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Abbreviation 
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 
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અનકુર્મ 

 

 

 

 

 

કર્મ 
 

િવષય પાના ન.ં

 
૧ 

 
Abbreviation 
 

૦૩

૨ પર્ાથિમક િશક્ષણનુ ંમાળખુ ં ૦૪

૩ શાળા પર્શાસન  ૧૨

૪ પર્ાથિમક િશક્ષણની યોજનાઓ અને નતૂન પર્વાહો  ૨૧ 

૫ એડપ્ટ્સ ૩૦

૬ સવર્િશક્ષા અિભયાન અને SMC ૪૩

૭ GCERT અને DI ET   ૫૫

૮ GI ET અને દૂરવતીર્ િશક્ષણ ૬૬

૯ પર્ ા અિભગમ  ૭૨

૧૦ શાળા કક્ષાના સશંોધનો ૮૧

૧૧ શાળા સલામતી અને આપિ  યવ થાપન  ૮૯

૧૨ મખુ્ય િશક્ષક સદંભર્ ૯૭
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1.       પર્ાથિમક િશક્ષણનુ ંમાળખુ ં

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ પર્ાથિમક િશક્ષણના માળખા  અંગેની પાયાની 

બાબતોથી માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પર્ેઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્ 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ પર્ાથિમક 

િશક્ષણના માળખા  િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ન ે

આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  

કરશે. જૂથકાયર્ના માધ્યમથી જુદા જુદા મુ ાઓની ચચાર્ કરશ/ેકરાવશે.  

 તાિલમકારની ન ધ:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો અને ચચાર્ ના ં

માધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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પર્ાથિમક િશક્ષણનુ ંતાલીમી અને વહીવટી માળખુ ં

૧. પર્ તાવનાઃ 

 આચાયર્ માટે અન્ય જ રી ગણુો કરતા ં નવિવચારકના િવિશ ટ ગણુો હોવા જ રી છે. કારણ કે 

આચાયર્ ીને પિરવતર્ન પિર ાજક તરીકે આપણે વીકાયાર્ છે. તેથી એ વનિવચારક હોવા જ જોઈએ. નતૂન 

પર્વાહોથી પિરિચત રહી આવનાર પિરવતર્નને ઓળખી લઈ, સમજપવૂર્ક અપનાવવાની સપંણૂર્ તૈયારી એ 

આચાયર્નો યગુધમર્ છે. બદલાતા યગુમા ં િવ  સાથે કદમ િમલાવવાના હતેથુી િશક્ષણ મા ં સમાયાતંરે 

પિરવતર્નો થતા ં રહ ે છે. આ પિરવતર્નો, નવા પિરવતર્નોથી વાકેફ રહવેા માટે અને પોતે  યવસાયમા ં

પર્વે યા છે તેમા ંસપંણૂર્ સજ્જતા માટે તાલીમની આવ યકતા રહ ેછે. આ માટે સેલાકાલીન તાલીમ જ રી છે. 

નુ ંકેન્દર્કક્ષાથઈ તાલકુાકક્ષા સધુી યવિ થત માળખુ ંરચાયેલુ ંછે, ની જાણકારી જાણવી જ રી છે. 

 ઉપરાતં, આચાયેર્ એક સારા વહીવટકતાર્ની જવાબદારી િનભાવવાની છે. આ માટે રાજ્ય કક્ષાથી 

પગારકેન્દર્ કક્ષા સધુીની સિુનિ ત વહીવટી માળખાથંી સપુિરિચત થવુ ં જ રી બને છે. પોતાન શાળાના 

સચંાલન અંગેની કોઈ પણ બાબત માટે યવિ થત તતંર્ છે અને યોગ્ય રજૂઆતથી ઉકેલ મળી શકે તે જાણએ 

તથા પોતાની ભિૂમકાથી પિરિચત થાય. આથી અહીં િશક્ષણના તાલીમી અને વહીવટી માળખાની માિહતી 

પર્ તતુ છે. 

૨. હતેઓુ : 

 - ગર્ામ્ય કક્ષાથી રા ટર્ કક્ષા સધુી તાલીમી માળખાથી પિરિચત થાય. 

 - િશક્ષણના વહીવટી માળખાનો પિરચય કેળવો. 

 - શૈક્ષિણક સં થાઓનો પિરચય મેળવે, કાય  જાણે. 

૩. િવષયવ ત:ુ 

સમગર્ રા ટર્ની તાલીમી માળખાની િવગત નીચે મજુબ છે. 

તાલીમી માળખુ ં

  MHRD 

 NCERT NIEPA 

રા ટર્કક્ષાએ CCRT NCTE 
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 Ed.Cil 

 GCERT 

રાજ્યકક્ષાએ CTE 

 IASE 

િજ લા કક્ષાએ DIET 

 DPEP / SSA 

તાલકુા કક્ષાએ................... BRC 

જૂથ કક્ષાએ......................... CRC 

કેન્દર્ કક્ષાએ શૈક્ષિણક સં થાઓ 

૧. માનવ સસંાધન િવકાસ મતંર્ાલય  (MHRD New Delhi) 

• િશક્ષણના દરેક ક્ષેતર્ નાણાનંી ફાળવણી કરે છે. 
• િશક્ષણના દરેક ક્ષેતર્ નાણાનંી ફાળવણી કરે છે. 
• િવ ના દેશો સાથે િશક્ષણનુ ંસકંલન કરે છે. 

૨. રા ટર્ીય શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદ (NCERT New Dilhi) 

• પર્ાથિમક િશક્ષણથી માડંીને ઉચ્ચતર િશક્ષણ સધુીની તાલીમ આપે છે. 
• તાલીમના અનસુધંાને સશંોધનકાયર્  કરવા ં/ કરવાવા.ં 
• પર્ાથિમક / માધ્યિમક ક્ષેતેર્ નવીનીકરણની ન ધપાતર્ કામગીરી કરનાર િશક્ષકોને એવોડર્ આપે છે. 
• ક્ષેતર્ીય તાલીમી કોલેજોનુ ંસચંાલન, અભ્યાસકર્મ રચના કરે છે. 
• િશક્ષણ સધુારણા માટે નવીન પર્યિુક્તઓ અને પર્િવિધઓનો પર્ચાર અને પર્સાર કરવો. 

૩. રા ટર્ીય શૈક્ષિણક આયોજન અને વહીવટી સં થાન (NCERT New Delhi) 

• તમામ તરની શૈક્ષિણક તાલીમ આપવી. 
• મહદ્અંશે શૈક્ષિણક આયોજન અને વહીવટ ઉપર ભાર મકેૂ છે. 
• રાજ્યના તજ્ ોને આયોજન અને વહીવટની તાલીમ આપે છે. 

૪. સાં કૃિતક તાલીમ ોત સં થા (CCRT New Delhi) 

• આપણા સાં કૃિતક વારસાનુ ંજતન અને તેના ારા િશક્ષણ સાથે તેનુ ં સકંલન કરે છે. 
૫. રા ટર્ીય િશક્ષક – પર્િશક્ષણ પિરષદ (NCTE New Delhi) 
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• દેશના રાજ્યોમા ં આવેલી પીવર્ – પર્ાથિમકથી ઉચ્ચતર િશક્ષણ સધુીની તાલીમી સં થાઓનુ ં
રિજ ટેર્શન કરવાનુ ંકાયર્. 

• િશક્ષણના નવા અિભગમો િવકસાવે છે. 
• તાલીમી સં થાઓને માન્યતા આફવા માટેના ંકેટલાકં ધારાધોરણો નક્કી કરે છે. 
• સમગર્ દેશમા ંિશક્ષણ – પર્િશક્ષણના સમાન અભ્યાસકર્મો બને તે માટે પર્યત્નો કરે છે. 
• માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાઓની તજ્  કિમિટ ારા ચકાસણી કરે છે. 

૬. ભારતીય શૈક્ષિણક સં થા (Ed. : Cil New Delhi) 

 િજ લા કક્ષાની શૈક્ષિણક સં થા 
(૧) િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન (DIET) 

• િશક્ષણમા ંઆવતા િનત્ય નવીન પર્વાહો પ િતઓ પર્િવિધઓ તથા શૈક્ષિણક સાધન સામગર્ી અંગે 
િશક્ષકોને સેવાકાલીન તાલીમ આપવી. 

• િશક્ષકો ારા િકર્યાત્મક સશંોધન કરવા. 
• ગિણત –િવ ાન િવષય માટે પાયાનુ ંકાયર્ કરે છે. 
• પાઠયકર્મ સામગર્ીનુ ંસવંધર્ન તથા મ ૂ યાકંનનુ ંકાયર્ કરે છે. 
• પર્ાથિમક િશક્ષણની ગણુાત્મક સધુારણા માટે બીઆરસી, સીઆરસીને પર્ત્યક્ષ માગર્દશર્ન આપે છે. 

 
 

(૨) િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણ કાયર્કર્મ  

• ૧૦૦ ટકા નામાકંન માટે પર્વેશોત્સવ કાયર્કર્મો કરવા.ં 
• થાયીકરણ માટે તમામ ક્ષેતેર્ પર્યત્નો કરવા.ં 
• લોકસહકારના કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
• શાળા અને સમાજને નજીક લાવવા. 
• ગણુવ ાયકુ્ત િશક્ષણ માટે િકર્યાત્મક સશંોધન કરવા.ં 
• શાળાઓમા ંજરુરી ભૌિતક અને શૈક્ષિણક સિુવધા પરૂી પાડવી અને તે માટે નાણા ંફાળવવા ં
• શાળા ગર્ાન્ટ, િશક્ષક ગર્ાન્ટ પરૂી પાડવી. 

 તાલકુાકક્ષાની શૈક્ષિણક સં થા 
(૧) તાલકુા સસંાધન કેન્દર્ (B.R.C.) 

• ડાયેટ તથા ડીપીઈપીની સચૂના મજુબ િવિવધ કાયર્કર્મો યોજવા. 
• જનજાગર્િત તથા તાલીમી કાયર્કર્મો યોજવા. 
• લોકસહકાર, નામાકંન થાયીકરણ માટે પર્યત્નો કરવા. 
• ડાયેટના કાયર્કર્મો ારા ગણુવ ા અિભવિૃ  
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 જૂથ કક્ષાએ જૂથ સસંાધન કેન્દર્ (CRC) 

• લોકોને શાળા નજીક લાવે છે અને લોક સહોયગ મેળવે છે. 
• શાળાની કામગીરી બીરદાવે છે. 
• નવી નવી પ િતની સમજ આપે છે. 
• શાળામા ંિવિવધ ઉત્સવો, કાયર્કર્મો ઉજવાય તે માટે માગર્દશર્ન આપે છે. 
• શાળાની જરુિરયાત મજુબ જૂથ લેવલે તાલીમોનુ ંઆયોજન કરે છે. 
• સી.આર.જી.ની બેઠકોનુ ંડાયેટના સીધા માગર્દશર્ન હઠેળ આયોજન કરી અમલી બનાવે છે. 
• કલ ટરના િરસોસીર્સનો મહ મ ઉપયોગ કરી િશક્ષકોની યવસાિયક વચ્છતા વધારે છે. 

િશક્ષણનુ ંવહીવટી માળખુ ં

િશક્ષણ સિચવ 

િનયામક ી જી.સી.ઈ.આર.ટી. િનયામક ી પર્ાથિમક િશક્ષણ ટેટ પર્ો ક્ટ ડાયરેક્ટરSPC િનયામક ી 

િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણ કાયર્કર્મ ગ.ુરા.શા.પા.પ.ુ 

BRC- CRC (DPEO) સવર્ િશક્ષા અિભયાન મડંળ 

આચાયર્ ી નાયબ િજ લા પર્ાથિમક િજ લા પર્ો ક્ટ કો.ઓિડર્નેટર 

િશક્ષક િશક્ષણાિધકારી(Dy. DPEO) (DPC) 

 તાલકુા િવકાસ અિધકારી મદદનીશ િજ.પર્ો.કો.ઓિડર્િનટેર 

 (િશક્ષણ શાખા) (ADPC) 

 કેળવણી િનરીક્ષક (BRC-Co) 

 પે સેન્ટરના આચાયર્ ી (crg-Co) 

 (સી.આર.સી.કો.ઓિડર્નેટર( 

 આચાયર્ ી આચાયર્ ી 

 િશક્ષક VEC  MTA  PTA  VCWC 

પર્વિૃ ઓ 

૧. કાડર્ – પ ા બનાવવલા (તાલીમી અને વહીવટી સં થાના નામના)ં બધા પ ા ભેગા કરી કોઈ એક 

યિક્તને ઉપાડવા કહવે ુ ંતે કાડર્ વાચંી ફેનલ બોડર્ પર લગાવેલી તાલીમી સં થાઓ વહીવટી સં થાઓના 

ખાનામા ંચીપકાવવા કહવે ુ.ં (આ રીતે તમામ પ ા ંઉપડાવી ગોઠવાવવા)ં 

૨. શૈક્ષિણક અને વહીવટી સં થાઓના કાડર્ – પ ા ંિચ ી બનાવવી. પાસીંગ ધ પાસર્લની રમત ારા િચ ી 

ઉપડાવવી.  િચ ી િનકળે તેના િવશેના ંકાય  િવશે બોલે. 

૩. કાય ના કાડર્ તૈયાર કયાર્ હોય તે પૈકી કોઈ એક કાડર્ ઉપડાવી ફલેનલ બોડર્ પર ચીપકાવવા ંવારાફરતી 

કહવે ુ.ં તે કાયર્ કઈ સં થા કરે છે તે કહવેા જણાવવુ ંઅથવા તે સં થાનુ ંકાડર્ તે કાયર્ સામે ચ ટાડાવવુ.ં 
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૪. સં થાના અંગેર્જી નામના કાડર્ ઉપાડવા ંઅને તેનુ ંપણૂર્ નામ બોલવા કહવે ુ.ં 

૫. બે જૂથ પાડો, શૈક્ષિણક માળખુ ં – વહીવટી માળખુ.ં દરેકને ઉ.દા. એનસીઈઆરટી, પર્ાતિમક િનયામક 

એમ પોતાની સં થાના કાડર્ આપી દો. પછી દડો ફેંકવો. ના પર પડે તે બોલે દા.ત. પર્ાથિમક િનયામક 

– એમ કહ.ે હુ ંવહીવટી સં થાનો વડો ,ં મારંુ કાયર્....... 

૬. ફલેનલ બોડર્ પર વહીવટી અને શૈક્ષિણક માળકાના કાડર્ બોડર્ પર કર્િમક ગોઠવવા. 

૭. િજ લાની તાલીમ સં થાની યાદી કરી, તેના વડાના નામ, સરનામાની સપંકર્ ફોન નબંરની ન ધ કરો. 

૮. િજ લાના તથા તાલકુાના વહીવટી વડાઓ|અિધકારી ીઓની નામાવલી તૈયાર કરો. 

પર્ ોઃ 

૧. તાલીમ અને શૈક્ષિણક ગણુવ ાને કોઈ સબંધં નથી. સહમત|અસહમત|અંશતઃ સહમત | શા માટે ? 

૨. સતત તાલીમોથી િશક્ષકોની સજ્જતા વધી જ છે. સહમત | અસહમત | અંશતઃ સહમત | શા માટે? 

૩. સતત તાલીમો શાળાના શૈક્ષિણક કાયર્મા ંઅવરોધક છે. સહમત | અસહમત | અંશતઃ સહમત| શા 

માટે? 

૪. તાલીમ અને વહીવટી માળખા વચ્ચે ઉ મ સકંલન જોવા મળે છે. સહમત | અસહમત | અંશતઃ 

સહમત | શા માટે? 

૫. શાળા કક્ષાએ વી.ઈ.સી. આશીવાર્દ રુપ સાિબત થયેલી છે. 

 સહમત | અસહમત | અંશતઃ સહમત | શા માટે? 

૬. તાલીમ પછી સઘન  અનકુાયર્ અને મોનીટરીંગ થવુ ંજોઈએ સહમત | અસહમત | અંશતઃ સહમત | શા 

માટે? 

૫. ક્ષેતર્કાયર્ઃ 

- DIET ની મલુાકાત ગોઠવી તેના દરેક િવભાગોની કાયર્સિૂચ તૈયાર કરો. તેના વડાના નામ સાથે કાય ની 

યાદી મજુબ આપની શાળામા ંક્યા િવભાગની મદદ લેશો એનુ ંઆયોજન કરો. 

- તમારા િવ તારના CRC, BRC  ની મલુાકાત લઈ તેની કાયર્વાહી ન ધ તૈયાર કરો. 
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૬. મ ૂ યાકંનઃ 

- પર્ાથિમક િશક્ષણ સાથે સકંળાયેલી સં થાની યાદી તૈયારી કરી. 

- GCERTના ંકાય  જણાવો. 

- કોઈપણ તાલીમી સં થાને કઈ સં થા માન્યતા આપે છે? 

૭. ઉપસહંારઃ 

  શાળા સચંાલનનુ ંક્ષેતર્ અિત િવશાળ છે શાળાની અનેકિવધ પર્વિૃ ઓ અ◌ે કાયર્કર્મો માટે 

અનેક યિક્તઓ તથા સં થાઓના સપંકર્મા ંઆવવાનુ ંરહ ે છે. આથી દરેક સં થાના કાય  તથા સમગર્ 

માળખાનો પિરચય હોય તો વધ ુ સરળતાથી શાળાના કાયર્કર્મો | પર્વિૃ ઓ િવકસાવી શકાય, અને 

શાળાને નવિવચારથી, સયુોગ્ય સહકારથી ચલાવી શકાય. િવ ાથીર્ પર્વેશથી માડંીને મ ૂ યાકંન, િવિવધ 

તાલીમ, શાળા િનરીક્ષણ, િનરંતર િશક્ષણ, મ.ભો. યોજના વગેરે તમામ શાળાકીય બાબતોમા ંઉપયોગી 

અિધકારી ીઓ – સં થાઓ શાળાને કઈ રીતે મદદરુપ થઈ શકે એ આ મોડ લુના અભ્યાસથી સપેુરે 

જાણી શકાય. 

સદંભર્ સાિહત્યઃ 
- ડાર્. દોલતભાઈ દેસાઈ અને અન્ય અિભનવ શાળા સચંાલન 

- ી હસમખુ િહંગ,ુ કાયર્પિરયોજના, ૧૯૯૭-૯૮, GCERT, ગાધંીનગર 

- દવે પી.આર., શાળામા ંિશક્ષણ અને અિધક્ષણ, યિુનવિસર્ટી ગર્થંિનમાર્ણ બોડર્ – અમદાવાદ 

- પથદિશર્કા િવ ાસહાયક મોડ લુ, ડાયેટ, પાલનપરુ, સતંરામપરુ. 
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શાળા પર્શાસન 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ શાળા પર્શાસન અંગેની જ રી બાબતોથી માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૦૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્ અને કેસ ટડી 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ શાળા 

પર્શાસનની પાયાની ભિૂમકા િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. અસરકારક શાળા સચંાલન અને 

કેળવણીના મ ૂ યો સાથેના જોડાણ અને સદંભ ને પ ટ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને 

આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 

શાળા પર્શાસન 

- ટાફ િમિટંગ અને વગર્ વહેંચણી 

- દફતરી કામની વહેંચણી 

- સામાન્ય ટાઈમ ડેબલ/વગર્ ધોરણવાર ટાઈમ ટેબલનુ ંઆયોજન 
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- શાળા તત્પરતા અને ભાવાવરણ 

- વાલી િમિટંગ (એમ.ટી.એ.પી.ટી.એ. સયંકુ્ત બેઠક) 

- દફતર િનભાવણી અને જાણવણી, સદંભર્ઃ િવ ાસહાયક તાલીમ મોડ લુ અને તા.માગર્દિશર્કા પર્થમ 

સતર્ એિપર્લ-મે-૦૬ 

- વગર્ િશક્ષણ િનરીક્ષણ (આચાયર્ લોગબકુ) 

- શાળા પચંાયતની રચના 

- દૈિનક સાપ્તાહીક / માિસક / વાિષર્ક આયોજન 

- શાળા સકંલની વચ્છતા 

- શાળા િવકાસ માટે લોકભાગીદારી 

- રા ટર્ીય પવ ની ઉજવણી / ધાિમર્ક તહવેારોની ઉજવણી 

- કલૂ મેિપંગ / િવલેજ મેિપંગ 

- બલુેિટન વગર્ યવ થા અને કાયાર્લય યવ થા 

- સરાકરી અનદુાન અને લોક મદદનો યોગ્ય ઉપયોગ અને િહસાબી રેકડર્ની િનભાવણી 

- શાળાના નાના મોટા તમામ રોજમેળની િનભાવણી 

- ગણવેશ બાળક / િશક્ષક 

સં થાકીય (શાળાકીય) આયોજનઃ 

પર્ તાવનાઃ 

 કોઈપણ સં થા કે કાયર્ની સફળતા માટે આયોજન એ પર્ાથિમક પગિથયુ ં છે. પવૂર્ આયોજન એ 

સફળતાની ચાવી છે. નુ ં વુ ં આયોજન તેવુ ં તેનુ ં પિરણામ.કોઈપણ સં થાના સફળ સચંાલન 

(પર્શાસન) માટે આયોજન પર ભાર મકુવામા ંઆવે છે. અને સાતે આયોજનના યવ થાપનમા ંપણ 

એટલી જ તકેદારી રાખવામા ંઆવે છે. પિરણામે ધારી સફળતા મેળવી શકાય છે. આપણી પર્ાથિમક 

શાળાઓમા ંપણ શૈક્ષિણક ગણુવ ા િવકાસ માટે આયોજનની મહત્વની ભિૂમકા રહલેી છે. આજ સધુી 

આપણે સા  એવુ ંઆયોજન કરતા આ યા છીએ પરંત ુકાયર્ કરવામા ં કંઈને કંઈ ઉણપ રહી જાય છે. 
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તેથી આપણે કેટલાક િક સાઓમા ંપિરણામ મેળવી શકતા નથી. આયોજનનુ ંચુ ત યવ થાપન હોય 

તો આયોજનનુ ંઅમલીકરણ સચુારુ પે કરી સકાય. અને અમલીકરણ સારુ થવાના પિરણામે સફળતા 

મળે જ મળે. 

આયોજન એટલેઃ 

- જ િરયાત અને થાિનક ોત અનસુાર કાયર્ કરવા માટે કરેલી પવૂર્ િવચારણા 

- કાયર્ સરળતાથી, સફળતાપવૂર્ક અને ઝડપથી પરંુુ કરવા અંગે કરેલ માનિસક અને લેિખત તૈયાર 

આયોજનની જ િરયાતઃ 

- કાયર્ની પરેૂપરુી તૈયારી કરવાનો સમય મળે. 

- િવિવધ થાિનક ોતોનો મહ મ ઉપયોગ કરી શકાય 

- કાય નો અગાઉથી ખ્યાલ આવવાથી શિક્ત અને સમયનો બચાવ કરી શકાય. 

- કાયર્ સરળતાથી અને સફળતાપવૂર્ક પણૂર્ કરી શકાય. 

- લોકભાગીદારી ારા શાળા અને સમજ વચ્ચેના સબંધંો િવકસાવી અપેિક્ષત ધ્યેયો પણૂર્ કરી શકાય. 

આયોજનનુ ં વ પઃ 

- આયોજન હતેલુક્ષી, વા તિવક અને નક્કર હોવુ ંજોઈએ. 

- થાિનક પિરિ થિતને અનકુૂળ હોવુ ંજોઈએ. 

- પિરવતર્નશીલ હોવુ ંજોઈએ. 

- સધુારણા અને િવકાસના પાયા પર રચાયેલુ ંહોવુ ંજોઈએ. 

- સરળતાથી અમલ કરી શખાય તેવુ ંહોવુ ંજોઈએ. 

- જ રી ધ્યેયો િસ  કરી શકે તેવુ ંહોવુ ંજોઈએ. 

આયોજન અને મળૂભતૂ બાબતોઃ 

૧. પવૂર્ િવચારણાઃ 

- અગાઉના વષર્નુ ંઆયોજન થયેલ અમલ જોઈ લેવુ.ં 
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- આયોજનની જ િરયાત સમજવી / સમજાવવી. 

- થાિનક ોતો માનવ બળ, આિથર્ક સિુવધા અને ભૌિતક સિુવધા ધ્યાને લેવા 

૨. આયોજનઃ 

- આગળના વષર્નુ ંઆયોજન અને તેનો થયેલ અમલ જોઈ ચાલ ુ વષર્ના આયોજનને સધુારાત્મક 

(લેિખત) વ પ આપવુ ં

૩. અમલીકરણઃ 

- કરેલ આયોજનના અમલીકરણ િવશેષ મહત્વ આપીને તેનુ ં યવ થાપન એવુ ં ગોઠવવુ ં કે થી 

આયોજન પર્માણે અમલ થાય. 

આયોજનના પર્કાર 

 લાબાગાળાનુ ંઆયોજન ટૂંકાગાળાનુ ંઆયોજન 

 વાિષર્ક  પચં વિષર્ય દૈિનક સાપ્તાિહક માિસક 

વાિષર્ક આયોજનઃ 

- ધોરણવાર/િવષયવાર યોગ્ય િશક્ષકની ફાળવણી 

- શાળા પચંાયતની રચના (સિમિતઓની રચના) 

- પર્વાસ-પયર્ટન આયોજન 

- િવશેષ િદવસોની ઉજવણી 

- રા ટર્ીય અને ધાિમર્ક તહવેારોની ઉજવણી 

- પર્ો ક્ટ વકર્ (ધોરણ દીઠ) 

- િવષયવાર કસોટી આયોજન 

- સાં કૃિતક પર્વિૃ ઓ 

- બાળ આનદંમેળા-મેિટર્કમેળાનુ ંઆયોજન 

- લાયબર્ેરી ઉપયોગનુ ંઆયોજન 
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- બાળ રમતો વ, િવ ાનો પર્દશર્નનુ ંઆયોજન 

શાળા પર્વેશોત્સવ અને શાળા તત્પરતાઃ 

- નામાકંન સદંભેર્ સવેર્ 

- શાળાનુ ંજનરલ સમય પતર્ક (સામાન્ય સમય પતર્ક) 

- પાઠયકર્મનુ ંવાિષર્ક આયોજન 

- સહઅભ્યાિસક પર્વિૃ ઓનુ ંઆયોજન 

- પનુરાવલોકન પખવાિડયુ ં(સતર્ના પર્ારંભમા)ં 

- મ.ભો.િતિથ ભોજન 

- શાળાની ભૌિતક/શૈક્ષિણક સિુવધાઓનુ ંઆયોજન (વાિષર્ક બ ટ) 

- શાળા થાપના િદની ઉજવણી અને ભતૂપવૂર્ િવ ાથીર્ઓનુ ંસમેંલન 

- વી.ઈ.સી.એમ.ટી.એ., પી.ટી.એ. બેઠક વાિષર્ક કેલેન્ડર 

પચંવષીર્ય આયોજનઃ 

- વકૃ્ષારોપણ (દેશી વકૃ્ષો સાથે) 

- ઔષિધય બાગ 

- િકચન ગાડર્ન 

- મકાન સેિનટેશન બાધંકામ 

- ભૌિતક સિુવધાપિૂતર્ 

માિસક આયોજનઃ 

- િવિશ ટ િદનની ઉજવણી 

- તહવેારોની ઉજવણી 

- માિસક કસોટી 

- માસ દરિમયાન સાં કૃિતક પર્વિૃ ઓ 



16 
 

- બાલસભા, સહઅભ્યાિસક પર્વિૃ ઓ (સદંભર્ઃ તાલીમ માગર્દિશર્કા એિપર્લ-મે-૨૦૦૭) 

- રમત-ગમત 

- વક્તતતૃ્વ પધાર્ 

- િચતર્ પદાર્, િનબધં પધાર્, વાચંન પધાર્, ચચાર્ સભા, પર્ મચં 

- માિસક પાઠયકર્મનુ ંઆયોજન 

- ટી.વી. પર્ોગર્ામ માિસક અહવેાલ 

- એસ.એસ.એ. ખચર્ પર્માણપતર્ 

- પર્વાસ/િપકનીક (વન ભોજન) 

- ઉજાર્ બચત પર્વિૃ / પધાર્ માિસક આયોજન 

- સવુાક્ય, સિુવચાર 

- બલુેિટન બોડર્ (જાણવા વુ)ં 

- દૈિનક કેલેન્ડર 

- સમાચાર 

- રા ટર્ગીત ગાન 

 શાળામા ં હાથ ધરાનાર િવિવધ કાયર્કર્મો પર્વિૃ ઓ, કાય  વગેરેનુ ંઆયોજન શાળા પિરવારે સાથે 

બેસીને થાિનક પયાર્વરણને ધ્યાનમા ંરાખીને કરવુ ંજોઈએ અને તે પછી તે આયોજનનો સુદંર અમલ કરવો 

જોઈએ. 

શાળાની શૈક્ષિણક કામગીરીને ચાર િવભાગમા ંવહેંચી શકાયઃ 

૧. શૈક્ષિણક અભ્યાસકર્મનુ ંઆયોજન 

• એકમોનુ ંમાસવાર િવભાજન 
• ધોરણવાર/િવષયવાર આયોજન 

૨. અધ્યાપન સબંધંી આયોજનઃ 
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• ભાષાઓ-ગધ-પધ, યાકરણ, િનબધં, લેખન 
• િવ ાન-પર્ાયોિગક, િનદશર્ન, પર્વિૃ , પાઠ િશક્ષણ કાયર્ 
• ગિણત-બીજ ગિણત, અંક ગિણત, ભિૂમિત અને પર્ાયોિગક કાયર્ 
• સામાિજક િવ ાન Ð ઈિતહાસ, ભગૂોળ, રાજનીિતશા , નકશા પરૂણી, સમયરેખા 

૩. મ ૂ યાકંન સબંધંી પર્વિૃ ઓ 

• િવિવધ પરીક્ષાઓના મ ૂ યાકંન પર્િકર્યાના િદવસોનુ ંઆયોજન 
• એકમ કસોટી, પર્ાયોિગક કસોટીઓ વગેરેનુ ંઆયોજન 

૪. દૈિનક આયોજન, કાયર્ િદવસોનુ ંઆયોજન 

• શૈક્ષિણક કાયર્ના કુલ વાિષર્ક િદવસોનુ ંઆયોજન 
• પર્િતમાસ કાયર્િદવસો અને તે મજુબ પણૂર્ થનાર અભ્યાસકર્મનુ ંઆયોજન 
• દૈિનક અધ્યાપન ન ધ અને લેખન અને ચકાસમી 

ન ધ -  તે ધોરણના અભ્યાસકર્મને અનુ પ તૈયાર કરાયેલ વાિષર્ક અને માિસક આયોજનને ધ્યાનમા ંલઈને 

દૈિનક આયોજન કરવુ ંજોઈએ. 

સાપ્તાિહક આયોજનઃ 

- વાચન પવર્ની ઉજવણી (વાચંા પર્વિૃ ) 

- અઠવાિડક પર્ાથર્ના કાયર્કર્મ 

- સયૂર્ નમ કાર 

- સમહૂ કવાયત 

- સફાઈ કાયર્કર્મ 

- બગીચાની સારસભંાળ (બાગાયત પર્વિૃ ) 

- શૈક્ષિણક સાધન િનમાર્ણ 

- ઈ ર પર્વિૃ  

- પર્િતભા શોધ પધાર્ઓ 

- િવષયવ ત ુકસોટી 

- શાળા મહાસફાઈ 
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- બાગાયત / ઔષધ બાગ/ઈકો કલબ / કમ્પોિ ટંગ ( વ થ જમીન) વમીર્ કમ્પો ટ 

દૈિનક આયોજનઃ 

- રોજનીશી / દૈિનક ન ધપોથી 

- વૈિવધ્યસભર પાથર્ના કાયર્કર્મ 

- બલુેિટન બોડર્ 

- વચ્છતા હે થ કોનર્ર 

- ડેઈલીબકુ/મ.ભો.ડેઈલી બકુ 

- લોગબકુ 

- દૈિનક રોજમેળા (આવક-જાવક) 

- ટપાલ બકુ 

- આવક-જાવક બારનીશી અને િરપોટ ગ 

વૈિવધ્યસભર પર્ાથર્ના કાયર્કર્મઃ 

- યશગાન/ઘિડયાગાન 

- આસન, યોગમદુર્ા, પર્ાણાયમ 

- સમહૂ પર્ાથર્ના 

- બાળગીત/અિભનય ગીત 

- બાળવાતાર્ 
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પર્ાથિમક િશક્ષણની યોજનાઓ અને નતૂન પર્વાહો 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ પર્ાથિમક િશક્ષણની યોજનાઓ અને નતૂન પર્વાહોથી 

માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૦૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ ચચાર્ અને કેસ ટડી 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ પર્ાથિમક 

િશક્ષણની યોજનાઓ અને નતૂન પર્વાહો િવષે િવગતવાર પર્કાશ પાડશે. અસરકારક શાળા સચંાલન 

માટે પર્ાથિમક િશક્ષણની યોજનાઓ અને નતૂન પર્વાહોની પાયાની જાણકારી અને તણા તમામ  

સદંભ ને પ ટ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય 

ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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 પર્ાથિમક િશક્ષણની યોજનાઓ અને નતૂન પર્વાહો 

 િશક્ષણને માનવ વતર્ન સધુારણા માટેનુ ં શિક્તશાળી સાધન ગણવામા ં આવે છે. િશક્ષણ ારા 

િવ ાથીર્ના વતર્નમા ંઅપેિક્ષત પિરવતર્ન લાવી શકાય છે. ચાિરતર્ય ઘડતર – િનમાર્ણનુ ંકાયર્ કરી શકાય 

છે. માનનીય મ ૂ યોનુ ં થાપન કરી શકાય છે. િશક્ષણ ારા સમાજને સારા યિક્ત અને દેશને સારા 

નાગિરકની ભેટ ધરી શકાય છે. 

 પરંત ુભતૂકાળમા ંક્યારેય ન સાભંળી હોય તેટલા પર્માણમા ં િશક્ષણમા ંગણુવ ા કે ગણુવ ાસભર 

િશક્ષણની વાતો સાભંળવા મળે છે. આ  આપણે ત્યા ંપર્ાથિમક િશક્ષણ ક્ષેતેર્ રાજ્ય સરકારના િશક્ષણ 

િવભાગ ઉપરાતં જી.સી.ઈ.આર.ટી., S.S.A.M., રાજ્ય પરીક્ષા બોડર્, રાજ્ય શાળા પાઠયપુ તક મડંળ તેમજ 

ઘણી બધી NGO ગણુવ ા સધુારણા અંગેના િવિવધ કાયર્કર્મો પર્વિૃ ઓ – પર્ોજક્ટો ચલાવે છે. 

 િશક્ષણ શબ્દમા ંગણુવ ા અિભપેર્ત છે જ વા તવમા ં િશક્ષણ શબ્દ ગણુવ ાના પયાર્ય સમાન છે. 

એટલુ ંજ નિહ  ગણુવ ાસભર ન હોય કે  ગણુવ ા બક્ષી શકે નિહ. 

 તે આયામ િશક્ષણ હોઈ જ કેમ શકે? ખરેખર જોઈએ તો િશક્ષણ શબ્દ ગણુવ ાસભર િવશેષનો 

મોહતાજ નથી જ તે આવા િશક્ષણ શબ્દને ગણુવ ાસભર શબ્દનુ ંઆભષૂણ લગાડવાની જરુર કેમ પડી? 

ઘીના વેપારીએ દુકાન પર અસલી ઘીનુ ંબોડર્ કેમ લગાવવવુ ંપડે? અસલી ઘી શબ્દ વાચંતા કે સાભંળતા 

ઘીના નકલી હોવાની આશકંા અને ઘીના અસલી પણાની ખોજ શરુ થઈ જાય છે. 

 ગણુવ ાએ ગિતશીલ ખ્યાલ છે. તેથી તેને ચોક્કસ યાખ્યામા ંબાધંી દેવાનુ ંયોગ્ય નથી. ગણુવ ાએ 

િવધાયક કે હકારાત્મક િવભાવના છે. તેને ઉપયોિગતા કે બહમુ ૂ યતા સાથે ગાઢ સબંધં છે. 

રાજ્ય સરકાર તેમજ િવિવધ શૈક્ષિણક સં થાઓ ારા અમલમા ંમકુાયેલ નીચેની યોજનાઓ 

- પર્ ા પર્ો ક્ટ 

- એડેપ્સ 

- િવ ાન ગિણત પર્દશર્ન 

- કે.જી.બી.વી. 
- બાલસિૃ ટ મેગેિઝન 

ગણુવ ા સધુારણાના કાયર્મા ંઆપને કેવી રીતે ઉપયોગી થતી જણાય છે? 

 િશક્ષણની ગણુવ ા તેના યિક્ત પરના અને લાબંે ગાળે સમાજ પરના પર્ભાવ પર આધાિરત 

છે. જો કે ગણુ વગર ગણુવ ા શક્ય નથી અને અધ્યયન અધ્યાપનની પર્િકર્યા પર પર આધાિરત છે. 



21 
 

યિક્ત પર મ ૂ યો અને સં કારોનો પર્ભાવ પાથરી શકે અને તેને સમાજ ઉપયોગી નાગિરક બનાવી 

શકે તેને આધેર િશક્ષણની ગણુવ ા આંકી શકાય. યિક્તને સં કારવાનો, સં કૃિતને િવકસાવવાનો અને 

તેના માધ્યમથી સમાજ તેમજ સમિ ટના ક યાણનો માગર્ મોકળો કરવાનો હતે ુકેટલે અંશે િસ  થયો 

તે પણ ગણુવ ા અંકનનો આધાર બને છે. િશક્ષકમા ંગણુવ ાનુ ંપર્માણ ઉ રો ઉ ર વધે તે માટે 

િશક્ષણ િવભાગ ારા કેટલીક પર્શસંનીય યોજનાઓ અમલી છે. 

 ગણુોત્સવ 

 રાજ્ય પર્ાથિમક શાળાઓમા ંિશક્ષણની પર્િકર્યા વેગવતી બનાવવા, િશક્ષક તેમમ િવ ાથીર્ઓની 

શૈક્ષિણક સજ્જતા ચકાસવા, શાળાનુ ંશૈક્ષિણક તર નક્કી કરવા તેમજ જરુરી માગર્દશર્ન આપવા સારંુ 

ગણુોત્સવ કાયર્કર્મની શરુઆત વષર્ ૨૦૦૯-૧૦થી રાજ્ય સરકાર ારા કરવામા ંઆવી. 

 િવ ાન પર્યોગશાળા 
 સમગર્ રાજ્યમા ંઆવેલ િજ લા િશક્ષણ સિમિત સબંોિધત પર્ાથિમક શાળાઓમા ંપર્યોગ શાળાની 

સિુવધા િવકસાવવા માટે વષર્ ૨૦૦૨-૦૩થી આ યોજના રાજ્ય સરકાર ારા અમલમા ંઆવેલ છે. 

 વાચંે ગજુરાત 

 દરેક ગજુરાતવાસી વાચંતો થાય િવચારતો થાય અને િવકસતો થાય રાજ્યના લોકોમા ં

વાચંન અિભરુિચ કેળવાય તે ઉ ેશથી રાજ્ય સરકારના િશક્ષણ િવભાગને વાચંે ગજુરાત કાયર્કર્મનો 

પર્ારંભ કય . 

 ચાઈ ડ મેિપગં િસ ટમ 

 બાળકની યિક્તગત કમ્પ્યટુરાઈઝડ ડેટાબેઝ માિહતી બહિુવધ કક્ષાએ ઉપયોગ કરીને 

બાળકની શૈક્ષિણક પર્ગિત જાણવા અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. આ માટે ચાઈ ડ મેિપંગ 

િસ ટમ ારા શૈક્ષિણક માિહતી પર તેમમ શૈક્ષિણક પર્િકર્યા પર દેખરેખ તેમજ િનયતંર્ણ કરવામા ંખબૂ 

જ ઉપયોગ થાય છે. 

 

 

• દૂરવતીર્ િશક્ષણ કાયર્કર્મ કઈ સં થા ારા અમલમા ંમકૂાયેલ છે? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

• શાળા મલુાકાત દરિમયાન આપે િનહાળેલ દૂરવતીર્ િશક્ષણ કાયર્કર્મનો અનભુવ જણાવો. 
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......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

• ગણુવતા સધુારણામા ંબાળમેળો કેટલે અંસે અને કઈ રીતે ઉપયોગી થતો જણાય છે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

• ગજુરાત શૈક્ષિણક ટેકનોલોજી ભવનનુ ંમખુ્ય કાયર્ શુ ંછે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

• કાઉટ ગાઈડ પર્વિૃ ના માધ્યમ થકી િશક્ષણની ગણુવ ા સધુારણાનો લાભ બાળકો સધુી પહ ચે તે સદંભેર્ 
આપની કક્ષાએથી કયુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 ગણુોત્સવના અનકુાયર્ વરૃપે સકંિલત ઉપચારાત્મક કાયર્ 
 ગણુોત્સવ કાયર્કર્મ દરિમયાન તમામ િશક્ષકોએ બાળકોનુ ંવાચંન – લેખન – ગણન અંગેનુ ંમ ૂ યાકંન 

કરેલુ.ં િશક્ષકોના વ-મ ૂ યાકંનને વાચંન – લેખન – ગણન વા મળૂભતૂ કૌશ યોમા ંઅપેિક્ષત િસિ  હાસંલ ન 

કરી શકનાર ધોરણ ૨ થી ૮ના બાળકો માટે ૧ જાન્યઆુરીથી ૩૧ માચર્ દરિમયાન સકંિલત ઉપચારાત્મક 

કાયર્કર્મર યોજવામા ંઆવે છે. 

 જીવન િશક્ષણ સામાિયક 

 પર્ાથિમક િશક્ષણની ગણુવ ા સધુારણામા ં ઉપયોગી બને તેવુ ં સદંભર્ સાિહત્ય તથા િશક્ષકની 

યવસાિયક સજ્જતામા ં ઉમેરો કરે તેવા લેખો રાજ્ય સરકાર ીની શૈક્ષિણક િવકાસ યોજનાઓ તથા 

પિરપતર્ોની િવગતો જી.સી.ઈ. આર.ટી. ારા આ માિસકમા ંપર્િસ  કરવામા ંઆવે છે. 

 T.L.M. ગર્ાન્ટ 

 અધ્યયન અધ્યાપન સામગર્ી 

 િશક્ષણ ગણુવ ાસભર બને તે હતેથુી િવષયવ તનુા િવકાસ માટે જરુરી અધ્યયન અધ્યાપન સામગર્ી 

માટે રાજ્યની તમામ શાળાના તમામ િશક્ષકોને વાિષર્ક રુ. ૫૦૦ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
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 સેવાકાલીન િશક્ષક તાલીમ 

 જી.સી.ઈ.આર.ટી.ના તાબા હઠેળના િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનો ારા તેમજ સવર્ િશક્ષા 

અિભયાન િમશન ારા િશક્ષકોની યવસાિયક સજ્જતા માટે િવષય – વ ત ુઅને કૌશ યોની તાલીમ આપવામા ં

આવે છે. આ તાલીમનુ ંઆયોજન િરસચર્ બેઈઝ, નીડ બેઈઝ અને એિરયા બેઈઝ યોજવામા ંઆવે છે. S.S.A.M. 

ની ૨૦ િદવસીય િશક્ષક તાલીમ માટે જી.સી.ઈ.આર.ટી. ારા કી પસર્ન – િરસોસર્ પસર્નની તાલીમ પણ 

આપવામા ંઆવે છે. 

 સશંોધન 

 પર્ાથિમક શાળાના બાળકોની શૈક્ષિણક િસિ  જાણવા, વગર્ખડં તેમજ શાળા િશક્ષણમા ં ઉદભવતી 

સમ યાઓનુ ંિનરાકરણ કરવા તથા િશક્ષણની ગણુવ ા વધે તે માટે પર્ાથિમક શાળાના િશક્ષકો ારા િકર્યાત્મક 

સશંોધનો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  માટે જી.સી.ઈ.આર.ટી. તેમજ S.S.A.M. ારા નાણાકંીય સહાય તેમજ 

િરસોસર્ સપોટ પરુો પાડવામા ંઆવે છે. 

• ગણુવ ા સધુારણાના કાયર્મા ંઆપના મતે િવ ા લક્ષી બોન્ડનો ફાળો જણાવો. 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

• ચાલ ુવષેર્ અમલમા ંમકૂાયેલા સતત અને સવાર્ંગીણ મ ૂ યાકંન યોજના અગાઉની મ ૂ યાકંન પ િતથી કેવી 
રીતે જુદી પડે છે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

• સતત અને સવાર્ંગીણ  મ ૂ યાકંન યોજના ગણુવ ા સધુારણાના કાયર્મા ં કેવી રીતે સહાય રુપ બનતી 
જણાય છે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

• આપના તાબાની કેટલી શાળામા ંકમ્પ્યટુર લેબનો િશક્ષકો તેમજ િવ ાથીર્ઓ ારા ઉપયોગ કરવામા ંઆવે 
છે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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• કમ્પ્યટુરનુ ં િશક્ષણ અને કમ્પ્યટુર ારા િવષય િશક્ષણ આ બનેં પૈકી ગણુવ ા સધુારણામા ં કઈ બાબત 
વધારે ઉપયોગી છે? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 S.M.C. ( કૂલ મેનેજમેન્ટ કિમિટ) 

 શાળાના િવકાસ માટે શાળામા ં સતત ગેરહાજર રહતેા બાળકોને શાળાએ લાવવા તેમજ શાળાના 

િશક્ષણના મોનીટિરંગ માટે રાજ્યની દરેક શાળાઓમા ંS.M.C.ની રચના કરવામા ંઆવી છે. આ સિમિત કુલ 

૧૨ સભ્યોની બનેલી છે. 

 લિનર્ંગ એન્હાન્સમેન્ટ પર્ોગર્ામ 

ધોરણ ૧ થી ૪ના ંબાળકોના વાચન ગણન – લેખન કૌશ યના િવકાસ માટે અને ધોરણ ૫ થી ૮ના 

બાળકોમા ંગિણત અને િવ ાન વા િવષયોમા ંઅિભરુિચ અને િસિ તર વધારવા માટે િવષયમડંલોની 

રચના કરવી  તે િવષયોની િવિવધ પર્વિૃ ઓ કરવી. િવ ાન િવષયક સામિયકો પરૂા પાડવા વગેરે વી 

પર્વિૃ ઓ હાથ ધરવામા ંઆવી છે. ગત વષેર્ દરેક ઉચ્ચ પર્ાથિમક શાળાઓમા ં િવ ાન-ગિણત િવષયની 

પર્વિૃ ઓ કરવા માટે શાળા દીઠ રુ. ૨૩૦૦ અનદુાન આપવામા ંઆવેલ આ રકમમાથંી દરેક શાળાએ 

િવ ાન િદવસની ઉજવણી, વૈ ાિનકોના જન્મિદવસની ઉજવણી, િવ ાન કોનર્ર, ગિણત કોનર્ર, એ પોઝર 

િવિઝટ વગેરે વી પર્વિૃ ઓ કરી હતી. 

 ઈકો કલબ 

આ કાયર્કર્મનો મખુ્ય હતે ુ પયાર્વરણ પર્ત્યે જાગિૃત લાવવાનો છે અને િવ ાથીર્ઓ વન પિતઓને 

ઓળખે તેમના ઉપયોગ જાણે તેમનુ ંજતન અને સવંધર્ન કરે તેવા હતેથુી દરેક શાળામા ંઈકો કલબની 

રચના કરવામા ંઆવી છે. ના માટે શાળા િદઠ રુ. ૩૦૦નુ ંઅનદુાન જી.સી.ઈ.આર.ટી. મારફત આપવામા ં

આવે છે. 

 પર્ ા પર્ો ક્ટ 

બાળક પોતાની ગિત મજુબ અને પોતાની ક્ષમતા મજુબ શીખી શકે તે હતેથુી ગત વષેર્ S.S.A.M. ારા 

પર્ ા કાયર્કર્મ ધોરણ ૧ અને ૨મા ંઅમલમા ંમકૂવામા ંઆ યો. રાજ્યની દરેક િજ લાની દસ-દસ શાળાઓ 

તથા કોપ રેશનની પસિંદત શાળાઓ મળી કુલ ૨૫૮ શાળાઓમા ંઆ કાયર્કર્મ અમલમા ંમકૂરવામા ંઆ યો. 

ચાલ ુવષેર્ આ કાયર્કર્મનો યાપ િવ તાર વધારી ૨૫૦૦ શાળાઓમા ંઅમલમા ંમકુાયો છે. મા ંતર્ીજુ અને 

ચોથુ ંધોરણનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે. 
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 િવકલાગં બાળકો માટે સકંિલત િશક્ષણ (આઈ.ઈ.ડી.) 

િવકલાગં બાળકોના િશક્ષણમા ં યિક્તગત રીતે ધ્યાન આપી શકાય એ માટે ૭૦૦ ટલા િરસોસર્ 

પસર્ન્સની િનમણકુ પણ કરવામા ંઆવી છે. આ િરસોસર્ પસર્ન્સ િવિશ ટ રીતે તાલીમબ  હોઈ તેઓ શાળા 

મલુાકાત દરિમયાન િવકલાગં બાળક તેના વાલી તેમજ તેના િશક્ષક સાથે ચચાર્ – િવમશર્ કરીને બાળકની 

પર્ગિતની સમીક્ષા કરે છે. તથા બાળક માટે જરુરી સચૂનો કરે છે. 

િવકલાગં બાળકો માટે ઉનાળાના વેકેશન દરિમયાન ૩ થી ૫ િદવસના િનવાસી કેમ્પનુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆ યુ ં મા ં૮૮૦૮ બાળકોએ ભાગ લીધો. 

 એન.પી.ઈ.જી.ઈ.એલ. 
ગજુરાતના શૈક્ષિણક રીતે પછાત િવ તારોમા ં કન્યા િશક્ષણને ઉ ેજન આપવા માટે 

એન.પી.ઈ.જી.ઈ.એલ. (નેશનલ પર્ોગર્ામ ફોર એજ્યકેુશન ઓફ ગ સર્ એટ એિલમેન્ટરી લેવલ) નામનો 

કાયર્કર્મ અમલમા ં છે. ગજુરાતમા ં ૭૮ તાલકુા અને ૧૩ શહરેી િવ તારના કુલ ૧૧૪૬ ક લ ટરમા ંઆ 

યોજનાનો યાપ છે. એન.પી.ઈ.જી.ઈ.એલ. અંતગર્ત કન્યાઓને યવસાયલક્ષી તાલીમ અને જીવન 

કૌશ યની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. 

• ગેપનુ ંપરંુૂ નામ જણાવો. 
.......................................................................................................................... 

• હાલ ગેપનો ક્યો તબક્કો ચાલે છે? 

.......................................................................................................................... 

• ગેપ કાયર્કર્મ િશક્ષણની ગણુવ ા સધુારણામા ંકેવી રીતે ઉપયોગી બને છે? 

.......................................................................................................................... 

• પર્વેશોત્સવ કાયર્કર્મ માતર્ િશક્ષણના સાવર્તર્ીકરણ માટે જ ઉપયોગી છે કે ગણુવ ા સધુારણામ ંપણ તેનો 
ફાળો રહલેો છે? 

.......................................................................................................................... 

• S.M.C.મા ંવાલીઓની સભ્ય સખં્યા અને મિહલા વાલી સભ્યોની સખં્યા જણાવો. 
.......................................................................................................................... 

• S.M.C. ના સભય સિચવ તરીકે કોને િનમણ ૂકં આપવામા ંઆવે છે? 

.......................................................................................................................... 
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• પર્ાથિમક િશક્ષકો માટે િશક્ષક િનદશર્ની, િવ ાથીર્ઓ માટે વ-અધ્યયનપોથી, પર્યોગપોથી, નકશાપિૂતર્ કઈ 
સં થા ારા પર્કાિશત કરવામા ંઆવે છે? િશક્ષણ સધુારણામા ંઆ સાિહત્યની ઉપયોિગતા આપના મતે 
કેટલી? 

.......................................................................................................................... 

• ઉપરોક્ત સદંભર્ સાિહત્યને વધ ુઅથર્પણૂર્ અને ઉપયોગી બનાવવા માટે આપના મતે િવશેષમા ંશુ ંકરી 
શકાય તે અંગે આપના અિભપર્ાય 

.......................................................................................................................... 

• મેિરટ કોલરશીપ પિરક્ષાનુ ંઆયોજન કઈ સં થા ારા કરવામા ંઆવે છે? 

.......................................................................................................................... 

અસરકારક િશક્ષણ ( વા ગણુવ ાસભર શબ્દ સમાયેલ છે જ) માટે પાયાની આવ યકતાઓ એ ભૌિતક 

યવ થા માતર્ છે. સસુજ્જ વગર્ખડં અને બેઠક યવ થાનુ ંહોવુ ંપાણી – સેિનટેશનની પરૂતી યવ થા સાથે 

દક્ષતા ધરાવતા િશક્ષકની ઉપિ થિત અને શૈક્ષિણક સાધન – સિુવધાની પતૂર્તા એ યવ થા અને 

વહીવટનો મુ ો બને છે. તેને િશક્ષણની ગણુવ ા સાથે સીધી રીતે ન જોડતા અસરકારક િશક્ષણકાયર્ 

માટેની પાયાની આવ યકતાઓ વરુપે જોવુ ંજોઈએ. આ પાયાની આવ યકતાઓમા ંરહલેી અધરૂપ કે 

નબળાઈ એ વહીવટી િન ફળતા કે ઈચ્છાશિક્તનો અભાવ ગણાશે. આ પાયાની આવ યકતાઓ એ 

માળખાકીય કે ભૌિતક યવ થાની બાબત હોઈ િશક્ષણની ગણુવ ાની વાત કરતા પહલેા પાયાની 

આવ યકતાઓની પતૂર્તા ચકાસી લેવી પડે અને આ માટે થાયી વરુપે યવ થા અને િસ ટમ ગોઠવેલ 

હોવી જોઈએ. 

 િશક્ષણમા ં સપંણૂર્ ગણુવ ા યવ થાપન પુ તકના લેખક મમર્ર મખુોપાધ્યાયે પોતાના પુ તકમા ં

કર્ોસબીનુ ંમતં ય ટાં  ુછે કર્ોસબીના મતં ય મજુબ. 

 ગણુવ ા િનઃશુ ક હોય છે. 
િશક્ષણ ક્ષેતેર્ ઊભી કરવામા ંઆવેલી માળખાગત સિુવધાઓ, િશક્ષક-પર્િશક્ષણ યવ થા, સરકારી યોજનાઓ 

ફાળવવામા ં આવતા નાણા ં અને ચકૂવાતા પગારો સિહતની સમગર્ યવ થા શા માટે છે? િશક્ષણ 

અસરકારક અને ગણુવ ા સભર બની રહ ેતે માટે જતી તો પછી િશક્ષણમા ંગણુવ ાના નામે અલગથી 

કરવામા ંઆવતી વાતો, તાલીમો, સેિમનારો, બેનરો પાછળના ખચાર્ શા માટે? કોઈપણ તતંર્મા ંગોઠવાયેલ 

સમગર્ યવ થા અને ફળવાયેલા નાણા ંખરેખર જ હતે ુમાટે છે તે હતેનુી િસિ  માટે જ કાયાર્િન્વત બને તો 

ગણુવ ા માટે અલગથી બ ટ ફાળવવા, અલગથી કાયર્કર્મો કરવા કે િવચારવાની જરુર જ પડે નિહ. 

આમ, પાયાની આવ યકતાઓની પતૂર્તા માટેની થાયી વરુપે યવ થા અને િસ ટમ ગોઠવાયા બાદ 
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િશક્ષણની સેવા વા અમતૂર્ સકં પના માટે જરુરી છે સતત સધુારણાની પિૂતર્બ તા સાથે સગંઠનના 

તમામ સભ્યોની સામેલગીરી િશક્ષણના હતે|ુલ યની િસિ , િશક્ષણની િનપીજ|િન પિ ઓ અને આ માટે 

સઆુયોિજત પર્િકર્યાનુ ંસાતત્યને આધેર ચકાસી શકાય િશક્ષણની અસરકારકતા કે ગણુવ ા. 
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 ADEPTS 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ ADEPTS અંગે મહત્વની માિહતી મેળવશે.  

 સમય: ૧.3૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન, એડેપ્ટ્સ પતર્કની નકલો 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જૂથચચાર્ 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ  ADEPTS અંગે 

અને તેના િવિવધ શૈક્ષિણક પર્ા પ િવષે િવગતવાર સમજણ પરૂી પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો 

અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  

કરશે. શક્ય બને તો એડેપ્ત્સના પતર્કોની નકલોનો ઉપયોગ કરીને તાલીમસતર્નુ ંઆયોજન કરી શકશે.   

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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એડપ્ટસ -િશક્ષક સમથર્ન ારા ઉત્કૃ ટ શૈક્ષિણક અિભ યિક્ત 

સતત પિરવતર્નશીલ સમાજમા ંિશક્ષણ એ સમાજ નવિનમાર્ણ અન ેસામાિજક પિરવતર્નનુ ંચાલક બળ છે. 
સામાિજક ઉત્કર્ાિંત - ગણુવ ાયકુ્ત િશક્ષણની આંગળી પકડીન ેચાલવા ટેવાયલેી હોય છે. "હુ ં યિક્ત મટી બનુ ંિવ  
માનવી.' એવા ઉચ્ચ આદશર્ની કેડી ગણુવ ાયકુ્ત પર્ાથિમક િશક્ષણપર્દેશમાથંી પસાર થાય છે. ત્યારે પર્ાથિમક 
િશક્ષણ ક્ષેતર્ ેગણુવ ા સધુારણા એ આજની માગં છે. આ માટે િશક્ષણની પારંપિરક અન ેચીલાચાલ ુપ િતમા ં
પિરવતર્ન લાવી અધ્યતેાલક્ષી સવાગઁી િવકાસમા ં સહભાગી થઇને અધ્યતેામા ં પડેલી જન્મજાત શિક્તઓ, 
કુશળતાઓ અન ેઆવડતોન ેપર્રેક અન ેપોષક પર્વિુ ઓ ારા બહાર લાવવાનો પર્યત્ન કરવો અિત આવ યક છે. 

પર્વિુ ઓ કેવા પર્કારની હોય ? કેટલા પર્માણમા ંહોય ? 
આ પર્વિુ ઓ વગર્ખડંમા ંઅસરકારક, અપિેક્ષત અને પિરણામલક્ષી અમલીકરણ કેવી રીત ે કરવુ ં તનેા 

સચોટ માગર્દશર્ન માટે સવર્ િશક્ષા અિભયાન િમશન ારા અમલીકૃત "એડેપ્ટ્સ' "િશક્ષક સમથર્ન ારા ઉત્કૃ ઠ 
શકૈ્ષિણક અિભ યિક્ત'' કાયર્કર્મના ં માધ્યમ થકી એડેપ્ટ્સનો ગણુોત્સવ સાથ ે અનબુધં'' િવષય અન્વયે આ 
માગર્દિશર્કા તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 

એડેપ્ટ્સકાયર્કર્મ દરમ્યાન કરવાની થતી િવિવધ પર્વિુ ઓનો મળૂ હતે ુમાતર્ ત ેત ેપર્વિુ ઓ કરાવવાનો જ 
નથી. તેમજ પર્વિુ ઓથી માતર્ નાય ુ િવકાસની પર્ાિપ્ત કરવા એ જ સાધ્ય નથી. પણ "  પર્વિુ  િનમાર્ણ કરે તે 
પર્વિુ ' અથાર્ત ્  પર્વિુ ઓના ંમાધ્યમથી બાળકમા ંિચરકાિલન પર્વિુ ઓનુ ંિનમાર્ણ થાય ત ેઅપિેક્ષત છે. 

ગણુવ ા સધુારણા માટે સરકાર ી ારા છે લા કેટલાક વષ થી ગણુોત્સવ પ ેમહત્ત્વનુ ંઅિભયાન અમલમા ં
છે. ત્યારે એડપ્ટસ કાયર્કર્મનો ગણુોત્સવ સાથ ેઅનબુધં કઇ રીત ેસાધવો તનેો પણ આ અહી ે ઠ પર્યત્ન કરવામા ં
આવલે છે. િશક્ષણમા ંહકારાત્મક ફેરફારો આપણુ ંઅંિતમ લ ય છે. ત ેપર્ાપ્ત કરવા પોતાની ે ઠ અિભ યિક્ત અન ે
સમથર્ન વડે સપંણૂર્ સમિપર્ત થવાની ખેવના રાખનાર િશક્ષકોને આ મોડયલુ અવ ય ગમશ.ે િશક્ષણ પર્િક્રયામા ં
િશક્ષક પણ અંત ેતો એક સાધન છે. આ જીવતં માધ્યમની ઉત્કળ ઠ અિભ યિક્ત મળેૂ િશક્ષણની ગણુવ ા અન ે
િવઘાથીર્ નવિનમાર્ણના ભગીરથ કાયર્મા ં સહાય પ થાય તવેા આશયથી શ  થયલે આ કાયર્કર્મના ં કેન્દર્મા ં તો 
િવઘાથીર્ જ છે. તથેી આ કાયર્કર્મ સમગર્પણે ગણુોત્સવનુ ંચાલક બળ પરુવાર થશ.ે 

અંતમા ંઆપણી ગરવા ગજુરાતની "ગજુ્જુ' પરંપરા મજુબ.. 
""ગમતુ ંમળે તો અ યા ગું  ના ભિરય,ે 
 ગમતાનો કરીએ ગલુાલ'' 
(મકરંદ દવ)ે ન ેધ્યાન ેરાખી ઉમદા બાબતોના ં રંગે સૌન ે રંગીશુ.ં. તેના વાહક બનીશુ ંન ેપિરણામલક્ષી 

કાયર્ના ંસહભાગી થઈશુ.ં 
 
 

એડપ્ટસ ... સકં પના, અથર્ અને સમજ 
ગજુરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગ ારા ગણુવ ા અિભવિૃ  માટે સવર્ગર્ાહી પર્યત્નો થઇ ર ા છે. નામાકંન 

અન ે થાયીકરણમા ંઉત્ ટ િસિ  મળેવી છે. પરંત ુશકૈ્ષિણક ગણુવ ાક્ષતેર્ ેઉચ્ચ મ ધ્યયે હાસંલ કરી શકયા નથી. 
ગણુવ ા પર્ાિપ્ત માટે િશક્ષકોની ઉત્કૃ ટ અિભ યિક્ત (એડેપ્ત્સ)એક મહત્ત્વન ુપિરબળ છે. તનેા માટે કેન્દર્ીય માનવ 



30 
 

સસંાધન િવકાસ મતંર્ાલય અન ે યિુનસફેના સયંકુ્ત ઉપકર્મ ે એડપ્ટસ -�િશક્ષક સમથર્ન ારા ઉત્કૃ ટ શકૈ્ષિણક 
અિભ યિક્ત' કાયર્કર્મ તયૈાર કરી વષર્ ૨૦૦૭ થી પર્ાથિમક શાળાઓમા ંઅમલમા ંમકૂવામા ંઆ યો છે. 

એડપ્ટસ ની યોગ્ય અમલવારી માટે િશક્ષણના ંનીચનેા અંગભતૂ પિરબળોની સામિૂહક ભાગીદારી અને 
સકંલન અિત આવ યક છે.  

િવઘાથીર્ઃ  શાળા પિરવારનુ ંમખુ્ય કેન્દર્, િવઘા િપપાસ ુ
િશક્ષકઃ  િશ ત, ક્ષમા, કરુણા સાથ ેકલાનો સમન્વય 
આચાયર્ઃ  શાળા / સં થાનો સવંાહક, ે ઠતા તરફ દોરી જનાર' પર્રેકબળ 
વાલીઃ  િવઘાથીર્ઓના પાલક, પોષક, રક્ષક 
એસ.એમ.સી. શાળા યવ થાપન સિમિત - શાળા િવકાસમા ંસહભાગી 
એડપ્ટસ કાયર્કર્મ અધ્યતેાની ે ઠ શકૈ્ષિણક ગણુવ ા િસિ  માટે છે. પરંત ુઆ િસિ  િશક્ષકની સવ ચ્ચ 

અિભ યિક્ત અન ેહકારાત્મક સમથર્ન વધ ેજ શક્ય હોવાથી આ કાયર્કર્મ િશક્ષકો માટેનો જ કાયર્કર્મ છે તવેો અથર્ 
અિભપર્તે છે. 

એડપ્ટસના હતેઓુઃ આ કાયર્કર્મના  હતેઓુ આ પર્માણ ેછે.  
૧. િશક્ષકની અિભ યિક્ત ારા બાળકની ક્ષમતાિસિ  
૨. ગણુવ ા સભર િશક્ષણ  
૩. જુદી જુદી પર્વિૃ ઓ  નુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
૪. શાળા અન ેસમદુાય  નો સમન્વય 
૫. બાળકોની યથાર્થ ઓળખ કરવી.  
૬. ઉપલબ્ધ સામગર્ીનો અસરકારક ઉપયોગ  
૭. વમ ૂ યાકંનની સમજ મળેવવી  
૮. િશક્ષક - િવઘાથીર્ સબંધં ધિન ઠ  બન.ે 
૯. વગર્ખડંો હમંશે જીવતં  રહ ે
  
 



31 
 

 

એડપ્ટસ ન ેપિરણામો / ક્ષેતર્ો અન ેિવધાનોમા ંનીચ ેમજુબ વગીર્કૃત કરવામા ંઆવેલ છે. 

પિરમાણ  ક્ષેતર્કર્માકં િવધાનોની 
સખં્યા 

િવધાનનો મધ્યવતીર્ િવચાર 

A  ાનાત્મક  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કુલ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 

3 
4 
7 
3 
3 
2 
4 
4 
6 
3 

39 

બાળકોને સમજવા  
અભ્યાસકર્મ અન ેિવષયવ ત ુ
અધ્યયન પ િત 
T.L.M. નો ઉપયોગ  

તમામ બાળકોન ેપરૂતી તક 
અસરકારક પર્ત્યાયન 
પયાર્વરણ િનમાર્ણ 
વગર્ખડં યવ થાપન 
અધ્યયન માટે આયોજન 
મ ૂ યાકંન અન ેપથૃક્કરણ 
 
 

B  સામાિજક 
 
 

કુલ 

1 
2 
3 
3 

6 
7 
3 

16 

બાળકો  પર્ત્યે આદર, ભેદભાવ રિહત યવહાર  

મ ૂ ય િવકાસ 
િશક્ષક-વાલી સબંધં 
 
 

C  ભૌિતક 
 

કુલ 

1 
1 

6 
6 

વચ્છ, સુદંર, સરુિક્ષત પયાર્વરણ િનમાર્ણ 
    

D  સં થાકીય  
 
 
 
 

કુલ 

1 
2 
3 
4 
5 
5 

5 
3 
5 
4 
2 

19 

યાવસાિયક પર્િતબ તા  
યાવસાિયક વિવકાસ 
સસંાધનોનો ઉપયોગ 
પોતાના કાયર્ના પર્િતભાવ / મ ૂ યાકંન 
યવ થાપન અને અમલીકરણમા ંભાગીદારી 

 

એકંદર 19 80  
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એડપ્ટસ ખરેખર શુ ંછે./ કેટલીક અગત્યની પ ટતાઓ 

૧. એડપ્ટસનુ ંપર્વિૃ  મોડયલુ એ ટીચર સપોટર્ માટે ગાઇડલાઇન (િદશાસચૂન) છે. િશક્ષક પોતાની 
િવિશ ટ સઝૂ અન ેઆવડત ારા િવશષે નાિવન્યપણૂર્ પર્વિૃ ઓ / પર્યોગો કરી શકે છે. 

૨. િવધાનોન ેયથાથર્ સમજવા જોઇએ. તેના માટે પયાર્પ્ત િચંતન / મનન / મથંન કરવુ ંજોઇએ. 
૩. િવધાનોની િસિ  માટે કર્િમકતા જ રી નથી. પોતાની પિરિ થિત અન ેઅનકુૂળતા મજુબ તનેી 

પર્ાથિમકતા નક્કી કરી શકાય. 
૪. તમામ ૮૦ િવધાનો ફરિજયાતપણ ે િસ  કરી દેવા જ રી નથી. પણ ધ્યયે મહ મ િસિ નુ ંરાખવુ ં

જોઇએ. 
૫. વા તિવક પર્વિૃ ઓ ારા જ િવધાનો િસ  થઇ શકે માટે મારી મચડીન ેિસિ  દશાર્વાય નહીં. 
૬. એકવાર કોઇપણ િવધાન િસ  થઇ ગયા પછી તેન ેલગતી પર્વિૃ ઓ પણૂર્ થઇ જતી નથી. સભંવ 

છે કે આવી પર્વિૃ ઓ વષર્ દરમ્યાન સતત ચાલતી રહ.ે 
૭. "એડપ્ટસ' એ િશક્ષકોના વલણધડતરનો કાયર્કર્મ હોવાથી િશક્ષકે િસ  કરેલા િવધાન તનેા 

યિક્તત્વમા ંઆત્મસાત સમાઇ જાય છે. તથેી યિક્તગત રીત ેઆ િવધાન વારંવાર કે નવા 
શકૈ્ષિણક વષર્થી નવસેરથી િસ  કરવાનુ ં રહતે ુ ં નથી. દા.ત. ""િશક્ષક પોતાના યવસાય અને 
સં થા સાથ ેઆત્મીયતા કેળવ ેછે.'' આ િવધાન િસ  કરેલ િશક્ષક બદલીથી અન્ય શાળામા ંજાય 
તો પણ િશક્ષકમા ંએ િવધાન પ ેઉતરી આવલે હોવાથી "િડલીટ' થતુ ંનથી. 

૮. વગર્ અન ેશાળા માિસક પ્લાન બનાવવો જોઇએ 
૯. એડપ્ટસ એ માતર્  માકર્સ કરી પર્ગિત દશાર્વવાનો પર્ોગર્ામ નથી. 
૧૦. િવધાન સબંધંી કરેલ પર્વિૃ નુ ંવા તિવક વણર્ન ન ધપોથીમા ંકરવુ ંજોઇએ.  િવધાન સાથ ેમેળ 

ખાત ુ ંહોવા ંજોઇએ. 
૧૧. ટાફ િમિટંગમા ં કે "ચાના ટેબલ' પર એડપ્ટસ િનયિમત રીતે પર્સગંોપાત ચચાર્મા ં રહ ે તે 

ઇચ્છનીય છે. 
૧૨. શાળામા ંકરવાની મ ૂ યવધર્ક પર્વિૃ ઓ સાતત્યપણૂર્ અને જીવતં રહવે ુ ંજોઇએ. તેમજ ત ેસમયાતંરે 

અપડેટ થતી હોવી જોઇએ. તનેુ ંસઆુયોિજત સચંાલન  ત ેસિમિતન ેસ પવુ ંજોઇએ. પર્વિૃ  ઉપર 
દેખરેખ રાખનાર માગર્દશર્ન િશક્ષક હોવો જોઇએ. 

૧૩. માતર્ મલુાકાતીઓ / અિધકારીઓન ેદોખાડવા ખાતર જ મ ૂ યવધર્ક પર્વિૃ ઓ ન થવી જોઇએ. પણ 
ખરા અથર્મા ંિશક્ષણ થાય તે રીત ેપર્વિૃ ઓ કરવી જોઇએ. 

૧૪. કરેલ તમામ પર્વિૃ ઓનુ ંદ તાવજેીકરણ કરીશુ.ં (ફોટોગર્ાફ / હાજરીપતર્ક, અહવેાલ વગેરે) 
૧૫. પર્ત્યકે સહઅભ્યાસ પર્વિૃ  રસ ધરાવતા િશક્ષકન ેસ પવામા ંઆવ ેતો વધ ુસારંુ પિરણામ લાવી 

શકે છતા ંઆવી પર્વિૃ ઓ ટીમવકર્થી થાય ત ેઇચ્છનીય છે. 
૧૬. પર્ો ક્ટ અથર્પણૂર્ અન ે ન ેવા તિવક રીતે પર્ો ક્ટ કહી શકાય ત ેરીતે કરીએ. 
૧૭. દરેક પર્વિૃ ઓમા ંમહ મ બાળકોનો કોઇપણ ભદેભાવ વગર સમાવેશ કરીએ. 
૧૮. તમામ પિરણામોની પર્વિૃ ઓમા ંજ્યા ંજ ર જણાય ત્યા ંસમદુાયના સભ્યોન ેઅવ ય સામલે કરીએ. 
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૧૯. િશક્ષકમા ંક્ષમતા હોવી અલગ બાબત છે અન ેતને ેશાળા કે વગર્મા ંયથોિચત રીત ેઅિભ યક્ત 
કરવુ ંએ પણ અલગ બાબત છે. બનંેની એક પતા આવ યક છે. 

૨૦. નકારાત્મક માનિસકતા અને કુદૃઢતાથી હમંશેા દૂર રહીએ અન્યથા એ એડપ્ટસની સબ્ળતાન ે
અટકાવશ.ે 

૨૧. વધારે સખં્યા ધરાવતી શાળામા ંઆજનુ ંગલુાબ પર્વિૃ  પર્ાથર્નામા ંન કરતા વગર્મા ંકરીએ થી 
મહ મ િવઘાથીર્ઓનો સમાવશે થઇ શકે. સાથે સાથે માતર્ "" યવિ થત તયૈાર થઇન ેઆવવુ'ં' 
એટલુ ં પિરણામ ન રાખતા િદવસ દરમ્યાન બાળકની દરેક પર્વિૃ ઓમા ં સહભાગીતાન ે પણ 
ધ્યાનમા ંલઇએ. 

 

કર્મ િવધાન 15/08 15/11 15/01 15/04

  િશક્ષક CRC-CO િશક્ષક CRC-CO િશક્ષક CRC-CO િશક્ષક CRC-CO

A ાનાત્મક પિરણામ      

૧ બાળકોની પર્ોફાઈલ તૈયાર કરી અપેિક્ષત 
શૈક્ષિણક હતે ુિસ  થાય તેવુ ંઆયોજન કરે છે. 

     

૨ બાળકોએ તૈયાર કરેલા કામને િબરદાવે છે 
અને તેને વગર્ સમક્ષ પર્દિશર્ત કરે છે. 
બાળકના રસ, રુિચ અને િસિ ઓની ન ધ રાખે 
છે. 

     

૩ બાળકો પર્ ો પછૂી શકે અને જવાબ મેળવી 
શકે તેવુ ંહકારાત્મક વાતાવરણ પરંુુ પાડે છે. 

     

૪ બાળકો જાતે ાન સપંાદન કરે એવી 
જ િરયાતથી વાકેફ છે તથા એ મજુબ તૈયારી 
કરે છે. 

     

૫ બાળકોને વાચન અને લેખનનો પરૂતો 
મહાવરો કરાવી જ રી રેકડર્ રાખે છે. 

     

૬ િશક્ષક ઉપલબ્ધ થાિનક સિુવધાઓનો 
શૈક્ષિણક સમિૃ  માટે યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. 

     

૭ બાળકોના રા ટર્ીય-સાં કૃિતક વારસાને 
સસંાધન તરીકે ઉપયોગમા ંલ ેછે. 

     

૮ બાળકો માટે વ-અ યન અને સહપાઠી 
િશક્ષણ માટેનુ ં વાતાવરણ િનમાર્ણ કરે છે. 
આસપાસના પયાર્વરણમાથંી શીખવાની કો 
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પરૂી પાડે છે. 

૯ બાળકો ાન સપંાદન કરી શકે અને િવચાર-
પર્િકર્યાને વેગ મળે તે માટે િવિવધ પર્વિૃ ઓ 
હાથ ધરે છે. 

      

૧૦ િશક્ષક અધ્યયન-અધ્યાપન પર્િકર્યામા ં સમગર્ 
િવષયવ તનેુ સાકંળી લ ેછે. 

     

૧૧ સમહૂપર્ાથર્નાનો ઉપયોગ અધ્યયન-
અધ્યાપનના હતે ુમાટે થાય છે. 

     

૧૨ અધ્યન-અધ્યાપન પર્િકર્યામા ં બધા ં જ 
બાળકોની ભાગીદારી હોય તેવા વાતાવરણનુ ં
િનમાર્ણ કરે છે. તે રીતે કાયર્ કરે છે. 

     

૧૩ િશક્ષક અભ્યાસકર્મ, િશક્ષણના હતેઓુ અને 
બાળકોના શૈક્ષિણક અનભુવોની જાણકારી 
સાથે ાન સપંાદન કરવા િવિવધ પર્વ ૃત્િતઓ 
હાથ ધરે છે. 

     

૧૪ િશક્ષક અને ફેિસિલટેટર તરીકે કૌશ ય િવકાસ 
માટે બાળકો જાતે પર્વિૃ  કરતા ં થાય તેવા 
વાતવરણનુ ંિનમાર્ણ કરે છે. 

     

૧૫ અભ્યાસકર્મના હતે ુ અનસુાર થાિનક 
પયાર્વરણમાથંી ટીએલએમ બનાવે છે અને 
તેનો અસરકારક ઉપયોગી કરે છે. 

     

૧૬ શીખવાની પર્િકર્યામા ંઆઈસીટી (ઈન્ફોરમેશન 
એન્ડ કોમ્પ્યિુનકેશન ટેક્નોલોજી)નો ઉપયોગ 
કરે છે. 

     

૧૭ િવ ાથીર્ને શાલા પુ તકાલયના ં પુ તકો 
વાચંવા પેર્રે છે અને અધ્યયન-અધ્યાપન 
પર્િકર્યામા ં ઉપયોગી પુ તકોનો ઉપયોગ કરે 
છે. 

     

૧૮ વગર્ખડંના ંબધા જ બાળકોને િશક્ષણ પર્િકર્યામા ં
શીખવાની સમાન તક પરૂી પાડે છે. 

     

૧૯ ઓને મદની જ ર છે તેવા બાળકોન ે      
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જ િરયાત મજુબ મદદ કરી અપેિક્ષત ક્ષમતા 
િસિ  સધુી પહ ચાડવા પર્યત્ન કરે છે. 

૨૦ િવકલાગં બાળકો પર્ત્યે સવેંદનશીલતા દશાર્વે 
છે અને બીજંા બાળકો માટે સવેંદનશીલ બને 
તેવા પર્યત્નો કરે છે. 

     

૨૧ બાળકો સાથે આત્મીયતાથી સાદી અને હળવી 
શૈલીમા ંવાતચીત કરે છે. 

     

૨૨ િવિવધ તબકે્ક શીખવવાના મુ ાઓનુ ંજોડાણ 
કરે છે અને તેની ચચાર્ બાળક/િશક્ષક/વાલી 
સાથે કરે છે. 

     

૨૩ વગર્ખડંમા ંબાળકોની પર્િતભાનો ઉપયોગ કરે 
છે. 

     

૨૪ બાળકોએ આપેલા જવાબનો વીકાર કરી 
જ િરયાત મજુબની િશક્ષણ કાયર્ કરે છે. 

     

૨૫ બાળકોની સહભાિગતાનુ ંસ ૂ મ અવલોકન કરે 
છે અને તેમની સફળતાને પર્ોત્સાિહત રાખે છે. 

     

૨૬ િશક્ષક બાળકોની યિક્તગત વચ્છતા ચકાસે 
છે અને તેમના સફળતાને પર્ોત્સાિહત કરે છે. 

     

૨૭ શૈક્ષિણક પર્વિૃ  મજુબ વગર્ખડંની યવ થા 
ગોઠવે ચે. 

     

૨૮ િશક્ષક વગર્ખડંમા ં ફરતા રહીને બાળકોની 
પર્વિૃ ઓ તેમજ તેમના કાયર્ને સમ  છે. 

     

૨૯  તે તાસમા ં શીખવેલી બાબતોનો તાસને 
અંતે સારા્શં કહ ેછે. 

     

૩૦ વ-અધ્યયને ઉ ેજન આપવા માટે િવિવધ 
િશક્ષણ કલબ અને કોનર્ર બનાવે છે. 

     

૩૧ િશક્ષક અભ્યાસકર્મ અને પાઠયકર્મને સમજી 
લાબંા ગાળાનુ ંઆયોજન કરે છે. 

     

૩૨ પ ટ શૈક્ષિણક હતેઓુ અનસુાર પાઠનુ ં
આયોજન અને અમલીકરણ કરે છે. 
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૩૩ પાઠ આયોજનમા ં ઉ લેખ ન હોવા છતા ં
શૈક્ષિણક મુ ાની થાિનક પિરિ થિત અને 
જ િરયાત મજુબ બાળકો સમક્ષ રજૂઆત કરે 
છે. 

     

૩૪ વગર્ખડંમા ં ઉદભવતી પિરિ થિત અને 
સમ યાને ધ્યાનમા ં રાખી બધા ં જ બાળકો 
શીખી શકે તેવુ ંઆયોજન કરે છે. 

     

૩૫ અિનયિમત બાળકો માટે િવશેષ આયોજન કરી 
ડર્ોપ-આઉટ ઘટે તેવા પર્યાસ કરે છે. 

     

૩૬ બાળકો શીખે તેવુ ં સિુનિ છત કરવા માટેનુ ં
આયોજન વગર્ખડંમા ંપર્દિશર્ત કરે છે. 

     

૩૭ મ ૂ યાકંનના ભાગ પે બાળકોની ચકાસણી કરી 
િશક્ષણ પર્િકર્યામા ંફેરફાર કરે છે. 

     

૩૮ બાળકોએ કરેલ કાયર્ને િનયિમત રીતે ચકાસે 
છે અને એકમ કસોટી લઈને અપેિક્ષત િસિ  
પર્ાપ્ત ન કરતા ંબાળકો માટે િવસેષ પર્યત્ન 
હાથ ધરે છે તથા તેની જાણ વાલીઓને કરે 
છે. 

     

૩૯ મ ૂ યાકંન બાદ અનકુાયર્ કરે છે અને પર્ગિતનો 
રેકડર્ રાખીને બાળકની પર્ગિતનુ ં િનયમન કરે 
છે. 

     

 કુલ (૧ થી ૩૯)      

B સામાિજક તથા ભાવાત્મક પિરમામ      

૪૦ બાળકો પર્ત્યે હરાકાત્મક અને મૈતર્ીપણૂર્ વલણ 
દશાર્વે તેમ જ પર્ોત્સાહન તથા ભાવાત્મક 
વગર્ખડં વાતાવરણનુ ંિનમાર્ણ કરે છે. 

     

૪૧ િવષયવ ત ુ સાથે રોિજંદા જીવનને જોડી 
બાળકોની સં કૃિત સદંભેર્ ઉદાહરણો આપી 
તેમને પર્ોત્સાિહત કરે છે. 

     

૪૨ અધ્યયન અને િવકાસના િવિવધ તબકે્ક 
બાળકોને માગર્દશર્ન આપે છે. 
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૪૩ જ િરયાતવાળા બાળકો પર્ત્યે િવશેષ ધ્યાન 
આપે છે. 

     

૪૪ શૈક્ષિણક બાબતો ઉપરાતં બાળકની સામાિજક, 
સાવેંિગક અને આિથર્ક સમ યાઓ તરફ પણ 
િશક્ષક ભેદભાવ વગર ધ્યાન આપે છે. 

     

૪૫ બાળકો પર્ત્યે સવેંદનશીલતા દશાર્વે છે તથા 
બાળકો પણ પર પર સવેંદનશીલતા દાખવે, 
તે માટે પેર્રે છે. 

     

૪૬ બાળકોમા ંમ ૂ યોના િવકાસ માટે િશક્ષક પોતે 
આદશર્ પરૂો પાડે છે. 

     

૪૭ સાવર્િતર્ક મ ૂ યો અને વલણોના િવકાસ માટે 
બાળકોને ઉ જેન આપે છે અને તે અંગેના 
પર્િતભાવો માટે પર્ોત્સાિહત કરે છે. 

     

૪૮ સહઅભ્યાિસક પર્વિૃ ઓનુ ં આયોજન કરે છે 
અને તેમા ંભાગ લે છે. 

     

૪૯ સવાર્ંગી િવકાસની પર્વિૃ ઓમા ં બાળકોને 
માગર્દશર્ન આપે છે અને રસ-રુિચ મજુબ 
બાળકો ભાગ લે તે સિુનિ ત કરે છે. 

     

૫૦ શાળા પચંાયતી કામગીરીમા ંમદદ પ બને છે.      

૫૧ િનણર્યો લેવામા,ં સમ યાનો ઉકેલ લાવવાની 
પર્િકર્યામા ં બાળકોને સામેલ કરી 
લોકાશાહીયકુ્ત વાતાવરણ ઊભુ ંકરે છે. 

     

૫૨ શાળા બહાર પણ સમાજ કે સમદુાયમા ં
સામાિજક કાયર્ હાથ ધરે છે. 

     

૫૩ શાળામા ં બાળકોના નામાકંન અને િનયિમત 
હાજરી માટે સમદુાય સાથે જોડાણ પર્ થાિપત 
કરે છે અને મોિ◌લાઈઝ કરે છે. 

     

૫૪ ટાફ બેઠકમા ંઅને વાલી બઠેકમા ંવગર્ખડંની 
સમ યાઓ, બાળકોની પ ાદભિૂમકા વગેરે 
વી બાબતોના પથૃક્કરણ અને સામિૂહક 

ઉકેલ માટે સાથી િશક્ષકો તથા સમદુાય સાથે 
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હમેંશા સારા સબંધંો િનભાવે છે. 

૫૫ શાળા િવકાસ યોજના, માળખાગત, સિુવધાઓ 
અને શૈક્ષિણક સિુવધાઓની પયાર્પ્તતા અને 
સમદુાયને જાગર્ત કરી તેમા ંસામેલ કરે છે. 

     

 કુલ (૪૦ થી ૫૫)      

C ભૌિતક પિરણામ      

૫૬ બધાની સહભાિગતા ારા વગર્ખડં ભૌિતક 
પયાર્વરણને વચ્છ અને આકષર્ક બનાવે છે. 

     

૫૭ બધાની સહભાિગતા ારા શાળા પિરસરને 
વચ્છ અને આકષર્ક બનાવે છે. 

     

૫૮ બધાનંી (બાળકો, િશક્ષકો, સમદુાય) 
સહભાિગતા ારા શાળા આસપાસના 
પિરસરને વચ્છ રાખવા જાગિૃત કેળવે છે. 

     

૫૯ બધાની (બાળકો, િશક્ષકો, સમદુાય) 
ભાગીદારીથી વગર્ખડં અને શાળા પિરસરને 
સતત જાળવવા જાગિૃત કેળવે છે. 

     

૬૦ શાળા અને તેની આસપાસના પિરસરમા ં
બાળકોની સરુક્ષા સિુનિ ત કરે છે. 

     

૬૧ અસરકારક વહીવટ ારા મધ્યાહન ભોજન 
યોજનાની િનયિમતતા અને વચ્છતા 
સિુનિ ત કરે છે. 

     

 (કુલ ૫૬ થી ૬૧)      

D સં થાકીય પિરણામ      

૬૨ બાળકો મહ મ શીખી શકે તે માટે પોતાના 
સમયનો પરેૂપરૂો ઉપયોગ કરી િશક્ષકની ફરજ 
િનભાવે છે. 

     

૬૩ વગર્ખડંને આકષર્ક અને ભાવપણૂર્ બનાવી 
િવ ાથીર્ની હાજરી વધે તેવા પર્યત્ન કરે છે. 

     

૬૪ વગર્ખડંનુ ં વાતાવરણ અને બાળકોની      
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ભાગીદારીથી િશક્ષકનો ભણાવવાનો આનદં 
જોઈ શકાય છે. 

૬૫ પોતાના યવસાય અને સં થા સાથે 
આત્મીયતા કેળવે છે. 

     

૬૬ બાળકોની સફળતા-િન ફળતાની વાલીઓ 
સાથે ચર્ચા-િવમશર્ કરે છે. 

     

૬૭ સદંભર્ સાિહત્યની મદદથી પોતાના ાનને 
તાજુ ંરાખે છે. 

     

૬૮ તાલીમી કાયર્કર્મમા ંભાગ લે છે.      

૬૯ લીધેલ તાલીમનો ઉપયોગ યવસાિયક 
િવકાસ કરવામા ંકરે છે. 

     

૭૦ િશક્ષક સીઆરસીની બેઠકમા ંભાગ લઈ તેની 
સાથી કમીર્ઓ સાથે ચચાર્ કરે છે. 

     

૭૧ ડાયેટ, બીઆરસી, સીઆરસી તથા સમદુાય 
સાથે સારા સબંધં િવકસાવે છે. 

     

૭૨ બાળકોને શીખવવામા ં પડતી મુ કેલીઓના 
િનવારવા માટે પર પર મદદ કરે છે. 

     

૭૩ બાળકોની શૈ.પર્ગિત અંગે વાલી-સમદુાય સાથે 
ચચાર્ કરે છે તતા ગણુ તતાલક્ષી શૈક્ષિણક 
પર્વ ૃત્િતઓમા ંતેમને સામેલ કરે છે. 

     

૭૪ ડાયેટ, બીઆરસી, સીઆરસીમાથંી આવતા 
તજ ોના ંહકારાત્મક સચૂનોનો વીકાર કરે છે 
અને તેનો અમલ કરે છે. 

     

૭૫ િનયિમતપણે પોતાના કાયર્ અંગેનો પર્િતભાવ 
મેળવે છે. 

     

૭૬ િવ ાથીર્ઓના િવકાસ માટે યિક્તગત અને 
સામિૂહક મ ૂ યાકંન કરે છે. 

     

૭૭ નાવીન્યપણૂર્ પર્યોગો અમલમા ં મકેૂ છે અને 
સહકમીર્ બાળકો અને અન્ય સાથે ચચાર્ કરીને 
સતત શીખતા રહ ેછે. 
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૭૮ સબંિંધત િવષયમા ંએકશન િરસચર્ કરે છે.      

૭૯ પોતાના વગર્ અને શાળાના રેકડર્ને િનભાવે છે.      

૮૦ પોતાના વગર્ખડંની ન હોય તેવી શાળાની 
અન્ય િવિવધ પર્વિૃ ઓનુ ંપણ સચંાલન કરે 
છે. 

     

કર્મ પિરણામ િવધાનની 
સખં્યા

સીઆરસી કો-ઓિડર્નેટરની ચકાસણી બાદ 
15/08 15/11 15/01 15/04 15/04-15/08[7-4]

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ ાનાત્મક પિરમામ ૩૯      

૨ સામાિજક તથા ભાવાત્મક પિરણામ ૧૬      

૩ ભૌિતક પિરમામ ૬      

૪ સં થાકીય પિરમાણ ૧૯      

૫ કુલ ૮૦      

સી.આર.સી.કો-ઓિડર્નેરને પોતાના મ ૂ યાકંનના ખાનામા ંિટક કરવાના બદલે ૧ લખવુ ંનહીતર ખાનુ ંખાલી 
રાખવુ ં

વગર્િશક્ષકની સહીઃ ........................                     સીઆરસી કો.ઓ.ની સહીઃ ............................ 
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સવર્િશક્ષાઅિભયાન અને SMC 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ સવર્ િશક્ષા અિભયાન અને SMC અંગે મહત્વની માિહતી 

મેળવશે.  

 સમય: ૧.3૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન,  

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જૂથચચાર્ 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ  સવર્ િશક્ષા 

અિભયાન અને SMC િવષે િવગતવાર સમજણ પરૂી પાડશે. SMCની ભિૂમકા અને તેને લગતા ઘટકોની 

યાદી પ ટ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના 

માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. શક્ય બને તો એડેપ્ત્સના પતર્કોની નકલોનો 

ઉપયોગ કરીને તાલીમસતર્નુ ંઆયોજન કરી શકશે.   

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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સવર્ િશક્ષા અિભયાન 

સવર્ િશક્ષા અિભયાન સમગર્ ભારત દેશમા ંપર્ાથિમક િશક્ષણના સાવર્િતર્કરણ માટેનો કાયર્કર્મ છે. ૬ થી ૧૪ 

વષર્ના તમામ બાળકોને ગણુવ ાલક્ષી પર્ાથિમક િશક્ષણ પરંુુ પાડવાના મખુ્ય આશય સાથે શ  થયેલા આ 

કાયર્કર્મમા ંકેન્દર્ સરકાર તેમજ રાજ્ય સરકારનુ ંનાણાકંીય યોગદાન મળે છે. ગજુરાત રાજ્યમા ંઆ યોજનાનો 

અમલ ગજુરાત પર્ારંિભક િશક્ષણ પિરષદ ારા કરવામા ંઆવે છે. આ યોજનાના મહત્ત્વના ંધ્યેયો નીચે મજુબ 

છે.  

• ૬ થી ૧૪ વયજૂથના તમામ બાળકોનુ ંનામાકંન થાય. 
• શાળા પર્વેશ પામેલા તમામ બાળકો આઠ ધોરણ સધુીનુ ંગણુવ ાલક્ષી પર્ાથિમક િશક્ષણ પણૂર્ કરે. 
• શાળા બહારના બાળકો વૈકિ પક િશક્ષણના માધ્યમ ારા સામાન્ય શાળામા ંદાખલ થાય. 
• પર્ાથિમક િશક્ષણમા ંલોકભાગીદારી મળે. 
• શાળાઓમા ંપરૂતી ભૌિતક સિુવધાઓ ઉપલબ્ધ થાય. 

મખુ્ય પર્વિૃ ઓ 

• શાળાઓ, ઓરડાઓ, શૌચાલય, મધ્યાહન ભોજનનુ ંરસોડુ ંવગેરેનુ ંબાધંકામ અને શાળા રીપેિરંગ 
• િશક્ષક તાલીમ અને સમદુાયના ંસભ્યોની તાલીમ 
• કન્યા િશક્ષણને ઉ ેજન આપવા માટે િનવાસી શાળા-ક તરુબા ગાધંી બાિલકા િવઘાલય (કેજીબીવી) 
• શાળા બહારના ંબાળકો માટે વૈકિ પક િશક્ષણ યવ થા 
• વગર્ખડંમા ંજ રી સામગર્ી તૈયાર કરવા માટે િશક્ષક ગર્ાન્ટ 

 

 આર.ટી.ઇ. ૨૦૦૯ - શાળા યવ થાપન સિમિત 
વતતંર્ ભારતના બધંારણના માગર્દશર્ક િસ ાતંોની કલમ ૪૫ મજુબ આપણે એવા પર્યાસો કરવાના 

હતા થી ૬ થી ૧૪ વયજૂથના ંતમામ બાળકો મફત પર્ાથિમક િશક્ષણ મળે. બધંારણ અમલમા ંઆ યુ ંત્યારથી 
દસ વષર્ના ગાળામા ંઆપણે આ કામ કરવાનુ ંહત ુ.ં વતતંર્તા પછી તરત જ આ અંગે ધણુ ંબધુ ંકામ થયુ ંછે. 
વષર્ ૧૯૮૬ ની નવી િશક્ષણનીિત અને ત્યાર બાદ ડીપીઇપી (િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણ કાયર્કર્મ) વી 
મહત્ત્વકાકં્ષી યોજનાઓ વગેરેએ પણ આપણા પર્યાસોમા ંમદદ કરી. ત્યારબાદ વષર્ ૨૦૦૧ થી સવર્ િશક્ષણ 
અિભયાનનો અમલ દેશ યાપી અને સાવર્િતર્ક રીતે થયો. આ યોજનાઓ અને કાયર્કર્મોના અમલ દરિમયાન 
એવુ ંલાગ્યુ ંકે પર્ાથિમક િશક્ષણને બાળકનો મળૂભતૂ અિધકાર ગણવામા ંઆવે તો રાજ્ય સરકારથી લઇને શાળા 
અને સમદૂાય તરની તમામ સરકારી સં થાઓ ઉપરાતં નાગિરક સમાજની સં થાઓ પણ પર્ાથિમક િશક્ષણના 
સાવર્તર્ીકરણ માટે વધ ુસિક્રય બને. 
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આમ, બાળકના પર્ાથિમક િશક્ષણ માટે સામિુહક પર્યાસ થાય અને  તે કક્ષાએ જવાબદારી પણ 
સિુન?િત થાય એ માટે "બાળકોને મફત અને બર્િજયાત િશક્ષણનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૯'' સસંદ ારા 
બનાવવામા ંઆ યો છે. આ કાયદાને ટૂંકમા ંઆર.ટી.ઇ. (રાઇટ ટુ એજ્યકેુશન) ૨૦૦૯ અથવા તો િશક્ષણના 
અિધકાર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

િશક્ષણ અિધકાર કાયદા અંતગર્ત પર્ાથિમક િશક્ષણ માટે કેટલીક મહત્ત્વની જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવી 
છે. આ જોગવાઇઓને આધારે રાજ્ય સરકારે કેટલાક અગત્યના ઠરાવો કયાર્ છે. આ ઠરાવોની ટૂંકી િવગત આ 
મજુબ છે. 

"શાળામા ંદાખલ કરેક કોઇ પણ બાળકને પર્ારંિભક િશક્ષણ પરંુૂ થતા ંસધુીમા ંકોઇપણ 

ધોરણમા ંરોકી શકાશે નહીં અથવા કાઢી મકૂી શકાશે નહીં.'' 
પહલેા ં એવુ ં થતુ ં હત ુ ં કે બાળક કોઇ એક ધોરણમા ં એકાદ-બે િવષયમા ં ચાર-પાચં ગણુ ઓછા 

આવવાથી નાપાસ થાય તો બાળકે બધા જ િવષયો એક આખા વષર્ માટે ફરીથી ભણવા પડે. આ ઠરાવને 
લીધ હવે બાળકોએ આ રીતે પોતાનો સમય બગાડવો નહીં પડે. 

કોઇપણ કસોટી લેવાય એ બાળકને પાસ-નાપાસ કરવા નહીં પરંત ુબાળકને શુ ંઅને કેટલુ ંઆવડે છે 
તે ચકાસવાનો છે. 

"કોઇપણ બાળકને શારીિરક િશક્ષા અથવા માનિસક કનડગત લે માનિસક તર્ાસ આપી શકાશે 

નહીં.'' 
િશ તના ંપરંપરાગત ખ્યોલોથી દોરવાઇને શાળાઓમા ં કેટલીકવાર બાળકને સધુારવા માટે શારીિરક 

િશક્ષા કરવામા ંઆવે છે. આવી િશક્ષાથી બાળકનો િવકાસ થતો નથી. પરંત ુએનો િવકાસ અટકે છે. એની 
વતતંર્ િવચારશિક્ત કંુિઠત થાય છે. તેથી કાયદામા ંઆવી િશક્ષકની મનાઇ ફરમાવવામા ંઆવી છે. 

શાળાઓમા ંઅને વગર્ખડંોમા ંકેટલીકવાર બાળકનુ ંઅપમાન થાય એ રીતે એની ાિતના નામે કે પછી 
બાળક ભણવામા ંનબળો હોય તો મખૂર્, નકામો વગેરે વા અપમાનજનક શબ્દોથી એને સબંોધવામા ંઆવે છે. 
આને લીધે પણ બાળકની સષુપુ્ત શિક્તઓ કંુિઠત થાય છે અને એનો િવકાસ ધંાય છે. 

"કોઇપણ િશક્ષક ખાનગી ટયશુન અથવા ખાનગી િશક્ષણની પર્વિૃ  કરી શકશે નહીં.''  
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"કોઇપણ શાળા અથવા યિક્ત શાળામા ંબાળકને દાખલ કરતી વખતે કોઇપણ પર્કારની 

કેપીટેશન ફી વસલુ કરશે નિહ અન ેશાળામા ંપર્વેશ માટે  બાળક અથવા તેના માતા -િપતા / 

વાલીને તપાસ કે ઇન્ટર યમુાથંી પસાર કરશે નહીં. ''  

ઉપરોક્ત જોગવાઇનો અથર્ એ છે કે કોઇપણ શાળા િવઘાથીર્ને પર્વેશ આપતી વખતે કોઇપણ પર્કારની 
કેપીટેશન ફી / િસક્યોરીટી િડપોઝીટ, કોઇપણ પર્કારનુ ંદાન, શાળા ારા િનયત કરેલ ફી ઉપરાતંની કોઇપણ 
પર્કારની રકમ વાલી કે બાળક પાસેથી લઇ શકે નહીં. 

કેટલીક ખાનગી શાળાઓમા ં પર્વેશ મેળવવા માટે બાળકે ઇન્ટર યુ ંઆપવો પડે છે અને ક્યારેક 
વાલીએ પણ આવી ઇન્ટર ય ુપર્િકર્યામાથંી પસાર થવુ ંપડે છે. હવે, પર્વેશ વખતે લેવાતા બાળક અથવા 
વાલીના ઇન્ટર ય ુપર પર્િતબધં લાદવામા ંઆ યો છે.  

કેટલીક શાળાઓ બાળકના પર્વેશ માટેનુ ંફોમર્ આપવાનો પણ ઇન્કાર કરે છે. હવેથી કોઇપણ બાળકને 
પર્વેશ માટેનુ ંફોમર્ ફરિજયાત રીતે આપવાનુ ંછે અને પર્વેશ ઇન્ટર ય ુપર્થા ન હોવાથી ટલા ંબાળકોની પર્વેશ 
માટેની અરજીઓ આવી હોય તે પૈકી વહલેા તે પહલેાના ધોરણે અથવા ડર્ો કરીને પર્વેશ આપવાનો છે. 

"શૈક્ષિણક વષર્ દરિમયાન ધોરણ ૧ થી ૫ માટે કામકાજના ૨૦૦ િદવસ અને વષર્ દીઠ 

ઓછામા ંઓછા ૮૦૦ કલાકનુ ંશૈક્ષિણક કાયર્ કરવાનુ ંરહશેે.'' 
 

"શૈક્ષિણક વષર્ દરમ્યાન ધોરણ ૬ થી ૮ માટે કામકાજના ૨૨૦ િદવસ અને વષર્ દીઠ ઓછામા ં

ઓછા ૧૦૦૦ કલાકનુ ંશૈક્ષિણક કાયર્ કરવાનુ ંરહશેે.'' 
'પર્ાથિમક' શાળામા ં દરેક િશક્ષકે અઠવાિડયાની ૪૫ કલાકની કામગીરી કરવાની રહશેે. એટલે કે 

િદવસની શાળાઓમા ંસોમથી શકુર્ દરિમયાન દરરોજ આઠ કલાક અને શિનવારે પાચં કલાકની કામગીરી 
કરવાની રહશેે. 

ઉપરોક્ત જોગવાઇઓનો હતે ુએ છે કે બાળક શાળામા ં ટલો સમય રોકાય તે સમય દરિમયાન એને 
પરૂત ુ ંભણવાનુ ંમળે. 

વગર્કાયર્ ઉપરાતં શાળા સમયમા ં િશક્ષકે વગર્િશક્ષણની તૈયારી, બાળકોની નોટબકુ, વાધ્યાય પોથી 
િવગેરે ચકાસવા વી કામગીરી કરવાની છે. આ સમય દરિમયાનમા ંિશક્ષકે શાળામા ંહાજર રહવેાનુ ંછે. 
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શાળા યવ થાપન સિમિત 

"શાળા કક્ષાએ શાળા યવ થાપન સિમિત (SChool Management Committee)ની રચના 

કરવી.'' 
આ ઠરાવન ેધ્યાનમા ંલઇ સવર્ િશક્ષા અિભયાન ારા આ અગાઉ રચના કરેલી ગર્ામ િશક્ષણ સિમિત અન ે

ગર્ામ બાધંકામ સિમિત નાબદૂ કરીન ેતેમને બદલ ેશાળા યવ થાપન સિમિત રચવાની થાય છે. અને દર બે વષેર્ 
તેની પનુઃરચના કરવાની છે. 

આ અગાઉ વીઇસીનુ ંઅિ તત્વ હત ુ ંપરંત ુવીઇસીમા ંએક જ વાલી પર્િતિનિધ હતા. બાકીના ંમોટાભાગના ં
સમદુાયના ંસભ્યો એવા ંહતા ં ઓ હો ાની એ વીઇસીમા ંસભ્ય હતા.ં જ્યારે એસ. એમ. સી. મા ં૭૫% પર્િતિનિધત્વ 
વાલીઓનુ ંહોઇ, એસ. એમ. સી. સાચા અથર્મા ંશાળાની કામગીરીમા ંરસ લેતી થાય એવો મખુ્ય આશય છે. 
શાળાની જાળવણી, ઓરડાઓનુ ંબાધંકામ તેમજ િરપેરીંગ વા ંકાય  ઉપરાતં મધ્યાહ્  ન ભોજન પર દેખરેખ 

અને િનયતંર્ણ તથા અન્ય શાળાકીય કામગીરીમા ંસમદુાયની ભાગીદારી સિુનિ ત કરવા માટે આ સિમિતની 

રચના કરવામા ંઆવી છે. 

શાળા યવ થાપન સિમિતનુ ંમાળખુ ં
શાળા યવ થાપન સિમિત કુલ બાર (૧૨) સભ્યોની બનશે. મા ં૭૫% (૯) સભ્યો શાળામા ંઅભ્યાસ કરવા ં

બાળકોના ંમાતા-િપતા કે વાલીઓમાથંી હશે. મા ંવિંચત જૂથ અને નબળા િવભાગના બાળકોના માતા-િપતા 

કે વાલીઓને પર્માણસર પર્િતિનિધત્વ આપવાનુ ંરહશેે. ૫૦% મિહલા સભ્યો રહશેે. બાકી રહલે ૨૫% સભ્ય 

સખં્યામા ંનીચેની યિક્તઓની સમાવેશ કરવાનો રહશેે. 

• એક સભ્ય થાિનક સ ાતતંર્ (ગર્ામ પચંાયત, નગર િશક્ષણ સિમિત) નક્કી કરે તેવા થાિનક 
સ ાતતંર્ના ચટૂાયેંલા સભ્ય 

• એક સભ્ય શાળાના િશક્ષકોમાથંી િશક્ષકો નક્કી કરે તે િશક્ષક 
• એક સભ્ય થાિનક િશક્ષણિવદો/શાળાના બાળકોમાથંી સિમિતમા ં સમાિવ ટ માતા-િપતા 

નક્્ક◌ી કરે તે. 
• થાિનક કિડયો (ગામમા ંકિડયો ન હોય તો બાજુના ગામનો કિડયો) (આ સભ્યની િનયકૂ્ત 

શાળા યવ થાપન સિમિતના અધ્યક્ષ ીએ કરવાની રહશેે.) 
શાળા યવ થાપન સિમિત પોતાના રોિ દા વહીવટ ચલાવવા માટે સિમિતમા ંમાતા-િપતા તરીકે સમાિવ ટ 

સભ્યોમાથંી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની પસદંગી કરશે. શાળાના આચાયર્ અથવા જ્યા ંશાળામા ંઆચાયર્ ન હોય 

ત્યા ંશાળાના ેયાન િશક્ષક, હો ાની એ શાળા યવ થાપન સિમિતના સભ્ય સિચવ બનશે. એસ. એમ.સી.ની 

બેઠક દર તર્ણ મિહને બોલાવવાની છે. બેઠક બોલાવવાનુ ંઅને એ અંગેની ન ધ રાખવાનુ ંકામ સભ્યસિચવ 

કરશે. 
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શાળા યવ થાપન સિમિતના કાય  અને ફરજો 

૧. શાળાની કામગીરી ઉપર દેખરેખ અન ેિનયતંર્ણ રાખશ.ે 
• ગામની શાળાની દેખરેખ રાખવી. 
• શાળામા ંબાળકો અન ેિશક્ષકોની હાજરી અંગે ધ્યાન રાખવુ.ં 
• િશક્ષકો સાથ ેચચાર્ કરી એમની મ ૂઝંવણો અન ેસમ યાઓ ઉકેલવામા ંમદદ પ બનવુ.ં 

૨. શાળા િવકાસ યોજના તયૈાર કરી તનેી ભલામણ કરશ.ે 
• ગામની શાળાનુ ંઆગામી સમયનુ ં િવઝન િવચારવુ.ં અમકુ વષ  પછી ગામની શાળા કેવી હશ ેએ 

અંગે આયોજન કરવુ.ં દાખલા તરીકે  "આગામી વષર્ દરિમયાન શાળાના દરેક ધોરણમા ંવગર્ 
પુ તકાલય હશ.ે' 

• શાળામા ંઆગામી વષેર્ કઇ પર્વિૃ ઓ કયારે અન ે કેવી રીત ેકરવાની છે તેનુ ંઆયોજન કરવુ,ં 
મ કે િશક્ષકિદનની ઉજવણી, વય ં િશક્ષણિદનની ઉજવણી કરવી, ૨૬ જાન્યઆુરી ગણતતંર્ 

િદવસ ેશાળામા ંપર્દશર્ન રાખવુ,ં આગામી વકેેશનમા ંબાળકો માટે શકૈ્ષિણક પર્વાસનુ ંઆયોજન 
કરવુ ંવગેરે. 

• શાળાની ભૌિતક સિુવધાઓ માટે પણ આયોજન કરવુ.ં મ કે ઓરડાનુ ંબાધંકામ અથવા િરપરેીંગ 
કે રંગરોગાનનુ ંકામ વકેેશનમા ંદરમ્યાન કરવુ ં થી બાળકોનો અભ્યાસ ન બગડે. 

• સમગર્યતા શાળાની શકૈ્ષિણક અન ે ભૌિતક બાબતોનુ ં આયોજન કરવુ.ં થી શાળાની પર્ત્યકે 
વ તઓુ, સસંાધનો બાળકના િવકાસમા ંઉપયોગી બન.ે 

૩. રાજ્ય સરકાર અથવા થાિનક સ ાતતંર્ અથવા બીજા કોઇ ોતમાથંી મળેલ ગર્ાન્ટના ઉપયોગ/ 
વપરાશ ઉપર દેખરેખ િનયતંર્ણ રાખશ.ે 

• સવર્ િશક્ષા અિભયાન ારા અન ેઅન્ય િવભાગો ારા શાળાના િવકાસ માટે અન ેશકૈ્ષિણક પર્વિૃ ઓ 
માટે િવિવધ પર્કારની ગર્ાન્ટ મળે છે. આ ગર્ાન્ટનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય એનુ ંધ્યાન રાખવુ.ં 

• કોઇ પણ પર્કારની ગર્ાન્ટ ક્યા હતે ુ માટે, કોના ારા અન ે કેવી રીત ે વાપરવાની છે તનેી 
િવગતવાર ચચાર્ કરવા માટે એસ એમસી ની બઠેક બોલાવવી. આ બઠેકમા ંનક્કી થયા મજુબ 
ગર્ાન્ટનો સમયસર ઉપયોગ થાય તેની દેખરેખ રાખવી. 

૪. શાળાની પડોશ (નજીક)ના િવ તારની જનતાન ેસરળ અન ેરચનાત્મક શલૈીથી આરટીઇ એક્ટ, 
૨૦૦૯ અન્વય ે બાળકોન ે પર્ાપ્ત થયેલ અિધકારો અંગે સમજણ આપશ ેઅન ે રાજ્ય સરકાર, 
થાિનક સ ાતતંર્, શાળા, માતા-િપતા અન ેવાલીઓની બર્જો અંગેની સમજન આપશ.ે 

• એસ એમસી ના સભ્ય તરીકે આપણ ેશાળા અન ેગામ વચ ેસતે ુબનવાનુ ંછે. 
• િશક્ષણના અિધકાર કાયદા િવશ ેઆપણ ેગામલોકોન ેજણાવવાનુ ંછે. 
• ગામના અન્ય પર્સગંો, મહોત્સવો કે ગર્ામસભામા ંપણ િશક્ષણના અિધકાર િવશ ેચચાર્ કરવી. 
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•  વાલીઓના બાળકો શાળાએ નથી આવતા ંએમન ેસમજાવીન ેતઓે બાળકોન ેશાળાએ મોકલ ેતે 
માટે પર્ોત્સાિહત કરવા. 

• ગામના પર્ાથિમક િશક્ષણના િવકાસ માટે ગર્ામ પચંાયત/નગરપાિલકા, સહકારી મડંળી 
વગેરેમાથંી પણ જ રી સહકાર મળી રહ ેતે માટે પર્યાસ કરવા. 

૫. આરટીઇ એક્ટ ૨૦૦૯ ની કલમ ૨૪ ની પેટા કલમ (ક) અન ે(ગ) અને કલમ ૨૮ ની અમલવારી 
સિુનિ ત કરશે. 

• િશક્ષણના અિધકારના કાયદા મજુબ સોમથી શકુર્વાર દરમ્યાન શાળાના કામના કલાકો આઠ કલાક 
છે. અન ેશિનવારે પાચં કલાક છે. ધોરણ ૧ થી ૫ મા ંદરરોજ ઓછામા ંઓ  ં૪ કલાક અન ેધોરણ 
૬ થી ૮ મા ંઓછામા ંઓ  ં૫ કલાક શૈક્ષિણક કાયર્ (વગર્કાયર્) ચાલવુ ંજોઇએ. એસ એસ સી ના 
સભ્ય તરીકે આપણ ેઆ બાબતની કાળજી રાખવી. 

• િશક્ષકો શાળા સમય દરમ્યાન શાળામા ંપરૂો સમય હાજર રહ ેતનેુ ંધ્યાન રાખવુ.ં 
• વાિષર્ક શૈક્ષિણક આયોજન મજુબ િશક્ષક અભ્યાસકર્મ ચલાવ ેઅન ેપણૂર્ કરે તનેી કાળખ રાખવી. 
• જ ર જણાય,ે આ અંગે શાળાના આચાયર્ સાથ ે યિક્તગત ચચાર્ કરવી. 
• એસ એમસી ની બઠેકમા ં િશક્ષકોની હાજરી, તનેુ ંશકૈ્ષિણક કાયર્, અભયાસકર્મ વગેરે મુ ાઓની 

પણ ચચાર્ કરવી. 
૬. આરટીઇ એક્ટ ૨૦૦૯ ની કલમ ૨૭ મા ં િનિનર્ ટ બર્જો િસવાયની અન્ય િબન-શૈક્ષિણક બર્જો 

િશક્ષકોન ેસ પવામા ંઆવ ેનિહ ત ેદેખરેખ - િનયતંર્ણ રાખશ.ે 
• િશક્ષકોએ વ તી ગણતરી, ચ ૂટંણી અને આપ િ્◌◌ા સમય ે રાહત કાયર્ િસવાયની કોઇપણ 

િબનશકૈ્ષિણક કામગીરી કરવાની નથી. 
• જો શાળાના િશક્ષકો અન્ય િબનશકૈ્ષિણક કામગીરીન ેલીધ ેબાળકોના િશક્ષણ કાયર્ માટે પરૂતો 

સમય ન આપી શકતા હોય તો એ અંગે આચાયર્ સાથ ેચચાર્ કરવી. 
• બાળકોના િશક્ષણના ભોગે િશક્ષક િબનશૈક્ષિણક કામગીરી કરતા હોય તો  એજન્સી.કચરેીને 

સબંિંધત કામ હોય ત ેઅંગે તમેની સાથ ેચચાર્ કરીન ેસમજાવવુ.ં 
• જ ર જણાય ેઉપલી કચરેી (તાલકુા કેળવણી િનરીક્ષક, િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી)નુ ંપણ 

ધ્યાન બરેવુ.ં 
૭. શાળાની નજીકના િવ તારના ંતમામ બાળકો નામાકંન અને િનયિમત હાજરી સિુનિ ત કરવી. 

• ગામના ંતમામ બાળકો સારી રીત ેપર્ાથિમક િશક્ષણ લ ેત ેજોવાની જવાબદારી એમ એસસીની પણ 
છે. જો બાળક િનયિમત શાળામા ંન આવ ેતો ત ેસારી રીત ેભણી ન શકે. 

• જો કોઇ બાળક વારંવાર ગેરહાજર રહતે ુ ંહોય તો એના ધરે જઇ વાલીને સમજાવવા. 
• ફિળયાના ંમોટા ંબાળકો નાના ંબાળકોન ેશાળાએ લઇ આવ ેએવી ગોઠવણ કરવી. 
• જો ગામના કોઇ ચોક્ક્સ િવ તારના ંબાળકો અિનયિમત આવતા હોય તો એસ એસસીના ચાર-

પાચં સભ્યો સાથ ેજઇન ેએ િવ તારમા ંજઇએ અન ેવાલીઓ સાથ ેમીિટંગ કરીન ેતમેન ેસમજાવો. 
૮. બાળકો માટે મફત અન ે ફરિજયાત િશક્ષણ અિધિનયમ ૨૦૦૯ ની અનસુિૂચમા ં િનિદર્િ ટ શાળા 

માટેના ધોરણો અન ેમાપદંડ જળવાય ત ેમાટે દેખરેખ અન ેિનયતંર્ણ રાખશ.ે 
• િશક્ષણના અિધકાર કાયદા મજુબ ધોરણ ૧ થી ૫ મા ં૬૦ બાળકો હોય તો બે િશક્ષક, ૬૧ થી ૯૦ 

બાળકો હોય તો તર્ણ િશક્ષકો, એકાણથુી એક સો વીસ બાળકો હોય તો ચાર િશક્ષકો, એક સો 
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એકવીસથી એક સો પચાસ બાળકો હોય તો પાચં િશક્ષકો હોવા જોઇએ. એક સો પચાસથી વધ ુ
બાળકો હોય તો પાચં િશક્ષકો ઉપરાતં એક આચાયર્ હોવા જોઇએ. િવઘાથીર્દીઠ િશક્ષકનો ગણુો ર 
૪૦:૧ થી વધવો ન જોઇએ. 

• આ જ રીત ેધોરણ ૬ થી ૮ મા ંપર્ત્યકે ૩૫ બાળક દીઠ એક િશક્ષક હોવો જોઇએ. વગર્દીઠ ઓછામા ં
ઓછો એક િશક્ષક હોવો જોઇએ. મા ંએક િશક્ષણ ગિણત-િવ ાન, એક િશક્ષક સામાિજક િવ ાન 
અન ેએક િશક્ષક ભાષાઓ માટે હોવો જોઇએ. 

• દરેક િશક્ષક માટે ઓછામા ંઓછો એક વગર્ખડં હોવો જોઇએ. છોકરાઓ અન ેછોકરીઓ માટે અલગ 
અલગ શૌચાલયની સિુવધા હોવી જોઇએ. પીવાના પાણીની સગવડ હોવી જોઇએ. મદેાનની 
યવ થા હોવી જોઇએ. દરેક શાળામા ંપુ તકાલયની સિુવધા હોવી જોઇએ. 

• શાળામા ંિશક્ષક માટે દર અઠવાિડય ેકામકાજના ઓછામા ંઓછા ૪૫ કલાક થવા જોઇએ. 
• શાળા માટેના ઉપરોક્ત ધોરણ અન ેમાપદંડો આપણી શાળામા ંસતંોષાય એ માટેના પર્યત્ન કરવા. 

ખટૂતી બાબતો શાળા િવકાસ યોજનામા ંસામલે કરવી અન ેએના અમલ માટે તકેદારી રાખવી. 
૯. બાળકો િશક્ષણના અિધકારના ઉ લધંન ખાસ કરીન ે બાળકને શારીિરક િશક્ષા અન ે માનિસક 

કનડગત, પર્વશે િનષધે કરવો અને આરટીઇ એક્ટ ૨૦૦૯ ની કલમ-૩(૨) મા ં િનિદર્ ટ 
મળવાપાતર્ નાણાકંીય સહાય સમયસર ન ચકૂવાય વી બાબતો થાિનક સ ાતતંર્ના ધ્યાને 
લાવવી. 

• શાળામા ંકોઇપણ બાળકન ેશારીિરક િશક્ષા ન થાય તેની તકેદારી રાખવી. 
• જો ક્યારેક કોઇક િશક્ષક બાળકન ેશારીિરક િશક્ષા કરે તો તરત જ આચાયર્નુ ંધ્યાન દોરવુ.ં 
•  બાળકોન ેકોઇક યોજના અંતગર્ત નાણાકંીય સહાય અથવા િશ યવિૃ  મળવાપાતર્ હોય તો એને 

એ મળે જ એની તકેદારી રાખવી. આ માટે સમયસર ફોમર્ ભરી દેવુ ંઅન ે  ત ેજગ્યાએ એ બમેર્ 
મોકલી આપવુ ંઅન ેશાળાને નાણા ંમળી જાય કે તરત જ આવા ંબાળકોના વાલીન ેબોલાવીને 
એન ેમળવાપાતર્ નાણાકંીય સહાય ચકૂવાઇ જાય તેવી યવ થા કરવી. 

• એસ એમસી ની બઠેકમા ંિશ યવિૃ  અન ેઅન્ય નાણાકંીય સહાય અંગે િવગત ેચચાર્ કરી સમયસર 
બળવણી થાય તવેુ ંઆયોજન કરવુ.ં 

૧૦. આરટીઇ એક્ટ ૨૦૦૯ ની કલમ ૪ ની જોગવાઇઓના અમલીકરણ માટે પર્વશે વિંચત રહલે 
અથવા મણે પર્ાથિમક િશક્ષણ પણૂર્ કરેલ જ હોય તેવા ંબાળકો માટેની જ િરયાતો નક્કી કરવા 
યોજના તયૈાર કરવી. 

• શાળા કક્ષાએ થતા અનકે પર્યત્નો છતા ંપણ કેટલાકં બાળકો શાળાએ આવી શકતા ંનથી. આવા ં
બાળકો શા માટે શાળાએ નથી આવી શકતા ં તનેા ં કારણો જાણીન ે અન ે તમેની કોઇ િવશેષ 
જ િરયાત હોય તો ત ેપણ ઓળખવી. 

•  બાળકો ક્યારેય શાળાએ ગયા ં નથી અથવા તો અધવચથેી ભણવાનુ ં છોડી દીધુ ં હોય એ 
બાળકોન ેતમેની ઉંમર મજુબના ધોરણમા ંપર્વશે આપવાની યવ થા કરવી. આવા ંબાળકો શાળા 
સાથ ેઆત્મીયતા કેળવી શકે અન ેપોતાના ધોરણના વગર્કાયર્ન ેસમજી શકે એટલા માટે પિેશઅલ 
ટેર્િનંગ પર્ોગર્ામ અંતગર્ત વગર્નુ ંઆયોજન કરવુ.ં 

૧૧. િવકલાગં બાળકોની ઓળખ અન ેતમેના નામાકંન તથા ભણવા માટેની સવલતો બાબત દેખરેખ 
િનયતંર્ણ રાખવુ ંઅન ેતઓે પર્ાથિમક િશક્ષણ પણૂર્ કરે ત ેમાટે તમેની ભાગીદારી સિુનિ ત કરવી. 
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• આપણા ગામના ંિવકલાગં બાળકોન ેપણ ગણુવ ાયકુ્ત પર્ાથિમક િશક્ષણ મળવુ ંજોઇએ. 
• િવકલાગં બાળકન ેઆપણા ગામની શાળામા ંસામાન્ય બાળકો સાથ ેજ ભણવાનો હક છે. આવુ ં

થાય તો ત ેમોટંુ થઇન ેસમાજ સાથ ેસવંાિદતા થાપી શકે અન ેએકલતા ન અનભુવે. 
• િવકલાગં બાળકો સામાન્ય શાળામા ંભણી શકે તે માટે એમન ેસવર્ િશક્ષા અિભયાન અન ેઅન્ય 

કાયર્કર્મ અંતગર્ત િવિશ ટ લાભ આપવામા ંઆવ ે છે. આ લાભ  ત ેબાળક સધુી પહ ચ ેતેની 
તકેદારી રાખવી. મ કે, સાભંળવાની તકલીબ ્હોય એવા બાળકને વણયતંર્, આંખની ખામી 
હોય તને ેચ મા, ચાલી ન શકતુ ંહોય તેન ે હીલચરે વગેરે વી સિુવધાઓ આપવામા ંઆવ ેછે. 
શાળાના ંિવકલાગં બાળકોને તનેી જ િરયાત મજુબની સાધન સામગર્ી મળે તેની કાળજી રાખવી. 

• િવકલાગં બાળકો માટે ખાસ તાલીમબ  િશક્ષક (િરસોસર્ ટીચર) ની પણ યવ થા કરવામા ંઆવે 
છે. આ િશક્ષક પોતાની શાળા મલુાકાત દરમ્યાન િવકલાગં બાળક અન ેતનેા વાલીન ેમળે તેની 
કાળજી રાખવી. 

૧૨. શાળામા ંબાળકો માટે મધ્યાહ્  ન ભોજન અમલવારી ઉપર દેખરેખ િનયતંર્ણ કરવુ.ં 
• બાળકોન ેદરરોજ શાળામા ંગરમ (તાજુ) જમવાનુ ંમળે તેની કાળજી રાખવી. 
•  ત ેિદવસના મનેુ ંમા ંદશાર્ યા મજુબની વાનગી બાળકોન ેમળે તેની ખાતરી કરવી. 
• બાળકોન ેપરૂતી માતર્ામા ંભોજન મળે તનેી તકેદારી રાખવી. 
• દરરોજ કેટલા બાળકો આ યોજનાનો લાભ લ ેછે તનેી ગણતરી કરવી. જો કોઇ બાળકો શાળામા ંન 

જમતા ંહોય તો તનેા વાલીઓન ેઅન ેબાળકોન ેસમજાવવા. 
• ભોજન લતેા ંબાળકોની સાવી હાજરી મધ્યાહ્  ન ભોજન સચંાલક રજી ટરમા ંન ધાય તનેી તકેદારી 

રાખવી. 
• અવારનવાર શાળામા ંજઇને મધ્યાહ્  ન ભોજન અંતગર્ત તયૈાર થતુ ંભોજન ટે ટ કરીન ેચકાસવુ.ં 

જ ર જણો સચંાલકન ેસચૂના આપવી. 
• બાળકો જમતા ંપહલેા ંસારી રીત ેહાથ સાફ કરે જ તનેી ખાતરી કરવી. 
• બધા ંજ બાળકો કોઇ પણ જાતના નાત-જાત, ાિત, ધમર્, િલંગ, આિથર્ક તર, શકૈ્ષિણક 

તર વગેરેના ભદેભાવ વગર એકસાથે બસેીન ે ભોજન લે તવેી તકેદારી રાખવી. મધ્યાહ્  ન 
ભોજનનો એક હતે ુએ પણ છે કે બાળકોમા ંસમાનતા અને સવંાિદતાની ભાવના િવકસ.ે 

૧૩. શાળાના આવક અન ેખચર્ના વાિષર્ક િહસાબો તૈયાર કરવા 
૧૪. અિધિનયમ અંતગર્ત પોતાના કતર્ યો અન ેબર્જો બજાવવા માટે શાળા યવ થાપન સિમિતને 

મળનાર નાણા ંમાટે અલાયદા િહસાબો જાળવવા અન ેત ે દરેક વષેર્ ઓિડટ માટે બતાવવાના 
રહશે.ે 

૧૫. ઉપર કર્મ ૧૩ અન ે૧૪ મા ંિનિદર્ ટ કરેલ િહસાબો શાળા યવ થાપન સિમિતના અધ્યક્ષ/ઉપાધ્યક્ષ 
અન ેસભ્ય સિચવ ેસહી કરીન ેત ેતયૈાર કયાર્ના એક માસમા ં થાિનક સ ાતતંર્ન ેરજૂ કરવાના 
રહશે.ે 

૧૬. લોકભાગીદારીથી શાળાના મકાનોના િનમાર્ણ, િનભાવ અન ે દુર તીના ં કામો હાથ ધરવા ંઅને 
તનેા પર િનરીક્ષણ / દેખરેખ રાખવા. 

• શાળા બાધંકામ, િરપરેીંગ, જ્ળવણી વગેરે માટે સવર્ િશક્ષા અિભયાન, િશક્ષણ િવભાગ અન ે
અન્ય સરકારી તો્રતમાથંી નાણા ંમળતા ંહોય છે. આ ઉપરાતં સમદૂાયમાથંી પણ કોઇક દાતા 
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તરફ દાન મળતુ ં હોય છે. આ તમામ નાણાનંો સદુપયોગ થાય ત ે રીત ે વાપરવા.ં શાળાના 
બાધંકામ અને િરપરેીંગ સબંધંી કામગીરીમા ંિનયિમત રીત ેદેખરેખ રાખવી. 

• બાધંકામ માટે જ રી સામગર્ી સારી ગણુવ ાવાળી અન ેપરૂતી માતર્ામા ંઆવ ેછે અન ેવપરાય છે 
તનેી કાળજી રાખવી. 

• બાધંકામ સબંધંી બાબતો માટે એસ એમસી ના સભ્ય ન હોય તો પણ જાણકાર હોય તવેા લોકોની 
પણ મદદ લેવી. થી વધ ુગણુવ ાયકુ્ત કામ થાય. 

૧૭. શાળા િવકાસ / સધુારણા કાયર્કર્મમા ંમળતા ંનાણાકંીય ભડંોળનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય, માલ-
સામાન ખરીદી પધાર્ત્મક ભાવો મગંાવીન ે સૌથી ઓછા ભાવ ધરાવતા વપેારી પાસથેી 
ગણુવ ાયકુ્ત અન ેકરકસરભરી રીત ેશાળાની જ િરયાત મજુબ અને યોજનાન માગર્દિશર્કા મજુબ 
શાળાના હતે ુમાટે જ થાય ત ેજોવાનુ ંરહશે.ે 

• શાળાના િવકાસ માટે સવર્ િશક્ષા અિભયાન ારા દર વષેર્ િનયત રકમ મળે છે. આ રકમ ઉપરાતં 
ઓરડા, શૌચાલય, મધ્યાહન ભોજન શેડ વગેરે માટે પણ જ િરયાત મજુબની અલગ ગર્ાન્ટ 
મળતી હોય છે. 

• બાધંકામને લગતી સામગર્ી/માલસામાન સારી ગણુવ ાવાળો હોય તે જ રી છે. સારી 
ગણુવ ાવાળો માલસામાન યોગ્ય િકંમત ેમળી રહ ેત ેમાટે નજીકના ોતો પાસથેી ભાવ મગંાવીને 
સૌથી ઓછા ( પધાર્ત્મક) ભાવથી માલસામાન ખરીદવો. 

• બાધંકામ સબંધંી ટેક્  નીકલ અન ે નાણાકંીય ખચર્ અંગેની બાબતો માટે એસ એસ એ ારા 
આપવામા ંઆવલેી માગર્દિશર્કાનુ ંપાલન કરવુ.ં 

૧૮. રાજ્ય સરકાર અથવા િનયામક (પર્ાથિમક િશક્ષણ઼) અથવા ટેટ પર્ો ક્ટ ડાયરેક્ટર (સવર્ િશક્ષા 
અિભયાન) અથવા િજ લા/નગર િશક્ષણ સિમિત ારા િનયત કરવામા ંઆવ ેતવેા ંબીજા કાય  
કરશ.ે 

• એસ એમસી ની રચના આરટીઇ કાયદા મજુબ કરવામા ંઆવી છે. આરટીઇ અંતગર્ત ધણીબધી 
કામગીરી સવર્ િશક્ષા અિભયાન તમેજ પર્ાથિમક િશક્ષણ િનયામક ારા કરવામા ંઆવ ેછે. ગામના ં
તમામ બાળકો શાળામા ંદાખલ થાય અન ેઆઠ ધોરણ સધુીનુ ંપર્ાથિમક િશક્ષણ પણૂર્ કરે એ માટે 
જ રી તમામ કાયર્કર્મો માટે રાજ્ય કક્ષાએ આ બનં ેકચરેીઓ તમેજ િજ લા િશક્ષણ સિમિત કે નગર 
િશક્ષણ સિમિત ારા િવિવધ પર્વિૃ ઓ હાથ ધરવામા ંઆવ ે છે. આ બધી પર્વિૃ ઓમા ંસહભાગી 
થવુ.ં 

૧૯. મધ્યાહ્  ન ભોજનમા ં બાળકોન ે ગણુવ ાયકુ્ત પોષક આહાર આપવાના, બાળકોની હાજરી 
( થાયીકરણ) વધારવાના અન ેબાળકોમા ંએકતા અન ેસવંાિદતાની ભાવના જળવાય તવેા શભુ 
આશયથી ચાલતી આ યોજના છે. ની પર દેખરેખ રાખવી. 
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GCERT અને DI ET 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ GCERT અને DI ET સં થા અને તેના કાય થી પિરિચત 

અને  માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૧.3૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ રાજ્ય 

સરકાર ીના િશક્ષણ િવભાગની GCERT અને DI ET કચેરી અને તેના િવિવધ શૈક્ષિણક પર્ક પો િવષે 

િવગતવાર સમજણ પરૂી પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય 

ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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GCERT 

િવકાસની કર્િમકતાઃ 

• ૧૯૬૨ મા ંરાજ્ય િશક્ષણ ભવન State Institute of Education (SiE) ની શ આત થઈ. 
• ૧૯૮૮મા ં રાજ્ય િશક્ષણ ભવનને (SIE) ગજુરાત શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદ (Gujarat 

Council of Education Research & Training – GCERT)મા ંઅપગેર્ડ કરવામા ંઆ યુ.ં 
• ૧૯૯૮મા ં૧૮૬૦ના સોસાયટી રજી ટર એક્ટ અંતગર્ત કાઉન્સીલ તરીકે રજી ટર કરાવી. 
• દરેક DIETમા ંનીચે મજુબની અલગ કેડર ભરવામા ંઆવી છે. 
• પર્ાચાયર્, િસનીયર લેક્ચરર, લાયબર્ેરીયન, ટેકિનશીયન 

ગજુરાત શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદના કાય ઃ 

• િશક્ષણની તમામ શાખાઓ તેમજ તેમા ંખાસ કરીને પર્ાથિમક િશક્ષણ ક્ષેતર્મા ંસશંોધનો હાથ ધરવા, 
મદદ પ બનવુ,ં પર્ોત્સાહન આપવુ ંઅને સકંલન કરવુ.ં 

• પર્ાથિમક અને માધ્યિમક શાળાઓના િશક્ષકો માટે સેવાકાલીન અને પવૂર્ સેવાકાલીન તાલીમ  

• DIET, CTE (Centre for Teacher Education) અને I.A.S.E. (Institute of Advance Study in Education) ને 
શૈક્ષિણક અને યવ થાપકીય મદદ પરૂી પાડવી. 

• P.T.T.I. (Primary Teacher Training Institute) ને શૈક્ષિણક માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ.ં 
• સં થાના હતેઓુ િસ  કરવાના અનસુધંાને િવિવધ સાિહત્ય વુ ં કે, સદંભર્ સાિહત્ય, મોડ લુ, સામિયક 

તેમજ મખુપતર્ો તૈયાર કરવા અને પર્કાિશત કરવા-પયાર્વરણ િશક્ષણ, દુરવતીર્ િશક્ષણ, િવિશ ટ 
જ િરયાતવાળા બાળકોનુ ંિશક્ષણ તેમજ વ તી િશક્ષણ વા કાયર્કર્મોનુ ંઅમલીકરણ કરવુ.ં 

• િશક્ષણની ગણુવ ા સધુારણા સદંભેર્ S.S.A.M. સાથે સકંલનમા ંરહી કાયર્ કરવુ.ં 
• બી.આર.સી., સી.આર.સી.ને શૈક્ષિણક માગર્દશર્ન અને સહાય પરૂી પાડવી. 
• ભિવ યની માગંને પહ ચી વળવા માટે પર્ાથિમક શાળાઓ તથા પર્િશક્ષણ સં થાઓના અભ્યાસકર્મને 

તાિકર્ક સમીક્ષાને આધારે પનુગર્િઠત કરી નાિવન્યપણૂર્ બનાવવો. 
ગજુરાત શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદમા ંકાયર્રત િવભાગઃ 

• િશક્ષક પર્િશક્ષણ – 

• અભ્યાસકર્મ અને મ ૂ યાકંન –Teacher Education 

• સશંોધન અને નાિવનીકરણ –Curriculum & Evaluation 

• પર્કાશન અને લાયબર્ેરી –Publication & Library 

• ગિણત અને િવ ાન –Maths & Science 

• આયોજન અને યવ થાપન – Planning & Management 
• Information Commnication Technology – ICT 
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• Centre for Teacher Education-Institute of Advances Study in Education CTE – IASE 
• વસતી એકમ – Population Unit 

• વહીવટી અને િહસાબી – Establishment & Account 

પર્ો ક્ટઃ 

• દૂરવતી િશક્ષણ (Distance Mode Education) 

• HELP પર્ો ક્ટ 
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િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનનો પિરચય 

પર્ તાવનાઃ 

 વાતં ય પછી ભારતમા ં િશક્ષણ ક્ષેતેર્ પર્ારંિભક િશક્ષણનુ ં સાવર્તર્ીકરણ એ પાયાનો ઉ ેશ ર ો છે. 

ભારતીય બધંારણની કલમ ૪૫ મજુબ સિંવધાનના આરંભથી દસ વષર્ની મદુતની અંદર તમામ બાળકને 

તેમની ચૌદ વષર્ની વય પરૂી થાય ત્યા ંસદુી મફત અને ફરજીયાત િશક્ષણ આપાવની જોગવાઈ કરવામા ં

આવશે. આ સિંવધાનની જોગવાઈ મજુબ દેશે પર્ારંિભક િશક્ષણ અને અક્ષર ાનમા ન ધપાતર્ પર્ગિત કરી છે. 

આમ છતા ં િશક્ષણના પર્ારંિભક તબક્કામા ંઅધવચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી જનારાઓનુ ંપર્માણ વધ ુર ુ ંહત ુ.ં સાથે 

સાથે છેવાડાના યિક્ત સધુી િશક્ષણ િવ તારી શક્યા નહોતા. આ પિરિ થિતને લઈ મે-૧૯૮૬મા ંસસંદે િશક્ષણ 

અંગની નવી રા ટર્ીય િશક્ષાનીિત (National Policy in Education) અમલમા ંમકૂી. 

 રા ટર્ીય િશક્ષણ નીિત અપનાવી ત્યા સધુી રા ટર્ીય શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિર,દ (NCERT), 

રા ટર્ીય િશક્ષણ આયોજન અને વહીવટ સં થા (NIEPA) અને રાજ્ય શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદ 

(SCERT) વી સં થાઓ ારા જ રાજ્ય અને રા ટર્ીય કક્ષાએ િશક્ષણમા ંસહાય પરૂી પાડવામા ંઆવતી હતી. 

રા ટર્ીય િશક્ષણનીિત ૧૯૮૬મા ં િશક્ષક-પર્િશક્ષણ, િશક્ષણ-પર્િશક્ષણ, સેવાકાલીન અને પવૂર્સેવા ક્ષેતર્ોને મહત્ત્વના 

ગણી િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનોની રચના પર્ાથિમક તરે જ િશક્ષણના ઊધ્વીર્કરણ કરવાના એક 

ભાગ પે કરવામા ંઆવી. 

િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન – ધ્યેય 

• પર્ારંિભક અને પર્ાથિમક િશક્ષણના ક્ષેતર્ોમા ં હાથ ધરાતા કાયર્કર્મો માટે પાયાના તરે શૈક્ષિણક અને 
સાધન પ સહાય પરૂી પાડવી. 

• િજ લાની જ િરયાત પર્માણે િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન પર્ાથિમક િશક્ષણ ક્ષેતેર્ કાયર્ કરશે. 
• સં થા (ડાયટ)ની પોતાની કામગીરીની ઉત્કૃ ટતા માટે સતત પર્યત્ન કરવા. 
• ડાયટ અને પર્ારંિભક અને પર્ાથિમક િશક્ષણના ક્ષેતર્મા ં રા ટર્ીય ધ્યેયો િસ  કરવાની યાપક 

યહૂરચનાનો એક ભાગ બની રહશેે. 
આમ, કાયર્ક્ષમ અને અસરકારક આયોજન અને કામગીરીનો અમલ, સસુવંાદી અને સ નાત્મક સં થાકીય 

વાતાવરણ, વચ્છ અને આકષર્ક કેમ્પસનો િનબાવ વગેરે િજ લામા ંઅન્ય શૈક્ષિણક સં થાઓ માટે આદશર્ પે 

બનવાની અપેક્ષા રહશેે. 

િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન-કામગીરી- 
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 િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનની મખુ્ય કામગીરી રહશેે 

 (૧) તાલીમ (૨) સાધન-સહાય િવ તરણ (૩) સશંોધન 

(૧) તાલીમઃ 

 તાલીમ મખુ્યત્વે બે પર્કારે આપવાની રહશેેઃ 

 (અ) પવૂર્સેવા તાલીમ –  િનધાર્િરત સમયમયાર્દામા ંઆપવાની રહશેે, જ્યારે 

 (બ) સેવાકાલીન તાલીમ – એ િનરંતર તાલીમ રહશેે. 

 વતર્માન સમયની જ િરયાતનો ધ્યાને લઈ સેવાકાલીન તાલીમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ 

સાથે સશંોધનના તારણો આધાિરત (િરસચર્ બેઈઝ) તાલીમ અને િવ તાર આધાિરત (અિરયા બેઝ) તાલીમ 

ડાયટ ારા આયોિજત હોય છે, મા ં લાભાથીર્ જૂથ તરીકે િશક્ષક ઉપરાતં સમાજના સભ્યો, િશક્ષણમા ં

વહીવટકતાર્ઓ, અિધકારી ીઓ અને પદાિધકારી ીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

(૨) સાધન-સહાય િવ તરણઃ 

 પર્ાથિમક િશક્ષણ ક્ષેતેર્ સાધન-સહાય િવ તરણ એ ડાયટની જવાબદારીયકુ્ત કામગીરી બની રહી છે. 

• અભ્યાસકર્મને ધ્યાનમા ંલઈ આયોજનો પરૂા પાડવા. 
• અભ્યાસકર્મ આધાિરત પરૂક સાિહત્ય િનમાર્ણ કરવુ.ં 
• વતર્માન પિરપર્ે યમા ંમ ૂ યાકન યવ થા પરૂી પાડવી. 
• ટેકનીકલી સપોટર્ પરૂો પાડવો, મા ંઓિડયો-િવડીયો, સી.ડી., પર્ોગર્ાિમંગ, ટેકિનકલી મેથડ (િવષયવા) 

વગેરે. 
• િશક્ષણ-પર્િશક્ષણ આધાિરત સાિહત્ય-માગર્દિશર્કા તૈયાર કરવી. 
• સમયાતંરે ગણુવ ા ચકાસણી સબંિંધત િરપોટર્ તૈયાર કરવા. 
• શૈક્ષિણક આયોજન તૈયાર કરવા. 
• શૈક્ષિણક કાયર્કર્મોના ંિરપોટર્ તૈયાર કરવા. 
• ડેટાબેઝ (િજ લાનો) તૈયાર કરવો. 

(૩) સશંોધનઃ 

• િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનો માટે સશંોધન કાયર્એ અગત્યની કામગીરી પરુવાઈ થઈ છે. 
• ડાયટ ફેક ટી ારા સશંોધન હાથ ધવા. 
• પર્ાથિમક ક્ષેતેર્ કાયર્ કરતા િશક્ષકો-િનરીક્ષકો અને અન્ય ટોક હો ડસર્ ારા સશંોધન હાથ ધવા. 
• સશંોધનકાયર્ સબંિંધત માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ.ં 
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• િસિ  સવેર્ક્ષણ કરવા. 
• ક્ષેિતર્ય શૈક્ષિણક સવેર્ક્ષણ કરી જ િરયાતોનો પિરચય મેળવવો. 
• સવેર્ક્ષણ આધારે માઈકર્ો યોજના િનમાર્ણ કરવુ.ં 
• િનરીક્ષણમા ંનવીનતાઓ શોધવી તથા ક્ષેતર્ોમા ંિવ તારવી. 
• સં થાની પિતર્કા, બલુેિટન, સામિયકો પર્િસ  કરવા, તેના લેખો ારા િશક્ષણ ક્ષેતર્ોની માિહતી આપવી. 
• રાજ્ય શૈક્ષિણક સશંોધન અને તાલીમ પિરષદને સામગર્ી િવકાસ, પરીક્ષણ અને મોનીટરીંગ માટે મદદ 

કરવી. 
આમ, પર્ાથિમક િશક્ષણ ક્ષેતેર્ િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનની કામગીરી યાપકપણે િવ તરેલી છે. 

(૧) પવૂર્સેવા િશક્ષણ શાખા (Pre-service Teacher Education-PSTE) : 

 િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનમા ં કુલ સાત શાખાઓ કાયર્રત છે. આ સાતેય શાખાઓના કાય  

એકબીજી શાખાના કાય  સાથે સકંળાયેલા છે. આમ, તમામ શાખાઓના કાય  થકી સમગર્ સં થાનુ ંકાયર્ માળખુ ં

રચાય છે. 

 પવૂર્સેવા િશક્ષણ શાખા િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનની પર્યોગશાળા કહી છે, કારણ કે એ 

સેવાકાલીન િશક્ષકો માટે ડાયટે  કાયર્ કરવાનુ ં છે તે કાયર્ની તાલીમ પવૂર્સેવા િશક્ષણ લેતા ં િશક્ષકોને પણ 

આપવાની છે. ડાયટના િવ તતૃ ક્ષેતર્ોના કાયર્નો અનભુવ આ િશક્ષકોને આપવાનો છે. આ શાખાના અધ્યાપકોને 

તેમના િવષયના િવષય ાનની સાથે ડાયટની દરેક શાખાના કાયર્નુ ંમહત્ત્વ અને કાયર્ની માિહતી આપવાની 

છે, ની ભિવ યમા ંસેવાકાલીન િશક્ષક તરીકે તે શાખાને ઉપયોગી થઈ શકે. 

કાયર્ પરેખાઃ 

• કેન્દર્વતીર્ શાખા તરીકે સેવા આપવી. 
• સશંોધન અને અભ્યાસકર્મની સામગર્ી તૈયાર કરવી. 
• અધ્યાપન પર્વિૃ ઓમા ંટેકિનકલ સપોટર્ મેળવવો. 
• શીખવા-શીખવવાની િવિવધ પ િતઓ િવકસાવવી. 
• સં થા (ડાયટ)ની અન્ય શાખાઓની પર્વિૃ ઓનો ખ્યાલ મેળવવો. 
• િશક્ષણ સામગર્ીની જાળવણી કરવી તથા તેનો મહ મ ઉપયોગ કરવો. 
• સહપાઠયકર્મ પર્વિૃ ઓ િવકસાવવી તથા તેનો લાભ પર્િશક્ષણાથીર્ઓને આપવો. 
• પર્િશક્ષણાથીર્ઓમા ંમ ૂ યાકંન, પરીક્ષણ, સશંોધન કાયાર્નભુવ અંતગર્ત સકં પનાઓ પ ટ થાય તેવા 

પર્યત્ન કરવા. 
• શાખાનુ ંવાિષર્ક આયોજન તૈયાર કરવુ ંતથા સમગર્ વષર્ દરિમયાન થયેલ (શાખા ારા) પર્વિૃ નો 

અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
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આમ, પવૂર્સેવા િશક્ષણ શાખા ડાયટની પર્યોગશાળા છે,  ડાયટે  કાય  િશક્ષણક્ષેતર્મા ંકરવાના છે, 

તેને તેના વ પે સં થામા ંઆ શાખાએ કરવાના છે. 

(૨) કાયાર્નભુવ શાખા (Work Experience – W.E.) : 

 િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનોની સાત શાખાઓમા ંબીજી મહત્ત્વની શાખા કાયાર્નભુવ શાખા છે. 

બાળકોના સવાર્ંગી િવકાસમા ંમાનિસક િકર્યાઓ સાથે શારીિરક કામ પણ જ રી છે. કાયાર્નભુવમા ંવ તઓુનુ ં

િનમાર્ણ ારા ઉપા ન શારીિરક કામ અને શીખવાની કિરયા તર્ણેયનો સગંમ થાય છે. િવ ાથીર્ સમાજમા ંરહ ે

છે, નાનપણથી સમાજોપયોગી ઉત્પાદક કાયર્મા ંપર્વ ૃ  થાય તે જ રી છે. વ તઓુનુ ં િનમાર્ણ કરતા ંકલાત્મક 

અિભરુિચ તથા કૌશ યો ખીલે છે. 

શાખાના કાય ઃ 

• ક્ષેતર્ોની પસદંગી તથા તેને અનુ પ કાયાર્નભુવની પર્વિૃ ઓ િવકસાવવી. 
• અન્ય શાખાઓ સાથે સકંલન સાધવુ.ં 
• સં થાકીય કાય ની દેખભાળ રાખવી. 
• સં થાના કમર્ચારીઓ, સેવાકીય યિક્તઓ, તાલીમાથીર્ઓને પર્ોત્સાહન પરુુ પાડવુ.ં 
• સં થાના મકાન, િવ તાર-માગ , મેદાન, લોન-બગીચો વગેરેની વચ્છતા, ફિનર્ચર, ભૌિતક 

સિુવધાઓની દેખભાળ રાખવી. 
• થાિનક પયાર્વરણમાથંી ઉપલબ્ધ થઈ શકે તેવી સાધના સામગર્ી આદાિરત સાધોનુ ંટી.એલ.એમ.નુ ં

િનમાર્મ કરવુ.ં 
• શાળા કક્ષાએ કરવાની પર્વિૃ ઓ અને સાધન િનમાર્ણ અ પ ખચર્મા ંતૈયાર કરવાની કાળજી રાખવી. 
• વષર્ દરિમયાન કરવાની થતી પર્વિૃ ઓનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
• કાયાર્નભુવ અંતગર્ત કરવાની થતી પર્વિૃ ઓ માટે માગર્દિશર્કા તૈયાર કરવી. 
• પર્િશક્ષણાથીર્ઓ તથા સેવાકાલીન િશક્ષકો ારા તૈયાર કરેલ સાધો – ટી.એલ.એમ.નુ ંજીવનમા ંપર્દર્શન 

ગોઠવવુ.ં 
(૪) સેવા અંતગર્ત કાયર્કર્મો, ક્ષેિતર્ય આંતરિકર્યા અને નાવીન્ય સકંલન શાખાઃ (IFIC) 

In-Service Programme, Field, Interaction and Innovation Co-ordination Branch 

 આઈ.એફ.આઈ.સી. શાખા િજ લામા ંક્ષેિતર્ય કાયર્કર્મો સાથે સકંળાયેલી છે, નો યાપખબૂ જ િવ તતૃ 

છે. સમગર્ વષર્ દરિમયાન સં થા ારા થનાર ક્ષેિતર્ય સેવાકાલીન કાયર્કર્મોની જવાબદારી આ શાખા સભંાળે છે. 

ના કાય  નીચે મજુબ  જોઈએ. 
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શાખાના કાય ઃ 

• સેવાકાલીન પર્િશક્ષણ યોજના તૈયાર કરવી અને સકંલન કરવુ.ં 
• કેન્દર્વતીર્ શાખા તરીકે સચંાલન સેવા આપવી. મખુ્ય િશક્ષકો તથા િશક્ષકોના પર્િશક્ષણ કાયર્કર્મો 

આયોિજત કરવા, જ્યારે િવષયાગં કોઈપણ શાખા સાથે સબંધં ધરાવતો ન હોય ત્યારે તે અંગેનુ ંકાયર્ 
આ શાખાએ હાથ ધરવુ.ં 

• િજ લામા ં પર્ારંિભક િશક્ષકોની તાલીમ જ િરયાતો િનધાર્િરત કરી તાલીમ કાયર્કર્મોનુ ં આયોજન 
અમલીકરણ કરવુ.ં 

• િજ લામા ંસં થાના સેવાકાલીન વાિષર્ક કાયર્કર્મો તૈયાર કરવા, અન્ય શાખાઓને મદદ કરવી. 
• દૂરવતીર્ િશક્ષણ કાયર્કર્મોની િજ લામા ંઅસરકારકતા વધે તે મજુબના પર્યાસ કરવા. 
• સેવાકાલીન તાલીમ કાયર્કર્મો માટે સાધન પ િરસોસર્ પસર્નના સં કરણ કાયર્કર્મ કરવા. 
• સેવાકાલીન તાલીમ કાયર્કર્મો માટે સગન પે િરસોસર્ પસર્નના સં કરણ કાયર્કર્મ કરવા. 
• સેવાકાલીન શૈક્ષિણક કાયર્કર્મોની ગણુવ ા અને અસરકારકતાનુ ંમ ૂ યાકંન કરવુ ંઅને દેખરેખ રાખવી 

તથા તેમા ંસતત સધુારણા કરવા પર્યત્નો કરવા. 
• તાલીમ અંતગર્ત તૈયાર કરવામા ંઆવેલ મિુદર્ત શૈક્ષિણક સાિહત્યની વહેંચણીક કરવી. 
• ક્ષેિતર્ય કાયર્-સશંોધન પર્વિૃ ઓનુ ંસકંલન કરવુ ંઅને તેના પિરણામોનો ફેલાવો કરવો. 
• િનયતકાલીન (િ માિસક-િતર્માિસક) સમાચારપતર્ તથા સં થાનુ ંમખુપતર્ બહાર પાડી િજ લાની તમામ 

શૈક્ષિણક સં થાઓને મોકલવુ.ં 
• ડાયટમા ંહાથ ધરાતા િકર્યાત્મક સશંોધનોનુ ંસકંલન કરવુ ંતથા તેના તારણોનો ફેલાવો કરવો. 
• ક્ષેતર્મા ંઆંતરિકર્યા ારા શૈક્ષિણક અનભુવ, નાિવન્ય તથા પર્ગિત અંગેની જાણાકરી પર્ાપ્ત કરવી. 
• ક્ષેતર્ને શૈક્ષિણક તથા યવહાિરક માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ.ં 
• ક્ષેતર્મા ંલાભાથીર્ઓની િવગતો મેળવી-યાદી તૈયાર કરવી. દા.ત. ધોરણ૧ થી પના િશક્ષકો, ધોરણ-૬-

૮ના િશક્ષકો િવષયવાર, ધોરણવાર, લાયકાતવાર િશક્ષકોની િવગતો પર્ાપ્ત કરવી. 
• કેવા પર્કારની તાલીમની જ ર છે, તેની િવગતો પર્ાપ્ત કરવી. 

 
(૫) પાઠયપુ તક સામગર્ી િવકાસ અને મ ૂ યાકંન (CMDE) : 

Curriculam Material Development and Evaluation Branch 

 સી.એમ.ડી.ઈ. શાખા ડાયટની તમામ શાખાઓ સાથે વણાયેલી શાખા છે. કાયાર્નભુવ શાખા અને ઈ.ટી. 

શાખા આ શાખાની પરૂક શાખાઓ છે. સં થાની બાકીની શાખાઓને અભ્યાસકર્મ, પરુક સાિહત્ય, શૈક્ષિણક 

સાધનો અને મ ૂ યાકંન કસોટીઓ ારા મદદ કરી વધ ુમજબતુ કરવાની છે. 

શાખાના મખુ્ય કાય ઃ 

• થાિનક પયાર્વરણને અનુ પ નવા િશક્ષણ એકમોનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 
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• અિતપછાત-િવિભ  બોલી ધરાવતા િવ તારના બાળકો માટે થાિનક ભાષામા ંસાિહત્ય િનમાર્ણ કરવુ.ં 
• સતત અને સવર્ગર્ાહી મ ૂ યાકંન માટે તકિનક સહાય અને માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ.ં 
• મ ૂ યાકંન માટે સાધન-સાિહત્ય મોડ લુ, પર્ નબેંક અને પર્ાપ્ત પરીક્ષણ યોજના તૈયાર કરવી. 
• િજ લામા ંસશંોધન િવભાગ માટે જ રી સામગર્ી તૈયાર કરવામા ંમદદ કરવી. 
• િજ લાની થાિનક જ િરયાત આધાિરત અભ્યાસકર્મ, સાિહત્યનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 
• કસોટી, પર્ બેંક, માપન, મ ૂ યાકંન, િનદાન કસોટીઓ, ઉપચારાત્મક કાયર્કર્મો માટે માગર્દશર્ક િસ ાતં 

વગેરે સબંિંધત શાખાઓ, સં થાઓ, તજ ો, િશક્ષકો-પર્િશક્ષકોનો સહયોગ લઈ િવકાસ કરવો, િનમાર્ણ 
કરવુ.ં 

• િનરંતર અને અશાલેય િશક્ષણ માટે ઉપયુર્ક્ત િવકાસ કામોમા ંિજ લા સશંાધન એકમને મદદ પ થવુ.ં 
• પર્ાથિમક શાળાઓમા ંશીખનારાઓની િસિ ની આકારણી માટે નમનૂા આધાિરત કસોટીઓ હાથ ધરવી. 
• શીખનારા માટે મ ૂ યાકંનની િવ સનીય અને અિધકૃત પ િત દાખલ કરવામા ંમદદ કરવી. 
• ડાયટના અન્ય બધા જ કાયર્ર્મો, પર્વ ૃિ્ ઓમા ંઅભ્યાસકર્મ સામગર્ી િવકાસ અને મ ૂ યાકંનને લગતી 

માિહતી પરૂી પાડવી. 
• સતત અને સવર્ગર્ાહી મ ૂ યાકંન માટેની આધિુનક પ િતઓ િવકસાવવી. 
• સમયાતંરે સમયની માગં મજુબ અભ્યાસકર્મોમા ંફેરબદલી કરવી. 
• પાઠયકર્મ તથા પાઠયપુ તક િવ લેષણ કરવુ.ં 

(૬) શૈક્ષિણક પર્યોગ શાખા (Educational Technology Branch) : 

 આ શાખા ારા થયેલ પર્વિૃ ઓ ારા બાળકોની શીખવાની પર્િકર્યાને વેગ મળે છે. બાળકોની પર્વિૃ ને 

િવકસાવે છે. શૈક્ષિણક સાધનોની મદદથી આપેલ િશક્ષણ વધ ુઈિન્દર્જન્ય હોવાથી બાળકોમા ંધારણશિક્ત વધે 

છે અને િશક્ષણ રસમય બને છે. 

શાખાના કાય ઃ 

• ડાયટ ફેક ટી, સાધન પ યિક્તઓના સહયોગથી િશક્ષણને લગતા િવિવધ િવષયક્ષેતર્ો માટે 
અસરકારક અને ઓછી િકંમતના શૈક્ષિણક સાધનો વા ં કે આલેખ, આકૃિત, નમનૂાઓ, ફોટોગર્ાફ, 
લાઈડ, વણટેપ, નાટયલેખન વગેરે િવકસાવવા. 

• વૈકિ પક અને અશાલેય િશક્ષણ માટે િશક્ષણમા ં ઉપયોગી સાધનો િવકસાવવામા ં િજ લા સશંાધન 
એકમને મદદ કરવી. 

• ભવનના બધા જ દૃ ય- ા ય સાધનો, કમ્પ્યટુર પર્યોગશાળા, શૈક્ષિણક સાધનો, િફ મ પર્ો ક્ટર, દ ય-
ા ય કેસેટ વગેરે સાધનોની જાળવણી કરવી. 

• શૈક્ષિણક દ ય કાયર્કર્મો માટે નજીકની પર્સારણ સં થાઓનો સપંકર્ કરી શૈક્ષિણક કાયર્કર્મો પર્સાિરત 
કરાવવા. 

• િજ લામા ંયોજાતા દૂર તી િશક્ષણ કાયર્કર્મો ઉપયોગલક્ષી બને તે માટે િશક્ષકોને ટેકિનકલી માગર્દશર્ન 
આપવુ.ં 
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• સરળ, ઓછા ખચર્વાળા શૈક્ષિણક સાધનોનો િવકાસ અને અસરકારક ઉપયોગ કરવો. 
• ટેકિનકલ (કેસેટ, સીડી) શૈક્ષિણક સાધનોના િવકાસ િનમાર્ણ માટે કાયર્શાળાનુ ંઆયોજન અને સચંાલન 

કરવુ.ં 
• ભવનના બધા જ કાયર્કર્મો-પર્વિૃ ઓમા ંશૈક્ષિણક પર્ૌ ોિગકીને લગતી માિહતી પરૂી પાડવી. 
• વતર્માન સમયમા ં બહોળા ટેકિનકલ યવહારને યવહારુ બનાવવા િશક્ષકોને માગર્દશર્ન-તાલીમ 

આપવી. 
(૭) આયોજન અને યવ થાપન શાખા (Planning and Management Branch) : 

 િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનના િવિવધ શૈક્ષિણક કાયર્કર્મોના આયોજન અને વાિષર્ક કાયર્કર્મોના 

અહવેાલ િન પણ માટે આયોજન અને યવ થાપન શાખા કેન્દર્વતીર્ શાખા તરીકે કાયર્ કરે છે. તમામ 

શાખાઓના સકંલનમા ંરહી શાખા પોતાની ફરજો બજાવે છે,  અંતગર્ત શાખાના હતેઓુ નીચે મજુબ છે 

હતેઃુ 

• િજ લાની શૈક્ષિણક આંકડાકીય િવગતો પર્િસ  કરવી, અને જણાવવી. 
• ડાયટની અન્ય શાખાઓ સાથે સકંલનમા ંરહી માગર્દશર્ન પરંુુ પાડવુ.ં 
• સં થાના વાિષર્ક-પચંવષીર્ય યોજનાઓ માટેની પવૂર્તૈયારી વ પે અન્ય સં થાઓનુ ંસકંલન કરવુ.ં 
• મ ૂ યાકંન સબંિંધત પિરણામો િજ લાની વહીવટી કચેરી સધુી મકૂવો. 
• કાયર્કર્મ સલાહકાર સિમિત અને સકંલન સિમિતના સભ્યોની સાથે સકંલનમા ંરહી સં થાના કાય થી 

વાકેફ કરવા. 
• સશંોધન આધાિરત િવ તાર ઓળખવા અને હાથ ધરવાલાયક સશંોધનોનુ ંિદશાિનદેર્શન કરવુ.ં 
• સી.આર.સી., બી.આર.સી. કો-ઓિડર્નેટરના કાય નુ ંિનદશર્ન કરવુ.ં 

કાય ઃ 

• િજ લાની શૈક્ષિણક આંકડાકીય માિહતી તૈયાર કરવી, સતત સધુારવી. 
• િજ લાની અન્ય શૈક્ષિણક સં થાઓના સકંલનમા ંરહી સં થાની પર્વિૃ ઓ કાય નુ ંઆદાનપર્દાન કરવુ.ં 
• સં થાનુ ંમાિસક-વાિષર્ક અને પચંવષીર્ય આયોજન તૈયાર કરવુ.ં 
• સં થામા ંકાયર્કર્મ સલાહકાર સિમિત તથા સકંલન સિમિતની બેઠકો બોલાવી તેની ન ધ રાકવી. 
• સં થાના શૈક્ષિણક કાયર્કર્મોના અહવેાલ  તે શાળા પાસેથી મેળવી પર્િસ  કરવા. 
• િકર્યાત્મક સશંોધન માટેના િવ તાર અને જ િરયાત જાણ િવષય િનધાર્રણ કરવુ.ં 
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GI ET અને દૂરવતીર્ િશક્ષણ 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ GIET-સં થા અને દૂરવતીર્ િશક્ષણના સરકાર ીના 

પર્ક પથી માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ દૂરવતીર્ 

િશક્ષણની સકં પના તથા રાજ્ય સરકાર ીની GI ET કચેરી અને તેના િવિવધ શૈક્ષિણક પર્ક પો િવષે 

િવગતવાર સમજણ પરૂી પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય 

ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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હતેઓુ – 

(૧) દૂરવતીર્ િશક્ષણ -  

• રાજયના તમામ સરકારી પર્ાથિમક શાળાઓના ધોરણ પ થી ૭ ના તમામ બાળકો દૂરવતીર્ િશક્ષણના 

માધ્ યમથી િવષયવ  તનુુ ં ાન મેળવે.  

• િવ ાન અને ટેકનોલોજી, ગિણત, અને અંગેર્જી િવષયના    િવિશ  ટ િશક્ષણનો રાજયના િવ ાથીર્ઓ 

લાભ મેળવે.  

• િવ ાન અને ટેકનોલોજીના માધ્ યમ ારા દૂરવતીર્ િશક્ષણ  પર્િકર્યાથી માિહતગાર થાય. 

• કિઠન િવષયોના િશક્ષણમા ંસમગર્ રાજયમા ંએકસતૂર્તા  જળવાય. 

• પર્ાયોિગક અને પર્વિૃ લક્ષી િનદશર્ન ારા િવષયવ  તનુુ ં ાન મેળવે.  

•  થાિનક કક્ષાએ યોગ્ ય શૈક્ષિણક  સાધન સામગર્ી (Teaching learning material)ની મયાર્દા દૂર થાય. 

•  જુદા-જુદા િવષય િશક્ષણની િવિવધ પધ્ધિતઓ અને પર્યિુકતઓથી રાજયના િશક્ષકો વાકેફ થાય. 

•  િશક્ષણની પર્િકર્યાને વધ ુ અસરકારક બનાવવાનો  

 અનભુવ મેળવે. 

(ર) બાળકોનો શૈક્ષિણક પર્વાસ – 

• રાજયના અંતરીયાળ િવ  તારના બાળકોનો શૈક્ષિણક પર્વાસ ારા શૈક્ષિણક ાનમા ંવધારો થાય.  

• િવ ાન પર્ત્ યે અિભ િચ જાગતૃ થાય.  

• બાળકોમા ંવૈ ાિનક અિભગમ કેળવાય.  

લ  યજૂથ –  

• રાજયની તમામ સરકારી પર્ાથિમક શાળાઓના ધોરણ પ થી ૭ ના િવ ાથીર્ઓ 

• રાજયની તમામ સરકારી પર્ાથિમક શાળાઓના ધોરણ પ થી ૭ ના િશક્ષકો  

કાયકર્મની મખુ્ ય પરેખા  -  

•  બાયસેગમા ંજીવતં વગર્િશક્ષણનુ ંઆયોજન  
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•  જીવતં વગર્િશક્ષણનુ ંરાજય  યાપી પર્સારણ  

•  દરરોજ તર્ણ તાસનુ ં આયોજન  

• િવ ાન અને ટેકનોલોજી, ગિણત અને અંગેર્જી િવષયનો એક-એક તાસ  

•  ધો. પ-૬-૭ નો એક-એક તાસ  

• એક તાસ ૪૦ િમિનટનો  

• ઉ મ િશક્ષકોની પસદંગી અને તેઓ ારા િશક્ષણકાયર્ 

•  વષર્મા ંકુલ ૧પ૦ િદવસ કાયર્કર્મોનુ ંપર્સારણ  

• એજયસેુટની એક ચેનલનો પર્ાથિમક િશક્ષણ માટે ઉપયોગ 

• દરરોજ રાજયના જુદી-જુદી શાળાઓમાથંી આશરે ૧૦૦ ટલા િવ ાથીર્ઓને ગાધંીનગર લાવવા (ધો. 

પ-૬-૭ ના ં સરખા પર્માણમા ંસખં્ યા)  

શૈક્ષિણક પર્વાસ અને એકસપોઝર – 

• અંતરીયાળ િવ  તારના િવ ાથીર્ઓને ગાધંીનગર અને    અમદાવાદની વૈ ાિનક સં  થાઓની મલુાકાત 

કરાવવી.  

• િવ ાથીર્ઓ િવ ાન અને ટેકનોલોજીના અગર્ મક્ષેતર્ો વાકે અંતિરક્ષ િવ ાન, ચદંર્યાન િમશન, રોકેટ 

અને ઉપગર્હ િવષે જાણે.  

• િવ ાન અને ટેકનોલોજીના અભ્ યાસ અથેર્ સાયન્ સ િસટીની મલુાકાત કરાવવી.  

• ગાધંીનગરના પર્ાકૃિતક  થળો વાકે ઇન્ દર્ોડાપાકર્ , પિુનતવન, પયાર્વરણ િશક્ષણ કેન્ દર્ ની મલુાકાત ારા 

પયાર્વરણ પર્ત્ યે જાગતૃ કરવા.  

• અક્ષરધામ અને સતર્ દરિમયાન િવધાનસભાની મલુાકાત કરાવી દેશની સાં  કૃિ તક ધરોહર અને 

શાસન  યવ  થાથી પિરિચત કરવા.  

•  બાળકોને જીવતં વગર્ખડં કે નુ ંપર્સારણ રાજય  તરથી થાય છે તેના ભાગ બનાવી બાળકોમા ં

વૈ ાિનક અિભગમ કેળવવો.  

• દર વષેર્ શૈક્ષિણક પર્વાસ  
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•  રાજયની આશરે ૧પ૦ શાળાના િવ ાથીર્ઓનો પર્વાસ  

•  તર્ણ થી ચાર િદવસનો પર્વાસ  

•  પર્થમ િદવસ - ગામથી ગાધંીનગર - રાિતર્ રોકાણ  

•  બીજો િદવસ – બાયસેગમા ંજીવતં વગર્મા ંહાજરી અને  

                        બાયસેગની મલુાકાત, બપોર પછી    

                        અક્ષરધામ, ઇન્ દર્ોડાપાકર્ , પિુનતવનની મલુાકાત   

•  તર્ીજો િદવસ – સવારે સાયન્ સ િસટીની મલુાકાત  

                        સતર્ ચાલ ુહોય ત્ યારે િવધાનસભા મલુાકાત 

• પોતાના ગામ તરફ પરત 
  

િશક્ષક પસદંગી  યહૂ રચના    

િજ  લા કક્ષાએ  ધોરણ-િવષયવાર િશક્ષક પસદંગી માટે વકર્શોપ  

       (િશક્ષક પસદંગી માટેના નીચે મજુબના માપદંડો) 

-  િજ  લા કોર કિમિટની રચના  

-  બાળકેન્ દર્ી જનરલ નોલેજ કસોટી  

-  િવષયવ  ત ુઅને પધ્ ધિતની કસોટી  

-  પાઠિનદશર્ન 

  

િજ  લામા ંપસદંગી પામેલ િશક્ષક ની રાજય કક્ષાએ પસદંગી  

-  જૂથચચાર્ 

-  પાઠિનદશર્ન 

રાજયકક્ષાએ પસદંગી પામેલ િશક્ષક ની તાલીમ (િવષય િન  ણાતં ારા)  
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Distance mode learning 

અઠવાિડક આયોજન 

 

કર્મ ધોરણ  િવષય  તાસની સખં્ યા  

1  6  

  ગિણત 2  

   િવ ાન અને ટેક્નોલોજી 2  

  અંગેર્જી  1  

2  7  

  ગિણત  1  

  િવ ાન અને ટેક્નોલોજી 2  

  અંગેર્જી  2  

3  8 

  ગિણત  2  

  િવ ાન અને ટેક્નોલોજી 1  

  અંગેર્જી  2  
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ધોરણ અને િવષયનુ ંઆયોજન 

તાસ  

કર્મ 

ધોરણ  

િવષય 

સોમ  મગંળ બધુ  ગરુુ શકુર્ 

1  6  ગિણત  

િવ ાન 

અને 

ટેકનોલોજી 

અંગેર્જી  ગિણત  

િવ ાન 

અને 

ટેકનોલોજી 

2  7  

િવ ાન 

અને 

ટેકનોલોજી 

અંગેર્જી ગિણત  

િવ ાન 

અને 

ટેકનોલોજી  

અંગેર્જી 

3  8  અંગેર્જી ગિણત  

િવ ાન 

અને 

ટેકનોલોજી  

અંગેર્જી ગિણત  

 

વષર્વાર ભાગ લેનારની માિહતી 

કર્મ  વષર્ શાળાઓની 
સખં્યા 

િવધ્યાથીર્ઓની 
સખં્યા 

િશક્ષકોની 
સખં્યા 

તજ ોની 
સખં્યા 

૧ ૨૦૦૯-૧૦ ૧૨ ૧૦૧૦  ૪૮ ૪૮ 

૨ ૨૦૧૦-૧૧ ૭૭ ૬૨૭૧ ૩૪૦ ૨૪૦ 

૩ ૧૦૧૧-૧૨ ૮૨ ૬૫૩૭ ૩૮૦ ૨૬૦ 

૪ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૮૭ - -  
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પર્ ા અિભગમ 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ પર્ ા અિભગમના િશક્ષણ િવભાગના પર્ક પથી માિહતગાર 

થશે અને અિભગમના મખુ્ય ઉદેશયોને ઓળખી શકશે. 

 સમય: ૧.૦૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ પર્ ા અિભગમ, 

તેના િવિવધ આયામો અને પર્ ા અિભગમના કેળવણીમા ંમહત્વ િવષે િવગતવાર સમજણ પરૂી પાડશે. 

સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી 

તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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પર્ ા અિભગમ 
આપલે પર્ ોના બ ેિવભાગમા ંઆપલે સચૂના અનસુાર જવાબ ન ધો. 
   

  આપણા 
ધોરણ ૧-૨ 
ના વગર્મા ં
અત્યારે આવુ ં
થઇ ર ુ ં છે. 
હા કે ના 

આપણા 
ધોરણ ૧-૨ 
ના વગર્મા ં
આવુ ં થવુ ં
જોઇએ. હા કે 
ના 

૧. દરેક બાળકન ેશીખવા માટે પરૂતો સમય આપી શકાય છે ?   

૨. વગર્મા ંગેરહાજર રહતેા બાળક માટે પરૂક િશક્ષણની યવ થા છે ?   

૩. િશક્ષકની મદદ વગર વગર્મા ંજૂથ-પર્વિુ  કરાવી શકાય ?   

૪. રસ - િચ મજુબની પર્વિુ મા ંબાળકન ે યિક્તગત પસદંગીન ેઅવકાશ 
છે ? 

  

૫. શકૈ્ષિણક સાધનોનો દરેક બાળક યિક્તગત રીત ે જ િરયાતના સમય ે
ઉપયોગ કરી શકે છે ? 

  

૬. વગર્મા ંશીખવેલ િવષયવ ત ુએક જ સમયે દરેક બાળક શીખી જાય છે?   

૭. હાલની વગર્િશક્ષણ પ િતમા ં રો  રોજ દરેક બાળકનુ ં મ ૂ યાકંન કરી 
શકાય છે ? 

  

૮. એક જ પ િતએ શીખવાથી દરેક બાળકન ેઆવડી જાય છે ?   

૯. વગર્મા ંિવશેષ જ િરયાતવાળા બાળકો પર્ત્યે પરૂત ુ ંધ્યાન અપાય છે?   

૧૦. વગર્મા ંરો  રોજ દરેક બાળકની િસિ ન ેપર્ોત્સાિહત કરવાની તક છે?   

૧૧. ઝડપી શીખી જનાર બાળક અન્ય બાળકને તનેા ંશકૈ્ષિણક કાયર્મા ંમદદ 
કરે છે ? 

  

૧૨. બહુિવધ પર્િતભા ધરાવતા બાળકન ે વતતંર્ રીત ેિવકસવાની તક છે?   

૧૩. બાળકમા ંરહી જતી કચાશની પતૂર્તા કરવાનો અવકાશ છે ?   

૧૪. બાળકન ેદફતરમા ંભારમાથંી મકુ્ત કરાવી શકાય છે ?   

૧૫. કા.પા. ની મદદ વગર્ િશક્ષણ કાયર્ શક્ય છે ?   
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િવઘાથીર્ઓના સવાગઁી િવકાસ માટે શાળા િશક્ષણમા ંકે વગર્ િશક્ષણમા ંએકિવધ અિભગમોનો િશક્ષક ઉપયોગ 

કરતો ર ો છે.  ક્યારેક િશક્ષકકેન્દર્ી, બાળકેન્દર્ી કે પાઠયપુ તકકેન્દર્ી હોય છે. સમગર્યતા વગર્ના તમામ 

બાળકોને કેન્દર્મા ંરાખીને, વગર્ખડંકેન્દર્ી કે પાઠયપુ તકકેન્દર્ી હોય છે. સમગર્યતા વગર્ના તમામ બાળકોને 

કેન્દર્મા ંરાખીને, તેમની વૈયિક્તક િભ તાને ધ્યાનમા ંલઇને, તેમની ક્ષમતા-ગિતને આધારે િશક્ષણ આપવાનુ ં

હમેંશ મુ કેલ ર ુ ંછે. િશક્ષણિવદો અને િશક્ષકો એવા અિભગમની શોધમા ંહોય છે. મા ંવગર્મા ંતમામ 

બાળકોને િશક્ષણ પર્િક્રયામા ંજોડી શકાય, તેમની શૈક્ષિણક િસિ ઓનુ ં યિક્તગત માપન થઇ શકે. આ તમામ 

આવ યકતાને ઉપકારક બને એવો અિભગમ એટલે પર્ ા. 

પર્ ા એ જૂથ આધાિરત પર્વિુ  ારા મળેવવાનો એવો અિભગમ છે કે મા ં વિનિમર્ત અધ્યયન સામગર્ીના 
િનમાર્ણ અને ઉપયોગ ારા િવઘાથીર્ઓ સહપાઠી િશક્ષણ વડે પોતાની ગિત-ક્ષમતા અનસુાર આનદંદાયી િશક્ષણ 
મળેવ ેછે અને મળેવેલ િશક્ષણનુ ંિવઘાથીર્ઓ તમેજ િશક્ષક મ ૂ યાકંન કરે છે. આ અિભગમની શૈક્ષિણક પર્િક્રયા ભાર 
વગરના ભણતર સાથ ેસકંળાયલેી છે. 

પર્ ા અિભગમના મખુ્ય મુ ાઓની સમજ આ પર્માણે છે. 
 

પર્વિૃ  ારા ાન 
પર્ ા એ "પર્વિુ   ારા ાન' પર્ાપ્ત કરવાનો અિભગમ છે. આ અિભગમમા ંહતેલુક્ષી પર્વિુ  કેન્દર્મા ંછે. 

બાળકન ે પર્વિુ  કરવી ગમ ે છે. બાળક પર્વિુ ના માધ્યમથી શીખે છે. આ અિભગમમા ં બાળકો ભાર વગર, 
પર્વિુ લક્ષી િશક્ષણ ારા આનદંદાયી િશક્ષણ મળેવ ેછે. 

જૂથ આધાિરત િશક્ષણ 
આ અિભગમમા ં િવઘાથીર્ઓના તર પર્માણ ેછ જૂથ બનાવવામા ંઆવ ે છે. પરંપરાગત વગર્ િશક્ષણમા ં

વગર્ના તમામ બાળકોન ે િશક્ષક એક સાથ ે િશક્ષણ આપે છે. (અહીં િશક્ષક દરેક જૂથન ેતનેી જ િરયાત પર્માણે 
િશક્ષણ-માગર્દશર્ન આપ ેછે.) આ અિભગમમા ં િવઘાથીર્ઓન ેછ જૂથમા ં િવભાજીત કરવામા ંઆવ ેછે. તનેા નામ આ 
પર્માણ ેછે. (૧) િશક્ષક સમથર્ન જૂથ (૨) આંિશક િશક્ષક સમથર્ન જૂથ (૩) સાથી સહાયક જૂથ (િપયર પુ લિનર્ગ) 
(૪) આિશંક સાથી સહાયક જૂથ (૫) વ અધ્યયન જૂય (૬) મ ૂ યાકંન જૂથ. િવભાજન વગર્ના િવઘાથીર્ઓની 
સખં્યાન ેઆધારે નિહ, બાળકની શીખવાની ક્ષમતાન ેઆધારે થશ.ે 

વગર્ખડંની િવિશ ટ કાયર્પર્ણાલી 
"પર્ ા' વગર્ખડંના સચંાલન માટે વગર્િશક્ષક સામાન્ય વગર્ખડં કરતા અલગ જ પર્કારની વગર્ યવ થા 

અપનાવશ.ે કલાસ મ મેનેજમને્ટ એ આ અિભગમની મહત્ત્વની બાબત છે. બઠેક યવ થા અંતગર્ત જૂથ પર્માણે 
િવઘાથીર્ઓન ેતમેના કાડર્ પર્માણ ેજૂથમા ં િશક્ષક બાળકોની સાથે નીચે બસેીન ેપર્વિુ  કરાવશ.ે િશક્ષક િવઘાથીર્ઓની 
બઠેક યવ થા એવી રીત ેગોઠવશ ેકે થી દરેક જૂથના તમામ િવઘાથીર્ઓ પર અવલોકન અન ેિનયમન કરી શકે. 
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પર્ ા અધ્યયન-અધ્યાપન સામગર્ી 
આ અિભગમમા ંિશક્ષક િવષયવ ત ુઆધાિરત સહાયક અથવા પરૂક અધ્યયન-અધ્યાપન સામગર્ીનુ ંિનમાર્ણ 

કરશ.ે મા ં ન ેત ેધોરણ-િવષયના કાડર્ વગર્ના કોનર્રમા ંગોઠવશ.ે માથંી િવઘાથીર્ તનેા કાડર્ લઇ  ત ેજૂથમા ં
બસેી િશક્ષણ મળેવશ.ે વગર્િશક્ષકે જ રી સહાયક સામગર્ી વગર્ખડંમા ં ઉપલબ્ધ રાખવી. થી િશક્ષક બહુ તરીય 
િશક્ષણ માટેની સામગર્ી બનાવવાની તેમજ ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા પર્ાપ્ત કરે છે. 

સહપાઠી િશક્ષણ 
િવઘાથીર્ઓ આ અિભગમમા ંપોતાની ગિતએ શીખ ેછે. જૂથમા ંઅન્ય િવઘાથીર્ઓ સાથ ેઆંતરિક્રયા કરીન ે

શીખ ેછે. અિભગમમા ં િપઉર પુ લિનર્ગ સહપાઠી િશક્ષણ સૌથી મહત્ત્વનુ ંપાસુ ંછે. િવઘાથીર્ઓ પર પર સહયોગથી 
િશક્ષણ પર્ાપ્ત કરે છે. િવઘાથીર્ઓ અન્ય િવઘાથીર્ઓ સાથ ેઆત્મીયતા કેળવ ે છે. તેઓની મદદ કરવાની ભાવના 
િવકસ ેછે. બાળક જાત ેશીખતુ ંથાય છે. તેથી તનેો આત્મિવ ાસ વધ ેછે. વગર્ના તમામ બાળકો સાથ ેકામ કરવાની 
તક મળતા સમહૂ ભાવનાનો િવકાસ થાય છે. આ અિભગમમા ં િવિવધ તરવાળા બાળકોન ેશીખવા માટેની સમાન 
તક મળે છે. 

  

મ ૂ યાકંન 
પર્ ા અિભગમમા ં પરંપરાગત મ ૂ યાકંન અન ે પરીક્ષા પ િત રહશે ે નિહ. આ અિભગમમા ં એક 

માઇલ ટોનના અંત ે નવા માઇલ ટોનમા ં પર્વેશતા િવઘાથીર્નુ ં પર્ગિતમાન એ એક પર્કારનુ ં મ ૂ યાકંન છે.  ત ે
ધોરણના તમામ માઇલ ટોન પરૂા કરનાર િવઘાથીર્ વગર્ બઢતી પામે છે. કોઇપણ િવઘાથીર્ કોઇપણ તબકે્ક નાપાસ 
ગણાતો નથી. આ અિભગમમા ં િવઘાથીર્ પોતાની ક્ષમતા અન ેગિત અનસુાર િશક્ષણ મેળવીને આગળ વધે છે. 
િવઘાથીર્ઓએ જ રી શકૈ્ષિણક િસિ  મળેવી કે નિહ, તેનુ ંમ ૂ યાકંન કરી શકાય છે. તમેજ પોતાના કાયર્, સાધન 
સામગર્ી તથા પ િતનુ ં વમ ૂ યાકંન કરી તમેા ં સધુારણા લાવવાની ક્ષમતા પર્ાપ્ત કરી શકાય છે. આમ, આ 
અિભગમમા ં િવઘાથીર્ િશક્ષક પોતાની િસિ ઓનો ક્યાસ મળેવી શકે છે. તદુપરાતં િવઘાથીર્ની પર્ગિતનો અહવેાલ 
વાલીન ેપહ ચાડી શકાય છે. 

આમ પર્ ા અિભગમ એ વગર્ િશક્ષણના ક્ષેતર્ ેપિરવતર્ન લાવનારો અિભગમ છે.  િશક્ષક અન ેિવઘાથીર્ઓ 
માટે આશીવાર્દ સમાન છે. 

પર્ ા અિભગમના હતેઓુ 

• પર્ત્યકે બાળક પોતાની ગિત મજુબ િશક્ષણ મળેવવાની તક મળેવ.ે 
• ભાર વગરના પર્વિૃ લક્ષી, આનદંદાયી િશક્ષણની તક પર્ાપ્ત કરે. 
• પર્ત્યકે બાળક ગણુવ ાશીલ િશક્ષણ મળેવી તનેી ક્ષમતા િવકિસત કરે. 
• બાળકો જ રી શકૈ્ષિણક િસિ  પર્ાપ્ત કરી શક્યા કે નિહ તેનુ ંમ ૂ યાકંન કરે. 
• પોતાના કાયર્ અન ેસાધન સામગર્ી તથા પ િતઓનુ ં વમ ૂ યાકંન કરે અન ેતમેા ંસધુારણા કરવાની 

ક્ષમતા પર્ાપ્ત કરે. 
• બહુ તરીય િશક્ષણ માટેની સામગર્ી િનમાર્ણ કરે તથા તનેો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા પર્ાપ્ત કરે. 
• બાળકો એક બીજાના સહયોગથી િશક્ષણ મેળવ.ે 
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• િવશષે જ િરયાતવાળા બાળકોન ેપરૂતો સમય અન ેતક મળે. 
• િવિવધ તરના બાળકોન ેશીખવાની સમાન તક મળે. 
• બાળકની પર્ત્યેક તબકે્ક થતી પર્ગિતથી વાલી, િશક્ષક અન ેબાળક પોત ેપણ માિહતગાર રહ.ે 

આ પર્વિૃતઓના આધારે િવઘાથીર્ઓ કેવી રીતે શીખે છે તેની ન ધ કરવો. 
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િશક્ષકની ભિૂમકા 

 

• માઇલ ટોનના ૦ કાડર્થી શ  કરી, પવૂર્ ાનની ચકાસણી કરી િવઘાથીર્ની ક્ષમતા જાણવી. િવઘાથીર્ની 
ક્ષમતાની ન ધ મ ૂ યાકંનપતર્કમા ંકરી, બાળકન ેક્યા માઇલ ટોન તરફ લઇ જવો છે ત ેનક્કી કરવુ.ં 
• જૂથ બનાવવા (ધોરણ ૧ અન ેધોરણ ૨ નો િમ  સમહૂ) 
• જૂથ યવ થાનુ ંકરી િનયમન કરવુ.ં 
• છાબડી, લડેર, મ ૂ યાકંન સામગર્ી યોગ્ય થાન ેમકૂવી. 
• આપલે સામગર્ીનો યથાયોગ્ય સચૂના અનસુાર ઉપયોગ કરવો અન ેકરાવવો. 
• જ ર પડે ત્યા ં થાિમક પયાર્વરણન ે ધ્યાન ેલઇ આસપાસની સામગર્ીનો (મતુર્વ તઓુ) ઉપયોગ 

કરવો. 
• જૂથ ૧ મા ંજાત ેઉપિ થત રહવે ુ ંતમેજ તમામ જૂથ (જૂથ ૨ થી ૬) પર નજર રાખવી. ફેિસિલટેટર 

તરીકેની ભિૂમકા ભજવવી. 
• સતત સવર્ગર્ાહી મ ૂ યાકંન કરી તનેી ન ધ અનુ પ પતર્કમા ંકરતા રહવે ુ.ં 
• સમદુાય તમેજ વાલીઓના સહયોગ મળેવવો. 
• નતૂન અિભગમો અપનાવવા. 
• ધોરણ ૧ અન ેધોરણ ૨ ના બાળકોનુ ંિમ  જૂથ બનાવી વગર્ રિજ ટર તયૈાર કરવુ.ં 
• તમામ િવઘાથીર્ઓન ે૦ કાડર્થી શ આત કરી તપાસવા, મ ૂ યાકન જ્યા ંઅટકે છે ત્યાથંી આગળના 

માઇલ ટોન તરબ ્લર જવો. 
• છાબડી પર્માણે બઠેક યવ થા તથા કાડર્ના પર્તીકોથી માિહતગાર કરવા. 
• પર્ાપ્ત સામગર્ી તથા બાળકોએ તયૈાર કરેલા નમનૂાની યોગ્ય ગોઠવણી કરવી. 
• વકર્બકુમા ંન ધલેી બાબતોન ેતરત તપાસી િવઘાથીર્ઓન ેત ેઅંતગર્ત માગર્દશર્ન આપવુ.ં 
• મ ૂ યાકંન દરિમયાન જો િવઘાથીર્ઓની કચાશ જોવા મળે ત ેમુ ાઓની ઉપચારાત્મક કાયર્ કરવુ.ં  
•  િવઘાથીર્ઓ માઇલ ટોન િસ  કરે તનેી પર્ગિતમાપનમા ંન ધ કરી તેન ેઆગળના માઇલ ટોનનુ ં

કાડર્ લવેા જણાવવુ.ં 
• સમયપતર્ક અનસુાર પર્વિૃ  તથા િવષયો લેવા અન ે તને ે િવષય અનસુાર અલગ અલગ 

વગર્ખડંમા ંમોકલવા. 
• િશક્ષક બાળકે લાવલે કાડર્ સમજાવશ ેતથા બાળકની આગળની પર્વિૃ નો પર્ારંભ કરાવશ.ે 
• અિનયિમત કે સતત ગેરહાજર રહતેા િવઘાથીર્ઓના વાલીનો સપંકર્ કરી િવઘાથીર્ઓન ે િનયિમત 

કરવા. 
• લો લનર્ર તેમજ િવકલાગં િવઘાથીર્ પર્ત્ય ેિવશષે ધ્યાન આપવુ.ં 
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મખુ્ય િશક્ષકની ભિૂમકા 

વગર્કક્ષાએ 
• મખુ્ય િશક્ષકે પવૂર્ગર્હ રાખ્યા િસવાય, િશક્ષણન ે સમિપર્ત, ઉત્સાહી અન ે હકારાત્મક વલણ 

ધરાવતા િશક્ષકની િનમણ ૂકં કરવી. 
• મખુ્ય િશક્ષકે દરરોજ પર્ ા વગર્ની મલુાકાત લઇ, પર્ ા િશક્ષકન ેપર્ોત્સાિહત કરવા.ં 
• શાળાના વગ  પકૈી પર્ ા વગર્ની તમામ ભૌિતક સિુવધાઓ પણૂર્ થાય, તનેી યવ થા કરવી. 
• બાળકો માટે બઠેક યવ થામા ંજ રી સામગર્ી પરૂી પાડવી. 
• િશક્ષકન ેટીએલએમ િનમાર્ણ કરવામા ંનાણાનંી જ ર હોય તો શાળા િવકાસ ગર્ાન્ટનો જ િરયાત 

મજુબ ઉપયોગ કરે. 
• જ ર જણાય ત્યા ંટીએલએમ િનમાર્ણ રચના અન ેઉપયોગ અંગે જ રી માગર્દશર્ન આપશ.ે 
• દર માસ ેબાળકોના પર્ગિત િરપોટર્નુ ંઅવલોકન કરશે એ િશક્ષકન ેજ ર જણાય ત્યા ંમાગર્દશર્ન 

અન ેપર્ોત્સાિહત કરશ.ે 
• વગર્ખડંમા ંપર્ોબઇલ / પોટર્બિેલયોનુ ંઅવલોકન કરી જ રી માગર્દશર્ન આપશ.ે 

શાળા કક્ષાએ 
• મખુ્ય િશક્ષક વાલી અન ે િશક્ષકોન ે "પર્ ા' અિભગમ પર્ત્ય ે િવ ાસમા ંલશે ેઅન ેમાગર્દશર્ન અને 

જ રી સચૂનાઓ આપશ.ે 
• "પર્ ા' અિભગમ એ કોઇ એક િશક્ષક પરૂતો ન રહતેા,ં સમગર્ શાળાનો અિભગમ બની રહ ેએવો 

માહોલ ઊભો કરવાનો રહશે.ે 
• સિમિતઓની મીિટંગ દરિમયાન વાલીઓન ેપર્ ા અિભગમથી વાકેફ કરશ.ે 
• સતત ગેરહાજર રહતેા ં બાળકોના ં વાલીઓનો સપંકર્ કરી, બાળકો શાળામા ં હાજર રહ ે તવેુ ં

વાતાવરણ િનમાર્ણ કરવુ.ં 
• પર્ ા િશક્ષકને શક્ય હોય ત્યા ંસધુી સિમિતઓ અથવા વહીવટી બાબતોથી દૂર રાખશ ેઅને પર્ ા 

િશક્ષક વગર્મા ંવધ ુસમય રોકાય એ બાબતનુ ંધ્યાન રાખશ.ે 
• મખુ્ય િશક્ષકે મોનીટરીંગની ભિૂમકા ભજવવાની છે. પર્ ા િશક્ષકે પર્ેમ, હૂફં અન ેમાગર્દશર્ન પરૂા 

પાડવાના છે. 
• મખુ્ય િશક્ષક પર્ ા અિભગમથી સપંણૂર્ વાકેફ હોવો જોઇએ. 
• મખુ્ય િશક્ષક પર્ ા અિભગમ પર્ત્ય ેહકારાત્મક વલણ હોવુ ંજોઇએ. પર્ ા સદંભર્ િશક્ષકન ેમ ૂઝંવતા 

પર્ ોનુ ંિનરાકરણ લાવવાની શિક્ત િવકસાવવી. 
• શાળાના અન્ય િશક્ષકોન ેપણ પર્ ા અિભગમ પર્ત્ય ેજાગળત કરવા. 
• શાળાના િડ પ્લનેો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તનેુ ંિનરીક્ષણ રાખશ.ે 
• વાલી મીિટંગમા ંબાળકોના પર્ોબઇલ / પોટર્બિેલયોની માસમા ંએકાદવાર ચચાર્ કરવી જોઇએ. 
• પર્ ા નોટનો અભ્યાસ કરી ત ેસદંભેર્ જ રી સચૂનાઓ અન ેમાગર્દશર્ન આપશ.ે 
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સી.આર.સી. કો-ઓિડર્નેટરની ભિૂમકા 

વગર્કક્ષાએ 
• સી.આર.સી. કો-ઓિડર્નટેરે દર અઠવાિડય ેપર્ ા શાળાની િવિઝટ કરવી. 
• િવિઝટ દરિમયાન સી.આર.સી. કો-ઓિડર્નટેરે મોનીટર તરીકે નિહ પરંત ુમોટીવટેર તરીકે કાયર્ 

કરવુ.ં 
•  ત ેવગર્મા ંઓછામા ંઓછી ૩૦ િમિનટ બાળકો - િશક્ષક સાથ ેબસેીને દરેક પર્િકર્યામા ંભાગ લવેો 

જોઇએ. 
• પર્ ા વગર્ખડંનુ ંભૌિતક તથા પર્ ા ટમીર્નોલોજી અનભુવોન ેિનમાર્ણ કરવામા ંમદદ કરવી. 
• સ ૂ મ અવલોકન ારા ક્યા બાળકો પોતાની ગિતથી આગળ વધતા નથી ત ેશોધી િશક્ષક સાથ ે

મળી યોગ્ય ઉપચારાત્મક કાયર્ કરવુ.ં 
• અન્ય શાળામા ંમળેલી િસિ નુ ંશિેરંગ કરી  ત ેશાળાનો પર્ ા િશક્ષકન ેમોટીવટે કરવો. 
• વગર્મા ંપરૂતી સામગર્ી મળી રહ ેત ેમાટે યવ થા કરવી. 
• દર માસ ેબાળકોન ેપર્ગિત િરપોટર્ની ન ધ રાખવી તથા ત ેઅનસુધંાન ેજ રી કાયર્વાહી કરવી. 
• િશક્ષક ફેિસિલલટેર બનવા માટે પર્રેણા આપવી. 
• વગર્મા ંપર્ોબઇલ / પોટર્બિેલયો ચકે કરતા ંરહી, યોગ્ય માગર્દશર્ન આપવુ ં િડ પ્લે બોડર્નો યોગ્ય 

ઉપયોગ થાય ત ેજોવુ.ં 

શાળા કક્ષાએ 
• આચાયર્ સાથ ેમળી પર્ ા વગર્ની યોગ્ય પસદંગી કરાવવી. જ્યા ંહવા ઉજાસ પરૂતા હોય તથા વગર્ 

ભૌિતક રીત ેપર્ ા વગર્ તરીકે િવકસાવી શકાય. 
• આચાયર્ન ેઅિભગમ પર્ત્ય ેપોઝીટીવ બનાવી સમગર્ અિભગમનો ખ્યાલ આપવો. 
• આચાયર્ન ેપર્ ા વગર્ િશક્ષકો માટે િબ્સિલલેટર બનવા માટે પરૂતી પર્રેણા અન ેમાગર્દશર્ન આપવુ.ં 
• પર્ ા વગર્ િશક્ષકની કામગીરીની માિહતી આચાયર્ન ેસમજાવી અન્ય કોઇ કામગીરી તેન ેન સ પવા 

સમજાવવા. 
• શાળાના અન્ય િશક્ષકોન ેપણ પર્ ા અિભગમની સમજૂતી આપવી તથા પર્ ા અિભગમ સમગર્ 

શાળાનો છે તેમ વાતાવરણ િનમાર્ણ કરવા પર્યત્નો કરવા. 
• િવિવધ સિમિતઓની બઠેકમા ં અિભગમની જાણકારી કોમ્યિુનટી મોિબલાઇઝશેન કરવુ,ં થી 

સમાજ તરબ્થી પરૂતો સહકાર મળે. 

ક્લ ટર કક્ષાએ 
• સી.આર.સી. મીિટંગમા ંપર્ ા અિભગમનો ખ્યાલ આપવો. 
• પર્ ા શાળામા ંજ રી સાિહત્ય માટે જ રી સચૂનાઓ આપવી. પર્ ા િશક્ષકોની એક્સપોઝર િવિઝટ 

કરી મોટીવટેર તરીકેની કામગીરી કરવી. 
• સી.આર.સી કક્ષાએ ઉકેલાતી ન હોય તવેી સમ યાઓ માટે બી.આર.સી., બી.આર.પી., ટી.ટી.ન ે

જ્ણ કરશ ેતથા યોગ્ય કાયર્વાહી કરશ.ે 
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• પર્ ા વગર્ની પર્ગિતનુ ંિરપ ટીંગ કરશ.ે 
• બી.આર.સી. કક્ષાએથી મળતી સચૂનાઓ તથા સાિહત્ય  ત ેકક્ષાએ યોગ્ય અમલવાહી કરવી. 

બી.આર.સી. કો-ઓિડર્નેટરની ભિૂમકા 
• પોતાના બ્લોકમા ંચાલતા પર્ ા વગ ની મલુાકાત લઇ, સતત પર્રેણા, પર્ોત્સાહન પરૂા ંપાડવા. 
• બ્લોકના વગ ની આંકડાકીય માિહતી રાખવી. 
• રાજ્ય, િડ ટર્ીક કોર ટીમ સાથ ેસકંલનમા ંરહી િશક્ષકોન ેમાગર્દશર્ન આપવુ.ં 

પર્ ા અિભગમ અન્વયે બી.આર.પી. ની ભિૂમકા 
• પર્ ા અિભગમથી સપંણૂર્ વાકેફ થવુ.ં 
• પર્ ા અિભગમની સદંભેર્ તાલકુાની તમામ શાળાની માિહતી બી.આર.પી. પાસે હોવી જોઇએ. 
• મિહનામા ંતાલકુાની તમામ શાળાની મલુાકાત બર્િજયાત લેવી. 
• મલુાકાતના િદવસે પર્ ાના તમામ વગ નુ ંબર્િજયાત અવલોકન કરવુ.ં 
• બી.આર.પી. એ માગર્દશર્ક છે, અિધકારીની રીતે નિહ પણ માગર્દશર્ન પર્ેરકની રીતે તે શાળા મલુાકાત લેશે. 
• પોતે લીધેલી શાળાની મલુાકાતનો અઠવાિડક િર યુ ંિજ લામા ંરજૂ કરવો. 
• સચૂનાત્મક બાબતોનુ ં િલિ ટંગ કરી દર અઠવાિડયે તાલકુા / િજ લા મથકેથી આ સમ યાઓનુ ંમાગર્દશર્ન 

(યોગ્ય) મેળવી  તે શાળાને યોગ્ય માગર્દશર્ન આપવુ.ં 
• બ્લોકની તમામ શાળાઓની લેટે ટ, અપડેટ માિહતી બી.આર.પી. પાસે હોવી જોઇએ/રાખવી. 
•  તે િવષયના બી.આર.પી. એ ધોરણ ૧ થી ૮ ના પોતાના િવષયનુ ંકન્ટેન, તમામનો અભ્યાસ કરી લેવો. 
• તમામ એકમો, ક્ષમતાઓ, િવધાનો અને તેની િસિ  અથેર્ કરવાના થતા કામો / કાય  / પર્યાસોની ન ધ 

તેઓ પાસે હોવી જોઇએ. 
• તાલકુામા ં  તે િવષય િન ણાત બી.આર.પી. એ બ્લોક આપવાની તાલીમો અંગેની તૈયારી અને એક્સપટર્ 

તરીકેની ભિૂમકા ભજવવાની રહશેે. 
• માસમા ંઓછામા ંઓછા ૧૮ િદવસ શાળાઓની મલુાકાત લેવાની રહશેે. 
•  શાળાની મલુાકાત લીધેલા હોય તેનો િડટેઇલ િરપોટર્ બ્લોક રજૂ કરવાનો રહશેે. 
• માિસક મીિટંગમા ંહાજરી આપવાની રહશેે. 
• બી.આર.પી.  િવષયમા ંિનમાયેલા છે તે િવષયો શીખવતા િશક્ષકોની યાદી, તેઓનુ ંકૌશ ય, ખાિસયતો, 

વગેરેની ન ધ બી.આર.પી. પાસે હોવી જોઇએ. 
• પોતાના િવષયમા ંકંઇક નવુ ંઇનોવેશન વીકારવાની અને ઇનોવેશન કરવાની સદા તત્પરતા દાખવતા હોવા 

જોઇએ. 
• પોતાના િવષયમા ંતજ્  તા ધરાવતા િશક્ષકોની યાદી તેની પાસે હોવી જોઇએ. 
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શાળા કક્ષાના સશંોધનો 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ શાળા કક્ષાએથી હાથ ધરાતા સશંોધનો અને તેની 

પર્િવિધઓથી માિહતગાર થશે અને િશક્ષણમા ંસશંોધનની મહત્વની ભિૂમકા અંગે પાયાની જાણકારી 

મેળવશે. 

 સમય: ૧.૦૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ શાળા કક્ષાએથી 

હાથ ધરાતા સશંોધનો અને તેની પર્િવિધઓથી તથા િશક્ષણમા ંસશંોધનના મહત્વની ભિૂમકા અંગે  

િવગતવાર સમજણ પરૂી પાડશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય 

ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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શાળા કક્ષાના સશંોધનો 

શાળા કક્ષાએ િવધિવધ પર્કારના સશંોધનો હાથ ધરી શકાય છે, સરકાર ી અને ઘણી વખત 

NGOના માધ્યમથી આ સશંોધનો હાથ ધરાતા હોય છે.  

શાળા કક્ષાએ થતા ંસશંોધન 

સશંોધન સશંોધક સં થા  યાપ 

ગણુોત્સવ સરકાર ી/િશક્ષણ િવભાગ તમામ પર્ાથિમક શાળા 
ગેપ સરકાર ી/GCERT સેમ્પલ સવેર્ 
કલૂ ગેર્ડેશન સવેર્ સરકાર ી/GCERT તમામ પર્ાથિમક શાળા 
નેશનલ એિચવમેન્ટ 
સવેર્ 

સરકાર ી/NCERT સેમ્પલ સવેર્ 

ASER NGO સેમ્પલ સવેર્ 
કોહાટર્ ટડી સરકાર ી/GCERT સેમ્પલ સવેર્ 

 

      ગણુોત્સવ 

પર્ાથિમક િશક્ષણની ગણુવ ા સધુારણા બાબતે.... 

• િશક્ષકો અને લોકોમા ંજાગતૃતા લાવવી.  
• શાળા અને િશક્ષકોની કામગીરીનુ ંમ ૂ  યાકંન અને ગેર્િડગં .  
• વગર્ખડંના શૈક્ષિણક કાયર્ને ગણુવ ા સભર બનાવવુ.ં  
• શાળાની શૈક્ષિણક સલંગ્ ન પર્વિૃ ઓ અને માળખાકીય સિુવધાઓના   ઉપયોગનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવુ.ં  

 

શાળા મ ૂ  યાકંન 

અિધકારી ીઓ  ારા  

• શૈક્ષિણક મ ૂ  યાકંન  

• િશક્ષણ સલંગ્ન પર્વિૃ ઓનુ ંમ ૂ યાકંન  

• ભૌિતક સિુવધાઓની જાળવણી અને ઉપયોગનુ ંમ ૂ યાકંન  

કમ્ પ્ યટુર ારા  
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• િશક્ષક, આચાયર્, શાળાને ગેર્ડ     

• શાળાના સમગર્ મ ૂ યાકંનમા ં૭૦ ટકા ભાર શૈક્ષિણક અને ૩૦ ટકા ભાર િબન શૈક્ષિણક પર્વિૃ ઓ  

• સીઆરસી, બીઆરસી અને કેળવણી િનરીક્ષક ીઓનુ ંમ ૂ યાકંન  

શૈક્ષિણક મ ૂ યાકંન 

• ધોરણ-૩ થી ૭ ના િવ ાથીર્ઓનુ ંશૈક્ષિણક મ ૂ યાકંન. 

• વાચંન, લેખન અને ગિણતનુ ંમ ૂ યાકંન. 

• નીચેના ધોરણના પાઠયકર્મને આધારે મ ૂ યાકંન.  

• ધોરણ- ૧ અને ર િસવાય તમામ ધોરણ અને  વગર્મા ંદરેક િવ ાથીર્નુ ંમ ૂ યાકંન.  

પર્થમ તબક્કાનુ ંપિરણામ  

(  વ-મ ૂ  યાકંન) રાજય  તરે 

• વાચંન ક્ષમતા  - ૫૪.૮૬%  

• લેખન ક્ષમતા  - ૪૯.૫૨% 

• ભાષા પર્ભતૂ્ વ  - ૫૨.૧૯%  

• ગિણત         - ૫૩.૧૩%  

• એકંદરે ક્ષમતા  - ૫૨.૫૮%  

GAP :  ગેપ 

(Gujarat Achievement at Primary)  = (Gujarat Achievement Profiles) 

ગેપ ેણીના સવેર્ક્ષણો  

• GAP – I      1998-99 
• GAP – II     2000-01 
• GAP – III    2002-03 
• GAP – IV    2004-05 
• GAP – V    2008-09 
• GAP – VI    2011-12 

 

 

 

 

સેમ્પલઃ  
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• રાજ્યના તમામ તાલકુાઓનો સમાવેશ 

• િવષયિદઠ અને વગર્િદઠ ૧૦૦ િવ ાથીર્ઓ. 

• સેમ્પલની ટકાવારી ૨.૨૭ અને ૨.૭૪  

ગેપ સવેર્ક્ષણ શા માટે? 

શાળાની શૈક્ષિણક િસિ ની જાણકારી માટે  

ધોરણવાર         િવષયવાર 

 તાલકુા અને િજ  લાકાએ િવષયવાર કઠીનિબદુઓની તારવણી માટે  

 િવષય આધાિરત િશક્ષક તાલીમ માટે 

ગેપ અન્ વયે પર્ાપ્ત થયેલ શૈક્ષિણક િસિ  

ગેપ 
સીરીઝ 

વષર્ સમાિવ  ટ િજ  લા નમનૂો ધોરણો િવષય  

 

સરેરાશ% 

GAP 1 1998-99 19 32,232 3 to 6 18 48.80 

GAP 2 2000-01 18 96,886 3 to 7 27 49.54 

GAP 3 2002-03 23 1,20,160 3 to 7 21 54.14 

GAP 4 2004-05 23 71,963 5 to 7 21 54.84 

GAP 5 2008-09 25 91,200 3 to 6 20 61,68 

 

NCERT ારા હાથ ધરાયેલ સવેર્ક્ષણ  

• બેઝલાઇન એસેસમેન્ટ સવેર્ (BAS)- વષર્ ૨૦૦૨ થી ૨૦૦૪ દરમ્યાન અમલીકરણ 

• મીડટમર્  એસેસમેન્ટ સવેર્ (MAS)- વષર્ ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૮ દરમ્યાન અમલીકરણ 

• ટમીર્નલ એસેસમેન્ટ સવેર્ (TAS)- વષર્ ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૧ દરમ્યાન અમલીકરણ 

આવરી લેવાયેલ ધોરણોઃ ૩,પ અને ૭ 

• Std.3- ભાષા, ગિણત  

• Std.5- ભાષા, ગિણત, પયાર્વરણ 

• Std.7- ભાષા, સામાજીક િવ ાન, ગિણત અને િવ ાન અને ટેક્નોલોજી  

 

સેમ્પલઃબેઝલાઇન એસેસમેન્ટ સવેર્ (BAS, MAS & TAS) 
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• રાજયના ૧૧ િજ લાઓની પસદંગી  

• િજ લા િદઠ ૩૦ શાળાઓ  

• શાળા િદઠ પ થી ૧પ િવ ાથીર્ઓ. 

• સેમ્પલની ટકાવારી ૦.૩૮%  

શૈક્ષિણક િસ  

બેઝલાઇન એસેસમેન્ટ સવેર્ (BAS) 

િવષય ધોરણ-3 ધોરણ-5 

ભાષા ૫૮.૫૪ ૫૬.૧૮ 

ગિણત ૬૪.૨૪ ૪૮.૩૬ 

પયાર્વરણ - ૫૨.૩૮ 

િવ ાન અને ટેક્નોલૉજી - -

સામાિજક િવ ાન  - -

કુલ ૬૧.૩૯ ૫૨.૩૧ 

     

    મીડટમર્ એસેસમેન્ટ સવેર્ (MAS) 

 

િવષય ધોરણ-3 ધોરણ-5 ધોરણ-7 

ભાષા * ૬૬.૩૦ *

ગિણત * ૫૬.૯૮ *

પયાર્વરણ * ૫૯.૫૬ *

િવ ાન અને ટેક્નોલૉજી * - *

સામાિજક િવ ાન  * - *

કુલ * ૫૯.૯૫ *

*-પિરણામ જાહરે કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 

 

મીડટમર્ એસેસમેંટ સવેર્ 
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રા  ટર્ કક્ષાએ કર્મ રાજ્યો 

૧-૫ પિ મ બગાળ, કણાર્ટક, ગજુરાત, ઝારખડં, િતર્પરુા 

૫-૧૦ ઉ ર પર્દેશ, મહારા  ટર્, તામીલનાડુ, મધ્યપર્દેશ, 

૧૧-૧૫ ઓરી સા, િહમાચલ પર્દેશ, મીઝોરમ, મિણપરુ, 

રાજ થાન 

 

    GCERT ારા હાથ ધરાયેલ સવેર્ક્ષણ  

• ટડૂન્ટ એિચવમેન્ટ પર્ોફાઇલ (SAP-2008) 

•  કલૂ ગેર્ડેશન પર્ો કટ (SGP-2009) 

• આવરી લેવાયેલ ધોરણો, ૪ અને ૭ 

    આવરી લેવાયેલ િવષયોઃ 
• ધોરણ-૪ – ભાષા, ગિણત, પયાર્વરણ  

• ધોરણ-૭ – ગજુરાતી, અંગેર્જી, િહન્દી , ગિણત, સામાજીક િવ ાન, િવ ાન અને ટેક્નોલોજી, વા થ્ય અને શા.િશ.  
    કસોટી પર્કાર અને માળખુ:ં 

• OMR (ઓપ્ટીકલ માકર્ રીડર) આધાિરત કસોટી.  
• સમજશિક્ત અને ઉપયોજન આધિરત પર્ ો.  
•  ધોરણ-૪ની કસોટીમા ંધો. ૨ અને ૩ નો અભ્યાસકર્મ તથા ધો.૪ના પર્થમ સતર્નો અભ્યાસકર્મ.  
• ધોરણ- ૭ ની કસોટીમા ંધો. પ અને ૬ નો અભ્યાસકર્મ તથા ધો.૭ના પર્થમસતર્નો અભ્યાસકર્મ  

     સેમ્પલ  

• રાજ્યની ગજુરાતી માધ્યમની તમામ સરકારી પર્ાથિમક શાળાઓ.  
• ધોરણ ૪ અને ૭ મા ંઅભ્યાસ કરતા તમામ બાળકો.  

     િસિ  

• ધોરણ-4 = 57.92 ટકા (SAP-2008)  

• ધોરણ-4 = 57.08 ટકા (SGP-2009)  

• ધોરણ-7 = 59.48 ટકા (SAP-2008)  

• ધોરણ-7 = 55.60 ટકા (SGP-2009)  

   NGO ારા હાથ ધરાયેલ સવેર્ક્ષણ  

એન્ યઅુલ  ટેટસ ઓફ એજયકેુશન રીપોટર્- ASERRural( ( )-2008)  

• પર્થમ સં  થા ારા આ સવેર્ હાથ ધરાયો  
• રા  ટર્  યાપી સવેર્ 
•  િજ  લાકક્ષાએ જુદી જુદી એન.જી.ઓનો સહયોગ  

રા  ટર્  યાપી અભ્ યાસોની તલુના 
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• બેઝલાઇન એસેસમેન્ટ સવેર્ (BAS), મીડટમર્  એસેસમેન્ટ સવેર્ 
(MAS), ટમીર્નલ એસેસમેન્ટ સવેર્ (TAS) 

      Vs 

• (ASER(Rural)-2008)  
 

એનસીઇઆરટી ારા આયોિજત અસર ારા આયોિજત સવેર્  

-વગર્ખડની પર્િકર્યાનુ ંમ ૂ  યાકંન  

-તમામ સાક્ષરી િવષયોનુ ંમ ૂ  યાકંન  

-શાળા બહાર શૈક્ષિણક પર્િકર્યાનુ ંમ ૂ  યાકંન  

-વાચન,લેખન અને ગણન વા 

પાસાઓંનુ ંમ ૂ  યાકંન  

 

BAS 

MAS 

TAS 

પર્ોબેબલ પર્પોશનેટ સેમ્ પલ 
(પી.પી.એસ.) ના આધારે 
િજ  લાની પસદંગી અને તેને 
આધારે યાદિચ્છક નમનૂા 
પસદંગીને આધારે શાળાની 
પસદંગી  

ASER પર્ોબેબલ પર્પોશનેટ સેમ્ પલ 
(પી.પી.એસ.) ના આધારે 
ગામની પસદંગી અને િવલેજ 
મેપને આધારે ઘરની પસદંગી  

 

  

MAS સમગર્ રાજયની ધોરણ-પની  

  ગજુરાતી િવષયની 
િસિ -63.60%  

  ગિણત િવષયની િસિ -
56.98%  

  પયાર્વરણ  િવષયની 
િસિ -59.56%  

ગજુરાતની શૈક્ષિણક િસિ  
59.95%  દેશમા ંતર્ીજા કર્મે  

ASER મૌિખક તથા ગાિણિતક 
કૌશ યો ચકાસણીને આધારે 

  59.60% િવ ાથીર્ઓ 
વાચંી શકે છે.  

 દેશમા ં રપ મો કર્મ ધરાવે 
છે.  

  જયારે 43.10% 

િવ થીર્ઓ બાદબાકી 
કરી શકે છે.  

 દેશમા ં ર૭ મો કર્મ ધરાવે 
છે.  
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     COHORT STUDY 

OBJECTIVE OF THE COHORT STUDY 

TO ANALYSE THE STUDENT FLOW ANALYSIS, INTERPRETE THE RATE OF 

      PRAMOTION RATE 

     REPEATERS RATE 

     DROP-OUT RATE 

     INPUT-OUTPUT RATIO 

     WASTAGE RATIO  

 

 

શાળાિકય સવેર્ દરિમયાન મખુ્ય િશક્ષકની ભિૂમકા 

• શાળામા ં સવેર્ની કામગીરીથી તમામ િશક્ષકો અને િવ ાથીર્ઓને 
અવગત કરવા  

• િવ ાથીર્ઓને કસોટી માટે પર્ોત્ સાિહત કરવા  
• િવ ાથીર્ઓને િબનજ રી ગભરાય નહી તે માટે માગર્દશર્ન આપવુ ં 

• સવેર્ એજન્સીની િવ સિનયતાની ચકાસણી કરવી  
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શાળા આપિ  યવ થાપન 

 ઉદે ય: તાલીમ સતર્ના અંતે તાલીમાથીર્ઓ શાળા કક્ષાએ આપિ  યવ થાપનના િવિવધ આયામોની 

સમજ કેળવશે અને આપિ  યવ થાપનની િવિવધ  પર્િવિધઓથી માિહતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૩૦ કલાક 

 સામગર્ી: પાવર પોઈન્ટ પેર્ઝન્ટેશન, ચાટર્ પેપર તથા માકર્ર પેન 

 પ િત: સહભાગી યાખ્યાન, જુથ રમતો, જુથ ચચાર્ 

 પર્િકર્યા: આ સતર્ દરમ્યાન તાલીમકાર તાલીમાથીર્ઓના પવૂર્ ાનને ચકાસી ત્યારબાદ શાળા કક્ષાએ 

જ રી તેવી આપિ  યવ થાપનના િવિવધ આયામોની િવગતવાર ચચાર્ કરશે. તાલીમાથીર્ઓને 

આપિ  યવ થાપન અંગેના તમામ પગલાઓથી વાકેફ કરશે. સતર્ દરમ્યાન ખુ લા પર્ ો અને 

ચચાર્ને આમતંર્ણ આપશે તથા યોગ્ય ઉદાહરણોના માધ્યમથી તાલીમાથીર્ઓને િવશેષ માિહતગાર  

કરશે. 

 તાિલમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 ચચાર્/પર્ ો રી અને સમાપન: સમગર્ સતર્ના અંતે સતર્ મ ૂ યાકંન આધાિરત પર્ ો, ક્વીઝ અને ચચાર્ 

ના ંમાધ્યમથી સતર્નુ ંસમાપન કરવુ.ં 
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શાળા આપિ  યવ થાપન 

 (Di sast er Management ) 

 આપિ  મખુ્યત્વે બે િવભાગમા ંવહેંચી શકાય છે. કુદરતી અને બીજી માનવસિ ત. કુદરતી આફતોમા ં

દુ કાળ, પરૂ, ભકંૂપ, રોગચાળો, વાવાઝોડુ ંતથા જગંલની આગ (જગંલમા ંવકૃ્ષોના ંઅથડાવવાવથી લાગતી 

આગ). માનવસિ ત આફતોની યાદી તો ખબૂ લાબંી થઈ શકે. બનેં પર્કારની આફતોને કારણે જાનમાલની 

મોટી ખવુારી થાય છે તથા સામાન્ય યવ થાઓ કથળે છે. ભારત વા િવશાળ દેશમા ં દરેક થળે દરેક 

પર્કારની આફતો માટે આયોજન તૈયાર રાખવુ ંઓ  ંશક્ય બને. આમ છતા ં  તે આફત વખતે તથા ત્યારબાદ 

લેવાના ંપગલાનંી માિહતી ખબૂ ઉપયોગી પરૂવાર થાય છે. 

 આફત કે હોનારત (એક એવી ઘટના છે કે મા ં સામિુહક જાનમાલની હાિન થાય છે. આવી 

ઘટનાઓમા ંવાતાવરણને નકુસાન થવાની સભંાવના ખબૂ રહલેી છે. કુદરતી કે માનવસિ ત આફતો દરમ્યાન 

અસરગર્ તો માટે મોટા પાયે સહાયની જ ર રહ ેછે. કદાચ સરકાર કે અન્ય વૈિચ્છક સં થાઓ સહાય કરવામા ં

દરેક અસરગર્ ત સધુી ન પહ ચી શકે અથવા પહ ચી શકે ત્યા ં સધુીના કટોકટીભયાર્ સમય સજંોગોમા ં

લોકભાગીદારી અને આફતો િવશે સામાન્ય માનવીની આચાયર્ની, િશક્ષકોની, વાલીઓની સમજ અગત્યનો 

ભાગ ભજવે. આપણે િશક્ષક તરીકે આફતોનો સામનો કરવાની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ? બાળકોને કેવી રીતે 

આ માટે તૈયાર કરવા ? વગેરે જોઈએ. 

કુદરતી/માનવસિ ત આપિ મા ંસહકારની જ િરયાત 

 જ્યારે કુદરતી/માનવસિ ત આપિ  આવે છે. ત્યારે બચાવ અને રાહત કામગીરીની શ આતમા ંથોડો 

સમય જતો હોય છે. આમ થવાનુ ંકારણ એ હોય છે કે,  તે આપિ નો યાપ, આપિ ની ગભંીરતા અને 

અસરગર્ ત િવશે માિહતી એકઠી કરી મદદ પહ ચાડવામા ંથોડો સમય લાગે છે. આ ઉપરાતં આપિ  સમયે 

સદેંશા યવહાર, વાહન યવહાર વગેરે ઠપ થઈ ગયેલુ ંહોય છે. તેથી મદદ પહ ચાડવામા ં િવલબં થાય છે. 

આથી તો આસપાસના પયાર્વરણમાથંી જો મદદ મળી રહ ેતો તે સૌથી વધ ુઅસરકારક પરુવાર થાય છે. 

આપિ  આવે છ ત્યારે અત્યતં ઝડપથી આવતી હોય તથા તેની પવૂર્ જાણકારી નહીં હોવાનુ ં કારણે  તે 

આપિ  પહલેા ં તેને માટે તૈયારી થઈ જાય તેવુ ંબની શકતુ ંનથી. આથી આપિ ને પહ ચી વળવા નીચે 

મજુબનુ ંઆયોજન કરવુ ંજોઈએ. 

૧. આપિ ની પવૂર્ તૈયારીઃ (Di sast er Preparedness ) 
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• જ્યારે આપિ  આવે ત્યારે તેની તી  અસરો થાય છે. આ અસરોની તી તા ઘટાડવા માટે પવૂર્ 
તૈયારી કરી શકાય. 
દા.ત. ભકંૂપ થયા બાદ ઘાયલોને પર્ાથિમક સારવાર આપવી પડે. આ માટે પર્ાથિમક સારવાર અંગેનુ ં

ાન મેળવી લેવુ ંપડે અને કીટ સૌ પર્થમ તૈયાર રાખવી પડે. 

• એ જ રીતે આપિ ને કારણે ભોગ બનેલા લોકોની તમામ શક્ય પર્િતિકર્યાઓ માટે લોકોને પહલેથી જ 
તૈયાર કરવા જોઈએ. 

• આપિ  બાબતે સપં ૂર્ણ વૈ ાિનક સમજણ આપવી જોઈએ. થી અફવાઓ વગેરેને કારણે ભયજનક 
િ થિત પેદા ન થાય. 

૨. આપિ  દરમ્યાન કરવાની પર્વ ૃિ્તઃ (Dur i ng D i sast er ) 

 આપિ  દયાર્ન ખોવાયેલા યિક્તઓને શોદવા, ફસાયેલાઓને સલામત થળે પહ ચાડવા પગલા ંલેવા 

જોઈએ. આ સાથે પર્ાથિમક જીવન જ રી ચીજવ તઓુ (ખોરા, પાણી, રહઠેાણ, કપડા)ં ઉપલબ્ધ બનેં તેવુ ં

આયોજન કરવુ ંજોઈએ 

૩. આપિ  બાદ િ થિત સામાન્ય કરવાની પર્વિૃ ઓ (Rest or i ng Normal l aey ) 

 આ પર્વિૃ ઓમા ંપનુઃ થાપન અને પનુઃ વસવાટની પર્વિૃ ઓનો સમાવેશ થાય છે. 

 ગજુરાત રાજ્યને ધ્યાનમા ંરાખીએ તો ૨૦૦૧મા ંથયેલ ભકંૂપથી ભયકંર તારાજી થઈ અત્યાર સધુી આ 

ભકંૂપની માનિસક અસરો માણસોના મનમા ંછે. આપણે કોઈ પણ આપિ  માટે આપિ  િનવારણ માળખ ુશા 

માટે રચવુ ંજોઈએ તેની થોડી િવગતો જોઈશુ.ં ત્યાર બાદ ભકંૂપ વી આપિ મા ંશાળા કક્ષાએ કરવાની 

પર્વિૃ ઓ િવશે જોઈશુ.ં 

શાળા કક્ષાએ આપિ  િનવારણનુ ંમાળખુ ંÐ 

અગત્યઃ 

• આપિ  સમયે િવ ાથીર્ઓ િશક્ષકો અને અન્ય કમર્ચારીનો બચાવ કરવો. 
• આપિ  િનવારણમા ંશાળાગત સશંાદનોનો ઉપયોગ 
• આપિ  વખતે જૂથમા ંકામ કરવાની આદત કેળવવી. 
• આપિ  િનવારણને શાળાના રોજીંદા કાયર્કર્મનો ભાગ બનાવવો. 

આપિ ની બાળકો પર માનિસક અસરો 

• બાળકો ઉંમર કરતા ંનાના ંહોય તેવુ ંવતર્ન કરે. 
• બાળકો મા-બાપથી દૂર રહવેા ન માગેં 
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• બાળક શાળાએ કે બહાર માતાિપતા વગર અચકાય કે બીવે. 
• બાળક આપિ ની બાબતમા ંપછૂપરછ કરે અને મનોમન ભયકંર ક પનાઓ કરે. 
• બાળક જૂથમા ંહળવા મળવાનુ ંટાળે. 
• બાળક ચીિડયુ ંબને. 
• અફવાઓ પર સરળતાથી િવ ાસ મકેુ. 
• નેહીના ંમતૃ્ય ુપાછળ પોતાની જાતને જવાબદાર ગણી પાપ ભાવનાથી પીડાય. 
• આપ્તિત દરમ્યાન અપગં થયેલા ંબાળકો પોતાની સાતે જ આવી દુઘર્ટના શા માટે ? તેમ િવચાયાર્ 

કરે છે. 
આપિ  બાદ શાળાના િવ ાથીર્ઓને િશક્ષક તરીકે આપ કઈ રીતે મદદ પ થઈ શકે ? 

 ભકંૂપ દરમ્યાન એ જોવા મ યુ ં છે કે િશક્ષકને પોતાના ંનકુસાનનો ભલૂી જઈને પણ રાહત કામમા ં

લાગી જવુ ંપડતુ ંહોય છે. વળી વાલીઓ પણ એમ િ◌ચારતા ંહોય છે કે બાળક શાળાએ જતુ ંથશે એટલે બધુ ં

ઠીક થઈ જશે. આ સજંોગોમા ંિશક્ષક પર બેવડી જવાબદારી આવી પડે છે. કોઈ પણ આપિ ના ંભોગ બનેલા 

બાળકો સાથે કામ કરવુ ંજાણીએ છીએ તેટલુ ંસરળ નથી હોત ુ.ં આ સજંોગોને પહ ચી વળવા માટે િશક્ષકોએ 

નીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંરાકવી જોઈએ. 

૧. બાળકોની આપિ  િવશેની સમજણ અને ભાવનાને સમજવાનો પર્યત્ન કરો. 

૨. આપિ  બાદ બાળકોને પોતાની ભાવનાઓને યક્ત કરવા તેમને િચતર્ો કે િનબધં (આપિ  પર) 

લખવા પેર્રણા આપો. દા.ત. ભકંૂપ દરમ્યાન તમારા અનભુવો આવો િનબધં લખવા કહી શકાય. 

૩. બાળકોની કક્ષાને અનુ પ સરળ ભાષામા ંતેમને આપિ  િવશે વૈ ાિનક માિહતી આપો. 

૪. બાળકોને િવ ાસ અપાવો કે તેઓ તમારી સાથે સરુિક્ષત છે. 

૫. શાળા, ઘર કે અન્ય થળોની સલામતી માટેના ં આયોજનમા ં બાળકોને સહભાગી બનાવો. આમ 

કરવાથી બાળકમા ંઆપિ ને પહ ચી વળવાનો િવ ાસ પેદા થશે. 

૬. જ રી લાગે તો બાળકના ંમાથે હાથ ફેરવી કે પશર્ કરી તેની તરફ આત્મીયતા બતાવો. 

૭. વાલીઓને બાળકો માટે સમય આપવાનુ ંસચૂન કરો. 

૮. આપિ  બાદ તરુત શાળાના ં િનયમોનુ ંચુ ત પાલન થાય કે િશ ત જળવાય તેવી અપેક્ષા ન રાખતા ં

બાળકનો િવ ાસ જીતવા પર્યત્ન કરો. 

૯. બાળકોને જવાબદારી ભયાર્ કામ સ પો અન્ય કામ પરુુ થયે તેમના વખાણ કરો. 
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૧૦. વાલીઓ સાથે બાળકોના ંઅસામાન્ય વતર્નની ચચાર્ કરો. આમ કરવા બાળકના ંવતર્નનુ ંઅવલોકન 

કરો. 

૧૧. બાળકને પિરિ થિતનો સાચો િચતાર આપો. થી બદલાતી પિરિ થિતને તેઓ સરળતાથી વીકાર 

શકે. 

શાળા કક્ષાએ આપિ  અંગેની સમજ કઈ રીતે પહ ચાડીશુ ં? 

 કહવેાય છે Precaut i on i s bet t er t han cure     કે આપિ  બાદ તો આપણે યોગ્ય પગલા ંલેવાના ં

જ છે પણ શા માટે ભાિવ પેઢીને આપિ , તેના ંપિરણામો અને િનવારણ અંગે સજાગ ન કરીએ ? િવિવધ 

આપ્તિતઓ અંગેની સમજ શાલા કક્ષા સધુી િવકસે અને બાળક તે પર્ત્યે જાગતૃ બને તે માટે થોડા ંસચૂનો નીચે 

આપ્યા છે. 

૧. બાળકોમા ંઆપ્તિત અંગે જાગિૃત વધારવા  તે િવષય પર િચતર્, િનબધં અન વક્તતૃ્વ પધાર્નુ ં

આયોજન કરવુ.ં 

૨. બાળકો નકશા જોતા ંશીખે તે મહત્વનુ ંછે. ( થી આપિ  બાદ  તે થળ ઓળખી શકે)  આ માટે 

નકશા બનાવવાની હરીફાઈનુ ંઆયોજન કરી શકાય. દા.ત. તમારા ઘરથી શાળા સધુીનો નકશો 

બનાવો. 

૩. બાળકની ક્ષમતા અનસુાર આપિ  િનવારણ માળખાની રચનામા ંબાળકને સહભાગી બનાવે. 

૪. શાળામા ંઆપિ  આવી હોય તેવુ ંવાતાવરણ ઊભુ ંકરી આપિ  િનવારણ માટેના ંઆયોજનનો નમનૂો 

પરૂો પાડો. 

૫. શાળાના વાિષર્ક ઉત્સવમા ં આફત યવ થાપન અંગેના કાયર્કર્મોનો સમાવેશ કરો. દા.ત. નાટક, 

નાટકમા ંઆગ લાગેલા ઘરમાથંી બચાવ કેવી રીતે કરી શકાય તે બતાવવામા ંઆવે. 

૬. આપ્તિત િવશે જાણકારી/િન ણાત યિક્તઓના ંમતં યો ગોઠો. 

૭. શાળાની આપિ  િનવારણ પર્વિૃ ઓમા ંવાલીઓને સહભાગી બનાવવા. 

૮. શાળામા ંઅિગ્નશામકદળ, હોિ પટલ, પોિલસ, એમ્બ્યલુન્સ વગેરેના ંસરનામા ંતથા ફોન નબંરની યાદી 

રાખવી. આપિ  સમયે આ માિહતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની બાળકોને સમજણ આપવી. 

૯. શક્ય હોય તો આપ્તિતમા ંબચાવ કાયર્ થતુ ંહોય તેવી વીિડયો િફ મ બાળકોને બતાવવી. 
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૧૦. બાળકોને ઓળખપતર્નુ ંમહત્વ અને ઘરનુ ંસરનામુ ંતેમજ ફોન નબંર યાદ રાખવાનુ ંશા માટે અગત્યનુ ં

છે તે સમજાવવુ.ં 

૧૧. બાળકોને ટર્ાિફકના નીિત-િનયમો િવશે પણ માિહતી આપો. 

૧૨. પર્ાથિમક સારવારપેટીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેનુ ંિનદશર્ન બાળકો સમક્ષ કરવુ.ં 

૧૩. આપિ  સમયે સાઈરન, બેલ, ઢોલ કે થાળી વગાડી ચેતવણી આપાવ અને અપાયેલી ચેતવણી 

સમજવા બાળકોને તૈયાર કરો. 

૧૪. િવિવધ આપિ  સમયે શુ ંબને છે ? બચાવકાયર્ તથા તેના િનવારણ અંગેના ંપગલા ંઅંગે પર્દશર્ન 

ગોટવી શકાય. 

ભકંૂપ થાય ત્યારે શુ ંધ્યાનમા ંરાખશો ? 

- ભકંૂપ વખથે જો તમે ઘરમા ં હો તો બહાર નીકળી જાઓ, બને તો ખુ લી જગ્યામા ં રહવેા 
પર્યત્ન કરો. 

- બહમુાળી મકાન, ઈલેિક્ટર્કના ંકે ફોનના ંથાભંલાઓ વગેરેથી દૂર રહો. 
- જો ભકંૂપ વખતે તમે ઘરમા ં હો અને બહાર નીકળવાનુ ંશક્ય ન હોય તો ટેબલ કે અન્ય 

મજબતુ આધારની નીચે આશરો લો. જો ટેબલ ન હોય તો મના ંખણૂમા ંજઈને ઉભા રહો. 
- જો આપ ઉંચી ઈમારતમા ંહો અને ભકંૂપ થાય તો સીડી કે લીફ્ટમા ંનીચે ઉતરવાનો પર્યત્ન 

ન કરો. બહમુાળી ઈમારતમા ં સીડી સૌથી નબળો િહ સો છે. મકાનની બહાર 
લોબી/વરંડા/ગેરેલીમા ંન ઉભા રહો. 

આગ લાગે ત્યારે શુ ંધ્યાનમા ંરાખશો ? 

- તાત્કાિલક ફાયરિબર્ગેડને જાણ કરો. 
- આગના ં થળથી દૂર રહો. 
- પર્ાથિમક સારવાર પેટી ઉપલબ્ધ હોય તો દાઝેલા યિક્તઓની સારવાર રો. 
- ગભંીર રીતે દાઝેલાઓને તાત્કાિલક હોિ પટલમા ંખસેડવા એમ્બ્યુ ન્સ બોલાવો. 

પરૂ આવે ત્યારે શુ ંધ્યાનમા ંરાખશો ? 

- ઉંચાઈ પરના મજબતુ થળ પર આશરો લેવો જોઈએ. 
- નગી િકનારાથી દૂર રહવે ુ.ં 
- પરુ આ યા બાદ અજાણ્યા ર તા પર વાહન ચલાવતા ં કે ચાલાત ં ધ્યાન રાખવુ ં કારણ કે 

ગટરોના ંઢાકંણા ંખલૂી ગયા હોય કે રોડમા ંમોટા ખાડા પડયા ંહોય તેમ બને. 
- પરૂના ંસપંકર્મા ંઆવેલી વ તઓુનો િનકાલ કરો. 
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- પરૂના પાણી લાબંો સમય ઘમા ં કે ભ યરામા ંભરાયેલા ન રહ ે તેની કાળજી લો. સમયસર 
પાણી ખાલી કરવા ફાયરિબર્ગેડને કે પરૂ અંગે મ્યિુનિસપાિલટીમા ં ઉભા કરવામા ં આવેલ 
સેલનો સપંકર્ કરો. 

ચચાર્ 

૧. આપિ  બાદ બાળકોને તનાવમકુ્ત કરવા શાળા કક્ષાએ કઈ કઈ પર્વિૃ ઓ કરવી જોઈએ ? 

૨. કોઈપણ આફતને પહ ચી વળવા કેવા પર્કારની પવૂર્ તૈયારી કરવી જોઈએ ? 

૩. ભકંૂપથી ભચવા ક્યા પગલા ભરવા જોઈએ ? 

િશક્ષકે વાચંવા તેમજ વસાવવા વા પુ તકોની યાદી 
૧. તો ો-ચાન    રમણ સોની 
૨. િદવા વપ્ન    િગજુભાર બધેકા 
૩. િશક્ષકો ધમર્ અન ેકમર્   ડૉ મફલાલ પટેલ 
૪. િશક્ષક ઉપિનષદ    બબાભાઇ પટેલ 
૫. વગર્ એ જ વગર્    રાધવજી માધડ 
૬. સાહબે મન ેસાભંળો તો ખરા!  મોહનલાલ પચંાલ 
૭. કેળવણીનો કોયડો   ગાધંીજી 
૮. સબ્ળતાના સોપાન   વામી િવવકેાનદં 
૯. સં કાર ગીતો    ગૌરવ પિબ્લકેશન 
૧૦. િશક્ષક તો જ્યોિતધર્ર   વામી િનિખલે રાનદં 
૧૧. રમતોત્સવ    જીવનતીથર્ કોબા ગાધંીનગર 
૧૨. મોતીચારો    ડૉ આઇ. . િવજળીવાળા 
૧૩. મનનો માળો    ડૉ આઇ. . િવજળીવાળા 
૧૪. સમયના સથવારે    ડૉ આઇ. . િવજળીવાળા 
૧૫. અમળતના ઓડકાર   ડૉ આઇ. . િવજળીવાળા 
૧૬. પર્મેનો પગરવ    ડૉ આઇ. . િવજળીવાળા 
૧૭. શાતં તોમર છદં    રમશે સધંવી 
૧૮. અમી ઝરણા    રમશે સધંવી 
૧૯. કમર્નો િસ ાતં    હીરાભાઇ ઠક્કર્ 
૨૦. ટાઇમ મનેેજમેન્ટ    હસમખુ એલ દવ ે
૨૧. પર્સાદ     મહને્દર્ મેધાણી 
૨૨. િશક્ષણના િસતારા  
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શૈક્ષિણક સામાિયકોની યાદી 

૧. સમણુ ં     મોતીભાઇ પટેલ 
૨. અચલા     મફભાઇ પટેલ 
૩. આિદત્ય િકરણ    હષર્દ પટેલ 
૪. સબરી     નગેન્દર્ િવજય 
૫. િવ ાન દશર્ન    અ ણભાઇ દવે (પર્કાશક રિવકૃપા ટર્ ટ) 
૬. પર્ગિતશીલ િશક્ષણ   પી. જી. પટેલ 
૭. ધરશાળા    જશીબેન નાયક 
૮. સતે ુ
૯. બાલસળિ ટ    પાઠયપુ તક મડંળ 
૧૦. જીવન િશક્ષણ    જી.સી.ઇ.આર.ટી.ચાદંામામા  

૧૧. ઓળખ     ર ાદે પર્કાશન 
૧૨. ાન ગમ્મત    ધિમર્ ઠા શાહ 
૧૩. બાલ િવનોદ    મહને્દર્ શાહ 
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કેટલીક શૈક્ષિણક વેબસાઇટ 

િશક્ષણ ઉપયોગી વેબસાઇટની યાદી બનાવવાનો પર્યાસ કય  છે. મા ંબ્લોગનો પણ સમાવેશ કરવામા ં
આ યો છે. 

1.  http://wikimapia.org િવકીમેપીયા  
2.  ebookpp.com/an/animal-photos આ સાઇટમા ંતમને pdf, doc, ppt 

નો ખજાનો મળશે. સચર્બોક્ષમા ં  
શબ્દ લખો તેની ફાઇલો જોવા મળશે.  

3.  http://aksharanaad.com/category/gujarati-child literature બાળ સાિહત્ય  
4.  http://gujarati.webduniya.com/ 

miscellaneous/kidzzone 
કા ય, વાતાર્, નોલેજ, અમરિચતર્, 
બાળકોના જોક્સ  

5.  http:/shivshiva.wordpress.com મેધધનુ ય 

૧. કોની આંખમા ંશુ?ં 
૨. વાતોિડયો કાચબો 
૩. તર યા પખંી 
૪. જાણવા વુ ં
૫. આપણા ગાધંીબાપ ુ
૬. કોની પાસ ેશુ ંશીખીશુ?ં 
૭. જાણવા વુ ં
૮. આનદંી કાગડો 
૯. મારી મનમોજી મમ્મી 
૧૦. મારંુ નામ છે ખશુી 

6.  http://vishvadeepgujaratisahityasarita.org બાલ- લવાડી 
૧. ટૂંકી વાતાર્ 
૨. બાળકન ેગમતી 
૩. બાળગીત 
૪. વરિચત રચના 
૫. જાણવા વી બાબત 
૬. કા ય 

7.  http://wikisource.org/wiki/category બાલ ગીતો િવિકપીડીયા પર 
8.  http://krishnashray.net.index.php/badsahitya/ballgoti બાલગીતો  
9.  http://gujaratisahityaparishad.com/index/html ગજુરાત સાિહત્ય પિરષદ 
10.  Wikipedia ગજુરાતીમા ંિવિકપીડીયા 
11.  www.sabrasgujarati.com/category/section/children બાળ સબરસ ઇ સાિહત્ય  
12.  http://myzundala.blogspot.in િશક્ષક ી પર્િતકભાઇનો બ્લોગ  
13.  http://malshram.blogspot.in 

heep://malshram.webs.com 
ી પર્તાપભાઇ બારડનો બ્લોગ  
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14.  http://jhaverchandmeghani.com ઝવેરચદં મેધાણી 
15.  http://soelalem.wordpress.com સામાિજક 

હસમખુભાઇ પટેલનો શકૈ્ષિણક 
બ્લોગ 

16.  http://sureshbjani.woardpress.com ગજુરાતી પર્િતભા પિરચય  
17.  http://www.mavjibhai/com માવજીભાઇ.કોમ  
18.  http://rajeshwari.wordpress.com કલરવ બાળકોનો  
19.  http://aksharnaad.com/category/gujarati-child-literature અક્ષરનાદ પર બાળ સાિહત્ય  
20.  http://tahuko.com/audiolitesfortahuko/tadhytabukay.mp3 MP3 બાળવાતાર્ ટહકુો પર 
21.  http://hobbygujari.wprdpress.com હોબી િવ   
22.  http:/www.risuei.ac.jp/kie%7Eakitaoka/index-e.html દૃિ ટભર્મ  
23.  http://gujaratiaarogya.com આરોગ્ય.કોમ  
24.  http://okanha.wordpress.com ભરતભાઇ ચૌહાણનો બ્લોગ 
25.  http://nvndi.blogsopt.in 

http:/site.google.com/site/navdi.school/ 
નવા નદીપાર પર્ાથિમક શાળા 
ગજુરાત રાજ્ય પચંમહાલ િજ લા 
ગોધરા તાલકુાની 'મ તી કી 
પાઠશાલા' નવા નદીસર પર્ાથિમક 
શાળાનો બ્લોગ 
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