZ I]ST 5|J'l¿ AF/SMGL p\DZ4 JU" 
VG[ :TZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFGL CMI K[P V[S ;FZL 5|J'l¿ DFGl;S ;lS|ITFDF\ JWFZM 
SZGFZL CMI K[P V[GM VY" :5Q8 K[ S[ GSSL SZ[,L 5|J'l¿ AF/SMG[ lJRFZJFGL VG[ lR\TG 
SZJFGL TS 5}Z]\ 5F0TL CMI TM T[G[ 5lZ6FD[ AF/SM 56 SF\.S GJ]\ XLBL XSX[PVF 
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DF8[ lX1FS VG[ AF/SM JrR[ EFJFtDS ;\A\W JWFZJM H~ZL K[P H[YL V[S ALHFGL 
H~lZIFT4 lJX[QFTFVM S[ BFDLVMG[ HF6L XSFIP TM 56 T[DF\ XLBJFJF/FGL D]bI 
EFULNFZL CMI  

 5|J'l¿DF\ AWFGL EFULNFZL CMIPtIFZ[ V[ ;FRF VY"DF\ 5|J'l¿ AG[ K[P5|J'l¿ NZdIFG 
V[S v A[ AF/SM SFD SZ[ VG[ AFSLGF\ AWF\ 5|[1FS AGLG[ A[;L ZC[4 V[ l:YlT IMuI GYLP V[S 
5|J'l¿YL 36L AWL J:T]VM XLBL XSFI K[ V[YL µ,8]\ V[S J:T] XLBJF DF8[ VG[S 5|J'l¿VM 
CM. XS[ K[P  

 5|J'l¿VM ;D}CMG[ 5Z:5Z DNN SZJFGL TSM 5}ZL 5F0[ K[PTM T[GL ;FY[ ;FY[ JU"GF 
JFTFJZ6G[ 56 Z;DI AGFJ[ K[P 5|J'l¿VM V[JL CMI4 S[ H[ ;O/TFGL BFTZL 
SZFJ[ VG[ V[DF\YL 5|F%T YTF\ 5lZ6FDM V\U[ NZ[S ;CEFUL ;\TMQF jIST SZ[P  

5|lT:5WF" VG[ 50SFZ  

 VF56L ;F{YL DM8L ClZOF. VF56L HFT ;FY[ K[P VF56[ SF,[ HIF\ CTF4 tIF\YL 
VFH[ V[GFYL VFU/ S[JL ZLT[ H. XSLV[ T[ DCÀJGM D]ÛM K[PT[DF\ SIFZ[I ;ZBFD6LGM 
EFJ CMJM HM.V[ GCÄPSFZ6 S[ H[GL ;FY[ ;ZBFD6L Y. ZCL K[ T[ K[J8G]\ lA\N] TM 
CMT]\ GYL ! 

50SFZGL lGQ5l¿ VG[ T[G]\ 5|IMHG 

 HIFZ[ 5|J'l¿ YM0L D]xS[, CMIv tIFZ[ 50SFZGM HgD YFI K[P 
DF8[ AF/SMGL ;DHXlSTG[ VM/BLG[ lX1FS[ 50SFZ pEM Y. XS[ T[JL 5|J'lT 5;\N SZJL 
HM.V[P SFZ6 S[ 50SFZG]\ 5|IMHG XLBGFZGL 5|UlT K[P 

EFULNFZL VG[ TS o 

 5|J'l¿VM AWFG[ EFULNFZLGL TS VF5[ K[P ;DFG :TZ 5Z AWF 
DF8[ V[DF\ SF\.SG[ SF\.S SZJFGL TS CMI K[P 5|J'l¿VM NZ[SG[ 5MTFGL TS VG];FZ z[Q9 SFD 
SZJF DF8[GL TS 5}ZL 5F0[ K[P  

5lZJT"GXL, DF/B]\  

 5|J'l¿ V[S lS|IFS[gãL DF/B]\ K[PT[ H0 DF/B] GYLP 5Z\T] 5lZJT"GXL, DF/B]\ K[P 
DF8[ T[G[ lJQFI VG[ S1FF 5|DF6[ NZ[S JBT[ AN,LG[ SZFJJL HM.V[P 5|J'l¿ NZdIFG 
RFZ[ RZ6DF\ (E-R-A-C D]HAflS|IFVM YFI T[ VlGJFI" K[P 

 5|J'l¿G]\ V[S l:YlT:YF5S DF/B\] CMI K[4T[YL lS|IFVM v lJQFI VG[ S1FF 
5|DF6[ 5lZJlT"T Y. XS[ K[P 5|J'l¿VMG[ VF56L H~lZIFT D]HA -F/LG[ AC]lJS<5L AGFJL 
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XSFIP 5}J" lGWF"lZT GL5HM p5ZF\T 56 VgI GL5HM p5,aW SZFJL XS[ T[G[ ;FZL 5|J'l¿ 
U6FJL XSFIP 

 5|J'l¿VM V[S X'\B,F :J~5[ CMI H[YL lJlJW lJQFIMG[ ;FClHS ZLT[ V[DF\ VG]A\lWT 
SZL XSFIP V[S ;FZL 5|J'l¿ SZFJJFGM p¡[X V[S V[JL X\'B,FG[ lJSl;T SZJFGM 
K[ H[DF\ AWF lJQFIMGM ;DFJ[X SZL XSFIP 5|J'l¿VMG[ :TZ4 JU" VG[ lJQFIG[ VG]~5 ;Z/ 
VYJF Sl9G AGFJL XSFIP 5|J'l¿ £FZF SM. lJQFIJ:T]G[ X'\B,FDF\ -F/LG[ JWFZ[ Z;5|N 
ZLT[ XLBJFDF\ ;Z/ AGFJL XSFI K[P  

 

 

5|J'l¿GF\  RFZ RZ6  

SM.56 5|J'l¿DF\ GLR[GF\ RFZ RZ6 CMI K[P  

1P VG]EJ  (Experience) o ÒJG ;\A\lWT 

2P lR\TG q lJ`,[QF6 (Reflection / Analysis) o µ\0F µTZJ]\  

3P VG]5|IMU q p5IMHG (Application) o AF/SM HFT[ SZ[   

4P lGQSQF" q TFZJ6L (Consolidation) o  

 5|J'l¿ NZlDIFG lR\TG DF8[ VJZMWG C[T] AF/SM ;DU| 5|lS|IFG]\ ;\S,G SZX[P 
WFZNFZ ;JF,MGL H~lZIFT ZC[ K[P VwIIG lA\N]GF ,1I VG];FZ RRF" YFI V[ H~ZL 
K[P5IF"%T lR\TG AFN VG]\5|IMU SZFJJFDF\ VFJ[P VG\]5|IMUG[ V\T[ AF/SM lGQSQF" 
TFZJ[ T[ H~ZL K[P5|J'l¿ p5I]"ST RFZ[I RZ6M ;]WL lJ:TZJL B}A H~ZL K[P 

 VtIFZ ;]WL SZFJ[,L SM. 5|J'l¿GF VFWFZ[ GLR[GF BFGFDF\ 5}lT" SZMP TD[ SIF 
SFDG[ SIF BFGFDF\ ZFBJF .rKM KM m X]\ SM. BFG]\ K}8L UI]\ m V[DF\ X]\ ,BJF .rKM KM m  

VG]EJ lR\TG VG]5|IMU lGQSQF" 

JTFJZ6 lGDF"6 

VFU/GF 
SFD ;FY[ HM0F6GL 
5lZl:YlT T{IFZ 
SZJL4 :YFlGSTF 

YI[,F VG]EJMG[ JWFZ[  

µ\0F6DF\ ,. HJF 
lJ`,[QF6 SZJ]\P 
lR\TGG[ VFU/ 
W5FJJFGF ;JF,M 

HFT[ SZJFGL TSM CMI4 
lD+MGL ;FY[  D/LG[  

SZJ]\P VCÄ  VJ,MSG 
VG[ DNN SZJFGL CMI 
K[P 

VeIF;S|DGF 

 ,1I ;]WL 5CM\RF0JF 
DF8[ lJnFYL"G[ ,. HJMP 
VCÄ YM0F :5Q8L 

SZ6GL H~lZIFT CMI K[P 



19 
 

VG[ XLBJFGF ,1I  

;FY[G]\ HM0F6 

D}SJFP 

 

5|J'l¿VMDF\ lX1FS VG[ AF/SGL E}lDSF o 

SM.56 JU"DF\ lX1FS VG[ AF/S JrR[ S[8,LS 5|lS|IFVM YFI K[ H[JL S[v 

lX1FS AF/SM 

;}RG SZJ]\  ;F\E/J]\4G ;DHFI TM 5}KJ]\  

;}RG NMCZFJJ]\4;}RGFG]\ :5Q8LSZ6 
SZJ]\ 

AF/SM SFDGL X~VFT SZ[ K[ 

lX1FS lGZL1F6 VG[ DNN SZ[ K[ AF/SM SFDG[ VFU/ JWFZJF ,FU[ K[4  

;D}CDF\ HFT[ SFD SZJF ,FU[ K[  

lX1FS lGZL1F64 D}<IF\SG4 SZ[ K[P DNN 
SZ[ K[s;D}CDF\ VG[ jIlSTUT ZLT[ f 

AF/SM SFD 5}Z]\ SZ[ K[ 

lGQSQF" q ;DF5G XLBJFGM lJ:TFZ SZ[ K[  

 

V[S ;FZL 5|J'l¿ JU" VG[ XF/FGL ACFZ 56 RF,TL ZC[ K[P 

 VF56L ;FD[ DM8M 50SFZ AF/SMG[ XLBJFGM ;DI JWFZJFGM K[P SM.56 5|J'l¿GL 
50SFZI]ST V;Z ,F\AFUF/F ;]WL ZC[ K[P V[8,[ S[ AF/SM T[GL ;FY[ VMT5|MT ZC[ K[P 
AF/SM 5MTFGF lD+M ;FY[ V[GF lGIDM AN,LG[ 56 XLBTF ZC[ K[P 5|J'l¿VM DF+ 
JU"B\0 ;]WL H DIF"lNT ZC[JL HM.V[ GCÄP T[ JU"B\0GL ACFZ 56 RF,TL ZC[ K[P AF/SM 
V[DGF 3Z 5lZJFZDF\ ZCLG[ ZDTF\ ZDTF\ 56 XLBTF\ ZC[ K[P  

5|J'l¿VMGF 5|SFZ o 

 5|J'l¿VM +6 5|SFZGL CMI K[ DF{lBS4 ,[lBT VG[ ;FWG ;FDU|L VFWFlZTP 
JU"DF\ YTL 5|J'l¿VMGF 56 +6 5|SFZ CMI K[P jIlSTUT4 GFGM ;D}C VG[ DM8M ;D}C 
VYJF VFBF JU" ;FY[P  

1P DF{lBS 5|J'l¿VM  
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 V[DF\ ;F\E/JFG]\ VG[ AM,JFG]\ JWFZ[ CMI K[P GFGF AF/SM ;FY[ lX1FS[ ;\JFN 
sJFTRLTf SZJFGM CMI K[P VF 5|J'l¿DF\ ;DI VMKM ,FU[ K[4 T[ ,F\AM ;DI RF,TL 
GYLPT[DF\ H]NF\ H]NF\ :TZGF\ 

AF/SMG[ ;CEFUL SZJFG]\ ;Z/ CMI K[P DM8F ;D}C ;FY[ SFD SZJFDF\ p5IMUL K[P VF 
C[T]YL AF/SMDF\ ;]Z1FFGM EFJ 5[NF SZJM H~ZL K[P SlJTF4 JFTF"4 JU[Z[GF lX1F6 
SFI"DF\ RRF"4 UFG H[JL  5|J'l¿VM DM8F ;D}C VYJF ;DU| JU" ;FY[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ V[GF 
BF; ,1F6M GLR[ 5|DF6[ K[P  

v  EFQFFlX1F6DF\  SYG V[ VUtIG]\ SF{X<I K[P T[YL T[GF lX1F6 DF8[ X~VFTGF 
WMZ6MDF\ 5|J'l¿VM äFZF ;\SMR q XZD KM0JJF\ H~ZL CMI K[P  

v VFJL 5|J'l¿VM N;v5\NZ lDlG8 ;]WL DGMZ\HS 
ZLT[ RF,[ T[ DF8[ lX1FS[ JWFZ[ T{IFZL SZJL 50[ K[P SFZ6 S[ AF/SM 
5|J'l¿DF\ EFULNFZL lJGF H<NLYL S\8F/L HTF CMI K[P  

v AWF DF8[ AM,JFGL SC[JFGL TS CMI K[P AWF\ H AF/SMG]\ DG AM,JF DF8[ T{IFZ YFI 
V[JL 5lZl:YlT ;H"JL HM.V[P  

v SIFZ[4 SIF\4 SM64 S[8,]\ JU[Z[ XaNMGF 5|IMUJF/F 5|̀ GMDF\ AM,JFGL H~lZIFT 
VMKL CMI K[ HIFZ[ S[JL ZLT[4 XF DF8[4 VG[ SIF SIF XaNMGF 5|IMUJF/F 
5|̀ GMDF\ AM,JFG]\ lJX[QF AG[ K[P  

 VF 5|lS|IF YM0L ,F\AL CMI K[ lX1FS CZTF\ OZTF\ N[BZ[B ZFB[ K[P GFGF ;D}CDF\ SFD 
SZTF\ AF/SM V[S ALHFG[ DNN SZ[ K[P 5MTFGL JFTG[ VlEjIlST SZTF\ 5C[,F\ T[6[ lR\TG 
SZJ]\ H~ZL AG[ K[P 5Z\T] V[GF DF8[ VF56L 5F;[ 5|̀ GM TYF ;FDU|L CMJF\ HM.V[P 

v AF/SMG[ HFT[ VYJF GFGF ;D}CDF\ ;}RG 5|DF6[ SFD SZJFG]\ CMI 
K[ T[YL ;}RGM :5Q8 CMJF\ HM.V[P  

v VF 5|J'l¿DF\ AF/SMG[ HFT[ SZJFGL JWFZ[ TS CMI K[ 25 YL 30 lDlG8 ;]WL VF 
5|J'l¿ 5|EFJXF/L ZLT[ RF,[ K[P  

v AF/SM  V[SALHFGF ;CIMUYL SFD SZLG[ HFT[ XLB[ K[P pD\UYL SFD SZ[ K[P V[8,F 
DF8[ H[DF\ ,BF6 VFJT]\ CMI4 V[JF jIJCFlZS lJQFIMGL 5;\NUL H~ZL K[P  

v lX1FS 5F;[ VFIMHG VG[ AF/SMG[ DNN SZJF DF8[GM ;DI CMI K[P VF ;DIGM 
p5IMU V[ VFU/GF SFDG]\ VFIMHG SZJFDF\ T[DH D\NUlTYL XLBTF AF/SMG[ DNN 
SZJFDF\ JF5ZL XS[ K[P  
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;FWG ;FDU|L VFWFlZT 5|J'l¿VM 

  H[ 5|J'l¿ NZlDIFG ;FWG ;FDU|LGM p5IMU YFI K[ T[G[ ;FWG ;FDU|L 
VFWFlZT 5|J'l¿ SC[ K[P VF 5|J'l¿DF\ AF/SMGF CFYDF\ ;FDU|L CMI T[ H~ZL K[P VF 
5|J'l¿ DF8[ YM0M JWFZ[ ;DI OF/JJM H~ZL K[P lX1FS[ JFZ\JFZ ;FDU|L 
AF/SMG[ JC[\RJL 50[ K[P AF/SM ;D}CDF\ SFD SZ[ K[P H]NF\ H]NF\ :TZGL 
5lZl:YlTDF\ ;FWG ;FDU|L VFWFlZT 5|J'l¿ B}A H p5IMUL K[P ;Z/TFYL D/L 
XS[ VG[ ;:TL CMI4 V[JL ;FDU|LGM p5IMU SZJM HM.V[P H[DS[4 SF\SZF4 SR}SF4 
ALH4 NF6F4-F\S6F\4 SFU/GL UM/LVM JU[Z[P VF 5|J'l¿VM jIlSTUT 
ZLT[ VG[ ;FD}lCS ~5[ V;ZSFZS ZLT[ SZL XSFIK[PT[GF BF; U]6M GLR[ 5|DF6[ K[P  

v AF/SMG[ ;FDU|LGM p5IMU SZTF\ SZTF\ XLBJFGM DMSM D/[ K[P V[8,F 
DF8[ XLBJ]\ JWFZ[ :YFIL AG[ K[P  

v ;\S<5GFGF :5Q8LSZ6DF\ VF 5|J'l¿VM DCÀJGM EFU EHJ[ K[P 
SFZ6S[ V[DF\ AF/SG[ J:T]VMG[ :5X"JFG]\4 
V[GF :J~5G[ AN,JFG]\ VG[ T[GL ;FY[ lJlJW 5|SFZGF 5|IMUM SZJFGL TS D/[ K[P  

v VF 5|J'l¿VMDF\ VFIMHG DCÀJ5}6" CMI K[ lX1FS[ HFT[ H VF 5|J'l¿ 
SZLG[ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0JFG]\ CMI K[P ;FWG ;FDU|L VFWFlZT 5|J'l¿ 
XLBJFDF\ AF/SM 30-40 lDlG8 ;]WL CM\XYL HM0FI[,F ZC[ K[ XLBJFGL lS|IF JW] Ï- 
T[DH JWFZ[ VFG\NNFIS AG[ K[P lX1FSG[ AF/SM ;FY[ ;CIMU SZJFGM VJ;Z 
D/[ K[P  

v VF56L VFH]AFH] XLBJFGL V;\bI ;FDU|L CFHZ CMI K[ T[YL XLBJF DF8[ :YFlGS 
J:T]VMGM p5IMU JWFZ[ V;ZSFZS AG[ K[P  

v H[G[ AWF\ H AF/SM V0SL XS[4 T[GL ;FY[ lS|IFVM SZL XS[ V[JL ;FDU|L ;FZL ;FDU|L 
U6FIP ;FDU|L 5}ZTF 5|DF6DF\ CMI T[ H~ZL K[P 

v ;Z/TFYL4 ;CHTFYL VG[ ;],ETFYL D/L XS[ T[JL VG[ lS\DTDF\ ;:TL CMI 
VG[ JW] p5IMUL CMI T[JL 5|J'l¿ DF8[ ;FDU|L 5;\N SZJL HM.V[PlS\DTDF\ DM\3L 
CMI4 JWFZ[ ;DI ,[ T[JL VG[ VMKL p5IMUL CMI V[JL SM. ;FDU|L 5;\N G SZJL 
HM.V[ 

v VF56M C[T] 5|J'l¿ SZFJJFGM K[ v GCÄ S[ ;FDU|LGF 5|NX"GGMP T[YL HF6L 
<IF[ S[  ;FDU|LV[ 5|J'l¿GM V[S EFU K[P 5|J'l¿VMDF\ p5IMUDF\ ,[JFTL ;FDU|L ;CH 



22 
 

ZLT[ D/L XS[ T[JL CMJL HM.V[P ;FDU|LGM JFZ\JFZ p5IMU Y. 
XS[ VG[ ,F\AF ;DI ;]WL 8SL XS[ T[JL 5;\N SZJLP  

5|J'l¿ aiyi[jn 

  5|J'l¿GL IMHGF XLBJFGF\ RZ6MG[ ¹IFGDF\ ZFBLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 

V[ ¹IFG ZFBM S[ 5|J'l¿ DF8[ S[8,M ;DI HM.X[P T[ ;DI NZlDIFG VeIF;GF S[8,F 

D]¡F p5Z SFD Y. XSX[P V[ 5|J'l¿ DF8[ S. S. ;FDU|L HM.X[P SFDGM S|D 
X]\ CX[ VG[ AWFG]\ ;\S,G S. ZLT[ SZJFDF\ VFJX[P  

V[S 5|J'l¿ ,.G[4 GLR[ VF5[,F SM9FDF\ T[GL GM\W SZMP VFJM SM9M 

TD[ HFT[ 56 AGFJL XSM KMP 5Z\T] T[ ¹IFGDF\ ZFBM S[ 5|J'l¿GL 

IMHGFDF\ RFZ[ RZ6GM ;DFJ[X YJM HM.V[P  

RZ6 ;DI 
lS|IF q 
ZLT 

;FDU|L q VlE5|FI 
q ;FJWFGL 

VG]EJ (Experience)  20-30 lDlG8   

lR\TG (Reflection)  10-15 lDlG8   

p5IMHG (Application)  10-15 lDlG8   

;\S,G  (Consolidation)  5 lDlG8   

5|J'l¿VMGF ;F%TFlCS ;\S,GGL H~lZIFT VF ;\S,Go DF{lBS q ,[lBT q  ;FWG ;FDU|L  

;FY[ SZJ]\ HM.V[  

N{lGS ;\S,GGL H~lZIFT o jIlSTUT q GFGM ;D}C q DM8M ;D}C VG];FZ SZJ]\ H~ZL K[P 

HIFZ[ VF56[ AF/SM ;FY[ JU"DF\ p5IMU SZJF DF8[ 5|J'l¿VMGL 5;\NUL SZLV[4 
tIFZ[ 5|J'l¿ XLBJFGF p¡[XMG[ :5X"TL CMI VG[ AF/SMGL T[Hl:JTFG[ pHFUZ SZTL CMI 
V[ H~ZL  

 5|J'l¿VMGL 5;\NUL VG[ V[DGL IMHGF XLBJFGM D]ÛM GSSL SZ[ K[P XFZLlZS 
VG[ DFGl;S A\G[ TZOGL ;lS|ITF JWJFDF\ DNN SZ[ K[P V[8,F DF8[ 5|J'l¿VMGL 5;\NUL 
AF/SMGL p\DZ4 VG]EJ VG[ :YFlGS JFTFJZ6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJL 
HM.V[ 5|J'l¿G[ JU"DF\ 5|NlX"T SZJL V[ ;F{YL VUtIGM D]¡M K[P lX1FS 5}ZF pD\UYL 
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AF/SMG[ :5Q8 lGN["X SZ[P V[DG[ ATFJ[ S[ RZ6JFZ X]\ SZJFG]\ K[ VG[ 5MT[ 56 5|J'l¿ SZJF 
DF8[ T{IFZ ZC[ V[ DCÀJG]\ K[P  

 5|J'l¿ SZJF NZlDIFG A[9S jIJ:YF S[JL CMI4 S[8,F ;D}C AGX[4 S[JL ;FDU|L 
JC[\RFX[4 ;D}CGL S. HJFANFZL CX[4 JU[Z[ AFAT wIFGDF\ ,[JL HM.V[4 5|J'l¿DF\ XLBJFGM 
S|D SIF\YL X~ SZJM K[ SIF\ 5}ZM SZJM K[4 C[T] :5Q8 SZJM4 ;FDU|L 5}ZL 5F0JL4 ;\S|D6 
VG[ H]NF H]NF lJQFIM VG[ :TZM 5Z 5|IMU SZJM4 JU[Z[ AFATM XLBJF v XLBJJFGL 
lS|IFG[ ;Z/ AGFJ[ K[ 
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િશ ણ મહિષના િવચારો  
 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ િશ ણ મહિષઑના િશ ણ અને કળવણીના 

િવચારોના મા યમથી સમ લ ી કળવણીના  િવ ભ  પાસાઓની સમજ ઢ કરશે.  

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, વૂી લપ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુથ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ સવા ગણ 

િશ ણના હૃદ ઉ ે યને યાને લઈ િશ ણ મહિષઓના િવચારોને તાલીમાથ ઓ સમ  

અ ભ ય ત કરશે. સમ  સેશન ટરએ ટવ અને રસ દ ર તે કરવામા ંઆવશે. તાલીમકાર  

સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી 

તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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િશ ણ મહિષના િવચારો 

ી અરિવદ ુ ંિશ ણ દશન 

 કળવણી ુ ં ુ ય યેય િવકાસ પામતા અ◌ા માની દર  કંઈ ઉ મછે, તે ગટ કર ને તેનો 
ઉદા  ઉપયોગ થાય તે માટ તેને સં ણૂ બનાવાવામા ંરહ ુ ંછે.  

 કળવણી ુ ં યેય તમરા ુ ં યેય િવસ ન, રજસ ુ ંિનયં ણ અને સ વ ુ ંઉદબોધન છે. 
 િશ ક એ શીખવનાર મહતા  ક કુાદમ નથી, પણ તે મદદગાર અને માદશક છે. એ ુ ંકામ 

બનાવવા ુ ંછે, લાદવા ુ ંનથી. માણસે પોતાના તૂકાળના ંસતંાન રહવા ુ ંછે, ભિવના ૃ ટા 
બનવા ુ ંછે તૂકાળ એ આપણો પાયો છે, વતમાનએ આપણી સામ ી છે અને ભિવ યએ 
આપ ુ ંલ ય છે. 

 સ ય, સવંાદ અને વાતં યએ િશ ણના તૂન આદશ માટના િસ ાતંો છે ી  
 આપણે બાળકને તેના િવષયમા ંદરક પગલે રસ લે ુ ંકર  તેમા ંલીન કર  દઈ અને તે ર તે 

તેને આખોને આખો િવષય શીખવી દઈએ, એ જ િશ ણની સાચી કલા છે. 
 સાચી િવકાસની શરત છે, ુ ત અને વાભાિવક ુ . 
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રિવ નાથ ટાગોર ુ ંિશ ણદશન 

 િશ ણ ુ ંસૌથી મહ વ ુ ં ગ શ દના અથ સમ વવામા ંન હ પણ ચ ના ં ાર ખટખટાવવામા ં
રહ ુ ંછે. 

  િનશાલ આસપાસના વન અને સ દય સાથેના સબંધં િવહોણી અને લખાના ક ઈ પતાલ 
વી એક ભયકંર જ યા બની ગઈ હતી તેની રોજરોજ ફરતી ધાણી સાથે માર  તને ુ ંકમે 

કર  જોડ  ન શ ો. 
 િશ ણમા ંમા ભૃાષા એ જ માતા ુ ં ૂધ છે, એ જગતમા ંસવજન વી ૃત અને અ યતં વાભાિવક 

વાત બ  ુવષ  પહલા ંએક વાર મ કહ  હતી, આ  પણ તે ુ ં નુ ુ ચારણ ક ુ ં .ં તે વખતે 
ે  િશ ણના મં ી ુ ધ બનેલા કાનોને  આ ા ય થઈ પડ ુ ંહ ુ ંતે આ  પણ પહ ચ ુ ં

જોઈએ યા ંન પહ ચે તો ુ ંઆશા રા ુ ં  ંક એ ુ ં નુરાવતન કરનાર માણસ વાર વાર મળતા 
રહશે. 

 મોટા ભાગના લોકોના િશ ણ ઉપર જો દશની ગિતનો આધાર હોય અને તે િશ ણના ડાણ 
અને થાિપ ય ઉપર જો ગિતના થાિપ યનો આધાર હોય તો મા ભૃાષા િસવાય બીજો આરો 
નથી. એટ ુ ંજો કોઈ ન સમ  તો પછ  બધી જ આશા છોડ  દવી પડ. દશની ભાષાની મદદ 
વગર કદ  પણ દશ ુ ં થાયી ક યાણ સાધી શકા ુ ંનથી. એ વાત કોણ નથી સમજ ુ ં? 

 ુ ંકઈ દા ર ય ુ ં ો  ગાવા માગતો નથી, પણ વૈભવના ઠઠારા કરતા ંસાદાઈ ુ ં ૂ ય વધાર 
છે, એ કહવા મા ુ ં . એટલે દ ર  થયા વગર સાદા શી ર તે થ ુ ંએનો આપણ ેઆપણી 
પ ર થિતને અ ુ પ ઉકલ શોધવા જોઈએ. 

 આપણે જો કંઈ ફળ મેળવવા ંહોય તો ટ- નૂાની ઈમારતોને છોડ ને િૂમમાતાને ખોળે બેસ ુ ં
પડશે. વેદના જમાનામા ંઅથવા નાલદંા અને ત િશલામા ં  િવ ાથ ઓ ભેગા થતા હતા 
તેમની મ આપણે પણ આપણી વનશ તને કસીને પોષવી પડશે. 

 આપણે એવી એક શ ત ત કરવાની છે,  દશના ુદા ુદા ભાગમા ંરહલી ભ ભ  
ગુની િવ ાસામ ીને એકઠ  કર  અને એ ર તે હદ  સં ૃ િત ુ ંસ ં ૂર્ણ અને ગિતશીલ ક  

િનમાણ કર. 
 આ  તો િવ સં કારનો સમન ય કરવાનો જમાનો આ યો છે. અને એમા ંઆપણ ેઘટતો ફાળો 

આપી શક એ માટ પહલા ંઆપણ ેઆપણા દશની ુદ  ુદ  સં ૃ િતઓનો સમ વય સાધવાની 
જ ર છે. એમ કયા પછ  જ આપણે માનભેર ચે માથે િવ સં ૃ િતમા ફાળો આપવાને સમથ 
થઈ ુ.ં 

 સ યનો માગ સહજ નથી એ તો ુયં ણ ં પાછળ ખચેનારા ંકટકટલા ંબધંનો છે એની કાઈં 
ખબર પડતી નથી. એક એક કર ને બધંન છોડતા છોડતા િનરાશ થઈ જવાય. પણ યાર ઈ ર 
રૌ વેશ ધારણ કરવાની દયા કર છે યાર એક જ ઝાટક એ અનેક બધંન તોડ  નાખે છે. 

 ભલે ને જગત િત ૂળ હોય તોય આકા જગત કરતાયં તમારો આ મા ઘણો મોટો છે. 
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 તમારા વનો ઈિતહાસ એ કાઈં તમારા એકલાનો નથી. એમા ંઆખાય જગતના ક યાણનો 
ઈિતહાસ છે. 
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વામી િવવેકાનદં ુ ંિશ ણદશન 

 કળવણી એટલે મ ુ યમા ં થમથી જ રહલી ણૂતાની અ ભ ય ત 

 સા ુ ંિશ ણ એટલે મા  શ દો ુ ંભડંોળ ભે ુ ંકર ુ ંએ નહ , પરં  ુ ુ  શ તનો િવકાસ, પરં  ુ
વધાર સાચા અથમા ં કિતની ુશળતા વૂક ઈ છાશ તનો ઉપયોગ કરવાની તાલીમ. 

 િશ ણ એટલે મગજમા ંભરવામા ંઆવેલી, આખી જદગી ધુી પ પાિવના યા ંપડ  રહ ને 
તોફાન મચાવનાર  મા હતીનો ઢગલો નહ  .આપણે તો વન ઘડનારા, મ ુ યો ઘડનારા, 
ચા ર ય ઘડનારા િવચારો ુ ં હણ-મનન જોઈએ છે. 

 જો તમે પાચં િવચારોને પચા યા હોય અને તમારા વનમા ંઅને ચા ર યમા ંઉતાયા હોય તો 
 માણસે આ  ુ ુ તકાલય ગોખી લી ુ ંછે, તેના કરતા ંતમે વ  ુકળવાયેલા છો. 

 કોઈપણ મ ુ ય ક રા  મહાનતા ા ત કરવી હોય તો નીચેની ણ બાબતો ુ ંપાલન કર ુ ં
જ ર  છે. 
૧. ભુમ ા રાખવી 

૨. ઈષા અને ષમાથંી ુ ત 

૩. સારા થવાનો અને સા ુ ં કરવાનો ય ન કરનાર દરકને સાથ આપવો. 

 બાવરા બનીને કંઈ કરો નહ , પિવ તા ધૈય અને ખતં આ ણેય િવજયના આવ યક ગ છે. 
 યેક મ ુ યના તરમા ં દ યતા ુ તપણે રહલી છે તેને ગટ કરવી એ મ ુ ય વનનો 

ઉ ેશ છે. 
 ઊઠો, ગો અને યેય ા ત ન થાય યા ં ધુી મડં ા રહો. 
  કળવણી વડ ચા ર ય ુ ંિનમાણ થાય, મનની શ તઓન િવકાસ થાય, બ ની િતજો 

િવ તર અને માણસ પોતાના પગ પર ઊભો રહ  શક, એવી કળવણીની આપણે જ ર છે. 
 દરક કાયને ણ િૂમકાઓમાથંી પસાર થ  ુપડ છે, ઉપહાસ, િવરોધ અને વીકાર  માણસ 

પોતાના જમાના કરતા ંઆગળ વધેલો હોય છે, તેને તેના સમયના માણસો અવળ  ર તે સમ  
છે. 
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ગાધંી ુ ંિશ ણદશન 

  માણસ પોતાની ફરજ બ વે છે તે સદાય અ યાસ કર છે. સાર  રહતી રહતા ંશીખ ુ ંએ 
અ યાસ છે. બાક  બ  ુિમ યાભાસ છે. 

 શર ર, મન અને આતમા એ ણનેો  વડ સં ૂર્ણતાએ અથવા વધારમા ંવધાર િવકાસ થાય 
એ કળવણી ગણાય. 

 સમ  વનને આવર  લ ેતે ુ ંનામ િશ ણ. 
 ખર  કળવણી તો એ છે ક  માણસના તરના ણુોનો િવકાસ કર. 
 કળવણી એટલે બાળક ક મ ુ યના શર ર, મન, અને આ મામા ં  ઉ  શો હોય તેનો સવાગી 

િવકાસ સાધીને તેને બહાર આણવા. 
 વનના દરક ે મા ંઊઠતા ોનો સાચો ઉકલ કરવાની શ ત આવે તે ર તે િવ ાથ ઓનો 

રક શ તઓને  ખીલવે એ જ કળવણી કમતી છે. 
  કળવણીથી સા  ુ ી વ ખીલવી શકાય તે જ ખર  કળવણી છે. એ જ માણે  ખ ુ ં ુ ુષ વ 

ત કર એ જ ુ ુષોની ખર  કળવણી છે. 
  કળવણી આપણને સારા સારાનો ભેદ કરતા,ં સા ુ ં હણ કરતા ંને નર ુ ં યજતા શીખવતી 

નથી તે ખર  કળવણી નથી. 
 િશ ણ એટલે અ ર ાન નહ  પણ ચા ર યની ખીલવણી, ધમભાવના ુ ંભાન. 
 કળવણીનો ઉ ેશ ચા ર ય ઘડવા ુ ંછે. 
 કળવણીનો હ  ુચા ર યગઠન હોવો જોઈએ. 
 િવ ા ુ ંફળ જ એ છે ક િવ ાથ  ઉ મ નાગ રક બને. ઉ મ દશ સેવક બને, સમાજને, 

હૃ થા મને, દશને શુો ભત કર. 
 જો આપણને  િવ ા મળે છે તેથી ઈ થી િવ ખુ થઈએ તો તે િવ ા આપ ુ ં ુ ંભ ુ ંકરવાની 

હતી ? જગત ુ ં ુ ંભ  ુકરવાની હતી ? 

 િવ ા તો આપણને છોડાવે, બધંન ુ ત કર, શોભાવે, એનાથી લુક ુ ંધન વધે, ચા ર ય ુ ંધન 
વધે, આપણા દકરા, દકર  પાવરધા થાય. 

 િવ ા ુ ંલ ય આ મિવકાસ છે યા ંઆ મિવકાસ છે યા ંઆ િવકા તો છે જ. 
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વામી દયાનદં સર વતી 

ેરણા મક વુા ો 

 વો રા  હોય છે એવી જ પર  હોય છે. એટલે જ રા  અને રા  અને રાજ ુ ુષોને એ વ  ુ
યો ય છે ક બધા ુ રાચાર ન કર. પરં  ુ િત દન યાય ધમથી આગળવધીને સ નુી 
ધુારણાનો ટાતં બને. 

  દશમા ંઉ મ િવ ાન ા ણો, િવ ાસભા અને રાજસભા, િવ ાન રૂવીર િ ય, આ બધા 
મળ ને રાજકાય ને િસ  કર છે તેઓ જ દશ, ધમ અને ભુકાય થી સં ુ ત રહ ને ખુ પામે છે.  

   ુછે એને એવી જ ર તે કહ ુ,ં લખ ુ ંઅને વીકા  ુએટલે સ ય. 
 પ પાતનો યાગ કર ને સ યનો વી ૃ િત અને અસ યનો પ ર યાગ કર ને અતને િસ  કરવો 

જોઈએ. 
 નાથી માણસ િવ ા વગેર સદ ણુોની ા ત અને આિવ ા પી દોષોને છોડ ને હમેંશા સ  

રહ એને િશ ણ કહવાય. 
 િશ ણ ક નાથી િવ ા, સ યતા, ધાિમકતા, જતે યતા વગેરમા ં ગિત થાય ◌ને્ અિવ ા પી 

દોષો ટ એને િશ ણ કહવાય. 
 મ ુ યો ઈ છે છેક ધમા મા, અ યાપક અને ઉપદશકો પાસેથી િવ ા અને િુશ ણ સાર  ર તે 

હણ કર ને િવ ાનની અ ભ ૃ  હમેંશા કયા કર ુ.ં 
 હૃ થ ુ ુષો ઈ છે છે ક એવા લોકોનો જ ભોજનની સ કાર કરવો  લોકો ભણાવાવ ુ,ં ઉપદશ 

તેમજ સારા ંકાય ના દાન થક  જગતમા ંબળ, પરા મ, પ ,ુ ધન અને િવ ાનનો વધારો કર 
છે. 

 સામા ય ર તે યાર ણ ઉ મ િશ ક મ ક એક માતા, બી િપતા અને ી  ુ ુ  હોય યાર 
જ મ ુ યે ાની બને છે. 

 ુ  સ માિનત થઈને એવી ર તે િવ ા અને િુશ ણ દાન કર ક નાથી તેના આ માની 
દર િુનિ ત અથ વડ તેનો ઉ સાહ સતત વધતો રહ. 

 િવ ા ુ ંફળ જ એ છે ક િવ ાથ  ઉ મ નાગ રક બને, ઉ મ દસસેવક બને, સમાજને, 
હૃ થા મને, દશને શુો ભત કર. 

 સાચો િશ ક પોતાના િવષયમા ંિવ ાથ ને વેશ કરાવે છે, તેમા ંરસ પેદા કરાવે છે, અને તે 
િવષય, વતં  સમજવાને સા ુ ં તેને લાયક બનાવે છે. 
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યા મક સશંોધન 

 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ યા મક સશંોધન ગનેી પાયાની બાબતોથી 

મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુથ ચચા, કસ ટડ   

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ યા મક 

સશંોધનની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. િવ ાથ , શાળા, િશ ક અને સમાજ  

સાથેના સશંોધનના જોડાણ અને સદંભ ને તાલીમકાર પ ટ કરશે. સ  દર યાન ુ લા ો 

અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ 

મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને ચચા ના ં
મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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યા મક સશંોધન 

 આપણી આસપાસ જોવા મળતો િવકાસ એ સશંોધનના પ રણામ વ પે છે. વનના યેક 

ે મા ંિવકાસ માટ સશંોધન આવ યક જ ન હ પણ અિનવાય છે. એ જ ર તે િશ ણના ે મા ંપણ આ 

બાબત એટલી જ સાચી છે. િશ ણમા ંઉ ૃ ઠતા લાવવા માટ િવિવધ કારના સશંોધનો ઉપ ૃત બની 

શક છે. અ ે િશ ણમા ં વ રત હાથ ધર  શકાય તેવા નાના પાયા પરના શૈ ણક સશંોધન યા મક 

સશંોધન િવશે સમજ ા ત કર એ. 

 સશંોધનનો અથ અને તેના કારો 
 યા મક સશંોધનની સકં પના 
 યા મક સશંોધનની અગ ય 

 યા મક સશંોધનના ંસોપાનો 
 યા મક સશંોધનનો ન નૂો 
 યા મક સશંોધનની મયાદાઓ 

 યા મક સશંોધનના ં ે ો 
સશંોધનનો અથ અને તેના કારો 

 સશંોધન માટ મા ં રસચ (Research) શ દ યો ય છે, નો અથ થાય છે. ુ ુ ત 

બાબતો વા તિવકતામા ં લાવવા માટ વૈ ાિનક ઢબે આદરલા ય નો સશંોધન માટ Invention અને 

Investigation વા શ દો પણ તેના વ પના સદંભમા ં યો ય છે. 

 સશંોધનના ુ ય બે કાર છે (૧) ળૂગત અથવા પાયા ુ ં સશંોધન અને (૨) યાવહા રક 

સશંોધન. ાન-િવ ાનના કોઈ પણ ે મા ંઆવા કારના ંસશંોધનો હાથ ધરાય છે. િશ ણના ે મા ં

હાથ ધરાતા ંસશંોધનો શૈ ણક સશંોધન તર ક ઓળખાય છે. 

 શૈ ણક સશંોધનને પણ ઉપરો ત બે કારોમા ં વહચી શકાય મા ં ળૂગત સશંોધન એટલ ે

મા ંકોઈ નવા ાનને, િનયમને ક િસ ાતંને થાિપત કરવામા ંઆવે છે. એક ન ુ ંસ ન કરવામા ં

આવે છે. આવા સશંોધનો િશ ણના િન ણાતો જ હાથ ધર  શક છે. 

 યાવહા રક સશંોધન એ સશંોધનો બીજો કાર છે. આવા સશંોધનો કોઈ િનયમ ક િસ ાતંને 

યવહારમા ં અમલી ૃત કરવા માટ હાથ ધરાય છે. તેની યાવહા રક ઉપયો ગતા િવશેષ હોય છે. 

યા મક સશંોધન એ એક કાર ુ ં યાવહા રક સશંોધન જ છે. 
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યા મક સશંોધનની સકં પના 

 યા મક સશંોધનની શ આત છેક બી  િવ ુ  વખતથી થયેલી છે. તે વખતે સામા જક 

સબંધંોમા ં ધુારણા અથ તેનો ઉપયોગ થયેલો. સમ યાના ઉકલ માટ યા મક સશંોધન થતા ંહોવાથી 

મોટા ભાગની િશ ણની સં થાઓમા ં તેને થાન મળવા લા ુ.ં Stephen M. Corey ુ ં નામ ારં ભક 

તબ ે યા મક સશંોધનના ે મા ંકાય કરવામા ં ણી ુ ંબ ુ.ં ધીર ધીર યા મક સશંોધનોનો યાપ 

િશ ણ ે ે વધવા લા યો. ખાસ કર ને યા મક સશંોધનો નાના પાયા પરના ં હોવાથી, વૈ ાિનક 

દ ટકોણ િવકસાવતા ંહોવાથી અને િશ ણ ે ે ધુારણા કરવામા ંઉપયોગી રુવાર થવાથી યા મક 

સશંોધન ુ ં માણ વધવા લા ુ.ં આમા ં િશ ક પોતે જ પોતાની સમ યાનો ઉકલ સશંોધનનો આધાર 

લઈને મેળવી શક તે માટ યા મક સશંોધન બૂ જ ઉપયોગી થઈ પડ ુ.ં અહ  યા મક સશંોધનની 

સકં પના પ ટ થાય તે માટ કટલાક િવચારકોએ આપેલી યા યાઓ જોઈએ. 

 યા મક સશંોધન એ સમ યાના વૈ ાિનક ર તે અ યાસની યા છે, ના ારા યવહારમા ં

પડલા િ ્કષક તેના વતમાન યવહારની ધુારણા કરવાનો િનણય કર છે. 

- ટ ફન એમ.કોર 

 યા મક સશંોધન ય ત પોતાના ઉ ેશો વ  ુઅસરકારક ર તે િસ  કર તે માટ િશ ક પોતાના 

અ યાપનમા ંઅને યવહારમા ં ધુારણા લાવવા માટ હાથ ધર એ ુ ંસશંોધન છે. 

- નેશનલ ઈ ટટ ટૂ ઓફ બે ઝક એ કુશન 

 યા મક સશંોધનનો અથ વ  ુ પ ટ કરવા માટ ઉપરો ત યા યાઓમાથંી પ ટ ર તે તર  

આવતા યા મક સશંોધનના ંલ ણો નીચે જુબ દશાવી શકાય. 

 

 

યા મક સશંોધનના ંલ ણો 

 તે િશ કો અને આચાય ની રો જદા કાયની ઉદભવતી ય તગત સમ યાનો ઉકલ મેળવવા 
માટ હાથ ધરાય છે. 

 તે વૈ ાિનક ઢબે હાથ ધરાય છે. 
 તેનાથી આગળ કાય કરવા માગ શન મળે છે. 
 તે ઉપચારા મક કાયના ભાગ વ પે હાથ ધરા ુ ં ય તગત સશંોધન છે. 
 અ ય િ ્કષકો અને આચાય ના સહકારથી તેમા ંસફળતા ા ત થાય છે. 
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 તેના ારા થાિનક સમ યાઓના યવહા ુ ઉકલો મેળવાય છે. 
 તે િશ ણકાયને વ  ુઅસરકારક બનાવવા અને ધુારણા અથ હાથ ધરાય છે. 
 તેના ંપ રણામોને વ  ુ યાપક વ પે લા  ુપાડ  શકાતા નથી. 
 તેના આધાર સામા ય િસ ાતંો ક િનયમો થાપી શકાતા નથી. 
 તે સમય, શ ત અને નાણાનંી દ ટએ ઓ ં ખચાળ છે અને ખાસ િન ણાતોની સલાહ વગર 

પણ હાથ ધર  શકાય છે. 
ૂંકમા ં યા મક સશંોધન એ િશ કો ુ,ં િશ કો માટ અને િશ કો ારા હાથ ધરા ુ ંસશંોધન છે. 

યા મક સશંોધનની અગ યતા 

 િશ ણ યાને અસરકારક બનાવવી એ કોઈ પણ િશ ક ુ ં ળૂ તૂ કત ય છે. િશ ણ યા 

અસરકારક યાર જ બને, યાર િશ ક િશ ણકાય દરિમયાન ઉ વતી સમ યાઓને સમ યાના વ પમા ં

વીકાર અને તેનો યવહા ુ ઉકલ મેળવવાની દશામા ં યાસો હાથ ધર. િશ ણ યાના તે 

હકારા મક પ રણામો મેળવવા િશ કને યા મક સશંોધન બૂ જ ઉપકારક બની રહ. નીચનેા ુ ાઓને 

આધાર યા મક સશંોધનની અગ ય પ ટપણે સમ  શકાશે. 

 તે વગખડંની, શાળાની અને સં થાની થાિનક અને રો જદા કાયમાથંી ઉ વતી સમ યાઓ 
ઉકલવામા ંઉપયોગી બને છે. 

 િશ કમા ંહકારા મક પ રવતન લાવવામા ંઉપયોગી થઈ પડ છે. 
 તે િશ ણ યાને અસરકારક અને ફળદાયી બનાવે છે. 
 તેનાથી િશ કોમા ંવૈ ાિનક દ ટકોણનો િવકાસ થાય છે તેમજ વાવલબંી બને છે. 
 તે અ ય સહકાયકરો સાથે એકમેકના રૂક બની સહકારથી કાય કરવાની ટવ િવકસાવે છે. 
 તે િશ કોમા ં નાના પાયાના ં સશંોધનો પરથી મોટા પાયા પરના ં સશંોધનો તરફ આગળ 

વધવાની િૂમકા રચી આપે છે. 
 ઉપચારા મક િશ ણકાયને થાન મળે છે અને િશ કનો તર ચો લાવી શકાય છે. 
 તેનાથી િશ કોમા ં સ જતા વધે છે, અના મલ ીપ ુ ં િવકસે છે, સમ યા ઉકલનો અ ભગમ, 

ચતન અને સ હૂભાવના તેમજ સહકારની ભાવનાનો િવકાસ થાય છે. 
 િશ ણ યવહારમા ંનાવી ય લાવી શકાય છે. 

યા મક સશંોધનના સોપાનો  

 કોઈપણ કાય પ િતને વૈ ાિનક વ પ આપ ુ ંહોય તો તે ચો સ સોપાનોમાજં આગળ વધવી 

જોઈએ . યા મક સશંોધનની કાય પ િત વૈ ાિનક ઢબ ેહાથ ધરાય છે માટ તે પણ ચો સ  સોપાનોને 

અ સુર છે.આ સોપાનો નીચ ે જુબ છે.  

૧. સમ યા – પસદંગી( The problem selection ) 
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૨. સમ યા – ે  (Problem area ) 

૩. સં યા સભંિવત કારણો ( Probable reasons for problems) 

૪. પાયાની જ ર  મા હતી એક ીકરણ (Base line data collection) 

૫. ઉ ક પનાઓ ( Hypotheses) 

૬. યોગ કાયની પ રખા (Action plan) 

૭. થૃ રણ અને અથઘટન ((Analysis and interpretation) 

૮. તારણ અને અ કુાય (conclusions and follwup) 

(૧) સમ યા પસદંગીઃ  યા મક  સશંોધન ુ ંસૌથી પહ ુ ંસોપાન છે સમ યા ુ ં પ ટ કરણ  િશ ક  

સમ યા ઉકલ માટ સશંોધન હાથ ધર છે, તે સમ યા પ ટ હોવી જોઈએ. િશ ક ધારો ક ભાષા ુ ં

િશ ણકાય પોતાની ર તે કરતો હોય, પરં  ુિવ ાથ ઓ તરફથી તેને અપે ા જુબનો િતસાદ ન મળે 

તો તે િશ ક માટ સમ યા જ ુર બને છે, પરં  ુ જો િશ ક આ સમ યાને નીચે જુબ શ દબ  કર 

િવ ાથ ઓનો ભાષાનો િસ  ક નીચો જોવા મળે છે તો આ સમ યા વ  ુ યાપક બની ય છે. તેમા ં

ભાષાના ા પાસામા ંિવ ાથ ઓ નબળા જણાય છે તે ન  થ ુ ંનથી તેથી સમ યા વ  ુ પ ટ બને તે 

ર તે ર ુ  કરવી જોઈએ. દા.ત., િવ ાથ ઓ જોડણી ખોટ  લક છે. 

(૨) સમ યા – ે ઃ આપણે ણીએ છ એ ક શાળાએ શાળાએ ધોરણે ધોરણે અને િવયે િવયે સમ યા 

ુદ  ુદ  હોઈ શક. એક િશ કને અ ભુવાતી સમ યા એ બી  િશ ક માટની સમ યા ન પણ હોઈ 

શક. આથી  સમ યા માટ યા મક સશંોધન હાથ ધરવામા ંઆવે છે તે કઈ શાળાના કઈ ેણીના ા 

વગના, ા િવષયની અને ા ુ ાને પશતી સમ યા છે તેનો ઉ લેખ યાર સમ યાના િવધાનમા ં

કરવામા ંઆવે યાર સમ યા – ે  પ ્િ◌ટ થાય. દા.ત., માન રુ ાથિમક શાળાના ેણી – ૬ના બ 

વગના િવ ાથ ઓ ભાષા િશ ણમા ંજોડણી ખોટ  લક છે. 

(૩) સમ યાના ં સભંિવત કારણોઃ યેક સમ યાના ઉદભવ માટના ંસભંિવત કારણો પણ આગવા ંહોય 

છે. તેથી આ સ પાનમા ં  સમ યાના ઉકલ માટ યા મક સશંોધન હાથ ધરલ હોય તે સમ યા માટના ં

શ  તમામ સભંિવત કારણોની યાદ  તૈયાર કરવી પડ છે. આગળના સોપાનમા ંદશાવેલી સમ યાના ં

સભંિવત કારણો નીચે જુબ િવચાર  શકાય. 

દા.ત.  
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- િવ ાથ ઓ જોડણી યે રૂતી ગભંીરતા દાખવતા નથી. 
- િવ ાથ ઓ જોડણીને મહ વ આપતા નથી. 
- િશ કો િશ ણકાય દરિમયાન જોડણી યે િવ ાથ ઓ ુ ં યાન દોરતા નથી. 
- જોડણી બદલાઈ જવાથી યાયનમા ંતફાવત પડ  ય છે. તેની સભાનતા િવ ાથ ઓમા ં

નથી. 
- શાળામા ંજોડણીકોશ નથી. 
- િવ ાથ ઓને જોડણીકોશનો ઉપયોગ કરવાની ર ત આવડતી નથી. વગેર. 

(૪) પાયાની જ ુર મા હતી ુ ં એક ીકરણઃ  આ સોપાનમા ંસશંોધન માટ િશ ક ઉપલ ધ ોતોનો 

ઉપયોગ કર  કટલીક પાયાની મા હતી એકિ ત કરવી પડ છે. િશ ક િવચારલા ંશ  તમામ સભંિવત 

કારણોના સદંભમા ં મા હતી એકિ ત કરવાની હોય છે. આ મા હતીના ં કારણો તપાસવા માટ, 

ઉ ક પનાઓ રચવા માટ તેમજ કાય યોજના તૈયાર કરવા માટ આધાર લેવાનો  હોય છે. આવી મા હતી 

મેળવવા માટ િશ ક અન  ્િશ કો ક સલં ન ય તઓ સાથે ચચા કરવી પડ છે. પોતાના રો જદા કાય 

દરિમયાન હ ુ વૂક ુ ંઅવલોકન કર ુ ં પડ છે અને ોતર નો પણ સહારો લવેો પડ છે. આગળના 

સોપાનોમા ંઉદાહરણ વ ુપે દશાવેલ સમ યાના સદંભમા ંિશ ક નીચ ે જુબ પાયાની મા હતી એકિ ત 

કરવી પડ છે. 

 િવ ાથ ઓની જોડણી સબંધંી લૂોની મા હતી િવ ાથ ઓના લખાણ ુ ંઅવલોકન કર  મેળવવી 
જોઈએ. 

 જ ુર પડ  ેવગમા ં તુલેખન કરાવીને પણ જોડણીની ચકાસણી કર  શકાય. 
 િવ ાથ ઓએ વહ તા ર લખલેી નોટો તપાસવાથી મા હતી મળ  શક. 
 િવ ાથ ઓની અગાઉની પર ાની ઉ રવહ ઓ જોવાથી પણ મા હતી મેળવી શકાય. 
 િવ ાથ ઓની જોડણી સદંભ ભાષાના અ ય િશ કો સાથે ચચા કર  મા હતી મેળવી શકાય. 
 શાળામા,ં બ રમા ંક િવ ાથ ઓની પાસે જોડણીકોશ છે ક ન હ, તેની તપાસ કર  શકાય. 
 જોડણીકોશ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાની ર ત િવ ાથ ઓને આવડ છે. ક કમ તે ચકાસવા 

િવ ાથ ઓને જોડણીકોશનો ઉફયોગ કરવો પડ તે ુ ંકાય સ પી શકાય. 
આ ર તે  – તે સમ યાના સદંભમા ંિશ ક ા ય તમામ ોતોનો ઉપયોગ કર  પાયાની મા હતી 
મેળવી તેની ન ધ રાખે થી સશંોધનમા ંતે મદદ ુપ થઈ શક. 

(૫) ઉ ક પનાઓઃ ઉ ક પનાઓ માટ ધારણાઓ ક ક પનાઓ વા શ દો પણ યો ય છે. 
ઉ ક પનાઓ શરતી િવધાન વ ુપ લખવામા ંઆવે છે. તેમા ંસમ યા માટ જવાબદાર કારણના િનવારણ 
અને તેના સભંિવત પ રણામની આગાહ  કરવામા ંઆવે છે. ઉ ક પના ર ૂ કર ુ ં િવધાન જો... તો... 
વ ુપ ુ ં હોય છે. આમા ંજો પછ  સમ યાની કારણ ુપ બાબતના ઉકલ માટની િૃત ક ુ તઓ 

દશાવાય છે અને તો પછ  તેના પ રણામની શ તા દશાવાય છે. આ કરણમા ં ઉદાહરણ વ ુપે 
દશાવેલ સમ યાના સદંભમા ંજોઈએ તો નીચે વી ઉ ક પનાઓ રચી શકાય. 
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 જો િવ ાથ ઓમા ં જોડણી યે ગભંીરતા લાવવામા ં આવે તો િવ ાથ ઓ ખોટ  જોડણી લખતા 
અટકશે. 

 જો િવ ાથ ઓ તેમના લખાણમા ંજોડણીને ૂ ુ ં મહ વ આપે તો તેમની જોડણી ખોટ  પડશે નહ . 
 જો િશ ક િશ ણકાય દરિમયાન જોડણી યે િવ ાથ ઓ ુ ં યાન દોરશે, તો િવ ાથ ઓની 

જોડણીની લૂો ઘટશે. 
 જો શાળામા ંજોડણીકોશ વસાવવામા ંઆવે અને િવ ાથ ઓને તેનો ઉપયોગ કરવાની તક આપવામા ં

આવે તો જોડણીદોષ ઓછા થાય. 
 જો િવ ાથ ઓને જોડણી લૂોથી યાયન પર પડતી નકારા મક અસર િવશે સભાન કરવામા ંઆવે 

તો જોડણીની લૂો ઓછ  થશે. 
આ ર તે જ સમ યાના ઉકલ માટ િશ ક યા મક સશંોધન‘ હાથ ધર તેના માટની ઉ ક પનાઓ 
રચી એખ પછ  એક ઉ ક પનાઓની ચકાસણી કરવા સશંોદન યોજના તૈયાર કર  છે, ની િવગત 
હવે પછ ના સોપાનમા ંદશાવવામા ંઆવી છે. 
(૬) યોગકાયની ુપરખાઃ  યા મક સશંોધન ુ ંઆ બૂ જ મહ વ ુ ંસોપાન છે. િશ ક મા  
ઉ ક પનાઓ રચીને અટક  ય તો સમ યાનો ઉકલ મેળવી શકાતો નથી, પરં  ુસમ યાના ઉકલ 
માટ રચેલી ઉ ક પનાઓની ચાકશણી માટ ુ ં કરશે, તેમા ં કટલો સમય લશેે, ા ા ોતનો 
ઉપયોગ કરશે વગેર બાબતો ુ ં આયોજન એ યોગકાયની ુપરખામા ં દશાવવામા ં આવે છે. 
યોગકાય ુ ંઅમલીકરણ કરવામા ંઅ ુ ળૂતા રહ તે હ સુર નીચેની બાબતોને યાનમા ં રાખીને 
ુપરખા તૈયાર કરવી જોઈએ. 

 સમય િનધારણ ( ુલ કટલા દવસો લાગશે તે) 

 શૈ ણ ક િૃ ઓ, ુ તઓ 

 સમયપ ક 

 ોત 

 ૂ યાકંન 

 નીચેની સારણીમા ં એક ન નૂાની યોગકાયની ુપરખા તૈયાર કરવામા ં આવી છે,  આ 
સોપાનને સમજવામા ં મદદ ુપ થઈ શકશે. અહ  પણ અગાઉ દશાવેલ ઉદાહરણની સમ યાને જ 
યાનમા ંલેવામા ંઆવી છે. 
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યોગકાયની ુપરખાનો ન નૂો 

યોગકાય ુ ંઅમલીકરણ ૨ માસં 

મ િૃ  ુ ત ોત સમય તાસ ૂ યાકંન 

૧ લેકનકાય જોડણીની 
ભીરતા સાથે કરાવ ુ ં

અવલોકન 
માદશન 

િશ ક બે સ તાહ ુલ છ તાસ તુ લેખન 

૨ િશ ણકાય 
દરિમયાન જોડણી 

યે તૃ રહ  
યાન દોર ુ ં

માગદશન 
ચૂનાઓ 

િશ ક બે સ તાહ ુલ છ તાસ - 

૩ જોડણીકોશની ા ત થંાલયોનો 
સપંક અન ે
અ દુાન 
મેળવ ુ ં

થંાલય 
દાતા 

બે સ તાહ - - 

૪ જોડણીકોશનો 
િવ ાથ ઓ ારા 
ઉપયોગ 

અવલોકન 
માગદશન 

િવ ાથ  બે સ તાહ ુલ છ તાસ િનબધં 
લેખન 

 

(૭) થૃ રણ અને અથઘટનઃ િશ ણ યાની ય તમા ંથતી અશર અ તૂ વ ુપની હોય છે. ખાસ 

કર ને િશ ણની ધુારણા માટ હાથ ધરલા યોગની અસર મા  નર  ખે માપી શકાય ન હ. તેથી 

ૂ યાકંન િવિધ માટ ઉપયોગમા ંલવેાતી તમામ ુ તઓનો આધાર લઈ ૂ યાકંન કર ુ ં પડ છે. 

તેવી જ ર તે આપણે િવ ાથ ઓની  નબળ  બાબતો  તે,  કોઈ ઊણપો, ખામીઓ ક િતઓ 

સામા ય ર તે જોવા મળતી હોય તે ક પછ  િશ ણમા ંકોઈ પણ િવષયમા ંન ધપા  કચાશ જોવા મળતી 

હોય તેમા ં ધુારો કરવા માટ યા મક સશંોધન હાથ ધરલ છે. તેમા ં સશંોધનના ભાગ ુપે કરલા 

યોગથી ખરખર ધુારો થયો છે ક કમ તે ણ ુ ંજ ુર  છે. 

 ૂ યાકંન માટ ખાસ કર ને િવ ાથ ઓની લે ખત સામ ી તેમજ અ યયન ટવો ુ ંઅવલોકન, 

િવ ાથ ઓ ારા થતા મહાવારા ુ ંઅવલોકન, િવિવધ કારની કસોટ ઓ વગેરનો સહારો લેવામા ંઆવે 

છે. આના ારા ણી શકાય ક િવ ાથ ઓના જોડણીદોષ ઘટયા છે ક કમ? િવ ાથ ઓની 

અિનયિમતતાની ફ રયાદ ૂર થી ક કમ? ગ ણત િવષયની સકં પનાઓની સમજ પ ટ થઈ ક કમ? 

િવ ાથ ઓની સ યતામા ં વધારો થયો ક કમ? આમ, ૂ યાકંનથી યા મક સશંોધનની સફળતાનો 

સાચો યાલ આવે છે, ની સશંોધક ન ધ વ ુપે ર ુઆત કર  શક છે. 

(૮) તારણ અને અ કુાયઃ તારણ, પ રણામ અને અ કુાય એ યા મક સશંોધનના ંઅગ યના ં ગ છે. 

સમ  યોગના તે સશંોધકને કટલા શે સફળતા મળ  છે તે ુ ં ૂ યાકંનના આધાર તારણ આપી 
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શકાય છે. ક ુ ંપ રણામ ા ત થ ુ ંતે દશાવી શકાય છે. આ પ રણામને યાને રાખતા ંહવે પછ  િશ ક 

પોતાના કાયમા ં કવી ર તે આગળ વધ ુ,ં ુ-ં ુ ં અ કુાય કર ુ ં તે ન  કર  સકાય. અ કુાય એ 

યા મક સશંોધન ુ ં હાદ છે. અ કુાય વગર કોઈ પણ કાય મની અસરને સામાન  ્ વ ુપ આપી 

શકા ુ ંનથી, પરં  ુઅ કુાયથી આ અસરને કાયમી બનાવી શકાય છે. 

 આમ, યા મક સશંોધન હાથ ધરનાર િશ ક ઉપરો ત આઠ સોપાનો જુબ આગળ વધવા ુ ં

હોય છે. આમ કરવામા ંઆવે તો જ તેને વૈ ાિનક ઢબ-ેઅના મલ ી ર તે કોઈ પણ કારના પ પાત ક 

વૂ હ વગર ઠોસ યાસો વડ સમ યાનો ઉકલ મેળવેલો ગણાશે. 

યા મક સશંોધનનો ન નૂો 

 યા મક સશંોધનના ં સોપાનોને સમજવા માટ યેક સોપાનની સમ ૂતી સાથે એક ઉદાહણ 

દશાવેલ છે. તેમ છતા ં ઉપરો ત યેક સોપાનને સળંગ વ ુપે સમજવા એક ન નૂા ુપ યા મક 

સશંોધનનો ન નૂો ર ૂ કરલ છે  નીચે જુબ છે. 

સમ યાઃ 

 લખતર તા કુાના રામ રુા ગામની શાળા ધોરણ ૬ બના િવ ાથ ઓ ગૂોળ િશ ણમા ં

નકશા િૂત કર  શ કતા નથી. 

સમ યા ે ઃ 

શાળા – લખતર તા કુાની રામ રુા ાથિમક શાળા 

ધોરણ – ૬ (છ) 

વગ – બ 

િવષય – ગૂોળ 

ુ ો – નકશા િૂત 

સમ યાના ંસભંિવત કારણોઃ 

(૧) મા  કથન પ િતથી અ યાપન 

(૨) શૈ ણક સાધન તર ક નકશાના ઉપયોગનો અભાવ 
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(૩) નકશા િૂત માટના મહાવરાની તકનો અભાવ 

(૪) નકશામા ંવપરાતા ંિવિવધ ચ હોની સમજ આપવા બાબતે ઉદાસીનતા 

(૫) નકશાપોથી ક એટલાસના ઉપયોગનો અભાવ 

(૬) િવ ાથ ઓને વાસ – દરિમયાન નકશાકાયનો અ ભુવ રૂો પાડવાનો અભાવ 

પાયાની જ ુર  મા હતીઃ 

 પાયાની જ ુર  મા હતી એક  કરવા માટ નીચનેા વા ોતોનો ઉપયોગ કર  મા હતી મેળવશે. 

(૧) સમાજિવ ા િવષયના અ ય િશ ક સાથે ચચા 

(૨) િશ ણકાય દરિમયાન િવ ાથ ઓ સાથે ોતર  

(૩) િશ ણકાય દરિમયાન નકશા ગનેી ચચામા ં િવ ાથ ઓની સહભાગતા અને સ યતા ુ ં

અવલોકન 

(૪) નકશામા ંવપરાતા ં ચ હો ગે િવ ાથ ઓ સાથે ચચા 

(૫) નકશાપોથી ક એટલાસ િવ ાથ ઓ પાસે છે ક ન હ તેની ચકાસણી 

(૬) વાસ દરિમયાન નકશાકાયની બાબતમા ંિવ ાથ ઓની ઉ કુતા ુ ંઅવલોકન 

ઉ ક પનાઓઃ 

સમ યાના સદંભમા ંિશ ક નીચે વી ઉ ક પનાઓ બાધંશે. 

(૧) જો િશ ક મા  કથનના બદલ ેકા.પા. પર રખા ચ ો અને ચ હોની આ ૃિતઓ દોર ને નકશા 

િવશે સમ વે તો િવ ાથ ઓ નકશા િૂત કર  શક. 

(૨) જો િશ ક રખાં કન નકશા પર ય  ર તે િવ ાથ ઓને નકશા િૂત માટ તક આપે અને જ ુર  

માગદશન આપે તો િવ ાથ ઓ નકશા િૂત માટ સ મ બને. 

(૩) જો િશ ક િવ ાથ ઓને વાસ દરિમયાન નકશા ાન આપે તો િવ ાથ ઓને નકશા િૂત 

કરવામા ંસરળતા પડ. 
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(૪) જો િશ ક િશ ણકાય દરિમયાન શૈ ણક સાધન તર ક નકશાનો ઉપયોગ કર તો િવ ાથ ઓની 

નકશા િૂત ગેની સમજ વ  ુ પ ટ બને. 

(૫) જો િશ ક િવ ાથ ઓને નકશાપોથી ક એટલાસ વસાવવા અને ઉપયોગ કરવા ો સા હત કર 

તો િવ ાથ ઓ સરળતાથી નકશા િૂત કર  શક. 

યોગકાયની ુપરખા 

યોગકાય અલમીકરણ ૨માસ 

મ િૃ  ુ ત ોત સમય તાસ ૂ યાકંન 

૧ અ ય િશ કો સાથ ે
લુાકાત ચાચા 

લુાકાત િશ ક એક સ તાહ દરરોજ એખ 
તાસ 

વૂ કસોટ  

૨ નકશા િૂતનો મહાવરો માગદશન િશ ક ણ સ તાહ દરરોજ એક 
તાસ 

 

૩ નકશાપોથી 
એટલાસનો ઉપયોગ 

અવલોકન િવ ાથ  
નકશાપોથી 
એટલાસ 

એક સ તાહ દરરોજ એક 
તાસ 

નકશા 
િૂતનો 

મહાવરો  
૪ ભૌગો લક થળ 

લુાકાત 

માગદશન િવ ાથ  એક સ તાહ - અવલોકન 

૫ રખાં કત નકશામા ં
થળ િનદશ 

અવલોકન િવ ાથ  બે સ તાહ સ તાહમા ં બ ે
તાસ 

રખાં કત 
નકશામા ં
રૂતી ઉ ર 

કસોટ  

 યોગકાયમા ં યો લી ુ તઓષ િૃ ઓ ક પ િતઓ પૈક  અસરકારક હોય તેને ચા  ુ

રાખી શકાય, જ ુર  જણાય તેમા ં ફરફાર પણ કર  શકાય અને નવી ઉમેર  પણ શકાય. અહ  

અસરકારકતા અને સમ યાનો ઉકલ ક  થાને છે તે યાદ રાખ ુ ંજ ુર  છે. 

ૂ યાકંન 

 ૂ યાકંનમા ં ખાસ કર ને િવ ાથ ઓ નકશા રૂણી કર  સ મ બ યા ક કમ? એટલાસનો 

ઉપયોગ કરતા થયા? વગિશ ણ કાય દરિમયાન નકશાના ય૭ ઉપયોગથી કોઈ ફર પડ ો ક કમ? 

વગેર ોના ઉ ર મેળવી શકાય છે. ૂ યાકંનના આધાર તારણો, પ રણામો અને અ કુાય કવી ર તે 

કર ુ ંતે ન  કર  શકાય છે. 

તારણો, પ રણામો અને અ કુાય 
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 યોગકાયને તે ઉ ક પનાની ચકાસણી કયા બાદ ૂ યાકંન ારા મેળવેલ મા હતીના આધાર 

તારણો આપી શકાય છે અને સમ  યોગકાય દરિમયાન આવેલા તારણોને આધાર અ કુાય કવી ર તે 

કર ુ ંતેની દશા પ ટ બને છે. 

 

યા મક સશંોધનની મયાદાઓ 

 આપણે જો ુ ંક યા મક સશંોધન એ યવહા ુ ં સશંોધન છે. તેમાથંી થાિનક ક ાએ ઉદભવતી 
સમ યાઓ ઉકલી શકાય છે. િશ ણની ધુારણા માટ તે અિત ઉપયોગી સશંોધન છે તેમ છતા ં તેની 
કટલીક મયાદાઓ છે  નીચે જુબ છે. 
(૧) આ કારના સશંોધનોથી થાિનક સમ યા ઉકલી શકાય છે, પરં  ુ તેના પ રણામો ુ ં

સામા યીકરણ કર  મોટા યાપ િવ ને લા  ુપાડ  શકાતા નથી. 
(૨) આ સશંોધનો મયા દત ણુવ ાવાળા હોય છે. 
(૩) સામા ય િશ ક પાસે આવા ંસશંોધનો હાથ ધવાની ઝૂનો અભાવ હોય છે તેથી તેઓ સશંોધન 

યે ઉદાસીનતા દાખવે છે. 
(૪) આ કારના સશંોધનો સમ યા – ઉકલની ાથિમક તપાસ માટ જ ઉપયોગી હોય છે. 
(૫) આ સશંોધન ારા એક િશ કને મળેલ સમ યાનો ઉકલ અ ય િશ કને હમેંશા ંકામ લાગશે જ 

તેમ કહ  શકાય ન હ. 
 ુ ંકમા ં સામા ય િનયમો ક િસ ાતંો થાપવામા ંઆવા કારના ંસશંોધનો ખાસ ઉપયોગી થઈ 
શકતા ંનથી. 

યા મક સશંોધનના ં ૂચત ે ોની યાદ  

 થાિમક સમ યાના ઉકલના સદંભમા ંનીચ વા ં ે ોમા ં યા મક સશંોધનો હાથ ધર  શકાય. 

(૧) િવ ાથ ઓના િવિવધ િવષયના ાનમા ંસમજ ક કૌશ યના િવકાસમા ંકચાશ ૂર કરવી 

(૨) િવ ાથ ઓની અિનયિમતતા, િશ ત, હૃકાયની ઊણપ વગેરની સમ યા 

(૩) િવ ાથ ઓના અ યાસ યેના ં રસ, ુ ચ, વલણ અને ેરણા ક ઉ સાહના અભાવને લગતી 

સમ યા ઉકલવી. 

(૪) આચાય તર ક શાળાના િશ ોકના ઉ સાહ, વૂ તૈયાર નો અભાવ, પાર પ રક સઘંષ ક 

અ ુ ૂલનનો અભાવ વગેર સમ યા ૂર કરવી. 

(૫) િશ ણની પ િતઓ, ઉપકરણોમા ં ધુારણા કરવી ક નવી નવી પ િતઓ િવકસાવવી. 
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બાળ મનોિવ ાન 

 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ િશ ણમા ંબાળ મનોિવ ાનની િૂમકાથી મા હતગાર 

થશે. 

 સમય: ૧.૦૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન,   

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ બાળ 

મનોિવ ાનની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. િવ ાથ , શાળા, િશ ક અને 

સમાજ  સાથેના બાળ મનોિવ ાનના જોડાણ અને સદંભ ને તાલીમકાર પ ટ કરશે. સ  

દર યાન ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી 

તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને ચચા ના ં
મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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બાળ મનોિવ ાન 
બાળકો સાથેના યવહારમા ંઆટ ુ ંજ ર કર એ 

 બાળકના ય ત વનો સં ણૂપણે વીકાર કર એ. 
 બાળકન ેસમાન આપીએ. 
 આપણા ંચહરા પર સ તા અન ેહા ય રાખીએ. 
 દરક બાળક િવિશ ટ છે એ ુ ંસમ ન ેઅન ેએની અ ુ િૂત દરક બાળકન ેપણ થાય તેવો 

યવહાર કર એ. 
 ો સાહક શ દોનો ઉપયોગ ઉદારતાથી કર એ. 
 બાળકોન ેઅ ભ ય તની તક આપીએ. 
 બાળકોની બૂી-ખામી સમ એ અન ે બૂીઓન ે / િસ ઓન ે હરમા ં બરદાવીએ. 

ખામીઓના ળૂમા ંપહ ચી તેન ે ય તગત ર ત ેસમ ન ે ૂર કરવાનો યાસ કર એ. 
  બાળક  ર ત ેશીખે ત ેર ત ેશીખવીએ. 
 બાળક શીખવામા ંવ  ુક ઓછો સમય લઇ શક ત ે વીકાર એ. 
 વ  ુસમયની જ રયાત વાળા બાળકન ેશીખવામા ંવ  ુસમય આપીએ. 

બાળકો સાથેના યવહારમા ંઆટ ુ ંતો ન કર એ. 

 બાળકોન ેશાર રક ક માનિસક િશ ા ારય ન કર એ. 
 બાળક સાથ ેભેદભાવ ુ ત યવહાર ન કર એ. 
 બાળકની ઉણપો ક િતન ે હરમા ં ુ લી ન કર એ. આખા વગ સમ  એન ેહાસંી પા  ન 

બનાવીએ. 
 બાળકના ોન ેટાળવાનો ય ન ન કર એ. 
 બાળક ુ ં વમાન ધવાય તવેા શ દો યોગો અન ે યવહાર ટાળ એ. 
 બાળકના સામા જક પ રવેશ, ાિત, વાલીઓનો યવસાય, આિથક સગવડો ક 

વાલીઓની િનર રતા વગેરનો ઉ લેખ કર ન ેબાળકોન ે ારય અપમાિનત ન કર એ. 
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N.C.F – 2005 DF\ AF/SMGL XLBJF vXLBJJFGL TYF HLJGD}<IMGF lJSF; DF8[GL lGdGl,lBT AFATM 

NXF"JJFDF\ VFJL K[P  

 5|tI[S AF/S DCtJ5}6" K[P 

 5|tI[S AF/SGL XLBJFGL 5MTFGL UlT CMI K[P 

 5|tI[S AF/SG]\ 5MTFG]\ :TZ CMI K[P 

 ZRGFJFN VG];FZ AF/S 5MTFGF 7FGG]\ lGDF"6 HFT[ SZ[ K[P  

 7FGG[ XF/F ACFZGF JFTFJZ6 ;FY[ HM0J]\ P 

 UMB65ÎLJF/L 5ZL1FFGM tIFU SZJMP 

 DF+ 5F9Ip&:TS VFWFlZT GlC 56 a[niY) VFU/ H> XS[ T[JL TS VF5[    

 V[JM VeIF;S|D v 5F9IS|D    

 5ZL1FF5wWlTG[ JWFZ[ ,RL,L AGFJJLP 

 vg<K>D (SxNn[ Jvn siY[ ji[Dv&> 

 XLBJFGL 5|lS|IF ;FY[ 7FG  

 AF/S 7FGGL ZRGF SZ[ K[ T[GM p5EMSTF GYLP 

 lJQFIM JrR[ ;\S,G :YFl5T SZJ]\ S[ H[YL lJnFYL" ;DU| 7FGGM VFG\N  

D[/JL XS[P 

 AF/S[g£L lX1F6 CMIP 

 AF/SGL ;lS|I EFULNFZL CMI VG[ V[GF jIlSTtJGM :JLSFZ YFI P 

 AF/SM V[JF JFTFJZ6DF\ E6L XS[ K[ S[ H[DF\ T[DG[ ,FU[ K[ S[ T[DG[ DCtJ5}6" U6JFDF\ VFJ[ K[P  
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    ki[N an[ k[vi> C[ aipNi> biLki[? 

 VF56L N]lGIF DCNŸV\X[ DM8FVM DF8[GL K[4 AF/SM DF8[GL GlCP AF/SMG[ lGI\+6DF\ 
ZFBJF DF8[ VF N]lGIFV[ HFTHFTGL jIJ:YF SZL K[4 H[ VF56L JFTRLT VG[ jIJCFZDF\ 
JFZ\JFZ HMJF D/[ K[P VFH[ 56 VF56L XF/FDF\ S[8,LS WFZ6FVM GHZ[ R-[ K[ H[JL S[ v  

 KMSZF\ TM DM8[ EFU[ AU0[,F\ H CMI V[ ,MSMG[ ;]WFZJF DF8[ XF/FDF\ DMS,JFDF\ 
VFJ[ K[P  

 KMSZF 5Z ;TT GHZ G ZFBLV[ TM T[ AU0L H HFIP  
 KMSZF\VMG[ XLBJJF DF8[ S0S lX:T ,FNJL H HM.V[P  
 JU"DF\ KMSZF\VM V\NZMV\NZ H[ JFTRLT SZ[ K[ T[ T[DGF XLBJFDF\ ;F{YL DM8]\ lJwG 

K[P  
AF/SM lJX[GL VF56L lJRFZ6F H VF56F SFI" VG[ jIJCFZG[ 5|EFlJT SZ[ K[P 

DM8F\VMG[ H[ SFD SZJ]\ G UD[ T[ SFD AF/SMG[ SZJFGL DHF VFJ[ K[P AF/SM X]\ lJRFZLG[ X]\ 
X]\ GJ\] SZ[ K[ T[GL GM\W VF56[ ZFBJL HM.V[P  

AF/SM 5MTFGF SFDG[ 5|NlX"T SZJFGL .rKF WZFJ[ K[  

 AF/SM 5MTFGL p\DZ VG[ 7FG SZTF\ YM0F\ JWFZ[ VFU/ K[ T[J]\ ATFJJFGL SMlXX 
SZTF\ CMI K[ VG[ T[DGF SFDGF JBF6 SZJFYL T[VM B}A B]X YFI K[ VFGM VY" V[ S[ lX1FS[ 
AF/SMG[ :JT\+TFYL SFD SZJFGL VG[ AM,JFGL TS VF5JL HM.V[P T[VMGL JFT ;F\E/JL 
HM.V[ VG[ T[DGF 5|tI[S SFDGL 5|X\;F SZJL HM.V[P VFD4 AF/SMG[ T[VMGF lJRFZM 5|U8 
SZJF NM 56 TDFZF lJRFZM T[DGF 5Z ,FNXM GlCP 

 AF/SMDF\ AF/56GF JQFM"DF\ XLBJFGL 1FDTF JWFZ[ CMI K[P X~VFTGF ;FT VF9 
JQFM"DF\ TM T[VM 3Z4 5lZJFZ4 lD+D\0/ VG[ 5IF"JZ6DF\YL 36]\ JW]436L h05YL XLBL 
,[TF\ CMI K[P T[VM 5}K5ZK SZTF\ SZTF\  VG[ VG]EJMDF\YL 5MTFGL ZLT[ XLBL ,[TF\ CMI 
K[P VF ZLT[ T[VM 5MTFGF H}GF 7FG ;FY[ GJL HF6SFZL HM0TF\ ZC[ K[P X~VFTGF VF JQFM" 
NZdIFG XLB[,]\ ;3/]\ T[VMGF DUHDF\ ,F\AF ;DI ;]WL V\lST Y. HFI K[P AF/SMGL BM8L 
8[JM4 ãlQ8SM6 VG[ :JEFJDF\ O[ZOFZ SZL XSFI 56 V[ V3ZL JFT K[P  

 

 

 

 

 

 



47 
 

AF/S SMZL :,[8 GYLP 

 S[8,FS lJRFZSMV[ SñF]\ K[ S[ AF/S SMZL :,[8 K[ S[  BF,L 30M K[P V[ :,[8 S[ 30FG[ 
lX1FS[ 5MTFGF 7FG VG[ VG]EJYL EZJFGM K[P VF DFgITF AN,JFGL H~Z K[PSFZ6 S[ 
VF56[ V[J]\ GYL .rKTF S[ AWF AF/SMG[ V[S H ALAFDF\ -F/JFDF\ VFJ[[P AF/SMGL 
XLBJFGL 1FDTF H]NL H]NL CMI K[ VG[ T[VMG[ SM. V[S ;LDFDF\ AF\WJF 56 D]xS[, CMI K[P  

Kr[Kr ti[ biLk a[k k&mLi[ Ci[D C[ j[n[ an&k*L vitivrN aipvimi> aiv[ ti[ t[ Avt>#i 
r)t[ (vks[ C[. a[Tl[ VF56]\ SFD TM AF/SMG[ XLBJF DF8[GL TS VG[ VG]S}/ JFTFJZ6 5}Z]\ 
5F0JFG\] K[ VF56[ V[JL 5lZl:YlT VG[ VG]EJM 5}ZF 5F0LV[ H[GL DNNYL T[VM 5MTFGM 
lJ`JF; JWFZJF DF8[ ;1FD AG[P  

 AF/SMG[ DM8FVMGF VG]SZ6DF\YL XLBJFG]\ UDT]\ CMI K[ S[8,LS AFATM T[VM HFT[ 
VG]EJ SZLG[ VG[ V[S ALHF ;FY[ JFTM SZLG[ 56 XLBL ,[TF CMI K[PAF/S H[DF\YL SX]\ H 
G XLBL XS[ T[JL  SM. RLH S[ 5lZl:YlT CMTL H GYL T[YL V[DG[ TM 5lZl:YlT VG[ TS 5]ZL 
5F0JL HM.V[P  

AF/SM V[SWFZF56FYL S\8F/[ K[  

 AF/SMG[ GJL GJL RLHM HF6JFGL TLJ| pt;]STF CMI K[PT[VM H[ S\. H]V[ T[G[ 
;DHJFGM 5|ItG SZ[ K[P H[ SFDDF\ T[DG[ DHF VFJ[ T[ YFSIF JUZ S,FSM ;]WL SZTF ZC[ K[P 
V[DG[ J{lJwI 5;\N K[P V[SWFZF56FYL T[VM TZT S\8F/L HFI K[P AF/SM D},To lH7F;] CMI 
K[P T[VM C\D[XF S\.S G[ S\. XLBJF VG[ SZJF Tt5Z CMI K[ VG[ S[JL ZLT[ XLBJ]\ V[ 56 
T[VM XMWL SF-TF\ CMI K[P AF/SM SM.56 J:T]GM ;FDFgI VY" ,[TF GYL SFZ6 S[ T[VM 
S<5GFXL, CMI K[P ALHFG[ RL0JJF VG[ HM0S6F\ HM0L SF-JF\4 ZDTMGF lGIDM AGFJJF4 
H~lZIFT 5|DF6[ T[DF\ O[ZOFZ SZJF V[ AW] T[VM SZTF\ H ZC[ K[P  

AF/SM cHFT[c  36]\ XLB[ K[P  

 GFGF ;D}CMDF\ lD+M ;FY[ S\.G[ S\. 5|J'l¿ SZTF\ SZTF\ AF/SM XLBTF\ ZC[ K[P 
;D}CDF\ T[VMGL XLBJFGL h05 56 JW[ K[P T[VM ALHFGF VG[ BF; SZLG[ DM8F\VMGL 
XLBJJFGL ZLTMG[ AN,[ 5MTFGL ZLTM XMWL SF-[ K[P ;DFH ZRGFGL H[D H AF/SM 56 
5MTFGL 8M/LVM HDFJLG[ ZDTUDTDF\ V[S ALHF ;FY[ C/LD/LG[ XLBTF\ ZC[ K[P 
   

 ;FTYL VlUIFZ JQF"GL p\DZGF\ AF/SM SM. lS|IF VG[ T[GL V;Z JrR[GM ;\A\W XMWL 
XS[ K[ 38GF AgIF AFN 56 T[VM RRF"4 ;\JFN SZTF\ ZC[ K[ VG[ N[X N]lGIFGL HF6SFZLG]\ 
lJ`,[QF6 SZTF\ ZC[ K[ DM8F\VMGL JFTMDF\ T[VM 56 S}NL 50[ K[P ZDL4 ZB0LG[ 5FKF\ VFjIF 
5KL NZ[S AF/S 5F;[ SC[JF DF8[ S\.G[ S\. GJL JFT TM CMI H K[P  

AF/SMGF HUTDF\ SX]\ H V3Z]\ GYL 
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 36LJFZ VF56G[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ S[8,F\S SFD AF/SG[ V3ZF\ 50X[P 5Z\T] AF/SM DF8[ 
36LAWL AFATM ;Z/ CMI K[P 5F\R JQF"G]\ AF/S E,[ lJDFG G p0F0L XS[ 56 Sd%I]8Z TM 
XLBL H HFI K[P VF56[ J:T] VG];FZ AF/SG[ -F/JFG[ AN,[ AF/SG[ VG]~5 J:T]VM4 
5|J'l¿VM VG[ VG]EJM 5}ZF\ 5F0JF\ HM.V[P VFD SZJFYL T[VM S\8F/X[ GlC VG[ T[DGL 
XLBJFGL 1FDTFDF\ JWFZM YX[P  

AF/SMGF DGDF\ 5}J"U|C G ZM5LV[P  

 ;FZF AF/SM VG[ BZFA AF/SM V[JL lJEFJGF DM8FVMGF DGGL 5[NFX K[P AF/SGF 
DGDF\ VF JFT T[DGL S]D/L JIYL H GFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;DI HTF\ AF/SMGF DGDF\ 
5}J"U|C 3Z SZL HFI K[ H[DF\YL ACFZ GLS/J]\ AF/S DF8[ Sl9G AGL HFI K[P VFJL 
BTZGFS WFZ6FVMGM VF56[ tIFU SZJM HM.V[P  
 
 
5|tI[S AF/S VGgI K[ 
 V[S AF/SGL VgI ;FY[ ;ZBFD6L SZJFYL T[DGM lJSF; Z]\WFI K[P NZ[S AF/SGL 
5MTFGL B}AL CMI K[P T[ SNFl5 SM.G]\ 5|lTlA\A CM. XS[ GlCP V,A¿4 AF/S VD]S V\X[ 
VgI SM.GF H[J]\ ,FU[ BZ]\P 

 ;FRL JFT TM V[ K[ S[ AF/SMDF\ ;CH ZLT[ H ;H"GXL,TF VG[ :JT\+ lJRFZ6FGL 
1FDTFVM K]5FI[,L CMI K[ HM AF/SG[ :JT\+ ZLT[ SFD SZJFGL TS VF5JFDF\ VFJ[ TM V[ 
5MTFGL S<5GFXL,TF VG[ lH7F;FYL GJ]\ GJ]\4 GJL GJL ZLT[ XLBJF DF\0X[P VF ZLT[ 
T[VMGL VGgITFGM :JLSFZ VG[ lJSF; Y. XS[ K[P  

AF/SMG[ VY"5}6" 5|J'l¿VM VF5LV[P  

 AF/S 50SFZI]ST l:YlTDF\ JW] XLB[ K[ T[YL T[ lX1FS[ JU"GF JFTFJZ6 VG[ 
JU"jIJCFZMDF\ AF/SM ;D1F 50SFZM ZH} SZJF HM.V[P 

 AF/SMGL VlEZ]lR4 S]T}C,4 VFSQF"6 VG[ pt;]STF 5Z ¹yin VF5J]\ HM.V[P 
AF/SMGL VG]EJDF\ pTZJFGL 5âlTG[ T[VMGL XLBJFGL lS|IF ;FY[ HM0L N[JL HM.V[P VF 
ZLT[ AF/SGF ;CH :JFEFlJS lJSF;DF\ ;CFITF Y. XS[ K[P DCÀJGL JFT V[ K[ S[ VF56[ 
H[ S\.4 H[ SM. ZLT[ SZLV[ KLV[ T[DF\YL AF/S S\.G[ S\. ;\S[T 5S0[ K[P VF56[ HM SM. GFGL 
JFT 56 R}SL H.V[ TM AF/SGF XLBJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P 
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બાળકોને સમ એ, કળવીએ અને િવકસાવીએ...... 
 

 િશ ક માટ બાળ મનોિવ ાનના પાયાના િસ ાતંોને સમજવા બૂ જ જ ુર  છે. 

 િશ કના ેરણા મક અને ટ કા મક િવધાનોની બાળકો પર ઘેર  અસર થતી હોય છે.  

 સ ની શ આતમા ંએક મ હનો બાળકોને કોઈ પણ કારના આગોતરા મનોવલણ િવના પારદરસક ર ત ે
સમ  અને પછ  તમેની સાથે શૈ ણક કાયમા ંશ આત કરવી. 

 બાળકોનો નો બનશરતી વીકાર કરવો. 

 દરક બાળક અન ય છે. તનેી શીખવાની પ િતને સ માન આપીએ. 

 આપની અવલોકન શ ત ારા બાળકોના વતનો બાબતે સતત ત અને સતક રહ એ.  

 િશ ક ઉપરાતં બાળકોના કા સેલર તર ક પણ વત એ.  

 વગ યવહાર અને વગખડં મા ંSPACE MANAGEMENT માટ સ ગ રહ એ.  

 બાળકોને યાન વૂક સાભંળો. 

 િશ તની સમાન યા યા માટ મથામણ કર એ.  

 વાલી સાથે યાયન દર યાન બાળકની સતત ટ કા ના કરતા ં ો સાહન પણ આપીએ.  

 PEER LEARNING ને સમ એ અને વગમા ંઅપનાવીએ.  

 પર ા બાબતે હળવાશ સજ એ દબાણ નહ .  

 બાળકો સાથે હસા મક વતન ારય નહ .  

 ડ લે સીક બાળકો યે ુફં અને ેમ ુ ંવાતાવરણ ખાસ સજ એ. 

  િશ ણમા ા, ેરણા અને સહા ુ િૂતની િૂમકાને સમ એ અને અપનાવીએ. 

 અ ભુવ આધા રત િશ ણ થી બાળકો ઝડપથી શીખે છે.  

 િશ ણની યામા ં રેણાના મહ વને ારય ઓ ં ના ક એ.  

 યેક બાળક સાથે સમાનતા, સ માન અને આદરથી વત એ. 
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Physically challenged બાળકો ુ ંિશ ણ 
 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ ફ ઝકલી ચેલજડ બાળકોના િશ ણ ગેની ુ ય 

બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન,   

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ ફઝકલી 

ચેલજડ બાળકોના િશ ણ િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને 

ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ 

મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને ચચા ના ં
મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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Learning Styles and Learning 
Disabilities 
What is Learning Disability??? 
• 3-6% of the student population has LD. 
• Academic, intellectual, social and emotional behavior      
 indicates LD. 
• LD child has usually potential intellectual ability. 
• Most of LD children have average intelligence. 
• LD children have history of low academic performance. 

Learning Process… 
• Involves, 
– Receiving information 
– Organizing 
– Giving meaning to information 
– Expresssing it in some way 
Learning disabilities is that subtle neurological disabilities 
contribute to some breakdown in this process and 
consequently difficulties in learning 
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Definition of Learning Disability 
• Average or Above average intelligence 
• Normal vision and hearing 
• No primary emotional problems to interfere with  
 learning 
• Unable to perform academically on par with  intellectual 
potential 
• Problems with attention, perception, memory or 
 thinking 
• Unable to do grade level work in reading,writing, 
 spelling and maths 

 
Behavioral Criteria to Identify LD 
children 
• Variability in performance: Basic reading skills, reading 
comprehension,mathematic calculation, written expression 
and oral expression, listening comprehension 
• Attention problems: 
Inability to concentrate, distractibility, and attention to 
irrelavant details 
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Behavioral Criteria to Identify LD 
children 
• Organization Problems 
Poor organization of 
– information, 
– school material as notes, homework , 
– productive use of time 
• Perceptual Problems 
 Confused by words, numbers that look or sound alike,          
trouble in differentiating similar sounds 

Behavioral Criteria to Identify LD 
children 
• Memory Problems 
Retrieving information or concepts, short memory, 
sequential memory, long term memory 
• Language deficites – Listening, Speaking & Vocabulary 
• Poor Motor Abilities 
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Instructional Considerations 
• Modification of educational material 
• Shorter but more frequent assignment 
• Ensuring the feeling of accomplishment 
• The child’s desk should be free from other unnecessary 
 material 
• Provide immediate feedback 

Learning styles 
•All sense are use to learn 
•Tend to use/favour one sense over other 
•This natural preference dictates how we learn best? 
•By looking, listening, moving 
•This preference helps in shaping our attitude towards the 
whole learning process 

All children can learn… 
But they learn differently… 
•Visual - Lookers 
•Auditory - Listeners & 
•Kinesthetic – Movers 
•There is no right or wrong way to learn… 
•The skills that allow us to follow direction, visualize, 
pronounce, remember and reproduce 
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Characteristics of Lookers 
•Rely on sense of sight when absorbing information 
•Naturally drawn to sights of familiar objects 
•Quickly remember visual cues like motion, color, shape 
 and size 
•Excellent eye-hand coordination 
•Most lookers excel at all fine motor activities 
•Needs to work at developing their language ability, social 
 skills and full-body coordination 
• Easily distracted in lecture with no visual aids 
• Overwhelmed with intense visuals accompanied by 
 lecture 
• Benefit from using charts, maps, notes, and flash 
 cards when studying 
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Characteristics of Listeners 
 
•Have preference for sounds and words over information 
 taken in by either sight or touch 
•Tend to be early talkers 
•Possess very elaborate vocabularies 
•Easily soothed by music and familiar voices 
•Delight in imitating sounds 
•Can absorb a lecture with little effort 
•May not need careful notes to learn. 
•Often avoid eye contact in order to concentrate 
•May read aloud to themselves 
•Like background music when they study 

 
Characteristics of Movers 
•Prefers hands-on learning through both touch and 
movement 
•Usually restless, wiggy infants 
•Soothed most easily by rocking and cuddling 
•Early crawlers and walkers 
•Taking more physical risks than other children 
•Role-playing can help them learn and remember 
 important ideas 
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• Knowing learning style of your students(both you and your 

students’ strengths and weaknesses,) can help you teach 
more effectively. 
 
Build Strengths across the Learning Styles 
• Make the best use of your students’ learning style. 
• Work harder in skills that don’t come easily to your 
 students. 
• Be flexible and adaptable, try new things and new ways. 
• Do not let your learning style affect adeversely on your 
 students 
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અસરકારક વગ યવહાર 

 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ અસરકારક વગ યવહારની લા ણકતાઓથી   

મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૦૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ૂથચચા, ુથ િુ    

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ િશ કના 

અસરકારક વગ યવહારની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. િવ યાથ  અને 

િશ કની વતનભાતોની કળવણી અને સમ લ ી િશ ણ યામા ં વગ યવહારના જોડાણ 

અને સદંભ ને તાલીમકાર પ ટ કરશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે 

તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને ચચા ના ં
મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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V;ZSFZS JU"jIJCFZ 

 

V;ZSFZS JU"jIJCFZ V[8,[ X]\m 

lX1FS VG[ lJnFYL"G]\ :JDFG H/JFI T[ ZLT[ l;wW  SZJFGF CMI T[JF WI[IM 5{SL GSSL SZ[, 

wI[IG[ CF\;, SZJFGL 5|lS|IF 

JU"jIJCFZ G[ V;Z SZTF 5lZA/M 

!P lJnFYL"VMGL IMuI A[9S jIJ:YF VG[ lX1FSG]\ :YFG 

v jIFbIFG 

– v H}YSFI" 

– v lGNX"G  

– v 5|MH[SXG 

– v lX1FS VG[ lJnFYL" A\gG[ V[S ALHFG[ HM. XS[[  
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ZP 5|tIFIG VG[ AM,JFGL EFQFF 

v  ;DHL XSFI T[JL EFQFF 

– v  WLZH5}J"S AM,J]\ 

– v  NZ[S ;F\E/L XS[ T[JM VJFH 

– v  ;DFG VY" GLS/[ T[JL EFQFF 

#P lX1FSG]\ JT"G  

– v 5}J"U|C 

– v JF6L VG[ JT"GDF\ OZS G CMJM HM.V[ 

– v ;DEFJ 

– v lD+ VG[ DFU"NX"S 

$P  lJQFIJ:T] 

• v VFtDlJ`JF; J3[ 

• v lJQFIJ:T]GL ;FRL DFlCTL VF5L XS[P 

• v lJnFYL"VMGL HL7F;F 5}6" SZL XSFIP 

• v lJnFYL"VMGF DGDF\ pNEJTF 5|̀ GMG]\  ;DFWFG  ;Z/  EFQFFDF\ SZL XSFIP 

5P lJQFIJ:T] GL ZH}VFT 

      v lJQFIJ:T] VG[ lJQFIJ:T]GL ZH}VFT VF A\G[  l;SSFGL A[ AFH] ;DFG K[P 

       v lJQFIJ:T]GL 5FZ\UTTF  5KL JU"jIJCFZG[  V;Z SZT] 5lZA/  lJQFIJ:T]GL  

            ZH}VFT K[P 

       v lJQFIJ:T] 5ZGL 5S0 ;FZL CMI 5Z\T] lJQFIJ:T]GL ZH}VFT ;FZL G CMI TM   

           JU"jIJCFZ lGQO/ HFI K[P 

     v lJQFIJ:T]GL ZH}VFT DF8[ lX1FSGL 5}J"T{IFZL AC]H H~ZL K[P 
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lJQFIJ:T] ZH}VFTGL ZLTMo 

 v IMuI VG[ p\DZG[ VFWFlZT pNFCZ6M  

 v lR+ NJFZF lX1F6  

 v JFTF" NJFZF lX1F6  

 v ULT NJFZF lX1F6  

 v IMuI 8LPV[,PV[D NJFZF lX1F6  

v Sd%I]8Z NJFZF lX1F6  

 v VG]EJHgI lX1F6 

 v lO<D NJFZF lX1F6  

 v lGNX"G VG[ 5|IMU NJFZF lX1F6  

 v ZDT NJFZF lX1F6  

&P JU"B\0 5|J'ltT 

• v D{lBS 5|J'ltT 

• v  ,[lBT  5|J'ltT 

• v  ;FWG ;FDU|L VFWFZLT 5|J'ltT 

• v  lH7F;F 5|[ZS 5|J'ltT  

• v  VJ,MSG SZL XS[ T[JL 5|J'ltT  

• v  RMS;F.GL 5|J'ltT  

• v  lJRFZ 5|[ZS 5|J'ltT  

• v  lG6"I XlSTGL 5|J'ltT 

• v  ;H"GFtDSTFGL 5|J'ltT  

p5ZMST TDFD AFATMG[ wIFG[ ZFBLG[ 5}J"T{IFZL ;FY[ JU"B\0DF\ S[ JU"B\0GL ACFZ 

wI[IM l;wW SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM DM8FEFU[ VF56[ wI[IM l;wW SZL XSLV[P 
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મા ભૃાષા ુ ંિશ ણ 

 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ મા ભૃાષાના િશ ણની મહ વની િૂમકાથી 

મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.3૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ૂથચચા   

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ 

મા ભૃાષાના િશ ણની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. િશ ણ અને કળવણીની 

અ યતં મહ વની યામા ંમા ભૃાષાના િશકસનના મહ વ ગેના  સદંભ ને તાલીમકાર પ ટ 

કરશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના 

મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને ચચા ના ં
મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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મા ભૃાષાનો િવકાસ 
ઇ. સ. ૧૯૯૩ મા ં હર થયેલા ં"ભાર  વગર ુ ંભણતર' અહવાલના સદંભમા ંઇ. સ. ૨૦૦૪ મા ં ો. 

યશપાલ ની અ ય તામા ંએક રા ય સચંાલન અને એકવીસ રા ય ફોકસ સ હૂો ુ ં ગઠન થ ુ.ં 

અનેક બેઠકો, જનતાના અ ભ ાયો, િવચાર-િવમશ, ઝુાવોને તે ઇ. સ. ૨૦૦૫ મા ં રા ય 

અ યાસ મની પરખાનો ખરડો તૈયાર થયો. 

 એમા ં (૧) ાનને શાળાની બહારના વન સાથે જોડ ુ,ં (૨) ગોખણપ ી આધા રત પ િતનો 

યાગ કરવો, (૩) અ યાસ મ પાઠય ુ તકોથી વધાર આગળ જઇ શક અને (૪) પર ાઓ વ  ુલચીલી 

થાય ( થી િવઘાથ ઓ તનાવ ુ ત બને.) એ ચાર બાબતોનો  સમાવેશ થયો. 

એમા ંભાષા, ગ ણત, િવ ાન અને સમાજિવ ાન એ ચાર પ રચત ે ોમા ંસાથક પ રવતનો માટનો 

ઝુાવ છે. 

ભાષા માટ કહવામા ં આ ુ ં છે ક, "આ દવાસી ભાષાઓ સ હત બાળકોની મા ભૃાષાઓને િશ ણના 

મા યમના પમા ં વી િૃત દવા ઉપર જોર છે.'' 

આના સમથનમા ં ો. યશપાલ  તાવનામા ંલખે છે ક," ઉપ ઉ િશ ણના ં ળૂ હમેંશા ંબાળકની 

ભૌિતક અને સાં ૃિતક િૂમમા ં જડાયેલા ં હોય છે અને તેમને માતા-િપતા, િશ ક, સહપાઠ ઓ અને 

સ દુાયો સાથે પાર પ રક આદાન- દાનથી િસચન મળે છે. 

એટલે ક શીખવાની યા મા  શાળા અને હૃકાય સાથે જ સકંળાયેલી નથી એ સનાતન ત ય પ ટ 

થ ુ.ં ઉપરના ંબનેં પ ર છેદો ફર થી વાચંવામા ંઆવે તો પ ટ થશે ક શાળામા ંઅને તેથી પણ વ  ુ

શાળાની બહાર ુ ુ ંબ, સ દુાયની વ ચે શીખવાની યા  ચાલે છે. આ ણે જ યાનો સબંધં-અ બુધં 

રહ તો શીખવાની યામા ંસહજ ર તે ગિત થાય. આ ુ ં યાર જ બને, યાર શાળાની, ુ ુ ંબની અને 

સ દુાયની ભાષા (શીખવા માટ ુ ંમા યમ) એક હોય. 

ખરડામા ંઆ જ વાત ુદ  ુદ  જ યાએ ુદ  ુદ  ર તે પ ટ કરવામા ંઆવી છે. 

" ાનને શાળા બહારના વન સાથે જોડ ુ ંજ ર  છે.' (પા પ ) (આ યાર જ બને જ તે તે) "મા  

પાઠય ુ તક ક ત ન હોય." (પા. પ. (પાઠય ુ તકને જ મા  ક  કરવાથી) "િવઘાથ  પોતાના 

િવચાર અને િવવેકની મહ ા ખોઇ બસેે છે.' તેને ખાતર  થાય છે ક, " ાન બી ઓ ારા બનાવવામા ં

આ ુ ંછે અને તેણે તો મા  તેને હણ કરવા ુ ંછે. (આ કારણ)ે તે આ મિવ ાસ, વતં  અ ભ ય ત, 

અ ભુવોના અથ કાઢવાની ળૂ તૂ શ ત ખોઇ બસેે છે." (પા ૧૮) (પણ આપણે ણીએ છ એ ક 
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" ાન એ મા હતી ક ણકાર નો કૂડો નથી  ચોપડ ઓમાથંી મેળવી ચાવી, ગળ , પચાવી જવાય." 

(પા ૨૨) " ાનનો અથ એ છે ક ભાષાના મા યમથી પોતાને અને ુ િનયાને સમજવી.' (પા ૧૩) 

ઉપરનો પ ર છેદમાનંા ંઅવતરણો યાનથી વાચંતા ંસમ શે ક મા ભૃાષા િસવાયની ભાષામા ં યાર 

િશ ણ આપવામા ંઆવે યાર ાનને બદલે મા હતી ક ણકાર ના ુકડાઓ જ િવઘાથ ઓ ધુી પહ ચ ે

અને એ ણકાર  શાળા બહારના વન સાથે જોડવા ુ ં અશ  હોય છે. આથી િશ ણ મા  

પાઠય ુ તક ક ત જ બની ય અને િવઘાથ ઓ પોતાના િવચાર અને િવવેકની મહ ા ખોઇ બેસે. 

આમ થતા ંજ તે આ મિવ ાસ, વતં  અ ભ ય ત અને અ ભુવોના અથ કાઢવાની ળૂ તૂ શ ત ખોઇ 

બેસે છે. 

ખરડામા ંઆગળ ન ુ ંછે ક, "બાળકોની મા ભૃાષા શાળા િશ ણ ુ ંમા યમ હો ુ ંજોઇએ. જો ાદિશક 

ભાષા મા ભૃાષાથી ુદ  હોય તો પણ પહલા ંબે વષ દરિમયાન િશ ણ મા ભૃાષામા ંજ હો ુ ંજોઇએ." 

(પા ૩૩) "વૈ ાિનક મતા ભાષા મતા સાથે જોડાયેલી છે. ાથિમક તર ઉપર બાળકની ભાષાનો 

વીકાર, તેને ધુારવાના કોઇ પણ યાસ વગર જ કરવો જોઇએ. લૂ કરવી એ શીખવાની ્રયા ુ ં

ગ છે. બોલ ુ ંઅને સાભંળ ુ,ં વાચં ુ ંઅને લખ ુ ંએ સામા ય છતા ંમહ વની આવડત છે અને આ 

આવડતોની પ ડ શાળામા ંબાળકોની સફળતાની ચાવી છે.' (પા ૩૪) " લુના અને તફાવતની ુ હૂલ 

એ મરણની અટકળ અને પડકારની, િનણય અને ૂ યાકંનની મતા ભાષા સાથે જોડાયેલી છે.' (પા. 

૩૫) 

ઉપરના ંઅવતરણો પ ટ કર છે ક ભાષા અને િવચાર શ તનો ગાઢ સબંધં છે. લગભગ જ મથી એનો 

આરંભ થાય છે અને જગતના અ ભુવ િવચાર યા પે ભાષા ારા થતી તેની ઓળખ પે ચાલે છે. 

એમા ંકાય-કારણનો સબંધંો, તક વગેર સમાિવ ટ છે. પદાથ  વા ંછે તેવા ંકમ છે, તેમના ંસબંધંો કવા ંછે 

અને શા માટ તેવા ં છે, તેમની શી ઉપયો ગતા છે અને તે કમ છે વા ંઅ મુાનો - તારણો ભળતા ં

સભંિવત અ ભુવોની મતા કળવાતી ય છે. આ જ તો ાન કહવાય. 

ખરડામા ંએ પણ ન ુ ંછે ક, "િશ ણના આરંભક વષ મા ંબાળકોની અ ભ ુ ચઓ અને ાથિમકતાઓના 

આધાર પર િશ ણ ુ ંમાળ ુ ંગોઠવ ુ ંજોઇએ નો આધાર તેમનો ખરખરો અ ભુવ હોય.  તેમની 

ધર- ુ ુ ંબની ભાષામા ંહોય છે. તેથી સૌથી મહ વ ણૂ એ છે ક આરં ભક િશ ણમા ંકામ આવનાર  ભાષા 

બાળકોની ણીતી હોવી જોઇએ. આમ થાય તો જ ધર અને શાળા વ ચે સાત ય ળવી શકાય." (પા. 

૬૦) 

બ  ુ ણીતી વાત છે ક પ ર ચત ઉપરથી અપ ર ચત તરફ, ણીતા ાનની મદદથી અ યા ાન 

ધુી જવાની યા  િશ ણની સહજ યા નો આધાર હોય છે. શાળામા ંમળેલી મા હતી ક ાનને 
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શાળાની બહારના અ ભુવજગત સાથે િવઘાથ  સરખાવે છે. આ યાર જ શ  બને યાર શાળાની ક 

પાઠય ુ તકની અને શાળા બહારના યવહાર જગતની ભાષા એક જ હોય. તો એ વગમા ંશીખે ુ ંસમ  

શક છે, આ મસા  ્  કર  શક છે. નહ  તો વગમા ંશીખે ુ ંતેણે સમ યા ંિવના ગોખ ુ ંપડ છે, થી એ એને 

આ મસા  ્  થ ુ ંનથી. આ કારણથી િવઘાથ  સતત દબાણ હઠળ શીખે છે. 

ો. યશપાલ  સિમિતએ ચૂવેલી મા ભૃાષા િવશેની આ બાબતોને અને ગ ણત, િવ ાન, વાચન, 

વગખડંમા ં િશ ત, પર ા વી અ ય બાબતોને ક મા ં રાખીને હવે જુરાતમા ં પણ નવેસરથી 

અ યાસ મો રચવાનો ઉપ મ હાથ ધરવામા ંઆ યો છે યાર મા  િશ કો-કળવણીકારો જ નહ . પણ 

સમ  જુરાતી એ એ િવશે ગભંીરતાથી િવચાર ુ ંજોઇએ. બાક  ઇ. સ. ૧૯૫૨ મા ં નેુ કોએ હર 

કર ુ ંક, "દરક બાળકને ાથિમક િશ ણ પોતાની મા ભૃાષામા ંમેળવવાનો અિધકાર છે.' એ સદંભમા ં

જુરાતમા ંપણ ીસેક વરસના સધંષ પછ  છે...ક ઇ. સ. ૧૯૯૭ મા ં જુરાત રા ય શાળા પાઠય ુ તક 

મડંળે ભીલી અને ડાગંી વી આ દવાસી બોલીમા ં પહલા ં ધોરણના પાઠય ુ તકો ભીલ અને ડાગંી 

બાળકો માટ તૈયાર કરા યા ંહતા.ં એ વાત ુદ  છે ક રાજકારણીઓની ૂંક  ૃ ટને લીધે બનેં દશમા ં

વહચાયેલી પચીસ પચીસ હ ર પાઠય ુ તકોની નકલો તરત પાછ  ખચી લેવાઇ અને આખી યોજના 

પડતી કુાઇ. સારા સમાચાર એ છે ક હવે ક છની "સાર વત  ્ ' સં થાની આડ ીસ શાળાઓ અને 

યાસી ગણવાડ ઓમા ં ાથિમક વગ મા ં ક છ  મા યમને અજમાવવાની યોજના તેના ચેરપસન 

ીમતી િવજયાબહન શેઠ (િન તૃ આઇ.એ.એસ.) ક ય ભારતીય ભાષા સં થાના સહકારથી ધડ  ર ા ં

છે. 

મા ભૃાષા અને ાથિમક શાળા ુ ંબાળકઃ 
ો. યશપાલ સિમિતના ઇ. સ. ૨૦૦૫ મા ં તૈયાર થયેલા રા ય અ યાસ મની પરખાના ખરડામા ં

"મા ભૃાષામા ંજ ાથિમક િશ ણ'ની વાત બ  ુભાર વૂક અને તક ણૂ ર તે ર ૂ કરવામા ંઆવી છે. 

એમા ં િશ ણના ંઅનેક પાસાઓંની સાથે "બાળકની અ ભ ુ ચ અને ાથિમકતા' ને ક મા ં રાખવામા ં

આવી છે. ખરડામા ંન ધવામા ંઆ ુ ં છે ક, "િશ ણના ંઆરં ભક વષ મા ંબાળકોની અ ભ ુ ચઓ અને 

ાથિમકતાઓના આધાર પર િશ ણ ુ ંમાળ ુ ંગોઠવ ુ ંજોઇએ.' (પા. ૬૦) 

બધા ંજ વ-જ ં ,ુ પ -ુપ ીઓની મ માનવ ાણીની સૌથી અગ યની ાથિમકતા પણ "ટક ' રહવાની 

અને "પોતાની તને થાિપત કરવાની' જ હોય એ વાભાિવક છે. માણસ િસવાયના ંબી ં કોઇ વ-

જ ં ,ુ પ -ુપ ી ટક  રહવા અને "પોતાની તને થાિપત' કરવા માટ શર રબળ િસવાય ુ ંબી ુ  ંક ુ ં

હોય તે ણતા ંનથી. "આહાર, િન ા, ભય, મૈ નુ' એ ચાર ળૂ તૂ બાબતો "ટક  રહવા' અને " વને 
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થાિપત કરવા માટ' અિનવાય છે. પણ માનવ ાણી "ટક  રહવા' અને " વને થાિપત' કરવા ુ નો 

ઉપયોગ કર છે. 

ુ નો ઉપયોગ કરવામા ંભાષા માણસની પડખે ઊભી રહ છે. બાળક રડ ને પોતાની તને થાિપત 

કરવા મથે છે પણ એ પ -ુપખંીઓના ચ કાર ક બરાડાથી િવશેષ અસર પાડ  શક નહ . "ટક  રહવા' 

અને " થાિપત થવા' ય તએ સામા જક અથવા સમાજના સ ય થ ુ ંજ ર  છે. એ બાળકને જલદ થી 

સમ ય છે. ભાષાની આવડત "સમાજના અસરકારક સ ય'' થવા માટ અિનવાય ર તે જ ર  છે. તે પણ 

તેને સમ ઇ ય છે અને બાળપણનો તૃ અવ થાનો લગભગ બધો જ સમય ભાષાની આવડત 

હ તગત કરવામા ંતે ુ ં યાન ક ત થ ુ ંહોય છે. 

જ મતા ં પહલા ં મા ારા સાભંળેલી અને જ મયા પછ  પોતાના ુ ુ ંબ અને આસપાસના સમાજમા ં

વપરાતી ભાષાની યવ થાના ંિવિવધ માળખા ંઅને તેમની ત રક ૂથંણી અથવા તેમના પર પરના 

સબંધંોના િનયમોને ય ન અને લૂોની ર તે મથામણ કરતા ં કરતા ં બાળક આ મસા  ્  કર છે. આ 

યાની સાથે સાથે જ આ જ યવ થા સાથે વણાતી રહતી હણની, થૃ ણની, સયંોજનની, 

દાજની, સમજની, ગણતર ની, મેળવણી-ગોઠવણી અને તારવણીની, અ મુાન અને તકની, ક પના અને 

િૃતની િવગેર શ તઓ કળવાતી ય છે. આ બધી જ માનિસક આવડતો અને ભાષાની આવડત 

અસરપરસ-અ યો ય ઉપકારક થાય તે ર તે કળવાતી રહ છે. અઢ - ણ વરસ ુ ંથતા ંથતા ંઆ બનેં 

આવડતો પ વતાની દશામા ંઆગળ વધવા માડં છે અને બાળક વ અને સમ તાના અ ત વને વ  ુ

ને વ  ુસમજવા ો છૂવા ુ ંશ  કર છે. અહ થી એની િવચાર યા તેજ બને છે, ધારદાર બનવાની 

શ  થાય છે એમ પણ કહ  શકાય. આ આખી યા એટક ક ભાષા આ મસા  ્  કરવાની, તેની સાથે જ 

હણ, તક, િૃત વગેર માનિસક આવડતો કળવવાની અને સવેંદન-િવચારની એક સાથે અરસપરસ 

ઉપકારક થતી, અરસપરસ ૂથંાતી આગળ વધે છે અને બાળક પાચંથી આઠ વષ ુ ં થતા ં તે ુ ત 

ભાષક બને છે. 

આ આખી યા  બ  ુસં ુલ ર તે અરસપરસ ૂથંાયેલી છે એ જો સમ ઇ ત તો અઢ - ણ ક પાચં 

વષના બાળકને મા ભૃાષાના િવક પે બી  ભાષાના મા યમમા ંભણ ુ-ંશીખ ુ ંકર ુ ંએ કટ ુ ં ખૂતા ણૂ 

કાય છે તે સમ ઇ ય. હ ુ આ ણે શ તઓ પકવ ર તે અરસપરસ ૂથંાતી નથી એ પહલા ંજ 

એમાનંી એકને બા ુ  પર ખસેડ ને બી ને એને થાને કૂવા જતા ં ુ ં થિત થાય છે તે આપ ુ ંઅ ુ ં

નથી. બાળક સાવ િનરાધાર - પાગં ં બની ય એ વાભાિવક છે. એક થોડ  આધેની સરખામણી કરવી 

હોય તો ઝાડના થડના વધવાની સાથે સાથે તેને વ ટળાઇને વધેલી વેલને હ ુ  રૂ  િવકિસત મજ તૂ 

થાય એ પહલા ં જ એ ઝાડના થડથી અળગી કર ને બી  ઝાડના થડ ઉપર વ ટાળ ને વધવા-
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િવકસવાની અપે ા રાખીએ તેના વો ધાટ થાય છે. થડ તે ભાષા છે અને તેને વ ટળાઇને વધતી વેલી 

તે માનિસક શ તઓ છે તે સમ ય તે ુ ંછે.  

આ જ કારણે મા ભૃાષા િસવાયના મા યમમા ં ાથિમક િશ ણ લનેારા ં બાળકો શ મા ં વગમા ં સાવ 

દ ઢૂ બની ગયેલા ં દખાય છે. એક બા ુ સાવ પ રચત મા-બાપ, ુ ુ ંબ, ધર, શેર  છોડ ને અ યતં 

ભીડભાડવાળ  સાવ અપ રચત શાળા, િશ કો, નવા સહપાઠ ઓ સાથે એણે ગોઠવવા ુ ંછે, ટક  રહવા ુ,ં 

થાિપત થવા ુ ં છે એવે કટોકટ ને સમયે તેની પાસે ચરપ રચત, તેના ય તગતનો ભાગ બનવા 

આવેલી, તેની મા ટલી જ વહાલી મા ભૃાષાને પણ છ નવી લેવામા ંઆવે છે. હવે રડ ુ ંહોય તો ય કઇ 

ભાષામા ંરડ ુ?ં િવરોધ કરવો હોય તો પણ કઇ ભાષામા ંકરવો? એટલે વગમા ંછતા ંવગથી અલગ એ 

ૂ યમન ક રહતો હોય છે. અમદાવાદના ણીતા બાળરોગ િન ણાત ડૉ. બરન શાહ કહ છે, "માર યા ં

વારંવાર શરદ , પેટનો ુખાવો, માથાનો ુખાવો વગેરની ફ રયાદ (લગભગ તો દર અઠવા ડયે-પદંર 

દવસે) લઇને આવતા ંબાળકોમાથંી સી ટકા ે  મા યમમા ંભણતા ંહોય છે. ે  મા યમ ભલ ે

વલેણ રોગ નથી પણ ણ રોગ છે. બાળકની રોગ િતકારક શ તને તે ઓછ  કર  નાખે છે.' 

અને ુઓ મ . મા-બાપો એમ માને ક ે  મા યમમા ં શ થી જ ભણાવવાથી બાળક ુ ં ે  

અ યતં પા ુ  ંથઇ જશે અને સમાજમા ં થાિપત જ નહ , િત ઠત કરવામા ંએ બૂ ઉપયોગી સા બત 

થશે. જુરાતીઓ ુ ં ે  કા ુ ંહોવાથી રા ય ક ાની પધા મક પર ાઓમા ંએ પાછા પડ છે એવી 

કાગારોળ મચાવી ે  મા યમની શાળાઓનો વેપલો કરનારાઓને ખરખર તો કડાઓ આપી પૂ 

કરવા વા છે. ૨૦૦૮ મા ં જુરાતમાથંી .ુપી.એસ.સી. (આઇ.એ.એસ., આઇ.પી.એસ., આઇ.આર.એસ. 

વગેર) પર ામા ંપાસ થયેલા ંઉમેદવારોમાથંી આઠ શાળામા ંમા ભૃાષાના મા યમમા ંભણેલા ંએટ ુ ંજ 

નહ  તેમાથંી સાતે જુરાતી િવષય રાખલેો. 

ભાષાવૈિવ ય અને ભાષાિશ ણ 
માનવામા ંઆવે છે ભાષાવૈિવ યને કારણે મા ભૃાષાનો િશ ણના મા યમ તર ક ઉપયોગ કરવો અ યતં 

ુ કલ બની ય છે. 

ભાષાવૈિવ યને આપણે બે ર તે સમજ ુ ં જોઇએ. પહ ુ ં તો ભાષામા ં વૈિવ ય અને બી ુ  ં તે ભાષા ુ ં

વૈિવ ય. ઉપરછ લી ર તે એક જ ગણાતી ભાષામા ં ભૌગો લક અને સામા જક કારણોસર ભાષા 

વપરાશમા ંઅનેક કાર ુ,ં અનેક તર ુ ંવૈિવ ય જોવા મળે છે. ભાષા વપરાશમા ંમળતા ંઆ ત રક 

વૈિવ યોને આપણએ "બોલીઓ' તર ક ઓળખીએ છ એ. જુરાતીની જ વાત કર એ તો હાલાર , સોરઠ , 

ગો હલવાડ , પ ણી, ચરોતર , રુતી વગેર ભૌગો લક અને પારસી, આ હર , ડ  વગરે વી સામા જક 

બોલીઓનો વપરાશ જુરાતી ભાષા તર ક થતો સાભંળવામા ંમળે છે. 
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બાળક જ મથી આ જગત સાથે પોતાને જોડ છે અથવા બી  ર તે કહ એ તો પોતાના ય ત વનો 

જગત સાથે અ ત વ સાથે મેળ બસેાડ છે તે એની ધરની ભાષા (કોઇપણ બોલી) હોય છે. 1  એના ં

ઉ ચારણો, એના ંલય-લઢણ, એ ુ ંશ દભડંોળ અને વા રચનાઓ ુ ા મા ય ભાષાઓથી ઓછે-વ ે 

શે અલગ હોય છે. સં ણૂ મા ય ભાષા ધરની ભાષા હોય તેવા ંબાળકો તો અક માત જ ૂજ હોય છે. 

(સૈ ાિંતક ર તે તો મા ય ભાષા એ આદશ હોવાથી મા ય ભાષા બોલનાર કોઇ જ ન હોય, લખનાર હોય) 

આ કારણે િશ ક ણ ુ ં જોઇએ ક પાઠય ુ તકોમા ંઅથવા કોઇપણ ુ તકમા ંછપાયેલી (લખાયેલી) 

ભાષા બોલાતી ભાષા કરતા ંઅલગ હોવાની. ઓછામા ંઓ ં ધરમા ંબોલાતી ભાષા અનૌપચા રક હોય છે. 

યાર ુ તકોમા ંઅને તેથી વગમા ંવપરાતી ભાષા ઔપચા રક હોય છે.2  

ભાષાના અનૌપચા રક વપરાશ ુ ં વૈિવ ય ધણો મોટો યાપ ધરાવે છે. યાર ઔપચા રક વપરાશ 

ભાષામા ં એકવા તા લાવવા ુ ં યેય ધરાવતો હોવાથી એ બધા ં વૈિવ યોમાથંી એક અથવા 

િવક પોમાથંી એક ઉપર પસદંગી ઉતાર છે. ભાષામા ંએકવા તાને કારણે અવગમન સરળ બને છે. એ 

એ ુ ંજમા પા ુ ંછે. પરં  ુભાષામા ંઉપલ ધ િવક પો અવગમનની અસરકારકતા માટ અ યતં ઉપયોગી 

હોય છે. એક ઉદાહરણ લઇએ. મા ય જુરાતીમા ં"ચાલ ુ'ં એ ુ ં યાપદ છે. આ યાપદ યા બતાવે 

છે તેથી એ ક વા મા ંવપરાય યા ં"કતા' અવ ય હોવાનો. એટલે ક "રમેશ ચા યો ગયો' મા ંરમેશ 

પોતાની ઇ છાથી ઇરાદા વૂક ગયો એવો અથ થશે. જુરાતીની એક બોલી સૌરા મા ં"ચા યા જ ુ'ં 

માટ બે િવક પો છે. "હા યા જ ુ'ં અને "વયા જ ુ.ં' "હા યા જ ુ'ં યા છે તેથી યા ંરમેશ કતા છે, યાર 

"વયા જ ુ'ં એ યા  છે. "રમેશ વયો યો' મા ંરમેશ સહજ ર તે, ઇ છાથી ક ઇરાદા વૂક નહ  પણ 

"જ ુ ંપડ ુ ંતેથી' ગયો એવો અથ છે. મેધાણીને અમની કિવતામા ંઅસરકારકતા માટ, ચમ િૃત માટ આ 

િવક પનો ભાવક ઉપયોગ કય  છે. દા.ત. " મા મને હચકોરતી લઇ ગઇ.' બાળક હ ુ  ં હચકામા ંછે 

એટ ુ ંનાનક ુ  ંછે. હાલરડા ંગાવાનંા ંથાય એટ ુ ંના ુ ંછે. અને માને ઇ ર ુ ંતે ુ  ંઆ ુ ંછે. "મા ચાલી 

ગઇ' મા ંક ૃ વનો ભાવ. વે છાની વાત ઇ છો ક ન ઇ છો આવી જવાની. પણ "મા વઇ ગઇ' (વહ  હઇ 

- કાળના વાહમા ંવહ  ગઇ) એ યોગ યાનો ચૂક હોઇ કા ય વની રમ ણયતાથી દય પશ  બની 

રહ છે.3 

                                                             
1  children's culture and linguistic experience in the home is the foundation of their learning. To reject the 

child's language in the school os to reject the child. If a child leaves his language and culture at the school OR 
house door he also leaves a central part of who he is -his identity at the school OR house door.' Bilingual 
children's mother-tongue: why is it important for Education - Jim Cummins, University of Toernto - Iteach; 
Iearn.com 

 
2  સામા જક ભાષાિવ ાન - ડો. યોગે  યાસ 
 
3   આનદંયા ાના સાથી - ડો. યોગે  યાસ 
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સામે છેડ "બોલી' યોગો અ ુ , હલકા અને તેથી મા ય નહ  તેવા એવી સમાજમા ં યાપક મા યતાને 

કારણે િશ ક હમેંશા મા ય યોગોનો વપરાશ ન થાય તેનો આ હ રાખે છે. કટલેક ઠકાણ ેતો કળવણી-

િનર કોને તાલીમ આપનાર િવ ાનો એટલે ધુી આ હ રાખે ક િશ ક વગમા ં લૂે કૂય કોઇ 

બોલી યોગ ન થઇ ય તે ુ ંસતત યાન રાખ ુ.ં4 આ કારણે બાળકની ધરની ભાષા કરતા ં માણમા ં

ઠ ક ઠ ક અ ણી ભાષા વગમા ંસાભંળ  સાભંળ ને બાળકને વગ પરાયો પરાયો લાગે છે. સામે અ ુ ં

વાતાવરણ, અ યા િશ ક અને અ યા સહપાઠ ઓ સાથે મેળ બસેાડવા મથ ુ ં બાળક અ ણી 

અ ણી ભાષા સાથે મેળ બસેાડવામા ંથાક -કંટાળ  અકળાઇ ય છે. એમાયં યાર વારધડ એ આમ ન 

બોલાય અને તેમ ન બોલાય, આમ ન લખાય અને તેમ ન લખાય તેવા ંકડક ચૂનો મળે, બોલીમા ં

લખાઇ ગ ુ ંતો ધુારણા પે પચાસવાર મા ય ભાષાનો યોગ લખવાની સ  મળે યાર બાળકના 

આ મસ માનને ધા વાગે છે. ારક સહપાઠ ઓ જ નહ , િશ ક પણ તેની ઠકડ  ઉડાડ, ર જૂ કર યાર 

તે હ નતાનો અ ભુવ કર છે. 

એટલે  ભાષાવૈિવ ય ભાષાના અવગમનની અસરકારકતાની ર તે ઉપકારક થઇ શક તે ુ ંહોય છે તેનો 

લાભ લવેાને બદલ ે બાળકોને કંઇક ન સમ ય તેવી ભાષામા ં ભણાવવાને કારણ ે પાયાના યાલો, 

સમજણ કાચા ં રહ  જવાનો ભય રહ છે. આ કારણ ે છે લા છ દાયકાથી બૈો લક અથવા બ બુો લક 

(Bidialectal or multidialectal)ભાષાિશ ણની ારંભના વરસોમા ં (ધોરણ એકથી ચારમા)ં ભલામણ 

કરવામા ંઆવે છે. પ િત સરળ છે. મશઃ બોલી વપરાશ ધટાડતા જઇ વગમા ંમા ય ભાષાનો વપરાશ 

વધારતા જઇ, ચોથા ધોરણને તે બાળક મા યભાષાના સામા ય વાહમા ં ભળ  જઇ શક તેવી એ 

પ િતની ભલામણ અને ધણે ઠકાણે અજમાયશ કરવામા ંઆવી છે. 

આના કરતા ંપણ િવકટ પ ર થિત એક જ દશમા ંઅ ત વ ધરાવતા ભાષાઓના વૈિવ યની બાબતમા ં

છે. થળાતંરને કારણે અનેક ભાષાભાષીઓ આખા જગતમા ં ાયં પણ વસતા ંહોય છે. જુરાત ુ ંજ 

ઉદાહરણ લઇએ તો જુરાતમા ંિસધીઓ, મરાઠ , હ દ  વગેર મા ભૃાષા બોલતા ંઅનેક બાળકો માટની 

અલગ શાળાઓ ચલાવવામા ંઆવે છે. મરાઠ , િસધી, હ દ  વગેર મા યમની શાળાઓ તો સરકાર પણ 

ચલાવે છે. આ એક વાજબી અને તં ુ ર ત અ ભગમ છે. 

પણ  ભાષાના વૈિવ યને ભાષાનો દર જો આપવામા ં આ યો નથી તેવી અલગ અલગ ભાષાઓ 

બોલતા ં બાળકોના િશ ણના મા યમ િવશે હ ુ  ધુી બ  ુ ગભંીરતાથી િવચાર થયો નથી. ભારતમા ં

                                                             
4   The training given to the teacher stresses that no teaching should be done in government schools in a 

language other than the standers language. Giving space to our mother tongue. International conference on 
Multilingual Education. Unicer, JNU, NCERT, Delhi. 
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ણસો એસ  ટલી ભાષાઓ (અને તેની ૧૬૫૨ ટલી બોલીઓ) વપરાય છે.5 પોતાના ધરની ભાષામા ં

ઔપચા રક િશ ણ ારા બાળક થો ુધં ુયં (ખાસ કર ને પાયાના યાલો, વાચંતા-ંલખતા ંગણતા)ં ન 

શીખે તે પહલા ંતેને નવી ભાષા શીખવી પડ એ ુ ંકરવા જતા ંતે ભાષા અપગં બની ય છે.6 બોલાતા 

શ દથી એ પ ર ચત હોય અને શાળામા ં બોલાતા શ દને લખાતા શ દ તર ક શીખવાનો હોય તો 

પ ર ચતની મદદથી અપ રચત શીખવવાની સહજ યા  ચાલ ે છે, પણ બોલાતો શ દ લખાતા 

શ દની મદદથી શીખવાનો સાથે છે. તો અવળ  યા  ચાલે છે. એ ત ન અસહજ, ૃિતમ અને તેથી 

અ યતં ુ કલ છે. લખાયેલો શ દ પણ અપ ર ચત છે. અને બોલાતો શ દ પણ અપ ર ચત છે. 

બાળકને અપ રચત ભાષાનો િશ ણના મા યમ તર ક ઉપયોગ કરવા જતા ં બાળકના મનમા ં

અ યાનો ડર, એ ડરને કારણે િન ફળતાની આશકંાને કારણે સતત રહ ુ ંદબાણ શીખવાની યાને 

િવલબંમા ંનાખે છે. અ ણી ભાષામા ંશીખ ુ ંપડ ુ ંહોવાને કારણે ૃઢ કરણ માટના ં નુરાવતનો એટલી 

હદ વધી જતા ં હોય છે ક શીખવાની યા  કંટાળાજનક વેઠ બની જવાની શ તા વધી ય છે. 

શીખવાની યામા ંથતો િવલબં અને આવતો કંટાળો બાળકને શીખવાની યા માથંી રસ ઉડાડ  દ 

છે. 

જુરાત ુ ંજ ઉદાહરણ લઇએ તો ક છ , ડાગંી, ભીલી, રાઠવી વી લગભગ દોઢસો ટલી બોલીઓ 

એવી છે ક  જુરાતીની બોલીઓ નથી. આ બાળકોની સં યા લાખોમા ંથવા ય છે. અનેક ય નો 

છતા ંઆ બધા ં બાળકો વરસોથી ાદિશક ભાષા માટ ભૈાિષક (bilingual)િશ ણની ભલામણ ઇ. સ. 

૧૯૫૨ મા ં િુનસેફ કર  હતી. આખા જગતમા ંધરની ભાષા ુદ  હોય અને શાળાની ભાષા ુદ  હોય 

એવી થિતમા ં ભણતા ં બાળકોની સં યા લાખોની નહ , કરોડોની છે. આ બધા બાળકો ુ ં િશ ણ 

શ આતમા ં વાચન, ગણન અને િવચારની આવડતને કળવવા રૂ ુ ં તેમની ધરની ભાષામા ંઅથવા 

મા ભૃાષા ક થમ ભાષામા ં ચાલે અને પછ  એના મજ તૂ પાયા ઉપર બી  ભાષાને એક િવષય 

તર ક શીખવાડાય  તે ભૈાિષકતા અથવા ભૈાિષક િશ ણમા ંપ રણમે. ાથિમક શાળાના ં વરસો 

દરિમયાન બાળકો આવી ભૈાિષક અથવા બ ભુાષી િશ ણ યામાથંી પસાર થતા તો તેમની 

િવચાર યાની થિત થાપકતા વધે અને ભાષાની અને તેના વપરાશની સમજ વ  ુ ડ  બને. 

મા  ભૈાિષતા જ નહ  પણ બ ભુાિષતા પણ િશ ણમા ંબોજને બદલે ઉપયોગી બાબત સા બત થાય 

એમ છે. એ ુ ંપણ થઇ શક ક બાળક બધા િવષયો આઠમા ધુી થોડા િવષયો રા ભાષામા ંશીખ ેઅને 

આઠમા પછ  થોડા િવષયો િવ ભાષામા ં ે મા ંપણ શીખે. 

                                                             
5  Forcing children to learn a new language before they can learn anything else creates an education 

handicap." - Mother tongue based teaching and education for girls. - UNESCO - Bankok 2005. 
6  as above 
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5|F:TFlJS  

  EFQFFGM p5IMU J{lJwI;EZ K[P VG]E}lT4 lR\TG ,FU6L VG[ ;\NEM" ;FY[ V[G[ ;LWM ;\A\W K[P 

EFQFFGM VeIF;S|D lJXF/ VG]EJMGL z'\B,FVMYL ZRFI K[P EFQFFGF DF+ V[S lJQFI TZLS[ H HMTF\ V[ 

ÒJG 30TZG]\ ;A/ DFwID AGJ]\ H~ZL K[P EFQFFGG IF\l+S 5F;F\ H[JF\ S[ HM06L4 JFSIZRGF4 

jIFSZ64 X]wW prrFFZ H[JL AFATMG[ lX1F6DF\ H[8,]\ DCtJ VF5LV[ KLV[ T[YL lJX[QF DCtJ EFQFFGL 

VlEjIlST4 TFlS"S lR\TG4 VG]DFG4 VJ,MSG4 5|tIFIG4 EFJFtDS ;F{NIF"tDS VG[ ;H"GFtDS 5F;FG[ 

VF5JFDF\ VFJ[ TM EFQFF wJFZF AF/SGM ;JF\"UL lJSF; SZL XSFIP 

5|:T]T VeIF;S|DDF\ p5I]"ST AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 

DFT'EFQFF V[8,[ov 

 5|tIFIGG]\ DFwID 
 jIlSTtJG]\ 5|U8LSZ6 

 VgI lJQFIlX1F6G]\ DFwID 

 ;FDFlHS ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ ;\Z1F64 ;\JW"G VG[ ;\S|D6G]\ JFCG 

 lJRFZM VG[ ,FU6LVM jIST SZJFG]\ DFwIDP 

 

DFT'EFQFFGF ,1I v wI[I ov 

XF/FDF\ YTF\ DFT'EFQFFGF lX1F6DF\ GLR[GF wI[IM l;wW YFI V[ B}A H~ZL K[P 

s!f  VY"U|C6ov 

VY"U|C6DF\ lJnFYL" zJ6 wJFZF VG[ JF\RG wJFZF VY"U|C6 SZ[ K[P VFD4 TM ;\S[TM4 .XFZF4 

lR+M4 VlEGI JU[Z[ VXFlaNS DFwIFD wJFZF 56 VY"U|C6 YT]\ CMI K[P 5Z\T] T[GL S[8,LS DIF"NF CM. 

zJ6 VG[ JFRG SF{X<I VY"U|C6G]\ ;A/ DFwID K[P 

sZf  VlEjIlST 5|tIFIG ov  

 VlEjIlST V[ jIlSTGF lJRFZMG]\ 5|lTlA\A K[P 5MTFGF DGDF\  pN|EJTF lJRFZM4 D\TjIM4 
,FU6LVM VG[ ;\J[NGM VlEjIlST wJFZF ZH] SZFI K[P VlEjIlST D]bI A[ ZLT[ Y. XS[ K[P s!f 
DF{lBS VG[ sZf ,[lBT TN]\5ZF\T VF\lUS  VlEGI wJFZF 56 VlEjIlST Y. XS[ K[P 5Z\T] T[ l;lDT 
K[P SYG VG[ ,[BG SF{X<I C:TUT SZJFYL VlEjIlST ;A/ AG[ K[P 
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5|tIFIG V[ VFNFG v 5|NFGGL 5|lS|IF K[[P H[P ,[lBT VG[ DF{lBS :J~5[ YTL CMI K[P 5|tIFIG wJFZF V[S 

jIlST ALÒ jIlSTGL 5F;[ H[ lJRFZ ZH] SZJF .rK[  K[ T[ H :J~5[ ALÒ jIlST ;DH[ TM 5|tIFIG IMuI 

YI]\ SC[JFIP lX1F6G[ ;O/ VG[ ;D'wW AGFJJF DF8[ lJnFYL" v lX1FS4 lX1FS v lJnFYL"4 lJnFYL" v 

lJnFYL"4 XF/Fv;DFH JrR[ 5|tIFIG YJ]\ VtI\T VlGJFI" K[P 

s#f jIJCFlZS p5IMHG ov 

 EFQFFG]\ D]bI SFI" V[ lJRFZMGF VFNFG 5|NFGG]\ K[P EFQFF wJFZF DG]QI ÒJG jIJCFZ R,FJ[ K[P 
;F1FZ G CMI T[JL jIlST EFQFFGF p5IMU YSL 5MTFGM jIJCFZ R,FJ[ K[P 5Z\T] EFQFF HF^IF v ;DHIF 
5KL T[GM p5IMU JW] plRT VG[ ;FY"S SZJF ;1FD AG[ K[P zJ6 wJFZF VY"U|C64 VgIGF DTMG]\ 
5'YSSZ6 VG[ T[ V\U[GL RRF"4 VF;5F; AGTL DCtJGL 38GFVMGF\ SFZ6M VM/BJF\ VG[ T[GF p5Z 
5MTFGF lJRFZM ZH] SZJF4 5|FN[lXS S,F4 DF.D4 ZM,%,[4 VlEGI4 GF8S JU[Z[DF\ EFU ,[JM VG[ T[GF\ 
5F+MG[ ;DHJF\ VG[ T[GL 5lZl:YlT VG[ ,FU6LVMG[ ZH\] SZJFGL 1FDTF EFQFFGF jIJCFlZS p5IMHG 
wJFZF C:TUT SZL XSFI K[P 

s$f TFlS"S lR\TG ov 

 NZ[S jIlST lJRFZJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P lJRFZ4 38GF4 5|;\U4 5lZl:YlT4 VG]DFG4 5|lTlS|IF 
JU[Z[ lJX[ v VF XF DF8[ AgI]\m T[GF\ SFZ6M X]\ CM. XS[ m 5MT[ T[DF\ X]]\ SZL XS[ m H[JF 5|zM TFlS"S lR\TG 
TZO 5|[Z[ K[P JIS1FF VG];FZ AF/SDF\ lH7F;FJ'lT4 S}T]C,J'lT4 WFZ6F S<5GF4 T],GF JU[Z[ YSL TFlS"S 
lR\TG ;\EJ[ K[P AF/56YL TFlS"S lR\TG V\U[GL ;DH5}J"SGL 5|lS|IF lX1FS wJFZF CFY SZJFDF\ VFJ[ TM 
lJnFYL"GF jIlST lJSF; DF8[ VtI\T p5IMUL AGL XS[P 

s5f ;H"GFtDSTFov 

  NZ[S jIlSTDF\ ;H"GXlST CMI K[P H[ jIlSTG[ ;H"G DF8[GL JW] TSM 5|F%T YFI K[4 T[JL 
jIlSTDF\ ;H"GFtDSTF lJX[QF :J~5[ lGBZTL HMJF D/[ K[P XF/F ÒJGDF\ AF/SMDF\ ZC[,L ;H"GFtDSTF 
DF8[ VG[S TSM VF5L XSFIP H[D S[ J6"GFtDS Un,[BG4 HM0S6F\4 SFjIZRGF4 5FN5}lT"4 D]N'F 5ZYL 
JFTF"4 JFSI 5ZYL JFTF" S[ 38GF4 V[SD VFnFlZT 5|MH[S8 SFI"4 lR+ ;FY[GM 5|JF; VC[JF,4 ZMHGLXL4 
XaNlR+ AGFJJ]\ 5|S'lT4 5|;\UM4 AF/D[/F4 ,MSD[/F4 ,MSÒJG 5|JF; JU[Z[GF\ J6"G YSL AF/SDF\ 
50[,L ;H"GFtDSTF ACFZ ,FJL XSFI K[P lX1FS[ VFJL TSM XMWLG[ AF/SG[ T[DF\ EFU ,[JF DF8[ 5|Mt;FlCT 
SZJF H~ZL K[P VG[ T[ V\U[GL VG}S]/TF SZL VF5JFYL AF/SDF\ ZC[,L ;H"GFtSTF BL,L p9X[P 

5wWlTVM 5|I]lSTVM 5|lJlWVMov 

 DFT'EFQFF lX1F6G[ lJnFYL"VM ;]WL V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RF0JF lJlJW 5wWlTVM4 5|I]lSTVM4 
5|lJlWVMGM p5IMU SZL XSFI H[DS[H}YRRF"4 GF8ILSZ64 ;D:IF  pS[, ;[lDGFZ4 :JFwIFI4 lGZLl1FT 
VeIF; 5|̀ GMTZL4 VFUDGvlGUDG4 D],FSFT4 lGNX"G JU[Z[ K[P VFJL J{lJwI;Z 5wWlTVMGF 
;D]lRT p5IMUYL  EFQFFlX1F6 O/NFIL AG[ K[4 TN]5ZF\T VF 5wWlTVMG[ JU"B\0DF\ JW] V;ZSFZS 
AGFJJF DF8[ 8}RSF4 pBF6F4 HM0S6F\4 UFG4 59G4 JFTF"4 VlEGI4 DF.D4:8[rI]4 ZM,%,[4 55[8 lR+4 
XaNZDT4 DW5}0M4 SJLh4 SFjI5}lT"4 D]N'F5ZYL JFTF"4 lR+JFTF"4 pNFCZ64 ;\JFN4 VY"lJ:TFZ4 CAL 
sSd%I]8Z VFl;:8[0 ,lG"\Uf CBI sSMd%I]8Z A[.h .g:8=SXGf H[JL D]bI 5|I]lSTVMq5|lJlWVM p5IMUL 
AGL ZC[X[P 
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 p5ZMST 5wWlTVM q 5|I]lSTVM q 5|lJlWVM GM IMuI p5IMU SZLG[ AF/SMDF\ VY"U|C6 

V[SFU|TF4 lR\TG VG[ ;H"GFtDSTF S[/JL AF/SMDF\ ZC[, ;]QF]%TXlSTVMG[ IMuI lNXFDF\ lJS;FJL XSFI 

K[P VFD lJnFYL"VMV[ D[/J[, 7FG jIJCF~ U]6JtTF,1FL4 ÒJG p5IMUL AGL ZC[X[P 

O,z]lT ov 

 XF/F ÒJGDF\ EFQFF lX1F6 wJFZF AF/SMDF\ ;]8[JMG]\ 30TZ ;\:SFZ4 ;D]CÒJG4 ALHFGM 
:JLSFZ4 ALHFG[ DNN~5 YJFGL EFJGF4 ÒJGjIJCFZDF\  EFQFFGM plRT p5IMU D}<IMG]\ ÒJGDF\ 
VFRZ64 jIlSTtJ GM lJSF;4 TS"4 lR\TG4 DGG4 lJJ[S4 ;H"G4 5|tIFIG ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 
JFZ;FG]\ HTG v ;\JW"G4 ;\S|D6 EFQFF 5ZG]\ 5|E]tJ  VG[[ ;F{NIF"G]E}lT H[JF jIlSTtJ lJSF;GF lJlJW 
5F;F\VM EFQFF lX1F6 wJFZF 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;FY"S GLJ0[ K[P 
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નો ખ નો મળશ.ે સચબો મા ં  
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77 
 

13.  http://malshram.blogspot.in 
heep://malshram.webs.com 
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જુરાત રા ય પચંમહાલ જ લા 
ગોધરા તા કુાની 'મ તી ક  
પાઠશાલા' નવા નદ સર 
ાથિમક શાળાનો લોગ 

 

 

 


