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ઋણ સ્િીકાર 

        રાષ્ટ્રની પ્રગશત હતે ુશશક્ષિને વધ ુઅસરકારક અને વેગવતુ ંબનાવવા માટે કાયય કરવુ ં
ખબુ જ જરૂરી છે ત્યારે સમાજ માટે સારંુ કામ કરવાની મહત્વકાકં્ષા દરેક શશક્ષકે રાખવી જોઈએ. કોરોનાના ં
કપરા કાળમા ંજે શશક્ષક શમત્રોએ ખબૂ સારંુ કામ કર્ુું છે, તે કામન ે શશક્ષિ શવભાગના ંતમામ પરરવારજનો 
સધુી પહોંચાડવા માટેનો એક ભગીરથ પ્રયત્ન અહીં કયો છે. આશા છે કે આપ સૌ એને આવકારશો. આ 

સશંોધનમા ં મદદરૂપ થનાર સૌનો  ઋિ સ્વીકાર કરીએ છીએ. ટીંપે ટીંપ ે સરોવર ભરાય તેવી જ રીત ે

પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંઘિા ંબધા ંમહાનભુાવોનો ફાળો રહલેો છે. તે સૌનો હુ ંઅંતઃકરિ પવૂયક આભાર માનુ ંછ.ં 

સશંોધન માટે પ્રેરિાસ્ત્રોત બનવા બદલ અને સશંોધન માટે નાિાકીય મદદ પરૂી પાડવા બદલ 

માન.શનયામક સાહબેશ્રી અને માન. સણચવશ્રી જી.સી.ઇ.આર.ટી, ગાધંીનગરનો ઋિ સ્વીકાર કરંુ છ.ં સતત 

માગયદશયન અને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ જીસીઇઆરટી, ગાધંીનગરના સશંોધન શાખાના ં રીડર ડો. 
મનોજભાઇ કોરડીયા સાહબેનો પિ હૃદયપવૂયક આભાર માનુ ંછ.ં જેઓના માગયદશયન હઠેળ સશંોધનકાયય 
પિૂય થર્ુ ં છે એવા માન. કે.ટી.પોરાણિયા સાહબે, પ્રાચાયયશ્રી- જજલ્લા શશક્ષિ અને તાલીમ ભવન - 

સાબરકાઠંાનો પિ રદલથી આભાર વ્યક્ત કરંુ છ.ં 

સશંોધનમા ંતથા મારહતી એકત્રીકરિમા ંમદદરૂપ બનનાર  નરેન્દ્રકુમાર પટેલ, રમેશભાઈ પટેલ, 

ભાવશુસિંહજી ચૌહાિ, ભાવેશકુમાર પ્રજાપશત, શમતલુકુમાર મકવાિા તથા રહતેશકુમાર પ્રજાપશતનો પિ 

હૃદયપવૂયક આભાર વ્યક્ત કરંુ છ.ં કોરોના મહામારીની આ કપરી પરરસ્સ્થશતમા ં Covid-19ની સલામતી 
ગાઇડલાઇનને અનસુરીને શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ માટે શ્રેષ્ટ્ઠ કામગીરી કરનાર શશક્ષકો અને તેઓને 
માગયદશયન તથા સહયોગ પરૂો પાડનાર આચાયયશ્રીઓનુ ંઋિ પિ સ્વીકારંુ છ.ં 
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                               પ્રકરણ-1 : સમસ્યા પરરચય 

1.1 પ્રસ્તાવના 
1.2 સમસ્યા કથન 

1.3 પારરભાશષક શબ્દોની સમજ 

1.4 અભ્યાસનુ ંમહત્વ 

1.5 અભ્યાસના હતેઓુ 

1.6 અભ્યાસના પ્રશ્નો 
1.7 સશંોધનનુ ંક્ષેત્ર 

1.8 સશંોધનની મયાયદા 
1.1 પ્રસ્તાિના  

કોરોના મહામારીની અસર ધીમે ધીમે હવ ેશશક્ષિ પ્રિાલી (Education System) પર દેખાઈ રહી છે. 

આમ જોવા જઈએ તો કોરોના મહામારીએ તમામ ક્ષતે્રોન ેપોતાના ભરડામા ંલઈ લીધા છે. તેમાનંા ઘિા 
ખરા ક્ષેત્રો ધીમે ધીમે પાટા પર આવી રહ્યા છે. ઘિા ઉદ્યોગ-ધધંાઓ ફરીથી ધમધમવા લાગ્યા છે. પરંત ુહજુ 

પિ ઘિા એવા ક્ષેત્રો અને પ્રવશૃતઓ છે જે કોરોનાના કહરેથી બહાર નથી આવી શકતી તેમાનંી એક છે 

શશક્ષિ વ્યવસ્થા. ભારત સરહત મોટાભાગના ં દેશોમા ં શાળાઓ શરૂ થવા લાગી છે. પરંત ુ વષોથી ચાલી 
આવતી શશક્ષિ પ્રિાલીને ફરીથી એ જ રૂપમા ંજીવતં કરવી અત્યતં મશુ્કેલ છે. 

Covid-19ની શર્ક્ષણ પર થયેલ અસરો. 
અત્યાધશુનક ટેકનોલોજીથી સજ્જ માિસે એવ ુ કલ્પર્ુ ં પિ નહોત ુ ં કે પોતાના ઘરમા ં કેદીની જેમ 

જીવન જીવવુ ંપડશ.ે મગંળ અને ચરં પર પાિી શોધનારા માિસનુ ંપાિી ઈશ્વરે એક વાયરસથી માપી 
લીધુ.ં આ મહામારીથી શશક્ષિમા ંઆમલૂ પરરવતયન આવ્ર્ુ ંછે. 

● પવૂય પ્રાથશમક શવભાગના બાળકોએ હજુ શાળા જ જોઈ નથી. 
● પ્રાથશમક શવભાગના બાળકોએ માડં વાચંવા લખવાનુ ંશરૂ કર્ુું હત ુ.ં પિ લોકડાઉનના લીધ ે

શાળાએ જઈ ન શક્યા તેથી તેમનો પાયો મજબતૂ બની શક્યો નથી. 
● એસ.એસ.સી - એચ.એસ.સી.ના શવદ્યાથીઓ માટે આ અગત્યનુ ંવષય હત ુ.ં તમેન ેજે શશક્ષિ 

શનયશમત મળતુ ંહત ુ ંતે મળી શક્ુ ંનથી. 
● કોલેજના શશક્ષિમા ંપિ ખબૂ નકુસાન થર્ુ ંઅન ેયોગ્ય સમયે પરીક્ષા લઈ શકાઈ નથી. 

જાહરે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા શવદ્યાથીઓને પિ વારે ઘડીએ સમયપત્રક બદલાત ુ ંહોઈ 

હતાશા અનભુવાય છે. 

● ઓનલાઇન શશક્ષિ આપવા માટે શશક્ષિ શવભાગ ેપ્રયત્ન કરવો પડયો. 
 

શવશ્વ આજે એવા ભરડામા ંફસાઈ ચકૂ્ુ ંછે જેની કલ્પના માિસે ક્યારેય કરી નહોતી. મગંળ અન ે

ચરં ઉપર પાિી છે કે નહીં તે શોધનારો માિસ, બીજા ગ્રહો પર હવા છે કે નહીં તે શોધવા મથતો માિસ 
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આજે ધરતી પર જ ઓસ્ક્સજન વગર તરફડીને મરી રહ્યો છે. ટેકનોલોજીના નામે પ્રકૃશત પર તરાપ મારી 
શવકાસના બિગા ફંકતી માિસજાત આજે લાચાર થઈ ગઈ છે. મસમોટા ડુગંરોમા ં સરંુગ ખોદી રેન 

દોડાવનાર માિસ, મોટા મોટા હાથીઓને વશમા ં કરી લેતો માિસ, મોટી મોટી ટેંકોથી ર્દુ્ધો લડનારો 
માિસ આજે એક નાનકડા વાયરસથી હારી ગયો છે. વષય 2019 મા ંઆવેલ આંખ ે જોઈ પિ ન શકાય એવા 
નાનકડા વાયરસથી માત થઈ ગયો છે. કહવેાય છે, 

 

"શ્વાસ તો ખટૂી જવાને હોય છે, 

પરપોટો ફટી જવાને હોય છે. 

લાખ એને સાચવે આંખો છતા ં
સ્વપન તો તટૂી જવાને હોય છે." 

 

આજે માિસના સ્વપનો તટૂી ગયા છે અને લાચાર બની ગયો છે. માિસની આશા આજે તટૂી ગઈ છે 

ત્યારે હવ ેહકારાત્મક શવચારવાની જરૂર છે. 

 

આશાઓ પર પાિી ફરી જતા,ં 
વાર નથી લાગતી 

વહાિ રકનારે આવી ડૂબી જતા ં, 
વાર નથી લાગતી. 

જીતનો જલસો મનાવવાની  
ઉતાવળ ન કર, 

જીતેલી બાજી હારી જવામા ં 
વાર નથી લાગતી. 

તારી ઊંચાઇનુ ંનાહક 

અણભમાન ન કર, 

કે શમનારોને તટૂી જવામા ં 
વાર નથી લાગતી. 

બાધં્યો છે માળો તો, જરા  
રદલથી જતન કર, 

કે માળાને પીંખાઇ જતા ં
વાર નથી લાગતી. 
માિી લે હર એક 

પળ તુ ંઆજે, 

આંખોન ેશમિંચાઇ જતા ં
વાર નથી લાગતી. 
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હવ ે આપિે નવેસરથી નવુ ં ર્દુ્ધ લડવા તૈયાર થવાનુ ં છે. આવી પરરસ્સ્થશતમા ં કાબ ૂ મેળવવા 
મજબતૂ મન અને મક્કમ કામથી વળગેલા રહવે ુ ંપડશ ેજ.આવી પરરસ્સ્થશતમા ંકેટલાક શશક્ષકોએ કરેલુ ંકામ 

શશક્ષિક્ષેતે્ર ઘનઘોર અંધારામા ંનાનકડા કોરડયા સમ ુદીપી ઉઠર્ુ ંછે. એ નાનકડા કોરડયાઓમાથંી આપિ ે

પ્રકાશ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં સાબરકાઠંા જજલ્લાના કેટલાક પસદં કરેલા શશક્ષકોના શશક્ષિ ક્ષેતે્ર કરેલા 
શવશશષ્ટ્ટ કામન ેઅહીં રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. આશા છે કે તેમનુ ંકામ આપિન ેસૌને પ્રેરિા આપશે. 

 

1.2 સમસ્યાકથન 

પ્રસ્તતુ સશંોધન સમસ્યાને નીચે પ્રમાિે શબ્દબદ્ધ  કરવામા ંઆવશે 

“COVID-19 ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકો દ્વારા કરવામા ંઆવેલા 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનો અભ્યાસ” 

 “A  STUDY  oF AN EXTRAORDINARY  WORK BY TEACHERS oF SABARKANTHA 

DURING  COVID-19” 

       કોરોના નામની શવશ્વવ્યાપી આ મહામારીએ શશક્ષિ પર ખબૂ ઘાતક અસર કરી છે. પ્રાથશમક 
શશક્ષિથી લઈને ઉચ્ચશશક્ષિ સધુી તમામ વગયના બાળકોને ખબૂ તકલીફ વેઠવી પડી છે. covid-19 ના 
આ સમયગાળા દરશમયાન શાળાઓ દ્વારા બાળકોના શશક્ષિ માટે શવશશષ્ટ્ટ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવામા ં
આવ્યા હતા. શશક્ષિ શવભાગ, ગજુરાત સરકારના માગયદશયન હઠેળ  રાજ્યના શશક્ષકો દ્વારા બાળકોના 
શશક્ષિ માટે શવશવધ પ્રયત્નો કરવામા ંઆવ્યા હતા. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંસાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકો 
દ્વારા બાળકોના શશક્ષિ માટે કરવામા ંઆવેલા શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નોનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 
 

1.3   પારરભાશિક ર્બ્દોની સમિ  

પ્રસ્તતુ સશંોધન અભ્યાસમા ંઆવતા શવશવધ શબ્દોની સમજ નીચે પ્રમાિે છે. 
1. COVID-19 નો સમયર્ાળો - covid-19 વાયરસના કારિે ઉદભવેલા રોગચાળાના 

સમયગાળાને'covid-19' નો સમયગાળો તરીકે લેવામા ંઆવેલ છે. 
2. સાબરકાાંઠા જિલ્લાના શર્ક્ષકો- સાબરકાઠંા જજલ્લાના પ્રાથશમક માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યશમકના શશક્ષકોને સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકો તરીકે ગિવામા ંઆવેલ છે. 
3. શિશર્ષ્ટ કામર્ીરી- અહીં શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી એટલે શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ માટે કરવામા ં

આવેલા શવશવધ નાશવન્દ્યસભર પ્રયાસો. 
 

 

1.4. અભ્યાસનુાં મહત્િ: 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુ ંમહત્વ નીચ ેપ્રમાિ ેછે.:- 

● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ શવદ્યાથીઓના 
શશક્ષિ માટે કરેલ નવતર પ્રયોગો શવશે જાિી શકાય. 

● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ કરેલ શવશશષ્ટ્ટ 

પ્રયત્નો પાછળ રહલેી  પ્રેરિા શવશે જાિી શકાય . 
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● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ શવદ્યાથીઓના 
શશક્ષિ માટે કરેલ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નોના કારિ ે શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ સદંભે પ્રાપત પરરિામ 

શવશે જાિી શકાય.  

 

1.5 સાંર્ોધનના હતેઓુ 

કોઈપિ કાયયની સફળતા કે શનષ્ટ્ફળતા તેના હતેઓુ ને આધારે નક્કી થતી હોય છે. કોઈ પિ 

અભ્યાસની પાછળ હતે ુરહલેો છે તે શવગતથી સચુવાય તો અભ્યાસ ચોક્કસ બને. વ્યસ્ક્ત જે હતેનેુ ધ્યાનમા ં
રાખી કાયય કરી રહ્યો હોય અને હતે ુજો પાર પડ ેતો કાયય સફળ થતુ ંગિાય. આમ કોઈપિ સશંોધન કે કાયય 
ની પાછળ અમકુ તત્વો રહલેા હોય છે જે કાયયને ગશત આપે છે. આ સશંોધાત્મક  અભ્યાસ છે તેથી તેમા ં
હતેઓુ તો દીવાદાડંી સમાન ગિાય. અભ્યાસની શનશિત રદશા અને ગશત માટે હતેઓુની પવૂય શવચારિા 
અશત આવશ્યક ગિાય. પ્રધાન સમસ્યાઓની ગૌિ  સમસ્યાઓ એટલ ે અભ્યાસના હતેઓુ,  

પવૂયશનધાયરિની પ્રરક્રયાથી અભ્યાસ કાયય કેવી રીતે કરવુ ંઅને શા માટે કરવુ ંએ સ્પષ્ટ્ટ થવાથી અભ્યાસ 

સરળ અન ેસગુમ કરે છે. 

પ્રસ્તતુ સશંોધનના હતેઓુ આ પ્રમાિ ેછે. 

● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ કરેલ શવશવધ 

પ્રયત્નોની મારહતીનુ ંએકત્રીકરિ કરવુ.ં 
● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ શવદ્યાથીઓના 

શશક્ષિ માટે કરેલ નવતર પ્રયોગો શવશે જાિવુ.ં 
● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ કરેલ  શવશશષ્ટ્ટ 

પ્રયત્નો પાછળ રહલેી  પ્રેરિા શવશે જાિવુ.ં 
● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ શવદ્યાથીઓના 

શશક્ષિ માટે કરેલ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નોના કારિ ે શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ સદંભે પ્રાપત થયેલ 

પરરિામને જાિવુ.ં 
 

1.6 અભ્યાસના પ્રશ્નો 
સશંોધનના પ્રશ્નો હતેઓુના સદંભયમા ં શવભાગમા ંદશાયવવામા ંઆવ્યા છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસના પ્રશ્નો 

નીચ ેમજુબ છે. 

● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ કયા કયા શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કયાય છે? શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ માટે કયા નવતર પ્રયોગો કયાય?  

● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ કરેલ  શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
પાછળ કઈ પ્રેરિા  રહલેી  છે?  

● COVID-19ના સમયગાળા દરશમયાન સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ માટે 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નોના કારિ ેશવદ્યાથીઓના શશક્ષિ સદંભ ેશા પરરિામ પ્રાપત થયા?  
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1.7 સાંર્ોધન કે્ષત્ર 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસ અંતગયત સાબરકાઠંા જજલ્લાના પ્રાથશમક, માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક 

શાળાઓના શશક્ષકો માટે સવેક્ષિ હાથ ધરવામા ં આવ્યો હતો. આ રષ્ષ્ટ્ટએ પ્રસ્તતુ અભ્યાસ અધ્યયન 

અધ્યાપન ક્ષેત્રન ેસ્પશયતો હતો. 
 

1.8 સાંર્ોધનની મયાગદા 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં પ્રાપય સમય, શસ્ક્ત, સવલતો અને નાિાનંે ધ્યાનમા ં રાખી જે-જે બાબતોને 

મયાયરદત કરવામા ંઆવી હતી તે આ પ્રમાિ ેછે. 

 

1. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ સાબરકાઠંા જજલ્લાના પ્રાથશમક, માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક શાળાના 
શશક્ષકોએ COVID-19 દરશમયાન કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી પરૂતો મયાયરદત હતો. 

2. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ ગજુરાતી માધ્યમના શશક્ષિકાયય પરૂતો મયાયરદત હતો. 
3. પ્રસ્તતુ અભ્યાસના તારિો કે પરરિામો અન્દ્ય માધ્યમ શાળાઓને લાગ ુપાડી શકાય નહીં. 
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પ્રકરણ -2 : સાંર્ોધન યોિના 
2.1 પ્રસ્તાવના 
2.2 વ્યાપશવશ્વ અને નમનૂા પસદંગી 
2.3 સશંોધન પદ્ધશત 

2.4 ઉપકરિની પસદંગી અને સરંચના 
2.5 મારહતી એકત્રીકરિ. 

2.6 મારહતીનુ ંપથૃક્કરિ 
 

2.1 પ્રસ્તાિના 
કોઈપિ ક્ષેત્રના શવકાસનો આધાર સશંોધન પર રહલેો છે. વૈજ્ઞાશનક રષ્ષ્ટ્ટ ણબિંદુ શવકસાવી વૈજ્ઞાશનક 

ધરાતલ વાળો અભ્યાસ કરવા સશુનશિત પવૂય આયોજન એ  સશંોધનની પવૂયશરત છે. સશંોધન યોજના 
અને કાયયપ્રિાલી એ કોઈપિ ક્ષેત્રના સશંોધનની આધારશશલા છે. 

સશંોધન કાયય માટે સશંોધન યોજના તૈયાર કરવી એ સશંોધન પ્રરક્રયાનો ખબૂ જ અગત્યનુ ંઅંગ છે. 

કારિ કે, સશંોધન યોજના સશંોધકને યોગ્ય રદશા રષ્ષ્ટ્ટ અને અંતઃસઝુ આપે છે. સશંોધન યોજના અંગ ે 

દોંગા  નોંધ ેછે, " સશંોધન અહવેાલના આ પ્રકરિનો મખુ્ય કાયય સશંોધકે પોતાની સમસ્યાના ઉકેલ માટે શુ ં
કર્ુું હત ુ ંતે વાચકને સરળ અને સ્પષ્ટ્ટ રીતે જિાવવાનુ ંછે. સશંોધકોએ હાથ ધરેલી પ્રશવશધની એટલી સ્પષ્ટ્ટ 

રજૂઆત થવી જોઈએ કે તનેા આધારે નવો સશંોધક આ સશંોધન ફરીથી હાથ ધરવા ઈચ્છે તો તેન ેતેમાથંી 
સપંિૂય માગયદશયન મળી રહ.ે તે વિયનના આધારે વાચક સશંોધકે ઉપયોગમા ંલીધેલ સશંોધન પદ્ધશત અન ે

ઉપકરિોની પ્રમાિભતૂતા, પયાયપતા અને ઉણચતતા ચકાસી શકે." સશંોધકે આ પ્રકરિમા ંવ્યાપશવશ્વ અન ે

નમનૂા પસદંગી,  સશંોધન પદ્ધશત, ઉપકરિોની પસદંગી અને સરંચના,  મારહતી એકત્રીકરિ રીત અને 
વગીકરિ,  પ્રાપત મારહતીના પથૃક્કરિની રીત,  મારહતીનુ ંઅથયઘટન અને રજૂઆતની છિાવટ કરી છે. 

 

2.2 વ્યાપશિશ્વ અને નમનૂા પસાંદર્ી 
           કોઈપિ સશંોધનની સફળતા માટે વ્યાપશવશ્વને વ્યાખ્યા કરવુ ંઅશત આવશ્યક છે આ બાબતે શકુ્લ 

નોંધ ે છે, "કોઈપિ પ્રકારનુ ં સશંોધન ચોક્કસ હતેઓુ પર આધારરત હોય છે. આ હતેઓુમા ં સશંોધનના 
અભ્યાસપાત્રો(subject)નો પિ પરોક્ષ રીતે શનદેશ થઈ જતો હોય છે. આ હતેઓુ આપિને જિાવે છે કે જે તે 

સશંોધનના પરરિામો કયા સમહૂ પર લાગ ુપાડી શકાય છે આ સમહૂ કોઈપિ સશંોધનાત્મક અભ્યાસ માટે 

વ્યાપશવશ્વ તરીકે ઓળખાય છે." 

 

 

2.3 સાંર્ોધન પદ્ધશત 

અભ્યાસના હતેઓુ એ સમગ્ર સશંોધન કાયયનો કેન્દ્રવતી ભાગ છે. અભ્યાસના હતેઓુ જ સશંોધન 

પ્રરક્રયાના ઘિા ઘટકો નક્કી કરવા પર અસર કરે છે. સશંોધન પદ્ધશત એ સશંોધન પ્રરક્રયાનુ ંમહત્વનુ ંઘટક 
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છે. ઉચાટના મતે, "સશંોધન પદ્ધશત એ સશંોધન પ્રરક્રયાનો એક આવશ્યક ભાગ છે. સશંોધન સમસ્યાનુ ં
ચોકસાઈપવૂયક સ્પષ્ટ્ટીકરિ થઇ ગયા બાદ સશંોધક અભ્યાસના હતેઓુને અનરુૂપ મારહતી મેળવવાના 
શવશશષ્ટ્ટ કાયો કરે છે જેને સશંોધન પદ્ધશત કહી શકાય." ઉચાટ સશંોધન પદ્ધશતનો વ્યવહારરક અથય આપતા 
નોંધ ે છે કે, “સશંોધન સમસ્યા નુ ંસ્પષ્ટ્ટીકરિ  અને પરરિામોની પ્રાપ્પત - આ બે બાબતો વચ્ચે સશંોધક 

દ્વારા હાથ ધરાતા કેટલાક શવશશષ્ટ્ટ સશંોધન વ્યવહારોને સશંોધન પદ્ધશત કરી શકાય.” સશંોધન શાસ્ત્રના 
શનષ્ટ્િાતો દ્વારા સશંોધન પદ્ધશતઓ  શવશવધ પ્રકારોમા ં વહેંચવામા ં આવી છે. સામાન્દ્યતઃ નીચ ે મજુબની 
સશંોધન પદ્ધશતઓ પ્રચણલત છે. 

● સિેક્ષણ સાંર્ોધન 

● ઐશતહાશસક સાંર્ોધન 

● વ્યક્તત અભ્યાસ 

● શિકાસાત્મક પદ્ધશત 

● પ્રાયોણર્ક સાંર્ોધન 

● કારણ તલુનાત્મક સાંર્ોધન 

● સહસાંબાંધનાત્મક સાંર્ોધન 

● શિકાસાત્મક સાંર્ોધન 

          સશંોધક અભ્યાસના હતેઓુ કે પ્રશ્નોને અનરુૂપ ઉણચત સશંોધન પદ્ધશતનો ઉપયોગ ન કરે તો તેની 
મહનેત માત્ર ખોટો પરરશ્રમ બની જાય. આ અંગ ેશાહ (2004) નોંધે છે કે, "અથય પિૂય શૈક્ષણિક સમસ્યાને 
ઓળખી અન ે શશક્ષિના કોઈ પિ ક્ષેત્રમા ં તેની સરંચના કયાય બાદ અને કોઈપિ પ્રકારના સશંોધન - 

શાસ્ત્રીય,  વ્યવહારૂ  કે રક્રયાત્મક સશંોધન સાથ ેતેનો સબંધં સ્થાપયા બાદ તેનો ઉત્તર શવશવધ રીતે આપી 
શકાય છે. એક સશંોધકે તેની તપાસના સદંભયમા ંસશંોધન પદ્ધશતની પસદંગી કાળજીપવૂયક કરવાની હોય 

છે." 

પ્રસ્તતુ સશંોધન  COVID-19ની મહામારીના સમયગાળા દરશમયાન બાળકોના શશક્ષિ સદંભે 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરનાર શશક્ષકોના સદંભયમા ંકરવામા ંઆવેલ હતો. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંઆ સમયગાળા 
દરશમયાન શશક્ષકો દ્વારા બાળકોના શૈક્ષણિક કાયય માટે કરવામા ંઆવેલ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો સદંભયમા ંકરવામા ં
આવેલ હતો જેના માટે સવેક્ષિ સશંોધન પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરવામા ં આવેલ છે. સવેક્ષિ પદ્ધશતનો 
ઉપયોગ પ્રવતયમાન ઘટનાઓ કે પરરસ્સ્થશતઓના સદંભયમા ં મારહતીના એકત્રીકરિ,  વિયન,  પથૃક્કરિ 

અને અથયઘટન કરવામા ંઆવે છે. સવેક્ષિનો શાષ્બ્દક અથય 'શનહાળવુ'ં કે 'એકંદરે પરરસ્સ્થશતનુ ંઅવલોકન 

કરવુ'ં તેવો થાય છે. સવેક્ષિ પદ્ધશત એ (1) કઈ મારહતી મેળવવાની છે, (2) કેવી રીત ેમેળવવાની છે,  (3) 

કોની પાસેથી મેળવવાની છે, તે શનશિત કરતી ક્રશમક પદ્ધશતઓનો સમહૂ છે. 

સવેક્ષિ સશંોધન અંતગયત લોકોના પ્રશતશનશધરૂપ સમહૂને તેના વતયન, મનોવલિ અને 
માન્દ્યતાઓ શવશે પ્રશ્ન પછૂીને મારહતી મેળવવામા ંઆવે છે. સવેક્ષિ સશંોધન પદ્ધશતના આધારે પ્રાથશમક 
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મારહતી ઉપલબ્ધ થાય છે. ઉપરાતં આ પદ્ધશતમા ંપ્રશ્નો પછૂવાની અને જવાબો આપવાની સમાન પદ્ધશતનો 
ઉપયોગ થતો હોય છે. આ પદ્ધશતના ઉપયોગ થકી ટૂંકાગાળામા ંશવપલુ પ્રમાિમા ંમારહતી પ્રાપત થાય છે. 

 
2.4 ઉપકરણની પસાંદર્ી અને સાંરચના 

સશંોધક સશંોધનના હતેઓુ અને ઉત્કલ્પનાઓને ધ્યાનમા ં રાખીને ઉપકરિોની પસદંગી કે 
રચના કરે છે. કોઈપિ સશંોધનની સફળતાનો આધાર મારહતી પ્રાપત કરવા માટે તૈયાર કરેલ 
ઉપકરિ પર રહલેો છે. શુ ં યોગ્ય ઉપકરિ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવો સશંોધક માટે રહતાવહ 
ગિાય છે. સશંોધનને અનરુૂપ જરૂરી ઉપકરિો ઉપલબ્ધ ન હોય તો સશંોધકે તેની સરંચના કરવી પડે 
છે. પ્રશ્નાવલી, મલુાકાત, અવલોકન, મનોવૈજ્ઞાશનક-કસોટી, ક્રમમાપદંડ,વલિ-માપદંડ,ઓળખયાદી જેવા 
જાિીતા ઉપકરિો છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસ સવેક્ષિ પ્રકારનો હોવાથી સશંોધક દ્વારા ઉપકરિ તરીકે મકુ્ત જવાબી 
પ્રશ્નાવણલનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 
 

2.5 મારહતી એકત્રીકરણ 

પ્રસ્તતુ સશંોધન માટે સશંોધકે સવેક્ષિ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કયો હતો. સશંોધકે અભ્યાસને 
અનરુૂપ હતેઓુ નક્કી કરી તે હતેઓુને અનરુૂપ પ્રશ્નોની રચના કરી હતી. આ પ્રશ્નોના ંઉત્તર મેળવવા 
સશંોધકે બે ગગુલ ફોમયમા ં બનાવેલ પ્રશ્નાવલીનો ઉપકરિ તરીકે ઉપયોગ કરેલ હતો અને તેના 
આધારે મારહતી મેળવી હતી. સશંોધકે નક્કી કરેલા હતેઓુને અનરુૂપ નીચે  મજુબ મારહતીનુ ં
એકત્રીકરિ કર્ુું હત ુ.ં 
 પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ં સાબરકાઠંા જજલ્લાના શશક્ષકોએ COVID-19 દરશમયાન કરેલ શવશશષ્ટ્ટ 
કામગીરી પાછળના હતેઓુ, શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંકે્ષત્ર, શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીની પ્રરક્રયા, શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી 
દરશમયાન મળેલ સહયોગ, પ્રેરિા, શાળાના સહકમયચારીઓનો સહયોગ, શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંઆયોજન 
અંગેની જાિકારી મેળવવાની હોવાથી આ અભ્યાસ માટે  સશંોધકે જાતે જ સ્વરણચત ઉપકરિ બનાવી 
મારહતી એકત્ર કરી હતી.અભ્યાસના શવશવધ પાસાઓ જેવા કે સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયગાળામા ં
મકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમો અંતગયત કરેલ કામગીરી જેમ કે, ઘરે શીખીએ, BISAG પ્રસારિ, TEAMS 

app દ્વારા online શશક્ષિ, DIKSHA Portal વગેરે અંગેની પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરી તેનો ઉપયોગ મારહતી 
મેળવવા કયો હતો. 
 

2.6 મારહતીનુાં પથૃક્કરણ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસ માટે સશંોધકે ગગુલ ફોમયમા ં બનાવેલ પ્રશ્નાવલી ઉપકરિ દ્વારા પ્રાપત 
મારહતીનુ ંગિુાત્મક પથૃક્કરિ કર્ુું હત ુ.ં 
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ગિુાત્મક પથૃક્કરિ વડે શવપલુ પ્રમાિમા ંએકત્ર કરેલ મારહતીમાથંી અથય કે તાત્પયય કાઢવામા ં
આવે છે. ગિુાત્મક પથૃક્કરિ અભ્યાસની સાથે સાથે કરવામા ં આવે છે તેમજ તેમા ં ભાગ્યે જ 
આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ થાય છે. 
 અગાઉ સાબરકાઠંા જીલ્લાના 25 એસ.આઈ. શમત્રો દ્વારા જીલ્લા શશક્ષિ અને તાલીમ ભવન 
ઈડરના સહયોગ વડે હોમ લશનિગ કાયયક્રમનુ ં મોનીટરીંગ અને માગયદશયનનુ ં કાયય કરેલ છે. જેમાથંી 
કેટલાક ડેટા અમારી પાસે ઉપલબ્ધ હતા. જે અહી આપ નીચે જોઈ શકો છો. (ઓક્ટોબર 2020 
સધુીની શવગતો.) 
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સાંખ્યા
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સાબરકાાંઠા જિલ્લો
વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંકામ થતુ ંહોય તેવી શાળાઓની સખં્યા
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શેરી શશક્ષિ ડી ડી ણગરનાર વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ YouTube રદક્ષા એપ

564 562

27 25 12

જીલ્લામાાં ર્ાળાને પોતાના શિસ્તાર અને 
ઉપલબ્ધ સશુિધા મિુબ ક્ુાં માધ્યમ સૌથી િધુાં 

અસરકારક િણા્ુાં?
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તલોદ પ્રાશંતજ વડાલી
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શિશિધ માધ્યમો દ્વારા શર્ક્ષણ મેળિતા બાળકો

YouTube TV Whatsapp Diksha
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પ્રકરણ-૩ : શર્ક્ષકો દ્વારા કરિામાાં આિેલ શિશર્ષ્ટ કાયગની શિર્તો . 

પ્રસ્તાવના : 

         સમગ્ર સાબરકાઠંા જીલ્લામા ંકોશવડ-૧૯ દરશમયાન શશક્ષિ કાયય પર અલગ અલગ માધ્યમથી 
પ્રાથશમક અને માધ્યશમક શશક્ષિ કાયયરત રાખવા માટે સરકાર દ્વારા પરરપત્રો થકી જાિ કરવામા ં
આવતી હતી ...શાળાઓ શવદ્યાથીઓ શવના શશક્ષકો કેવી રીતે અધ્યન અધ્યાપન કાયય કરે એ પ્રયાસ 
ભાગ રૂપે શર્ક્ષકો દ્વારા કરિામાાં આિેલ શિશર્ષ્ટ કાયગની શિર્ત એકત્ર કરિામાાં જે નીચે મિુબ છે . 

ક્રમ શર્ક્ષકનુાં નામ ર્ાળાનુાં નામ તલસ્ટર તાલકુો 

1 

ડામોર હતેલબેન 
પ્રભદુાસ 

ખેડબ્રહ્મા ર્ાળા -૨ ખેડબ્રહ્મા ૧ ખેડબ્રહ્મા 

2 

સથુાર ભપૂેન્દ્રકુમાર 
કોદરભાઇ 

કરણપરુ પ્રા. ર્ાળા કરણપરુ રહિંમતનર્ર 

3 

શમસ્ત્રી રહમાાંશકુુમાર 
ર્ાાંશતલાલ 

મોતેસરી પ્રા. ર્ાળા લિારી તલોદ 

4 

પટેણલયા મકેુર્ભાઈ 
રૂપજીભાઈ 

આંતરસુાંબા પ્રા. 
ર્ાળા 

આંતરસુાંબા શિિયનર્ર 

5 

પટેલ રસ્સ્કનકુમાર 
કાાંશતલાલ 

હરીનર્ર પ્રા. ર્ાળા રહિંમતનર્ર૧ રહિંમતનર્ર 

6 

પટેલીયા રદલીપકુમાર 
આર. 

શિિયનર્ર પ્રા. 
ર્ાળા-૨ 

શિિયનર્ર2 શિિયનર્ર 

7 

પાંડયા આશર્િકુમાર 
શનતેન્દ્રપ્રસાદ 

ર્લેસરા પ્રા. ર્ાળા પ્રાાંશતિ-૧ પ્રાાંશતિ 

8 

પટેલ પ્રજે્ઞર્કુમાર 
રદનેર્ભાઇ 

દોલતાબાદ(િ )પ્રા. 
ર્ાળા 

દોલતાબાદ તલોદ 

9 

દરજી ભાશિકકુમાર 
િસાંતભાઇ 

િાિડી પ્રા. ર્ાળા રહમતપરુ રહિંમતનર્ર 

10 ચડુાસમા પ્રિીણભાઈ ભૈરિનાથ મિરા પ્રાાંશતિ 
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હરજીભાઈ શિદ્યામાંરદર 

11 

પટેલ પરાર્કુમાર 
રશસકલાલ 

મોઢુકા પ્રા. ર્ાળા પુાંસરી તલોદ 

12 

પાંકિકુમાર કનભુાઈ 
લહુાર 

બહડેીયા ૧ પ્રા. 
ર્ાળા 

િરતોલ ખેડબ્રહ્મા 

13 

ધોડપકર હીનાબેન 
સરેુર્ભાઈ 

બોરીયા બેચરાજી 
પ્રા. ર્ાળા 

ઉજેડીયા તલોદ 

14 

રાઠોડ િયેંરશસિંહ 
કરણશસિંહ 

કમાલપરુ પ્રા. ર્ાળા ચાાંડપ ઇડર 

15 

રાિલ મૌણલકકુમાર 
હરરકાાંત 

ખેડબ્રહ્મા સ્ટેર્ન પ્રા. 
ર્ાળા 

ખેડબ્રહ્મા સ્ટે. ખેડબ્રહ્મા 

16 

ચૌહાણ ભર્ીરથશસિંહ 
માનશસિંહ 

બડોદરા પ્રા. ર્ાળા બડોદરા તલોદ 

17 

પટેલ સાંિયકુમાર 
પર્ાભાઈ 

નિા ધધિાસણા 
પ્રા. ર્ાળા 

મરહયલ તલોદ 

18 

દોર્ી મલ્કેર્ભાઇ 
જીિરાિભાઇ 

ર્ોલિાડા પ્રા. ર્ાળા માલિણ પોર્ીના 

19 

પાંચાલ િિાગબેન 
રણછોડભાઈ 

બહરેડયા 1 પ્રા. ર્ાળા િરતોલ ખેડબ્રહ્મા 

20 

પ્રજાપશત પારુલબેન 
એચ. 

પડાપાટ પ્રા. ર્ાળા દાંત્રાલ પોર્ીના 

21 

પરમાર રકરણકુમાર 
ડાહ્યાભાઈ 

પરોસડા કાંપા પ્રા. 
ર્ાળા 

પરોસડા શિિયનર્ર 

22 

પટેલ શિરલબહને 
પ્રશિણકુમાર 

શ્રી રામાબાઈ પ્રા. 
ર્ાળા 

કરડયાદરા ઇડર 

23 

પરમાર નરેર્કુમાર 
કાાંશતભાઈ 

હાપા પ્રા. ર્ાળા તાિપરુી રહિંમતનર્ર 
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24 

પટેલીયા કમલેર્કુમાર 
મર્નભાઈ 

શિિયનર્ર પ્રા. 
ર્ાળા-1 

શિિયનર્ર1 શિિયનર્ર 

25 

ચૌહાણ ઈશ્વરભાઈ 
લખાભાઈ 

બોરડી પ્રા. ર્ાળા ખેડિા ખેડબ્રહ્મા 

26 

પટેલ તારાબેન 
હમેાભાઈ 

બ્રહ્મપરુી પ્રા. ર્ાળા ણચત્રોડા ઇડર 

27 

દરજી રાકેર્કુમાર 
મનભુાઈ 

પલ્લાચર પ્રા. ર્ાળા િદરાડ પ્રાાંશતિ 

28 

મનસરુી મીનાબહને 
ફકીરભાઈ 

સરુપરુ પ્રા. ર્ાળા ઈડર -૧ ઇડર 

29 

પટેલ િનકકુમાર 
શિનોદભાઈ 

બોરડી પ્રા. ર્ાળા ખેડિા ખેડબ્રહ્મા 

30 પટેલ સાંિય સેંધાભાઈ બેડી પ્રા. ર્ાળા બેડી પોર્ીના 

31 

મનસરુી સરુફયાબેન 
કરીમભાઇ 

સાબલી (મહા.) પ્રા. 
ર્ાળા 

સાબલી ઇડર 

32 

પટેલ રહતેન્દ્રકુમાર 
િાડીલાલ 

કાાંકણોલ પ્રા. ર્ાળા 
1 

આણર્યોલ રહિંમતનર્ર 

33 

પટેલ શમતેર્કુમાર 
કાાંશતલાલ 

નિાફલાસણ પ્રા. 
ર્ાળા 

રફિંચોડ ઇડર 

34 

પ્રજાપશત મ્રુકુમાર 
ભીખાભાઇ 

રૂદરદી પ્રા. ર્ાળા શિરપરુ ઇડર 

35 

કુાંપાિત જીનલકુમારી 
અર્ોકશસિંહ 

સરુિપરુા પ્રા. ર્ાળા કરણપરુ રહિંમતનર્ર 

36 

સનુીલકુમાર રમણલાલ 
સાધ ુ

દરામલી પ્રા. ર્ાળા નેત્રામલી ઇડર 

37 સમગ્ર ર્ાળા પરરિાર પોર્લ ુપ્રા. ર્ાળા િદરાડ પ્રાાંશતિ 
 

38 પ્રજાપશત અલ્પાબેન જુનામાલપરુ પ્રા. ડોભાડા િડાલી 
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િોઈતારામ ર્ાળા 

39 

ઠાકોર સાંર્ીતાબેન 
તખતશસિંહ 

છત્રીસા પ્રા. ર્ાળા આંિણા તલોદ 

40 

પટેલ મયાંકકુમાર 
હસમખુભાઈ 

ઝીંઝિા પ્રા. ર્ાળા િસાઈ ઇડર 

41 

પટેલ જીનલબેન 
િયાંતીભાઈ 

અમરાપરુ પ્રા. ર્ાળા આંબાિાડી રહિંમતનર્ર 

42 

ખરાડી કોરકલાબેન 
ધનજીભાઇ 

ચામઠણ પ્રા. ર્ાળા ઇટાિડી શિિયનર્ર 

43 

સથુાર ભાસ્કર 
નટિરલાલ 

રણાસણ પ્રા. ર્ાળા ઉમેદપરુા ઇડર 

44 

મકિાણા ભર્િતીબેન 
કાલીદાસ 

લીમડા પ્રા. ર્ાળા -2 ચીઠોડા શિિયનર્ર 

45 

ચેનિા રામજીભાઈ 
જેઠાભાઈ 

કાલિણ િસાહત 
પ્રા. ર્ાળા 

પ્રતાપર્ઢ શિિયનર્ર 

46 

પટેલ ભાશિનકુમાર 
િયાંશતભાઈ 

ધી ફે્રન્દ્્ઝ 

હાઈસ્કલૂ,સલાલ 
સલાલ પ્રાાંશતિ 

47 

ર્ોસ્િામી ર્ોપાલર્ીરી 
રમણર્ીરી 

કઠિાિડી િસાહત 

પ્રા.ર્ાળા 
કઠિાિડી(િ) શિિયનર્ર 

48 

ભટ્ટ અબ્બાસઅલી 
હૈદરઅલી 

કેર્રપરુા પ્રા. ર્ાળા અરોડા ઇડર 

49 

ડૉ. મશનિકુમાર 
રમણલાલ પાંડયા 

જૈનાચાયગ શિદ્યાલય - રહિંમતનર્ર 

50 

ડૉ. અચગના 
સખુદેિભાઈ પરુોરહત 

દેમતી રોિર્ઢા પ્રા. 
ર્ાળા 

દેમતીકાઢા 
પોર્ીના 

 

  

51 

ઉપાધ્યાય િલ્પાબેન 
રશિર્ાંકર 

અજાિાસ પ્રા. ર્ાળા અજાિાસ પોર્ીના 
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52 

શનનામા ર્ીતાબેન 
એન. 

ધરોઈ પ્રા. ર્ાળા ઝાાંિિા ખેડબ્રહ્મા 

53 

દેસાઈ કરસનભાઈ 
જાયમલભાઈ 

કેસરપરુા કાંપા પ્રા. 
ર્ાળા 

કાણીયોલ રહિંમતનર્ર 

54 

શનલેર્કુમાર શિઠ્ઠલભાઇ 
પટેલ 

િાસણ પ્રા. ર્ાળા ડોભાડા િડાલી 

55 પ્રજાપશત પ્રકાર્ કે બેરણા પ્રા. ર્ાળા આણર્યોલ રહિંમતનર્ર 

56 

નાયક જિતેન્દ્રકુમાર 
પ્રહલાદભાઈ 

િેડા પ્રા. ર્ાળા બાબસર િડાલી 

57 

સમુરા ફરીદાબીબી 
શનજાશમયાાં 

કતપરુ પ્રા. ર્ાળા પ્રાાંશતિ 2 પ્રાાંશતિ 
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ક્રમ:- 1 ડામોર હતેલબેન પ્રભદુાસ 

 
શાળાનુ ંનામ:- ખેડબ્રહ્મા શાળા - 2 

ડાયસ કોડ:- 24050106302 

ક્લસ્ટર:- ખેડબ્રહ્મા શાળા - 2 

તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- શહરેી 
શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 199 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 124 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 75     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 180 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ડામોર હતેલબેન પ્રભદુાસ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428063577 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- જાની રક્ષાબેન પી. 
આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9316354561 
પ્રસ્તાવના:- 

● વચ્ર્ુયઅલ માધ્યમ (ધોરિ ૧મા ં૬ અને ધોરિ ૨મા ં૧૨ બાળકો), વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ અને 
શેરી વગય, ધોરિ ૧ અને ૨મા ંએકમ મજુબ TLMનુ ં શનમાયિ. ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત 

શૈક્ષણિક કાયયક્રમ જોવા વધ ુબાળકોન ેપ્રેરરત કયાય. 
● શવદ્યાથીઓના ંશશક્ષિ માટે વાલી જાગશૃતનો પ્રયાસ. 

● ધોરિ ૧ અને ૨ માટે whatsapp ગપૃ બનાવ્ર્ુ.ં 
● શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
● બાળકોન ેપાયાનુ ંશશક્ષિ આપવાનો પ્રયાસ. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શાળાના આચાયયશ્રીએ માગયદશયન આપર્ુ.ં 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ઘરે રહી અભ્યાસ કરો 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:-ધોરિ-૧, ૨ના ંબાળકો  
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- ધોરિ-૧, ૨ના બાળકો પાયાના ં શશક્ષિથી વણંચતના ં રહ ે તે માટે 

રડજજટલ માધ્યમ દ્વારા શશક્ષિ 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  18 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- શવશવધ માધ્યમો 
દ્વારા હોમલશનિગની કામગીરી 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ફણળયા શશક્ષિ,અને વોટ્સએપ ગ્રપુ દ્વારા શશક્ષિ આપર્ુ ં

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- જૂન ૨૦૨૦થી...... 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લશનિંગ ચાલ ુથર્ુ ંત્યારે બાળકોન ેપોતાના ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરી શકે 

તે માટે ફોનથી અને ઘરે જઈ જાિ કરવામા ંઆવી હતી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે રૂબરૂ જઈને ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકામા ં કેવી રીત ેકામ કરવુ ં તેનુ ંમાગયદશયન 

વાલી અન ેબાળકોન ેઆપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ફોન દ્વારા સપંકય  કરીને સમયપત્રક આપવામા ંઆવતુ ં
અને કાયયક્રમ જોયા કે નરહ તે અંગે પછૂપરછ પિ કરવામા ંઆવતી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, Jio meet, Zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા અમકુ સમયે વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ લેવામા ંઆવ્યા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ફણળયા શશક્ષિ, શેરી શાળા 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- અન્દ્ય વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા 
શનશમિત YouTube ચેનલ પરથી શૈક્ષણિક શવડીયો બાળકોને વોટ્સઅપના માધ્યમથી મોકલવામા ંઆવ્યા. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ: વોટ્સએપ બાળકો સાથે સપંકયમા ંરહવેા માટેનુ ંસારંુ માધ્યમ બન્દ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વોટ્સએપ દ્વારા 
ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ.ં જે બાળકો દૂર રહતેા હોય તેમને વોટ્સએપના માધ્યમથી ફોટોગ્રાફ્સ દ્વારા 
સ્વાધ્યાય આપર્ુ ંઅને ચકાસિી માટે પરત મેળવ્ર્ુ.ં અન્દ્ય બાળકોન ેરૂબરૂ મલુાકાત વખતે સ્વાધ્યાય કાયય 
આપવામા ંઆવતુ ંઅને બીજી મલુાકાતમા ંચકાસિી કરવામા ંઆવતી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જેમની પાસે કોઈ માધ્યમ ન હત ુ ંતેવા બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહી જાય તે 
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માટે તેમની શનયશમત રીત ેરૂબરૂ મલુાકાત લેવામા ંઆવતી અથવા જરૂરરયાતના સમયે ફોન દ્વારા સપંકય  
કરવામા ંઆવ્યો. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- શેરી શશક્ષિ, રૂબરૂ મલુાકાત અને માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- વોટ્સએપ દ્વારા, માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા અને ફોન દ્વારા 

પરરિામ/તારિ:- સતત માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમા ંજોડાતા બાળકોન ેપ્રજ્ઞા સ્વઅધ્યયનપોથીના દરેક એકમ 

ચલાવવામા ંસફળતા મળી. 
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ક્રમ:- 2 સથુાર ભપૂેન્દ્રકુમાર કોદરભાઇ 

 

શાળાનુ ંનામ:- કરિપરુ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050705601 

ક્લસ્ટર:- કરિપરુ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 119 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 50 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 69 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- સથુાર ભપેૂન્દ્રકુમાર કોદરભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9723191435 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- સથુાર ભપેૂન્દ્રકુમાર કોદરભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9723191435 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:-જજલ્લા શશક્ષિ અને તાલીમ ભવન-ઇડર 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:-મારી શાળા શેરી શાળા 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:-વાલી મલુાકાત અને બાળકો સાથેની મલુાકાત તેમજ શેરી શશક્ષિમા ંકરેલ 

ઉમદા કાયય 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:-બાળકો અને વાલીઓ સાથે સતત સપંકયમા ંરહવે ુ ં

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 119 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમય ે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:-હોમ લશનિંગ 

અંતગયત તમામ કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે 
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અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- કોરોના સવે કામગીરી તેમજ હોમ લશનિંગ અંતગયત માધ્યમોનુ ં વગીકરિ 

કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ ં

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:-જૂન ૨૦૨૦થી...... 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- ડી ડી ણગરનાર અને હોમ લશનિંગના શવડીયો અંગ ેમારહતી આપી. 

એકમ કસોટી:- સદર સમયગાળા દરશમયાન એકમ કસોટીનુ ંલેખનકાયય આપિી વચ્ચે આવ્ર્ુ ંહત ુ ંજે એકમ 

કસોટી બાળકોના ઘરની મલુાકાત કરી ઘર- ઘર સધુી પહોંચાડવામા ંઆવી હતી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- જે "ઘરે શીખીએ" પસુ્સ્તકાઓ આપવા બાળકોના ંઘરની મલુાકાત કરી ઘર સધુી 
પહોંચાડવામા ંઆવી હતી.લેખન માટે દરેક બાળકન ેમાગયદશયન પરંુૂ પાડવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં શવષયવાર ક્ ુ

આર કોડ પ્રવશૃતનુ ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ ુહત ુ.ં 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ પસુ્સ્તકા મારફતે શવદ્યાથીની પ્રગશતની ચચાય અને વાલી સાથ ેઆંતરરક્રયા કરવામા ં
આવી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- પરરવારનો માળો સલામત અને હૂફંાળો દ્વારા દરેક બાળકને 
ગાઇડ કરવામા ંઆવ્યા ંહતા.ં તેમા ંઆવતી પ્રવશૃત્ત અને વાતાયઓ તથા બાલગીતો જેવી રચનાઓની સમજ 

આપવામા ંઆવી હતી. બાળકો ઉમળકાભેર આ પ્રવશૃતમા ંજોડાઇને શશક્ષિકાયયમા ંસહભાગી બન્દ્યા ંહતા.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- એસ.એસ.એ વેબસાઇટ પર મકૂવામા ં
આવેલ કન્દ્ટેન્દ્ટ બાળકોએ આનદં અને ઉત્સાહથી શનહાળ્યો હતો.જેનાથી બાળકો પ્રવશૃત્ત જાત ેકરી તેનાથી 
થતા ફાયદા શવશે જાિકારી મેળવી શક્યા હતા.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પ્રસારિ કાયયક્રમનુ ંસમયપત્રક દૂધ 

ડેરી, ગામના ંચોકમા ંબેનર સ્વરૂપે લગાડવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં બાળકો સમયપત્રક મજુબ પ્રસારિ શનહાળતા ં
થયા હતા.ં તેમા ં આવતા પ્રશ્નોત્તરીના જવાબ આપવાનુ ં કામ પિ કરતા હતા.ં જેમા ં બાળકના વાલીનો 
પરૂતો સહયોગ મળ્યો હતો. એકમ મજુબ બાળકો પ્રસારિ શનહાળી શશક્ષિ મેળવી શકતા ંહતા.ં 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- દર શશનવારે 80% બાળકો સહભાગી બની આ 

પરીક્ષા આપી રહ્યા ંહતા.ં જેનાથી બાળકોના ંજનરલ નોલેજમા ંપિ વધારો થતો જોવા મળ્યો હતો.બાળકો 
સામેથી પ્રશ્નો પછૂતા થયા હતા. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- ટીમ્સના ં
માધ્યમથી અત્રેની શાળાના ં કુલ 50 બાળકો જોડાયેલ હતા.ં જેમા ં શશક્ષકો દ્વારા વોટ્સએપ ગ્રપુ બનાવી 
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શનયશમત કામ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં આ માધ્યમની શરૂઆત માહ ેજુલાઇ 2020 થી કરવામા ંઆવી હતી જેમા ં
બાળકો અન ેશશક્ષકો સહભાગી બન્દ્યા હતા.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- માહ ે રડસેમ્બર 2020 થી શેરી શશક્ષિની શરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી. જેન ુ

સાધન સારહત્ય શાળા કક્ષાએ રાખી મારહતી તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી. ગામમા ંત્રિ જગ્યાએ શેરી શશક્ષિ 

આપવામા ંઆવી રહ્ુ ંહત ુ.ં જે બાળકો શેરી શશક્ષિમા ંઆવતા ન હતા તેમના ઘરે જઈને શશક્ષિ આપવામા ં
આવી રહ્ુ ંહત ુ.ં 

રદક્ષા એપ:- મોબાઇલ ધરાવતા ંતમામ બાળકોએ રદક્ષા એપનો લાભ લીધો. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ટીમ્સના ંમાધ્યમથી. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- હા, એસ.એમ.સી સભ્યો તથા ગ્રામજનોનો સહકાર 

મળ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત કરી માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હા, ટેકનોલોજીનો વધ ુઉપયોગ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- પ્રત્યક્ષ મલૂ્યાકંન. 

પરરિામ/તારિ:- શવષય અનસુાર યોગ્ય પરરિામ મળ્ર્ુ.ં 
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ક્રમ:- 3 શમસ્ત્રી રહમાાંશકુુમાર ર્ાાંશતલાલ 

 

શાળાનુ ંનામ:- મોતેસરી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050904801 

ક્લસ્ટર:- લવારી 
તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 5 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 47 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 34 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 7     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 21 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- શમસ્ત્રી રહમાશંકુુમાર શાશંતલાલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9979011790 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ ધનજીભાઈ કરશનભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428220625 

પ્રસ્તાવના:- 
રડજજટલ એજ્ર્કેુશન માટે YouTube, facebook, Jiotv, રદક્ષા, ડીડી ણગરનાર અને માઈક્રોસોફ્ટ teams 

માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શશક્ષિકાયય જીવતં કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- SMC અધ્યક્ષની મદદથી દરેક વાલીનો સહકાર મળતા 
શશક્ષિકાયય શરૂ કરવાની પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- VIRTUAL CLASS - DIGITAL WAY OF EDUCATION 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ૩ થી ૮ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહ,ે શશક્ષિ કાયય પ્રત્યે ઉદાસીનતા આવે 
નરહ, બાળકોની skill development થાય અને ICTનો ઉપયોગ કરીને શશક્ષિ મેળવતા થાય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 40 
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સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

MICROSOFT TEAMS VIRTUAL CLASS, HOME LEARNING, COVID 19 AWARNESS 

PROGRAMM 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- જુલાઈ 2020થી અમલીકરિ 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:-બાળકોની door to door મલુાકાત લીધેલ છે. 

એકમ કસોટી:- લાઈવ કેમેરા શસસ્ટમથી પિ એકમ કસોટી લખવા પ્રયત્ન કરેલ છે. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- દરેક બાળકો સધુી આ પસુ્સ્તકાઓ પહોંચાડી. બાળકોન ેજે જગ્યાએ મશુ્કેલી પડી 
છે. તે માટે virtual કલાસ દ્વારા તેનુ ંશનરાકરિ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવામા ંઆવ્યો છે. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- 

ડીડી ણગરનાર પરના કાયયક્રમથી બાળકોમા ંનીચ ેમજુબનો શવકાસ જાિવા મળ્યો. 

1. બાળકોન ેસમયસર શવષયવસ્ત ુપ્રત્ય ેસભાનતા કેળવાઈ. 

2. શનયશમત રસ લેતા થયા. 
3. કંઈક નવુ ંશીખવાના બહાને બાળકો TV દ્વારા પિ શશક્ષિ મેળવી શકાય તે હકારાત્મક વલિ જોવા 

મળ્ર્ુ.ં 
Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- Whatsapp ટેસ્ટમા ં બાળકોને એડ કરવા માટે 

ટેકનોલોજીના જાિકાર બાળકોમાથંી એક બાળકન ેસપંિૂય મારહતી આપવામા ંઆવી. જેિે અન્દ્ય બાળકોન ે

તેમના મોબાઈલમા ંરજીસ્રેશન કરી આપર્ુ.ં 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 

બાળકોન ેનીચ ેમજુબની શવશવધ એષ્ક્ટશવટીમા ંભાગ લીધો હતો:- 

Calendar Drawing, Newspaper drawing, Google map drawing, Family tree drawing, handwriting 

competition, basic maths calculation વગેરે... 

નેટવકય  બાબતની સૌથી મોટી તકલીફમા ં પિ અલગ-અલગ ધોરિના બાળકોન ે Microsoft teams 

માધ્યમની મદદથી 300 થી વધ ુઅભ્યાસક્રમ આધારરત ક્લાસ લેવામા ંઆવ્યા, તેમજ 100 વધ ુએષ્ક્ટશવટી 
આધારરત ક્લાસ લેવામા ંઆવ્યા. 

શરૂઆતમા ંજ્યા ંફક્ત મારી શાળાના 8 બાળકો જ જોડાતા ંહતા,ં એમા ંસમય જતા ંઅન્દ્ય જીલ્લાની શાળાના ં
બાળકો પિ જોડાતા ં થયા.ં સૌથી મહત્વની વાત એ હતી કે સ્વશનભયર શાળાના 10 જેટલા બાળકો પિ 

જોડાયા હતા. 
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શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- Covid 19મા ં થોડી રાહત મળતા ં બાળકોન ે શશક્ષિ મળી રહ ે તે હતેસુર 

શેરીશશક્ષિ શરૂ કરવામા ં આવ્ર્ુ.ં જેમા ં બાળકોન ે માગયદશયન આપવામા ં આવ્ર્ુ.ં તેમજ પનુરાવતયન અને 
ગહૃકાયય ચકાસિી કરવામા ંઆવી. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- 

1.DIGITAL CHARTS  

બાળકોના અભ્યાસ માટે ચાટય  એક મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે. જેથી અંગ્રેજીમા ંશબ્દ ભડંોળના 
શવકાસ માટે શવશવધ રડજજટલ ચાટય  Concept અંતગયત રડજજટલ ચાટય  બનાવી બાળકોને whatsapp ગ્રપુમા ં
શેર કરવામા ંઆવ્યા અને તે શબ્દો તૈયાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવામા ંઆવ્યો. 

2. SCIENCE QUESTION BANK- શવજ્ઞાન પ્રશ્નબેંક  

બાળકોમા ંવાચંન અને રઢીકરિ થાય તે માટે શવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠયપસુ્તકમા ંઆપેલા 
દરેક પ્રકરિમાથંી એક એક વાક્યના 100 થી 150 જેટલા પ્રશ્નો બનાવ્યા અને તેની પીડીએફ ફાઈલ બનાવી 
બાળકોન ે whatsapp પર મોકલવામા ં આવી. આ પ્રશ્ન બેંકનુ ં શનમાયિ એ રીતે કરવામા ં આવ્ર્ુ ં કે બાળકો 
આપેલા એકમની દરેક લીટી સમજીને વાચં ેતો જ એ પ્રશ્નોના સારી રીત ેજવાબ લખી શકે. આ પ્રયત્નથી એ 

સફળતા મળી કે બાળકો આપેલા પ્રકરિના દરેક શવભાગનુ ં વાચંન કરતા થયા. પ્રથમ સત્રના એક 

ધોરિના દરેક પાઠના અંદાજજત 120 એવા નવ પ્રકરિના 1100 જેટલા પ્રશ્નો અન ેધોરિ છ, સાત, આઠમા ં
મળીને કુલ 2000થી પિ વધ ુપ્રશ્નોની ફાઈલ તૈયાર કરી બાળકોન ેતૈયારી માટે મોકલવામા ંઆવતી હતી. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- whatsapp ગપૃ બનાવી બાળકો સાથે સપંકય  કયો. 

રદક્ષા એપ:- દરેક બાળકના મોબાઈલ રૂબરૂ મલુાકાત લઈને રદક્ષા એપ્પલકેશનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો 
તેની પિ સમજ આપવામા ંઆવી હતી. જે અંતગયત બાળકો પાઠયપસુ્તકના ક્ ુઆર કોડ સ્કેન કરતા હતા 
અને જેથી મદુ્દા અંગ ેસમજ મેળવતા. આ ઉપરાતં તનેો ઉપયોગ જો કોઈ બાળક કોઈ રદવસે હોમ લશનિંગનો 
એશપસોડ જોવાનુ ંચકૂી ગયા હોય તો, રદક્ષા એપ્પલકેશનની મદદથી પિ જોઈ શકે તે માટે મારહતી આપેલ 

હતી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- ગગુલ ફોમયના ઉપયોગ દ્વારા ઓનલાઈન સ્ક્વઝ આપવામા ંઆવી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- 

માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમા ં assignment ટેબનો ઉપયોગ કરીને બાળકો શનયશમત રીતે ગહૃકાયય સબશમટ કરતા 
થયા. 

1. ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા ચકાસિી 
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2. બાળકોન ેઅક્ષર સધુારિા માટે દરરોજ ફકરા લેખન નોટબકુ 

3. બાળકોએ શોધેલ પ્રશ્ન બેંક- જવાબ નોટબકુ 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 

1. Ms team મા ંwhite board નો ઉપયોગ 

2. Video શનદશયન 

3. Live test અને ચચાય- જેમા ંબાળકો પોતાના મોબાઈલ કેમેરા ચાલ ુરાખી ટેસ્ટ આપતા અને તેનુ ં
સપંિૂય ધ્યાન રાખવા લેપટોપ સ્ક્રીન પરથી એકસાથે બધા બાળકોન ેજોડીને test લેવામા ંઆવ્યા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- વાલી શમત્રોનો સારો સહકાર જેના કારિ ેબાળકો 
સમયસર કલાસમા ંજોડાઈ શકયા. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમ લશનિંગ માટે જે કોઈપિ શવષ્ટ્યવસ્તનુો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે તે:- 

1. આવનાર એકમ કસોટીને અનરુૂપ,  

2. પરીક્ષાને અનરુૂપ,  

3. બાળકો પાઠયપસુ્તકના જ્ઞાનથી દુર ન થાય તેવુ ંશવષયવસ્ત,ુ  

4. વધ ુપડતા તકયથી બાળકો શવષયવસ્ત ુપ્રત્ય ેઉદાસીનતા સેવ ેછે તે બાબત ધ્યાને રાખવી,  
5. ખાસ તો હોમલશનિંગ દ્વારા અપાત ુ ંશશક્ષિકાયય અને વગયખડંના શશક્ષિકાયય વચ્ચે તાલમેલ જળવાય 

એ પ્રકારનુ ંહશ ેતો બાળકો સરળતાથી તેન ેઅનરુૂપ થઈ શકશ.ે 
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ક્રમ:- 4  પટેણલયા મકેુર્ભાઈ રૂપજીભાઈ 

શાળાનુ ંનામ:- આંતરસુબંા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050200701 

ક્લસ્ટર:- આંતરસુબંા 
તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 276 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 158 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 100     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 92 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 13 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેણલયા મકેુશભાઈ રૂપજીભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9426896507 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- બલાત રીનમભાઈ લાલજીભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 7600090830 

પ્રસ્તાવના:- 
જીવનમા ં શશક્ષિનુ ંખબૂ મહત્વ છે. શવકાસના મળૂમા ં શશક્ષિ છે. કોશવડ-૧૯મા ંશાળાઓ બધં થતા ં

ઓનલાઈન શશક્ષિ કાયયની શરૂઆત થઈ. પિ બાળકો ઓનલાઇન ન જોડાતા શેરી શશક્ષિ કરાવવામા ં
આવ્ર્.ુ તે ઉપરાતં બાળકો ઘરે TV દ્વારા દુરદશયન પર આવતા કાયયક્રમ દરરોજ શનહાળે તેની સમજિ પિ 

વાલીને આપવામા ંઆવી. બાળક ઘરે રહીને પિ શશક્ષિ મેળવે તેના માટે વાલીને ફોન દ્વારા સતત સપંકય  
કરવામા આવતો. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શશક્ષિ શવભાગ અને શાળાના આચાયયશ્રી દ્વારા માગયદશયન. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શવદ્યાથી ઘરે રહીને પિ શશક્ષિ મેળવે. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 3 થી 5 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શવદ્યાથી ઘરે રહીન ેપિ ભિે, શશક્ષિથી વણંચત ન રહ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  83 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
હોમ લશનિંગ કાયયક્રમ શવદ્યાથી દરરોજ શનહાળે તેનુ ંમાગયદશયન, બાળકોન ેટેણલફોન કરી તેમની ખબર અંતર 

પછૂવા, તેમને પડતી મશુ્કેલીઓનુ ંશનવારિ કરવુ.ં 
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કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- જૂન ૨૦૨૦થી...... 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથી TV પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમ સમય પ્રમાિે 
જોવા, વાલીને બાળક કાયયક્રમ જુએ તેનુ ં ઘ્યાન રાખવા રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા, ફોન દ્વારા માગયદશયન 

આપવામા આવતુ.ં 

એકમ કસોટી:- શવદ્યાથીને વાલી દ્વારા, ઘરે મોટા ભાઈ-બહને દ્વારા કે ન ખબર પડ ેતો રૂબરૂ જઈ માગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને એકમ કસોટીની બકુ રૂબરૂ વાલી દ્ધારા પાછી મેળવવામા ંઆવતી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- વાલી દ્ધારા રૂબરૂ પહોંચાડવામા ંઆવતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ફોન અને whatsapp ગપૃ દ્વારા સમય પત્રક અંગ ેઅને 
કાયયક્રમ શનહાળ્યા અંગેનુ ંફોલોઅપ લેવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- Whatsapp ટેસ્ટમા ં શેરી શશક્ષિમા ં શશક્ષકના 
મોબાઈલ પરથી ટેસ્ટ અપાવામા ંઆવી(3થી 5). 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
શરૂઆતમા ંMicrosoft team દ્વારા શશક્ષિ, પછી શવદ્યાથીઓ ઓનલાઈન ન જોડાતા શેરી શશક્ષિ. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ફણળયા મજુબ ૩ જૂથ પડવામા ંઆવ્યા.ં ત્યા ંદરરોજ શવદ્યાથીઓને વાચંન, લેખન 

અને ગિન કરવામા ંઆવતુ.ં એનાથી વાચંનમા ંમોટાભાગના શવદ્યાથીઓ સરળતાથી વાચંન કરી શકે છે. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જેમના ઘરે TV નથી તેવા શવદ્યાથીના વાલીની રૂબરૂ મલુાકાત કરી DD  girnar 

પર પ્રસારરત થતા ંકાયયક્રમ પડોશીને ત્યા ંજોવા અંગ ેમાગયદશયન. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- વાલીને જાગતૃ કરીને બાળકના શશક્ષિમા ંરસ લેવામા ંપ્રોત્સાહન પરંુૂ પાડવુ ં
જોઈએ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- બાળકોને દરરોજ વાચંન, લેખન નોટબકુમા ંકરાવવાનુ ંઅને તપાસવુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- દરરોજ વાચંન લેખન કરાવવાથી મોટાભાગના બાળકોન ે વાચંવા લખવામા ં પડતી 
તકલીફ ઓછી થઇ. 
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ક્રમ:- 5 પટેલ રસ્સ્કનકુમાર કાાંશતલાલ 

શાળાનુ ંનામ:- હરરનગર પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050712715 

ક્લસ્ટર:- રહિંમતનગર -૧ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- શહરેી 
શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 208 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 10 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 160     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 64 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 38 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ રષ્સ્કનકુમાર કાશંતલાલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9409321422 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પરમાર ણબપીનકુમાર મોતીલાલ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428554606 

પ્રસ્તાવના:- 
કોશવડ 19ના આ સમયગાળા દરશમયાન થોડાક સમય દરશમયાન સ્સ્થત થયેલ પરરસ્સ્થશતન ેફરી 

કેવી રીત ે ધબકતી કરવી તે પિ મારા કાયયકે્ષત્ર તથા શશક્ષિમા ં અને સામાજજક જાગશૃતને ધ્યાને રાખી 
સમગ્ર કાયયને આગળ વધારવાનુ ંતે જ મારી નેમ હતી. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 

આ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા મને મારા ઘરમાથંી મળી. મારા બનંે બાળકોને તો હુ ં શશક્ષિ 

આપી રહ્યો હતો. પરંત ુમારા ધોરિ 3 થી 5ના 75 જેટલા બાળકોના વાલીઓ તો મજુરી કરીને ગજુરાન 

ચલાવે છે. તો, એમના શશક્ષિનુ ંશુ ંથતુ ંહશ ે? તેવી સવંેદના મારા મનમા ંઉભરી આવી અને તેના પરરિામ ે

મેં કામગીરી કરવાનો રઢ શનિય કયો. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- હૉમ લશનિંગ "એક નવુ ંકદમ, એક નવી રદશા" 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 3 થી 5 ના બાળકો 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 
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1. બાળકોન ેઘરે શશક્ષિ આપવુ.ં 
2. સાધન હોય કે સાધન શવના કોઈ બાળકનુ ંશશક્ષિ અટકે નહીં. 
3. મહામારીનો ભોગ બાળક ન બને. 

4. વાલીઓને પિ સદર મહામારી બાબત ેબધાને જાગશૃત આપવી. 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  250 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- મધ્યાહન ભોજન 

અંતગયત અનાજ શવતરિ, શવશવધ સવેક્ષિો અને અન્દ્ય કામગીરી સાથે સાથ ેશશક્ષિ કાયય પિ કર્ુું. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- બાળકોને પોષિ મળી રહ ેતે માટે અનાજ શવતરિ અને ફડ શસક્યોરીટી સાથ ે

સામાજજક જૂથની મદદ કરી. બાળકને અને વાલીઓન ેઅન્દ્ય રીતે પિ મદદગાર બન્દ્યા. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- Lockdown દરશમયાન શશક્ષિ પદ્ધશતમા,ં શેરી શશક્ષિ, વચુયઅલ ક્લાસ તથા 
અવનવી પદ્ધશતથી શશક્ષિ આપવાનુ ંહત ુ.ં ત્યારે 50 ટકા સ્ટાફ સરકારના શનયમ પ્રમાિે કરવામા ંઆવેલ 

હતો. પરંત ુમેં દરરોજ શાળાના સમય પ્રમાિ ેજઈને બાળકન ેયોગ્ય માગયદશયન પરંુૂ પાડી અભ્યાસ કરાવ્યો 
હતો. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- જેની પાસે સ્માટય  ફોન હતા એ બાળકોના વાલીઓના નબંર લઈ એક ગપૃ 

બનાવી તેઓને ગપૃ દ્વારા કોન્દ્ટેક રાખી બાળકોના ંઅભ્યાસ માટે પ્રયત્ન કયો છે. અલગ અલગ શેરીમા ં
અલગ અલગ ગપૃ બનાવી બાળકોને અભ્યાસ માટે રૂબરૂ જઈ માગયદશયન પરંુૂ પાડ્ુ ંછે. 

એકમ કસોટી:- રૂબરૂ મલુાકાત કરી શવતરિ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને હોમ લશનિંગ અંગ ેમાગયદશયન આપર્ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- જ્યારે ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાનુ ં શવતરિ કરવા જતા ંત્યારે બાળકોના ંથોડા થોડા 
ગપૃ બનાવી સમજાવી દેતા ંઅને યોગ્ય માગયદશયન પિ આપી દેતા ંહતા. અમારા સ્લમ શવસ્તારમા ંS.M.C 

સભ્યોમા ંશશણક્ષત અને રસ ધરાવતા ંસભ્યોએ અમન ેખબૂજ સાથ અને સહકાર આપયો. 

વગયદપયિ:- વાલી સાથે આંતરરક્રયા તેમજ બાળકોને માગયદશયન આપવામા ં વગયદપયિ યોગ્ય માધ્યમ 

બન્દ્ર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- કાયયક્રમો કયા કયા સમયે આવે છે તે બાબતે બાળકો 
અજાિ હોવાથી શેરીમા ં અલગ અલગ જગ્યાએ ટાઈમટેબલ શેરીના મેઈન ભાગ ે બધા જોઈ શકે તેમ 

લગાડયા તથા જુદી જુદી T.V.ચેનલો પર આવતા નબંરનુ ં ણલસ્ટ પિ બાળકો જોડ ેપહોંચાડવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
જેથી બાળકો યોગ્ય સમયે જોઈ શકે ત્યારબાદ ફોન દ્વારા વાલીસપંકય  કરી સમયાતંરે ચકાસિી પિ કરતા 
રહ્યા. 
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વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- કુલ ૧૦ 

બાળકો આ માધ્યમથી શીખતા ંહતા.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- વચયર્અુલ માધ્યમ કરતા શેરી શશક્ષિમા ંબાળકો અને શશક્ષકોને વધ ુઆનદં 

આવતો. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsappના ં માધ્યમથી અમે ણલિંક મોકલીને ઘિા બધા બાળકો 
જેઓની પાસે એન્દ્રોઇડ મોબાઈલ હતા તેમને અભ્યાસ માટે માગયદશયન આપતા. 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપ ખબૂ જ સુદંર એપ છે. જો બાળકો પાસે ગેજેટ્સ હોય તો આ એપ ખબૂ જ ઉપયોગી 
છે. તેમાથંી ઘણુ ંબધુ ંજાિવા સમજવા મળે એમ છે 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- દરરોજ મોબાઈલ દ્વારા 
તથા શેરી શશક્ષિમા ંઆવતા તમામ બાળકોન ેગહૃકાયય આપતા તથા બીજા રદવસ ે તે ચકાસવામા ંપિ 

આવતુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- S.M.C.સભ્યો દ્વારા બનાવવામા ંઆવેલ શેડ નીચે 
બેસીને અમ ેબાળકોન ેઅભ્યાસ કરાવતા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ અને શેરી શશક્ષિ 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- જ્યા ં સશુવધા ણબલકુલ નથી ત્યા ં શેરી વગય અન ે વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ આપી 
શકાય. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- પ્રાથશમક શશક્ષિ કચેરી દ્વારા યોજવામા ં આવતી એકમ કસોટી દ્વારા બાળકોના 
શશક્ષિનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- આ સમય દરશમયાન જો શશક્ષિ યોજવામા ંન આવ્ર્ુ ંહોત તો બાળકોનો શસદ્ધદ્ધ આંક ઘિો 
નીચ ે જાત. પિ મેં મારાથી બનતા પરૂતા પ્રયત્નો કયાય, બાળકોન ે જેટલો બને તેટલો અભ્યાસ કરાવી, 
એકમ પ્રમાિ ેશશક્ષિ પરંુૂ કરી યોગ્ય માગયદશયન આપર્ુ ંજેથી કરીને મને ધોરિ 3 થી 5 ના બાળકોમા ંઘિો 
સધુારો જોવા મળ્યો મને મારા પ્રયત્નો પ્રમાિ ેફળ મળ્ર્ુ ંતેનો મને ઘિો આનદં છે. 
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ક્રમ:- 6 પટેલીયા રદલીપકુમાર રામજીભાઈ 

શાળાનુ ંનામ:- શવજયનગર પ્રાથશમક શાળા-૨ 

ડાયસ કોડ:- 24050207502 

ક્લસ્ટર:- શવજયનગર-૨ 

તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 13 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 424 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 155 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 170     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 110 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 55 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલીયા રદલીપકુમાર રામજીભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9879907757 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલીયા રદલીપકુમાર રામજીભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9879907757 

પ્રસ્તાવના:- 

પરુા શવશ્વમા ંcovid-19 ના સમયમા ંશવશ્વ આખુ ંહરેાન હત ુ ંતેવા સમયમા ંઆપિા ભારત દેશની પરરસ્સ્થશત 

પિ નાજુક હતી. શાળાઓ, કોલેજોમા ંતમામ શૈક્ષણિક કાયય બધં હત ુ ંતેવા સમયમા ંબાળકો સધુી શશક્ષિ 

પહોચાડવુ ં તે અશક્ય હત ુ.ં પરંત ુએક શશક્ષક તરીકે આવી કપરી સ્સ્થશતમા ંપિ શવદ્યાથીઓ સધુી શશક્ષિ 

કાયય પહોંચે તે માટેના સઘન પ્રયત્નો તેમજ અવનવા શવચારો મારા મનમા ંઆવતા ગયા અને તેમા ંહુ ં
સફળ રહ્યો 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શાળાના 424 બાળકોમાથંી 55 બાળકો સશુવધા શવનાના 
અંતરરયાળ શવસ્તારના હતા તેમના સધુી સ્થાશનક પરરસ્સ્થશતમા ં શશક્ષિ કેવી રીત ેપહોંચાડવુ ં તે શવચારો 
સતત મને સતાવતા હતા અને તેમાથંી મને નવીન કાયયની પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ચાલો શીખીએ, આપિા જ ફળીયે અને રડજજટલ માધ્યમ, શશક્ષિની નવી રદશા 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- અંતરરયાળ શવસ્તારમા ંસશુવધા શવનાના ંબાળકો સધુી જરૂરી શશક્ષિકાયય 
પહોંચાડવુ ં
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ: અંતરરયાળ શવસ્તારમા ંસશુવધા શવનાના ંબાળકો સધુી જરૂરી શશક્ષિકાયય 
પહોંચાડવુ ં

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 55 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવલે કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- ઘરે શીખીએ 

વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ એકમ કસોટી, શનદાન કસોટી, મોબાઈલ દ્વારા શશક્ષિ, બાયસેગ દ્વારા શશક્ષિ, ફણળયા 
શશક્ષિ અન ેરૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા શશક્ષિ. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શવદ્યાથીઓને કોઈ એકમમા ં તકલીફ પડતી હોય તેનો YouTube video 

બનાવીએ/મેળવીને તથા વગયમા ંઅપાતા શશક્ષિ મજુબ શવરડયો બનાવી શાળાના તમામ શવદ્યાથીઓ સધુી 
પહોંચાડવામા ંઆવતો. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- કાયયક્રમની રૂપરેખા બનાવી તે મજુબનુ ંશશક્ષિકાયય શરૂ કરેલ. શનયત સમયે તેનુ ં
મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- મારી શાળામા ં શવજયનગર તેમજ આજુબાજુના ઘિા બધા ગામડાઓમાથંી 
શવદ્યાથીઓ આવતા હતા. જેમા ંકેટલાક શવદ્યાથીઓ અંતરરયાળ શવસ્તાર હોવાથી ટીવી, મોબાઈલ અને નેટ 

વગરના હતા. તેવા શવદ્યાથીઓને અમે રરક્ષામા ં શશક્ષકો સાથે જઈને ફણળયા વાઈઝ આયોજન કરી 
ભિાવતા. તેમજ જરૂરી સારહત્ય તેમજ સમજિ આપવામા ંઆવતી. YouTube શવડીયો દ્વારા હુ ંપોત ેજાત ે

શવડીયો બનાવી શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડતો હતો. 

એકમ કસોટી:- 424 શવદ્યાથીઓમાથંી 55 શવદ્યાથીઓ એવા હતા કે જેમનો સપંકય  થઈ શકતો નહોતો. આવા 
સમયે હુ ંપોત ેબાઈક લઈન ે શવદ્યાથીઓના ંઘરે પહોંચી તેમને એકમ કસોટી પસુ્સ્તકા આપતો અને શનયત 

સમયે પરત મેળવી લેતો. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ગામના એક ફણળયામા ં જઈને વાલીઓના સહારે શવદ્યાથીઓને પસુ્સ્તકાઓ 

પહોંચાડવામા ંઆવી. 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ માટે શાળાના શશક્ષકોનો તેમજ એસ.એમ.સી.ના સભ્યો, ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોનો 
સહયોગ લઈન ેમારહતીનુ ંસકંલન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- જે શવદ્યાથી વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંજોડાતા 
હતા તેવા શવદ્યાથીઓ તમામ બાબતોમા ંરસ લઈ કામગીરી કરતા. પરંત,ુ તે શસવાયના શવદ્યાથીઓ સધુી 
શશક્ષકો તેમજ હુ ંપોત ેજ કામગીરી કરતા હતા.ં 
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ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- અગાઉથી આપેલ ડીડી ણગરનારના ં કાયયક્રમ 

અનસુધંાને શવદ્યાથીઓ અભ્યાસક્રમ શનહાળી જરૂરી બાબતોનુ ંપાલન કરતા. કેટલાક શવદ્યાથીઓની મશુ્કેલી 
દૂર કરવા માટે મોબાઈલથી વાત કરી સમજિ આપવામા ંઆવતી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- ઇન્દ્ટરનેટ ધરાવતા તમામ શવદ્યાથીઓએ whatsapp 

દ્વારા પરીક્ષા આપી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ માટે શાળાના ં સમગ્ર સ્ટાફને આયોજન કરી તાસની ફાળવિી કરવામા ં આવી હતી. 
શશક્ષકો અગાઉથી ણલિંક મકૂીને બાળકોન ેજાિ કરી શશક્ષિ આપતા.ં વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ દ્વારા શશક્ષકોની સારી 
મહનેત કરી બાળકોન ેઘણુ ંબધુ ંશીખવ્ર્ુ ંછે. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- દૂર ગામડામા ં અંતરરયાળ શવસ્તારમા ં રીક્ષા દ્વારા શશક્ષક સ્ટાફ રૂબરૂ જઈને 

આયોજન કરી શશક્ષિ આપતા. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- મારી Education 

Tips નામની પોતાની ચનેલ છે. આ ચેનલ દ્વારા અમારી ગ્રામીિ ભાષામા ંતેમજ લોક બોલીનો ઉપયોગ 

કરી શવદ્યાથીઓને શશક્ષિ આપતા જે શવષય અને એકમ સમજાય નરહ તેવા એકમનો સગં્રહ કરી હુ ંપોતે 
મારા અવાજમા,ં પ્રવશૃત્ત દ્વારા તેમજ હાવભાવથી વગયખડંમા ં ભિાવતા હોઈએ તે રીતે શવડીયો બનાવી 
શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરતો. મારી શાળામા ંજ્ઞાનકંુજ પ્રોજેક્ટના અનસુધંાને શવદ્યાથીઓને 
મોટા પ્રોજેક્ટર પર શશક્ષકો દ્વારા શશક્ષિ આપવામા ંઆવતુ.ં 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા પોટયલ અંગે શવદ્યાથીઓ સધુી સતત મારહતી પહોંચાડવામા ંઆવતી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગનેી નોંધ:- મોબાઈલ દ્વારા 
શવદ્યાથી ફોટા પાડીને ગહૃકાયયની મારહતી આપતા.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
પ્રવશૃત્તઓ કરીને તેમજ આજુબાજુના પયાયવરિમાથંી એકમને લગતા ઉદાહરિ પરૂા પાડીને શીખવવામા ં
આવતુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગ્રામ પચંાયતના સભ્યો તેમજ જાગતૃ વાલીનો 
સહયોગ મેળવેલ. 
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જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- નક્કી કરેલ સમયે જે તે ફણળયામા ંરૂબરૂ જઈ અમે પોત ેરૂબરૂ શશક્ષિ આપતા. 
હોંશશયાર બાળકોનો ઉપયોગ કરતા. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- બાળકોની રસ અને રૂણચ કેળવાય તેવુ ંઆયોજન કરીને કેટલીક પ્રવશૃત્તઓ 

અને આજુબાજુના વાતાવરિનો ભરપરૂ ઉપયોગ થાય તે રીતે સતત કામગીરી કરાવી હોમ લશનિંગ 

કાયયક્રમને સફળ કરી શકાય. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમ તેમજ શનદાન કસોટી એકમ કસોટી ઘરે 

શીખીએ દ્વારા થતુ ં

પરરિામ/તારિ:- શાળાના તમામ શવદ્યાથીઓ હોમ લશનિંગમા ંએક સાથ ેજોડાતા થયા. 
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ક્રમ:- 7 પાંડયા આશર્િકુમાર શનતેન્દ્રપ્રસાદ 

શાળાનુ ંનામ:- ગલેસરા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050801401 

ક્લસ્ટર:- પ્રાશંતજ-૧ 

તાલકુો:- પ્રાશંતજ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 216 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 53 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 37     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 48 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 78 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પડંયા આશશષકુમાર શનતેન્દ્રપ્રસાદ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9727411147 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પરમાર કનભુાઈ મગનભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9537757603 

પ્રસ્તાવના:- 
કોશવડ 19 ની મહામારીને કારિે બધં થયેલ શશક્ષિને ફરી ચાલ ુકરવા મેં શરૂઆતમા ંમાઈક્રોસોફ્ટ ટીમ 

અને પછી ર્ ુ ટયબુમા ં વીરડયો બનાવ્યા. પિ કેટલાકં કારિોસર ધાર્ુું પરરિામ ન મળ્ર્ુ.ં વળી કોરોના 
મહામારીને ગ્રામજનોએ ખબૂ જ હળવાશ અને અંધશ્રદ્ધાથી લીધુ.ં આ સજંોગ ેબાળકોને શશક્ષિ મળે અને 
મહામારી સામે લોકો જાગશૃત કેળવે તે મારા માટે અગત્યનુ ંહત ુ.ં 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શાળાના આચાયય શ્રી કનભુાઈ અને CRC સાહબે શ્રી રદનશુસિંહ 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શેરી શશક્ષિ, એક નવી શૈક્ષણિક સફર 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8ના બાળકો 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

1. ધોરિ 6 થી 8ના બાળકો ગણિત, શવજ્ઞાન અને જનરલ નોલેજ શવષયમા ંશીખ.ે 

2. બાળકોના વાલીઓ પિ આ શૈક્ષણિક સફરમા ંજોડાય. 

3. ગામના લોકોની શ્રદ્ધા, અંધશ્રદ્ધા, રરવાજો, કુરરવાજો વગેરેને નજીકથી જાિવા. 



 

 

 

40 

4. કોરોના મહામારી સામે જાગશૃત લાવવી 
5. શશક્ષક અને વાલીઓ વચ્ચે સકારાત્મક વાતાવરિ ઊભુ ંકરવુ.ં 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  300 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

ર્ ુ ટયબુ લશનિંગ, માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ એપ ઉપરાતં શેરી શશક્ષિ દ્વારા રોજ 3 કલાક બે ફણળયામા ં ગણિત, 

શવજ્ઞાન અન ે જનરલ નોલેજનુ ં શૈક્ષણિક કામ કરવામા ં આવતુ.ં જેમા ં ટીવી સ્પીકર મોબાઈલ જેવા 
માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો. આ ઉપરાતં સેનેટાઈઝર અને માસ્ક પિ બાળકોને મેં પોત ેપરુા 
પાડયા. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શેરી શશક્ષિમા ં શવશવધ રદન શવશેષ અંતગયત ઓનલાઇન પ્રશતયોગીતાઓ 

સફળતાપવૂયક આયોજન કર્ુું. ઉપરાતં દર સોમવારે અને મગંળવારે કોરોના જાગશૃત અણભયાન અંતગયત 

વાલીઓની રૂબરૂમા ંમલુાકાત કરવામા ંઆવી. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- ગ્રામજનોના સહકારથી કુલ 2 જગ્યાએ ખલુ્લા વાતાવરિવાળી જગ્યા મળી. 
ઉપરાતં જરૂરી માધ્યમો જેમ કે ટીવી, સ્પીકર, બોડય વગેરે શાળા તરફથી મળ્યા. crc અને આચાયય દ્વારા 
શનયશમત મલુાકાત પિ થતી. રદવાળી વેકેશનમા ંપિ આ કામગીરી શનયશમતપિે ચાલી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- શરૂઆતમા ં તો માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા હોમ લશનિંગની શરૂઆત કરવામા ં
આવી. આ ઉપરાતં ડીડી ણગરનાર પરથી પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો અંગ ેબાળકોને જાિ કરવામા ં
આવી. આ માટેનુ ંટાઇમટેબલ જુદી જુદી જગ્યાએ ચોંટાડવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેમ કે ડેરી, ગ્રામ પચંાયત વગેરે. 

આ પછી ર્ ુ ટયબુમા ં પિ શવડીયો બનાવી વોટ્સએપ દ્વારા મોકલવામા ં આવ્યા. આમા ં સતંોષકારક 

પરરિામ ન મળતા ંછેવટે વાલીઓ સાથે મથંન કરી કોરોનાની sop નુ ંપાલન થાય તે રીતે શેરી શશક્ષિની 
શરૂઆત કરવામા ંઆવી. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી અને પ્રશ્નપત્રો બાળકોને વ્યસ્ક્તગત રીતે ઘરે પહોંચાડવામા ંઆવ્યા. પ્રશ્નપત્ર 

આપયાના બે રદવસમા ં તે એકમ કસોટીઓ બાળકો પાસેથી લઈ તપાસી દેવામા ંઆવી. આમા ંજે કચાશ 

લાગી તે વ્યસ્ક્તગત રીતે શેરી શશક્ષિના બાળકોન ે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ.ં શેરી શશક્ષિમા ં ન આવતા 
બાળકોન ેપિ ઘરે જઈ માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા બાળકોને વ્યસ્ક્તગત રીતે ઘરે પહોંચાડવામા ંઆવી. આ 

પસુ્સ્તકા બાળકન ે જરૂર જિાય તો વાલીઓની મદદથી ભરે તેવુ ં વાલીઓને માગયદશયન આપવામા ં
આવ્ર્ુ.ંઅંકમા ંદશાયવેલ પ્રવશૃત્ત બાળકો જાત ેકરે તેવો આગ્રહ રાખવામા ંઆવ્યો. 
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વગયદપયિ:- શવદ્યાથીઓને આપવામા ંઆવેલ વગયદપયિમા ં કેવી રીતે મારહતી ભરવી તે અંગેની જાિકારી 
વાલીઓને આપવામા ંઆવી. સમયાતંરે બાળકે મેળવેલ શૈક્ષણિક શસદ્ધદ્ધની નોંધ તેમા ંશશક્ષક દ્વારા કરવામા ં
આવી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- પરરવારનો માળો સલામત અને હૂફંાળો આ કાયયક્રમ અંતગયત 

જીસીઇઆરટીની વેબસાઇટ પરથી જે તે રદવસનુ ં પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી બાળકોને whatsapp દ્વારા 
મોકલવામા ંઆવતુ.ં બાળકોના જિાવ્યા મજુબ આ કાયયક્રમમા ંબતાવવામા ંઆવતી વાતાયઓ અને રમતો 
તેમને ખબૂ જ ગમતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પરથી પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક 

કાયયક્રમો જોનારા બાળકોની સખં્યા ખબૂ જ ઓછી હતી. આ માટેનુ ં ટાઇમટેબલ ગામમા ં અમકુ અમકુ 

જગ્યાએ ચોંટાડી દેવામા ં આવ્ર્ુ ં જેમ કે, ગ્રામ પચંાયત, ડેરી વગેરે. આ કાયયક્રમો જોતા બાળકોના ં
આત્મશવશ્વાસમા ંવધારો જોઈ શકાય છે. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શાળા દ્વારા બનાવેલા whatsapp ગ્રપુમા ંwhatsapp 

આધારરત ટેસ્ટની મારહતી મકુવામા ંઆવતી. જેના દ્વારા સ્માટયફોન ધરાવતા બાળકો આ ટેસ્ટ આપી શકતા. 
સ્માટયફોન ન ધરાવતા શવદ્યાથીઓ પૈકી અમકુ શવદ્યાથીઓએ શશક્ષકના ફોનની મદદથી આ ટેસ્ટ આપયો. આ 

ટેસ્ટથી લશનિંગ આઉટકમ વધ ુશસદ્ધ કરવામા ંઉપયોગી સાણબત થયા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- 

વાલીની મજૂંરી લઈ અને શાળાના ં આચાયયશ્રી તથા સી.આર.સી સાહબેશ્રીના માગયદશયનથી કોરોનાની 
એસ.ઓ.પી.નુ ં પાલન થાય તેમ ગામમા ં બે જગ્યાએ શેરી શશક્ષિનુ ં કામ શરૂ કરવામા ં આવ્ર્ુ.ં શેરી 
શશક્ષિમા ંઅધ્યયન શનષ્ટ્પશત અનસુાર બાળકોન ેભિાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેમા ંધોરિ 6 ના ં11, ધોરિ ,7 ના ં8 

અને ધોરિ 8ના ં11 શવદ્યાથીઓએ લાભ મેળવ્યો. ઉપરાતં પ્રાઇવેટ શાળાની એક શવદ્યાથીનીએ પિ આમા ં
ભાગ લીધો. શેરી શશક્ષિમા ં દર શશનવારે વાલી દ્વારા બાળકોનો ટેસ્ટ લેવામા ં આવતો. આ ટેસ્ટ બહુ 
વૈકપ્લ્પક અન ે શનબધં પ્રકારનો હતો. ટેસ્ટના માક્સય સોમવારે દરેક બાળકોન ે આપી દેવામા ં આવતા. 
બાળકોન ે ભિાવવા ં એન્દ્રોઇડ ટીવી અને સ્પીકરનો પિ ઉપયોગ કરવામા ં આવ્યો, જે શાળામાથંી 
ફાળવવામા ંઆવ્ર્.ુ 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શશક્ષકની અને 
શાળાની YouTube ચેનલ દ્વારા શવશવધ વીરડયો બનાવી બાળકોન ેwhatsapp ગ્રપુમા ંમોકલવામા ંઆવ્યા. 
ઉપરાતં આ વીરડયોના ક્ ુઆર કોડ જનરેટ કરવામા ંઆવ્યા. જેથી શવદ્યાથીઓ સ્કેન કરીને વીરડયો જોઈ 

શકે. 
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Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- ધોરિ-૬ થી ૮મા ં whatsapp ગ્રપુ બનાવી YouTube મા ંબનાવેલા 
શવરડયો અન ેhomelearning ના ંશવડીયો શનયશમત રીત ેબાળકોન ેપહોંચાડવામા ંઆવ્યા. આ ઉપરાતં જુદી 
જુદી પરીક્ષાઓ પિ આ ગ્રપુ દ્વારા આપવામા ંઆવી. 

રદક્ષા એપ:- શાળામા ંકુલ 35 બાળકોન ેરદક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરી તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તેની 
મારહતી આપવામા ંઆવી. કુલ 6 બાળકોએ સ્વરક્ષિની તાલીમ રદક્ષા માધ્યમ દ્વારા લીધી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- Google ફોમય દ્વારા ગણિત અને શવજ્ઞાનની ઓનલાઇન સ્ક્વઝ બનાવી, whatsapp 

મારફતે મોકલી. આ રીતે શૈક્ષણિક મલૂ્યાકંન ખબૂ રસપ્રદ બન્દ્ર્.ુ 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- શેરી શશક્ષિ અને 
whatsapp ગ્રપુ દ્વારા બાળકોને દરરોજ ગહૃકાયય આપવામા ં આવતુ ં અને સમયાતંરે તેની ચકાસિી પિ 

શશક્ષક અન ેહોશશયાર બાળકો દ્વારા થતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવક્રમ સારાભાઈ કોમ્ર્શુનટી સાયન્દ્સ સેન્દ્ટર તરફથી શાળાન ે મળેલ ગણિતની રકટનો ઉપયોગ શરેી 
શશક્ષિમા ંકરવામા ંઆવ્યો. જેથી ગણિતના ંહતેઓુ સરળતાથી સમજાવી શકાયા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શેરી શશક્ષિમા ં ગ્રામજનોએ ખબુ સારો સહકાર 

આપયો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- શેરી શશક્ષિ અને મલુાકાત. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- ફક્ત થોડા પિ અસરકારક કાયયક્રમનુ ંપારદશી આયોજન કરવા જોઈએ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- દર શશનવારે વાલીની દેખરેખ હઠેળ સાપતારહક ટેસ્ટનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવતુ.ં 
ઉપરાતં ગગૂલ ફોમયમા ંકવીઝ બનાવી બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન કર્ુું. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકોનુ ંશૈક્ષણિક કાયય ચાલ ુરહ્ુ.ં કોરોના રોગમા ંજનજાગશૃત આવી. જેથી બાળકો અન ે

ગ્રામજનોમા ંકોરોનાનુ ંસકં્રમિ ના બરાબર થર્ુ.ં 
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ક્રમ:- 8:- પટેલ પ્રજે્ઞર્કુમાર રદનેર્ભાઇ 

 

શાળાનુ ંનામ:- દોલતાબાદ વચલા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050901803 

ક્લસ્ટર:- દોલતાબાદ 

તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 161 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 70 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 52     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 112 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 1 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ પ્રજે્ઞશકુમાર રદનેશભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9099925229 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- મકવાિા રહમ્મતશસિંહ નેનશસિંહ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9879935269 

પ્રસ્તાવના:- 
આજની કોરોના કાળમા બાળકોને શવશવધ હોમલશનિગની પદ્ધશત દ્વારા શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- બાળકો શવનાના ખાલી વગયખડં જોઈ કંઈક કરવાની પ્રેરિા. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ઘરે શીખીએ, આગળ વધીએ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ ૬ થી ૮ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- ઘરે બેઠા બાળકો કેવી રીતે શીખ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  44 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- Microsoft teams 

દ્વારા વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ, તેમજ ડીડી ણગરનાર 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- whatsapp ના માધ્યમથી YouTube link દ્વારા 
કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- એશપ્રલ ૨૦૨૦ પછી 
હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- સૌપ્રથમ whets up ગ્રપુ બનાવવામા આવ્ર્ ુ અને દરરોજ હોમ લશનિગની 
મારહઆવતી ગ્રપુમા શેર કરવામા ંઆવતી 
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એકમ કસોટી:- દરેક બાળકના ઘરે રુબરુ જઈને એકમ કસોટી પહોચાડવામા આવી અને પરત પિ એ જ 

રીતે લેવામા આવી, શેરી શશક્ષિ દ્વારા ૪-૪ બાળકોના જુથ મા ઘરે જઈ એકમ કસોટીના પેપર અને એકમ 

કસોટી આપવામા ંઆવી, શરૂઆતમા ંબાળકોન ેજૂથમા ંબોલાવવાની તક્લીફ પડી પિ વાલીઓના સાથ 

સહકારથી શનરાકરિ આવ્ર્.ુ 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- દરેક બાળકના ઘરે રુબરુ જઈને એકમ કસોટી પહોચાડવામા આવી અને પરત 

પિ એ જ રીતે લેવામા આવી, શેરી શશક્ષિ દ્વારા ૪-૪ બાળકોના જુથમા ઘરે જઈ લખાવવામા આવી, 
શરુઆતમા બાળકોન ે જુથમા બોલાવવાની તકલીફ પડી પિ વાલીઓના સાથ સહકાર થી શનરાકરિ 

આવ્ર્ુ.ં 

વગયદપયિ:- દરેક બાળકના ઘરે રુબરુ જઈને દપયિ પહોંચાડવામા ં આવી અને પરત પિ એ જ રીત ે

લેવામા ંઆવી, ફોન દ્વારા વાલી સાથે સતત સપંકયમા ંરહી માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- what sup માધ્યમથી દરેક ધોરના ગ્રપુ બનાવી આ મારહતી શેર 

કરવામા ંઆવી, તેની શવગત શેરી શશક્ષિ દ્વારા મેળવવામા ંઆવી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- whatsapp માધ્યમથી દરેક ધોરિના 
ગ્રપુ બનાવી આ મારહતી શેર કરવામા આવી, તેની શવગત શેરી શશક્ષિ દ્વારા મેળવવામા ંઆવી 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- whatsapp માધ્યમથી દરેક ધોરિના ગ્રપુ બનાવી 
આ મારહતી શેર કરવામા ં આવી, તેની શવગત શરેી શશક્ષિ દ્વારા મેળવવામા ં આવી ઉપરાત ડીડી 
ણગરનારના કાયયક્રમના સમય પત્રકની કોપી દરેક બાળકે પહોંચાડવામા ંઆવી તેમજ ૪-૫ બેનર અમકુ 

ગામની જાહરે જગ્યાએ લગાવવામા ંઆવ્યા. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- whatsapp તેમજ ફોન દ્વારા જાગ્રશુત 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams ઘરે જઈ download કરાવી અન ે ર્જુર નેમ અને પાસવડય દ્વારા લોણગન કરાવી ડેમો 
આપવામા આવ્યો. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ગામમા ંત્રિથી પાચં જુથ જુદી જુદી જગ્યાએ બનાવી શેરી શશક્ષિ આપર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શશક્ષકની you tube 

ચેનલ તેમજ જ્ઞાનકંુજના માધ્યમથી 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- whatsapp મા 'ઘરે શીખીએ, આગળ વધીએ' નામના ગ્રપુ બનાવી 
શરૂઆત કરી. તેમજ પ્રકરિ વાઇઝ YouTube link શેર કરવામા આવી. 
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રદક્ષા એપ:- બાળકોન ેરદક્ષા એપ ઘરે જઈ ડાઉનલોડ કરાવી અને સ્કેનીગ શશખવાડવામા ંઆવ્ર્.ુ 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- ઘરે જઈ નોટબકુ 

તપાસી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
પ્રયોગના શવરડઓ whatsapp મોકલવામા ંઆવ્યા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- ઘરે જઈને મલુાકાત દ્વારા 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- Google meet દ્વારા 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- એકમ કસોટી તેમજ ઘરે શીખીએ દ્વારા 

પરરિામ/તારિ:- અંદાજે ૨૫ થી ૩૦ ટકા. 
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ક્રમ:- 9 દરજી ભાશિકકુમાર િસાંતભાઇ 

શાળાનુ ંનામ:- વાવડી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050712301 

ક્લસ્ટર:- રહમતપરુ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 9 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 272 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 172 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 52     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 112 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 18 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- દરજી ભાશવકકુમાર વસતંભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 8200373819 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- દરજી ભાશવકકુમાર વસતંભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 8200373819 

પ્રસ્તાવના:- હાલના કપરા સમયમા ં બાળકો માટે શશક્ષિ મેળવવુ ં ખબૂ જરૂરી છે અને એ આપિી 
જવાબદારી છે કે ગમે તે માધ્યમ દ્વારા શશક્ષિ આપીએ. હોમ લશનિંગથી બાળકો શૈક્ષણિક શસદ્ધદ્ધ મેળવે તે પિ 

અગત્યનુ ંછે. મારો આ નાનકડો પ્રયાસ બાળકોની પ્રગશતમા ંમદદરૂપ થશે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- આ કામગીરી માટેની પ્રેરિા પિ મારા બાળકો એ જ પરુી પાડી 
છે. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- હુ ભણ ુમારા ઘરે થી......... 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ ૧ થી ૮ ના બાળકો. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો શૈક્ષણિક શસદ્ધદ્ધ મેળવે. 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  270 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
સૌ પ્રથમ બાળકોના ધોરિવાર વોટ્સએપ ગ્રપુ બનાવ્યા જેમા એકમ વાર શવરડયો તથા હોમ લશનિંગની 
ણલિંક મોકલવામા ંઆવી. બાળકોના વાલીઓની મલુાકાત લઇ હોમ લશનિંગની મારહતી આપી. સાથે સાથે 
માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ અને રદક્ષા એપ પિ ડાઉનલોડ કરાવી. ટીમ્સની મદદથી સમયપત્રક ગોઠવી વગય સરુ 

કયાય. જેમા વગયના ૫૦ ટકા બાળકો જોડાયા. સાથ ે સાથે ઘરે શીખીએ તથા એકમ કસોટી બકુની પિ 
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સમયસર બાળકો લખી પરત આપે તેવી ગોઠવિ કરી. ગામમા ંખાલી ઘર ઉપલબ્ધ હતા ત્યા ંશેરી શશક્ષિ 

શરૂ કર્ુું . વોટ્સએપ કસોટી પિ વધમુા વધ ુબાળકો આપે તેવા પ્રયત્ન કયાય. આ ઉપરાત ધોરિ ૧ અન ે૨ 

માટે એકમ વાર બકુ બનાવી દરેક બાળક સધુી પહોંચાડી. 
અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ટોયફેરમા તાલકુા કક્ષાએ પ્રથમ નબંર મેળવી જીલ્લા કક્ષાએ ભાગ લીધો. 
કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- કાયયક્રમના અમલીકરિ માટે શાળા પરરવાર તથા ગામના આગેવાનો અને smc 

સભ્યોનો સહકાર મેળવી આયોજન મજુબ કામગીરી કરી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- સૌ પ્રથમ વાલીઓના ધોરિવાર ગ્રપુ બનાવી હોમ લશનિંગ તથા ઓનલાઇન 

વગય ની મારહતી આપવામા ંઆવી તથા વાલીની મલુાકાત લઇ એપ ડાઉનલોડ કરી આપવામા આવી. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી પહોચાડવા માટે ફળીયાવાર એક એક વાલીનુ ંઘર નક્કી કર્ુય જેમા ધોરિ 

૮ના બાળકોની મદદ  દ્વારા એકમ કસોટી ફળીયામા જઇ દરેક બાળકન ેપહોંચાડવામા ંઆવી. એ જ રીત ે

બાળકન ેલખાઇ જાય ત્યારે આપેલ તારીખ મજુબ ફણળયામા ંજઇને પરત લેવામા ંઆવી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પહોચાડવા માટે ફળીયાવાર એક એક વાલીનુ ંઘર નક્કી કર્ુય જેમા 
ધોરિ ૮ ના બાળકોની મદદ લીધી. શશક્ષક દ્વારા ઘરે શીખીએ ફણળયામા ંજઇ દરેક બાળકને પહોંચાડવામા ં
આવી. એ જ રીતે બાળકન ેલખાઇ જાય ત્યારે આપેલ તારીખ મજુબ ફણળયામા ંજઈન ેલેવામા ંઆવી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- ધોરિવાર ગ્રપુમા પરરવારનો માળો ફાઇલ મકુવામા આવી 
તથા ફોન સપંકય  કરી બાળકો એ કાયયક્રમ જોયો કે નરહ તેની તપાસ કરવામા ંઆવી. બાળકોને જ્યા જ્યા 
મશુ્કેલી પડી ત્યા ત્યા ઓનલાઇન વગયમા ંશશક્ષકોની મદદ લીધી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- રોજે રોજ વગયના ૧૦ વાલીઓનો ફોન સપંકય  કરી ડી 
ડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમો શનહાળે તે માટે માગયદશયન આપર્ુ ંતથા ઓનલાઇન વગયમા ંપિ તે 

જ એકમની ચચાય પિ થતી. જેના ઘરે ટીવી નહોત ુ ં તો આજુબાજુના ઘરે જોવ ે તેવી ગોઠવિ કરવામા ં
આવી. તેમજ રોજે રોજ હોમ લશનિંગની ફાઈલ ગ્રપુમા ંમકુવામા ંઆવી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- સૌ પ્રથમ વોટ્સએપ કસોટીમા ં જોઇન થવાની 
મારહતી આપવામા ંઆવી તેમજ જે તે કસોટીનુ ંસમયપત્રક પિ ગ્રપુમા ંમકુવામા ંઆવ્ર્.ુ જે બાળકો જોડે 
મોબાઈલ હતા તે તમામ બાળકો કસોટીમા ંજોડાયા. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
ઓનલાઇન વગય માટે ટીમ્સથી બાળકોન ે શશક્ષિ આપવામા ં આવ્ર્ુ.ં જેમા ં બાળકોની મલુાકાત લઇ એપ 

ડાઉનલોડ કરી આપવામા આવી. શાળાના ૩૫ ટકા બાળાકો તેમા ંજોડાઇને શશક્ષિ મેળવ્ર્.ુ 
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શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી વગય માટે ફળીયે ફળીયે ફરી ને એક એક ઘર નક્કી કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેમા ં
સમયપત્રક મજુબ બાળકોની મલુાકાત લેવામા ંઆવી તથા શશક્ષિ કાયય કરવામા આવ્ર્.ુ ગામમા ૪ ઘર 

ખાલી હતા તો એ ઘરનો ઉપયોગ શેરી વગય માટે કયો. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- બાળકોના ધોરિ વાર ગ્રપુ બનાવી. એ ગ્રપુમા ંએકમના શવરડયો તથા 
હોમ લશનિંગની ણલિંક મોકલવામા ંઆવી. 

રદક્ષા એપ:- જે બાળકો જોડે સ્માટયફોન હતા તે તમામમા ં રદક્ષા એપ નાખી ઉપયોગની સમજ આપવામા ં
આવી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- ગગુલ ફોમયની મદદથી બાળકોની કસોટી શવકલ્પ આધારરત બનાવી ગ્રપુમા ંમકુવામા 
આવી. જેમા ંબાળકો ટેસ્ટ આપી પોત ેમેળવેલ ગિુ પિ જોઈ શકે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- ઓનલાઇન વગય બાદ 

હોમવકય  આપવામા ંઆવતુ ંજે બાળકો લખી શેરી વગયમા ચકાસિી કરવામા ંઆવી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ર્ટુયબુમાથંી જે તે એકમન ેલગતો શવરડયો ડાઉનલોડ કરી ગ્રપુમા ંમકુવામા ંઆવ્યો. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- હોમ લશનિંગ માટે ફળીયાવાર શશક્ષિની વ્યવસ્થા 
માટે ગામના આગેવાનો અન ેએસ.એમ.સી સભ્યોનો પરુો સહકાર મળ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જેની પાસે કોઇ માધ્યમ નહોત ુ ંતેવા બાળકો માટે આજુ બાજુ વ્યવસ્થા હોય તેવા 
ઘરે જોવાની ગોઠવિ કરી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- ઓનલાઇન વગયમા ં વધ ુ બાળકો જોડી હોમ લશનિંગ અસરકારક બનાવી 
શકાય. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- બાળકોના મલુ્યાકન માટે એકમ કસોટી તથા ગગુલ ફોમય ધવરા બાળકોની શસપ્ધ્ધ 

ચકાસી. 

પરરિામ/તારિ:- શાળાના ૮૦ ટકા બાળકો હોમ લશનિગ કામગીરીમા જોડયા. 
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ક્રમ:- 10 ચડુાસમા પ્રિીણભાઈ હરજીભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- ભૈરવનાથ શવદ્યામરંદર 

ડાયસ કોડ:- 24050802902 

ક્લસ્ટર:- મજરા 
તાલકુો:- પ્રાશંતજ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 9 થી 12 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 4 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 181 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 166 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 14     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 18 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ચડુાસમા પ્રવીિભાઈ હરજીભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9737211679 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- ગોસ્વામી ભાનપુ્રસાદ બળદેવપરુી 
આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9898192766 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શાળાના આચાયયશ્રી તેમજ સારસ્વત શમત્રો 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- Covid-19 study materials 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 12 સામાન્દ્ય પ્રવાહ, શવષય-સમાજશાસ્ત્ર 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- ધોરિ 12 ના શવદ્યાથીઓ સમાજશાસ્ત્ર શવષયન ેસારી રીત ેસમજે ઘરે 

બેસીને અભ્યાસ કરી શકે અને પરીક્ષામા ંસારંુ પરરિામ મેળવે. 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  10 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- Study materials 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ધોરિ 12 સામાન્દ્ય પ્રવાહ શવષય સમાજશાસ્ત્ર દરેક પ્રકરિનુ ંstudy materials 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- મોબાઇલ ફોન દ્વારા સપંકય  કરી મારહતી આપવામા ંઆવી. ઓનલાઇન શશક્ષિ 

કેવી રીત ેમેળવવુ,ં કેવી રીત ેઅભ્યાસ કરવો વગેરે... 

એકમ કસોટી:- whatsapp ગ્રપુ મારફતે તેમજ પ્રત્યક્ષ પ્રશ્નપત્ર મોકલવામા ંઆવતુ ંઅને શવદ્યાથીઓ મૌણલક 

જવાબ લખે તે માટે માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર શૈક્ષણિક કાયયક્રમનુ ં સમયપત્રક 

whatsapp પર મોકલવામા ંઆવતુ ંતથા શવદ્યાથી અન ેવાલીઓને મોબાઈલ દ્વારા સપંકય  કરી ડીડી ણગરનાર 

ચેનલના કાયયક્રમ શવશે મારહતી આપવામા ંઆવતી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams એપ દ્વારા ઓનલાઇન શશક્ષિ આપવામા ંઆવતુ.ં 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Safe ગ્રપુમા ંદરેક શવષયની પીડીએફ ફાઈલ શવરડયો વગેરે શૈક્ષણિક 

મારહતી પરુી પાડવામા ંઆવતી 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપ દ્વારા ઓનલાઇન શશક્ષિ સ્ટડી મટીરરયલ્સ પહોંચાડવામા ંઆવતુ ં

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
કોશવડ 19 study materials 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- મોબાઇલ સપંકય  દ્વારા. 

પરરિામ/તારિ:-બાળકોન ેશીખવામા ંસરળતા થઈ. શશક્ષિ સતત ચાલ ુરહ્ુ.ં 
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ક્રમ:- 11 પટેલ પરાર્કુમાર રશસકલાલ 

 

શાળાનુ ંનામ:- મોઢુકા પ્રાથશમક શાળા 

ડાયસ કોડ:- 24050904401 

ક્લસ્ટર:- પુસંરી 

તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 134 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 54 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 25     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 110 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 24 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ પરાગકુમાર રશસકલાલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 8156097321 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ સરેુશચરં શવઠ્ઠલભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 8320153071 

પ્રસ્તાવના:- 

Covid 19ની પરરસ્સ્થશતમા ં શવદ્યાથીઓ શાળાએ આવી શકતા ન હતા આવા સમયે 'બાળકોને કઈ રીતે 
શશક્ષિકાયય કરાવવુ?ં' - એ ખબુ જ મશુ્કેલ કાયય હત ુ ંપિ વોટ્સએપ માધ્યમ દ્વારા દરેક તો નરહ પિ જે સ્માટય  
ફોન ધરાવ ેછે તેમને જોડીને માગયદશયન આપર્ુ ંઅને શેરીશશક્ષિ માટે એક વગયના 2 ગ્રપૂ બનાવ્યા. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 
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whatsapp group બનાવી ને ગગૂલ ફોમય દ્વારા ટેસ્ટ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- 

6-7-2008 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

શવદ્યાથીઓને શશક્ષિકાયય અને તેનુ ંશનદાન 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  

20 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા શશક્ષિ - ઘરે શીખીએ 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- Covid 19 નો સવે 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- વાલીઓને ફોન સપંકય  દ્વારા તથા વાલીની રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી પહોંચાડવા બીજા શવદ્યાથીઓની મદદ શસવાય શક્ય ન હત ુ ં .દરેક 

શવદ્યાથીઓને કસોટી લખવાનુ ંમાગયદશયન આપર્ુ ંતે માટે વાલીઓ અને બીજા શવદ્યાથીઓની મદદ લીધી 
હતી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પહોંચાડવા પિ બીજા શવદ્યાથીઓની મદદ લીધી હતી.દરેક 

શવદ્યાથીઓને ઘરે શીખીએ લખવાનુ ંમાગયદશયન આપર્ુ ં તે માટે વાલીઓ અને બીજા શવદ્યાથીઓની મદદ 

લીધી હત તથા સ્માટય  ફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓન ે રદક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરીને દરેક પ્રવશૃત્ત સ્કેન કરતા 
શશખવાડી. 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ પસુ્સ્તકાઓ વાલીઓની મદદથી ઘરે પહોંચાડવામા ંઆવતી હતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર આપવામા ંઆવતુ ંપ્રસારિ દરેક 

શવદ્યાથીઓ જુએ - તે માટે વોટ્સએપ ગપૃમા ંડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક  કાયયક્રમ અંગેના 
સમયપત્રકની મારહતી મોકલી આપવામા ંઆવતી હતી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- વોટ્સએપ ગ્રપૂ તો પહલેેથી જ બનાવેલા હતા પિ 

દરેક શવદ્યાથીના ઘરે જઈન ે તથા જો શવદ્યાથી ઘરે ના હોય તો પોતાના ઘરે બોલાવીને ટેસ્ટ માટે add 
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કરવામા ંઆવ્યા પિ જો શવદ્યાથીને સ્માટય  ફોન ના હોય તો એમન ેમારા મોબાઇલમા ંઅથવાતો નજીકમા ં
કોઈ સ્માટય  ફોન ધરાવતા શવદ્યાથીમા ંતે શવદ્યાથીને એડ કરવામા ંઆવ્યો. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams and Google form 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી શશક્ષિ 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- વોટ્સએપ તથા ગગૂલ ફોમય 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કોઈ પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વોટ્સએપ તથા ગગૂલ 

ફોમય દ્વારા ટેસ્ટ અને ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ.ં 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:શેરી શશક્ષિ 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો વધ ુસક્ષમ બન્દ્યા અને અભ્યાસ પ્રત્ય ેવધ ુધ્યાન આપવા લાગ્યા. વાલીઓનો 
પિ શાળા પ્રત્યેનો રષ્ષ્ટ્ટકોિ બદલાયો. 
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ક્રમ:- 12 પાંકિકુમાર કનભુાઈ લહુાર 

 

શાળાનુ ંનામ:- બહડેીયા ૧ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050100701 

ક્લસ્ટર:- વરતોલ 

તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 13 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 424 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 40 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 184     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 74 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 126 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પકંજકુમાર કનભુાઈ લહુાર 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9427530309 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- શકાભાઈ લાધાભાઈ પરમાર 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9726473436 

પ્રસ્તાવના:- 
lockdown દરશમયાન શાળાના બાળકો અભ્યાસથી વણંચત ન રહી જાય તે માટે શાળાના આચાયયશ્રી દ્વારા 
ખબૂ જ સરસ આયોજન કરવામા ં આવ્ર્ુ.ં જેના સહભાગી તરીકે મેં ટીમ્સના માધ્યમથી, telephoneના 
માધ્યમથી, કોન્દ્ફરન્દ્સ કોલના માધ્યમથી, વીરડયો કોણલિંગના માધ્યમથી તથા રૂબરૂ મલુાકાત, શેરી 
શશક્ષિના માધ્યમથી બાળકોને શશક્ષિ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 

બી.આર.સી કૉ ઓડીનેટર અને સી.આર.સી.કો.ના માગયદશયનથી Google ક્વીઝ દ્વારા બાળકોના મલૂ્યાકંન 

માટે સ્ક્વઝ બનાવવામા ં આવી તથા રદવાળી વેકેશન દરશમયાન બાળકોન ે સ્વ-લેણખત ગણિત ગમ્મત 

પસુ્સ્તકા આપવામા ંઆવી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શાળા બધં છે પિ શશક્ષિ નહીં. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 3 થી 5 માટે ગગુલ સ્ક્વઝ અને સ્વલેણખત ગણિત ગમ્મત પસુ્સ્તકા. 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- ગણિત શવષયમા ં બાળકો પાયાનુ ં શશક્ષિ ભલૂી ન જાય તે હતેથુી 
બાળકોન ેગણિત શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 20 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:-ગામમા ંસવેની 
કામગીરી. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- કોરોના સવે કામગીરી. 
કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- શાળાના આચાયય શ્રી, શશક્ષક પરરવાર તથા medical ઓરફસર દ્વારા... 
હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- બાળકોના ભશવષ્ટ્યન ેધ્યાનમા ંરાખી, બાળકોન ેપાયાનુ ં શશક્ષિ ન બગડે તે 

હતેથુી  ઘરે ઘરે જઈને બાળકોને શશક્ષિ આપવા તથા શેરી વગયમા ંજોડાવા વાલીઓને મેં જિાવ્ર્ુ.ં વાલીઓ 

દ્વારા પિ ખબૂ સારો સહકાર મળ્યો. 
એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીની રૂબરૂ વહેંચિી કરવામા ંઆવી અને મૌણલક લખાિ લખવા અંગ ેમાગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ' પસુ્સ્તકાનુ ંશવતરિ કરી, તેમની પ્રવશૃત્તઓ તથા લખાિ અંગ ેયોગ્ય 

માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
વગયદપયિ:- વગયદપયિ વાલી મારફતે આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 
પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- 
વોટ્સએપના માધ્યમથી પરરવારનો માળો સલામત અને હૂફંાળો બાળકોને ઓનલાઇન મોકલવામા ં
આવતો હતો. ત્યારબાદ બાળકોને ફોન કરીન ેપછૂતા કે કેટલા બાળકોએ 'પરરવારનો માળો-સલામત અને 
હુફંાળો' જોયો. કેટલા બાળકો એ પ્રમાિ ેપ્રવશૃત્ત કરી? 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- સપતારહક આયોજન અંગ ે શવદ્યાથીઓને 
જાિ કરવામા ંઆવી અને તે જોવા માટે જિાવાર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- શવદ્યાથીઓની ડી.ડી. ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા 
શૈક્ષણિક કાયયક્રમોનુ ંસમયપત્રક મોકલી આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ ંઆ ઉપરાતં ર્ટુયબુ પર મકૂવામા ંઆવેલ જે 

તે શૈક્ષણિક કાયયક્રમની લીંક પિ શવદ્યાથીઓને મોકલી આપવામા ં આવતી. તેના મારફતે શવદ્યાથીઓ 

શૈક્ષણિક કાયયક્રમો જોતા અને નોટબકુમા ંનોંધ પિ કરતા. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- જે જે શવદ્યાથીઓ પાસ ેએન્દ્રોઇડ મોબાઈલ હતા 
તેમના મોબાઈલમા ં whatsapp ટેસ્ટ માટે રજજસ્રેશન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને જે શવદ્યાથીઓ પાસે એન્દ્રોઇડ 

મોબાઈલ ન હતા તેઓને મારા મોબાઈલમા ંરજજસ્રેશન કરી, test અપાવવામા ંઆવ્યો. 
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વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- મારા 
ધોરિ 4ના ગણિત શવષયના વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ં કુલ 7 શવદ્યાથીઓ પાસ ે રડજજટલ મોબાઈલ હતા, જે 

શનયશમત ક્લાસમા ં જોડાતા. આ ઉપરાતં જે શવદ્યાથીઓ પાસે મોબાઇલ ન હતા તેઓ પિ નજીકના 
શવદ્યાથીઓના ઘરે જઈને ક્લાસમા ંજોડાતા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શાળામાથંી જ 'શેરીશશક્ષિમા ંકયા શશક્ષકે ક્યારે - ક્યા ંજવુ?ં'- તેનુ ંઆયોજન 

કરવામા ં આવ્ર્ુ.ં શેરી શશક્ષિ દરશમયાન કેટલાક વાલીએ, વગય તરીકે ઉપયોગ માટે પોતાના ઘર પિ 

આપી દીધા કે તમે બાળકોન ેશશક્ષિ આપો. શેરીશશક્ષિમા ંબાળકોન ેઅભ્યાસ કરવાની મજા આવી. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- અમે ટીમ્સના 
માધ્યમથી અભ્યાસ કરાવતા. શીખવેલ એકમનો ફરીથી વીરડયો બનાવીને, ર્ટુયબુના માધ્યમથી અન ે

whatsappથી તે શવડીયો શવદ્યાથીઓને મોકલવામા ંઆવતો. જેથી બાળકો જે શીખ્યા હોય, તે શવરડયોના 
માધ્યમથી અન ેર્ટુયબુના માધ્યમથી ફરીથી અભ્યાસ કરી શકે. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- whatsapp number પર homeleanrning કાયયક્રમની લીંક મોકલવામા ં
આવતી હતી. બાળકોન ે ગહૃકાયય પિ મોકલવામા ં આવતુ ં હત ુ.ં બાળકો ગહૃકાયય કરે તેના ફોટા પાડી 
મોકલતા હતા. તેની ચકાસિી કરી, શશક્ષક દ્વારા શવદ્યાથીનુ ંગહૃકાયય પરત મોકલવામા ંઆવતુ.ં જેથી તેઓ 

પોતાની ભલૂો સધુારી શકે. 

રદક્ષા એપ:- 'રદક્ષાએપ'નો ઉપયોગ શવદ્યાથીઓને શીખવ્યો હતો. જેથી તેઓ પોતે શીખવા માટે 

રદક્ષાએપનો સારી રીતે ઉપયોગ કરતા થયા હતા. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- Google સ્ક્વઝ બનાવી, વોટ્સએપના માધ્યમથી શવદ્યાથીઓન ેમોકલી, તે મારફતે 
શવદ્યાથીઓનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ં

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- જે  એકમ ચાલ્યો હોય 

તેના દાખલા whatsappથી મોકલવામા ં આવતા હતા. બાળકો દાખલા ગિી ફોટા પાડી મને પરત 

મોકલતા. હુ ંતે દાખલાની ચકાસિી કરી, પરત મોકલતો. આ રીતે શવદ્યાથીઓ પોત ેગિેલ દાખલા 'સાચા 
છે કે ખોટા' તે જોઇ, ખોટા દાખલાઓનો સધુારો કરી, ફરી મને ફોટા પાડી મોકલતા. આ રીતે શવદ્યાથીઓન ે

અપાતા ગહૃકાયયમા ંસફળતા મળી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
એકમ મજુબ વીરડયો બનાવીને, શવદ્યાથીઓને શીખવવામા ંખબુ સરળતા રહી. 
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શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- એસએમસી અધ્યક્ષ છગનભાઈ સોલકંીએ, તેમના 
ફણળયાના બાળકો માટે, પોતાના ઘરે હોમ લશનિંગ કાયયક્રમ જોવા માટેની વ્યવસ્થા કરેલ હતી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત મારફતે  શીખવ્ર્ુ ંછે. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- Google quiz એ મલૂ્યાકંન માટેનુ ંખબૂ ઉપયોગી માધ્યમ છે. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- ગગૂલ સ્ક્વઝ, પનુઃ કસોટી, ગણિત ગમ્મત પસુ્સ્તકા. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો સારી રીતે શશક્ષિ મેળવતા થયા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

58 

ક્રમ:- 13 ધોડપકર હીનાબેન સરેુર્ભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- બોરીયા બચેરાજી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050901101 

ક્લસ્ટર:- ઉજેડીયા 
તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 168 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 70 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 100     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 150 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 15 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ધોડપકર હીનાબેન સરેુશભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9662815546 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- રાવલ લીલાવતીબેન કે. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9427702886 

પ્રસ્તાવના:- શશક્ષકો શવમાસિમા ંહતા ંકે, અચાનક જ શશક્ષિની પ્રરક્રયા થભંી ગઇ છે તો બાળકોનુ ંભશવષ્ટ્ય 

શુ ંહશ?ે જેમ - જેમ lock downનો સમયગાળો લબંાતો જતો, તેમ – તેમ શાળા પરરવારની ણચિંતા વધતી 
જતી. એક સમયે તો એવુ ંલાગવા લાગ્ર્ુ ંહત ુ ંકે અમારી શશક્ષિકાયયમા ંકરેલી દરેક મહનેત વ્યથય જશે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શવદ્યાથીઓના શશક્ષિની ણચિંતામાથંી.  

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- 400થી વધ ુવચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ દ્વારા શૈણક્ષિક કાયય. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 ગણિત, શવજ્ઞાન 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શાળા બધં છે, શશક્ષિ નહી. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 59 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 400થી વધ ુ

વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ દ્વારા શૈણક્ષિક કાયય. 
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કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- કોશવડ 19ની પરરસ્સ્થશતમા ંMicrosoft teams થકી, મારી શાળા દ્વારા શવશશષ્ટ્ટ કાયય 
કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં તેની શરૂઆત જૂન- 2020થી જ કરવામા ંઆવી. 

હોમલશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ં છે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- શવદ્યાથીઓને હોમ લશનિંગ અંગ ે કરવાનુ ં કાયય પ્રત્યક્ષ મલુાકાત અને ફોન 

સપંકય  દ્વારા સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં સકં્રમિ વધતા YouTube અને ડીડી ણગરનારનો શવદ્યાથીઓને શીખવવા 
વધ ુઉપયોગ કયો. 

એકમ કસોટી:- વાલીઓ અને ગામના ભિેલા ર્વુાનોનો ઉપયોગ કયો. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- એસ.એમ.સી. સભ્યોની મદદથી આ પસુ્સ્તકાઓ શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડી અને 
પરત લીધી. 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ મારફતે શવદ્યાથીઓ સાથ ેઆંતરરક્રયા સારી રીતે થઈ શકી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- 

'પરરવારનો માળો સલામત અને હૂફંાળો' કાયયક્રમની જાગશૃત માટે whatsapp group દ્વારા ફેલાવો કરવામા ં
આવ્યો. આ કાયયક્રમ દ્વારા શવદ્યાથીઓ પોતપોતાના ઘરમા ં રહી, સરુક્ષા અનભુવે અને કંટાળે નહી તે 

સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં શવદ્યાથીઓ તે કાયયક્રમ શનહાળે છે કે નહી તે માટે શશક્ષકો દ્વારા શવદ્યાથીઓના સપંકયમા ં
રહવેામા ંઆવતુ.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- Whatsappગ્રપુથી link મોકલવામા ં
આવી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- 

'બાળકો ડી.ડી.ણગરનાર શનયશમત જુએ છે કે નહીં' - તે સશુનશિત કરી, તેઓ શુ ંશીખ્યા? - તેની ચકાસિી 
કરવામા ંઆવતી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- 

મોટા ભાગના શવદ્યાથીઓને whatsapp group દ્વારા, વાલીઓ મારફત add કરવામા ંઆવ્યા. વધમુા ંવધ ુ

શવદ્યાથીઓ ટેસ્ટ આપે તે માટે SMCના સભ્યો તેમજ ગામના ભિેલા ર્વુાનોનો પિ સહયોગ લેવામા ં
આવ્યો. Whatsapp ટેસ્ટ દ્વારા તેઓ શીખેલા અભ્યાસનુ ંસ્વ- મલૂ્યાકંન કરતા થયા.ં 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- વગય 
પ્રમાિ ેગ્રપુ બનાવી, વગય શશક્ષકે વગય ચલાવ્યા. 



 

 

 

60 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- મોટા ભાગના શવદ્યાથીઓને whatsapp group દ્વારા વાલીઓ મારફત 

add કરવામા ંઆવ્યા. શવદ્યાથીઓ સાથે આંતરરક્રયા માટે તેમજ શવશવધ મારહતી તથા લીંકો શવદ્યાથીઓ સધુી 
પહોંચાડવા માટે whatsapp ખબૂ ઉપયોગી રહ્ુ.ં  

રદક્ષા એપ:- મોટા ંભાગના શવદ્યાથીઓને whatsapp group દ્વારા વાલીઓ મારફત add કરવામા ંઆવ્યા. આ 

ઉપરાતં Microsoft teams થકી શવદ્યાથીઓને diksha appની મારહતી આપી. જેથી શવદ્યાથીઓ આ appનો 
ઉપયોગ કરતા થયા. શવદ્યાથીનીઓને આ app દ્વારા સ્વ રક્ષિની તાલીમ પરૂી કરાવી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- ગામના ર્વુાનોની 
મદદથી વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંકામ કર્ુું. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે SSA દ્વારા આપવામા ં આવેલા content અને videosનો પિ 

ઉપયોગ કયાય હતો. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- 

ગ્રામલોકોના સહયોગથી જ, શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ માટેનુ ંકામ સારી રીતે કરી શક્યા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ટી. વી.ની વ્યવસ્થા ન હોય તઓે આજુ બાજુના ઘરે જઈ અથવા બીજા કોઈના સ્માટય  
ફોનથી તે કાયયક્રમ શનહાળે તેવી વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી. આ કાયય માટે SMCના સભ્યો તેમજ ગામના 
ભિેલા ર્વુાનોનો પિ સહયોગ લેવામા ંઆવ્યો. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- 

નાના શહરેોના તથા ગામડાનંા માળખાગત સશુવધાઓ અને તકોનો અભાવ ધરાવતા શવદ્યાથીઓન,ે મરેો 
શસટીના શવદ્યાથીઓની જેમ જ અભ્યાસમા ંઆગળ વધારી શકાય. ટેકનોલોજીના કારિે ગમે ત્યા,ં ગમે તે 

સમયે ગિુવત્તાવાળા શશક્ષકોની પહોંચ શક્ય બની છે. ટોય ફેર, ઈનોવેશન ફેર, શવજ્ઞાન મેળો વગેરે જેવા 
કાયયક્રમો પિ ઓનલાઇન કરી શકાય છે. દૂર કે ભીડભાડવાળા સ્થળો સધુી પહોંચવા, વેકેશન કે નવરાશના 
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સમયમા ં શવશવધ પ્રવશૃત્તઓ ઓનલાઇન રીતે શીખી, સમયનો સદુપયોગ   કરી શકાય છે. Home learning 

અંતગયત ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી હજુ વધ ુસારી રીત ેશીખવી શકાય. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- Microsoft teamsમા ં રહલેા assignment option થકી, ગહૃકાયય મોકલીને તેમજ 

Microsoft teamsમા ંરહલેા forms option થકી quiz બનાવીને બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- Microsoft teams,  પ્રત્યક્ષ મલુાકાત, શેરી વગય તથા સરકારશ્રી દ્વારા અપાતા કાયયક્રમો 
મારફતે શવદ્યાથીઓને શીખવવામા ં સતંોષકારક સફળતા મળી એમ કહી શકાય. 
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ક્રમ:- 14 રાઠોડ િયેંરશસિંહ કરણશસિંહ 

 

શાળાનુ ંનામ:- કમાલપરુ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050406101 

ક્લસ્ટર:- ચાડંપ 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 154 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 60 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 30     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 90 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 18 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- રાઠોડ જયેંરશસિંહ કરિશસિંહ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9586006063 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ ચદુંભાઈ શકંરભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9979412747 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 
ભગવાને સોંપેલ આ કમય કરવાની પ્રેરિા  મારા અંતરઆત્મા દ્વારા, મારા શાળા પરરવાર અને મારા 
પરરવાર દ્વારા મળી. સૌએ મને સતત એક ઉજાય પરુી પાડી છે ..કે 'ક્યાયં અટકવાનુ ંનથી'. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- એક પ્રયાસ થકી બાળકોનુ ંભશવષ્ટ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાની રદશામા.ં... 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- NMMS અને PSE પરીક્ષાની ધોરિ 8 અને 6 ના શવધાથીઓને તૈયારી 
કરાવી. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- મખુ્ય હતે ુબાળકોની તકય  શસ્ક્ત અન ેણચિંતન શસ્ક્તનો શવકાસ કરવાનો, 
સાથે સાથ ે ભશવષ્ટ્યમા ં બાળકોને આવી સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓ માટે પ્રાથશમક ધોરિથી તૈયાર કરવા. આ 

ઉપરાતં જરૂરરરયાતમદં શવદ્યાથીઓને આશથિક સહાય સરકારશ્રી તરફથી મળી રહ ે જે તેમના ઉજ્જવળ 

ભશવષ્ટ્ય માટે કામ લાગ ે

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 20 
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સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

રાજ્ય પરીક્ષા બોડય દ્વારા આવતી ણલકોમા ં શનયશમત 25 માક્સયના ટેસ્ટ, nmms ના પ્રત્યેક બાળકન ે ટેસ્ટ 

,whatsapp ટેસ્ટ શનયશમતપિે,એક કદમ શશક્ષિ પ્રોગ્રામ અંતગયત બાળકોન ેપ્રોસારહત કરવા તથા સતત 

રૂબરૂ મલુાકાત અને માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ મારફતે બાળકો સાથે સીધા સપંકયમા ંરહી...તેમને પ્રોસારહત કરવા. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:-  શાળામા ંશનયશમતપિ ેજઇને, શાળાના પયાયવરિ, ઔષધીય બાગનુ ંશનમાયિ 

,વકૃ્ષોનુ ંજતન વગેરે જેવી કામગીરી કરી. કંઈક સારંુ કયાયનો આત્મ સતંોષ મળ્યો. 

હોમલશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ં છે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા દરેક વાલી અને બાળકોન ે હોમ લશનિંગની મારહતી 
આપવામા ંઆવી. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી બાળકોન ેરૂબરૂ પહોંચાડી અન ેતેનુ ં શનરીક્ષિ કરી શસદ્ધ ન થયેલ અધ્યયન 

શનષ્ટ્પશત્ત માટે બાળકોન ેમાગયદશયન આપર્ુ.ંરદક્ષા એપ્પલકેશનની મદદ પિ શશક્ષિ લેવા પ્રેરરત કયાું. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- રૂબરૂ સપંકય  કરી ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા પહોંચાડી અન ેકરઠન લાગતા એકમો માટે 

માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ ,whatsappના માધ્યમથી તથા પસુ્તકના માધ્યમથી મદદ મેળવવા માટે પ્રોત્સાહન પરંુૂ 

પાડ્ુ.ં 

વગયદપયિ:- રૂબરૂ બાળકોને પહોંચાડી, મશુ્કેલીઓ માટે બાળકોન ેwhatsapp groupમા ંજોડીને મારહતી પરુી 
પાડી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- ટેણલફોશનક સપંકય  કરી આ કાયયક્રમ શનયશમત શનહાળે છે કે નહીં 
તેનુ ંધ્યાન રાખ્ર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- સમય પત્રક રૂબરૂ પહોચાડ્ુ ં. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- Whatsapp ગ્રપુ મારફતે ણલિંક મોકલી. Whatsapp test 

શનયશમત આપે છે કે નહીં...તેની મારહતી મેળવી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ અને whatsapp video call ની મદદ થી માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ install કરાવી  ણલિંક મારફત ે

કઈ રીત ેજોડાવુ ંએની સમજ આપી.દરેક ફંકશન કઈ રીતે ઉપયોગ કરવા - એની સમજ આપી. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ફણળયામા ંરહતેા, ધોરિ પ્રમાિેના બાળકોન ેસમય પ્રમાિ ેtime table બનાવી 
તેમનો રૂબરૂ સપંકય  કયો. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- 
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માઇક્રોસોફ્ટ ટીમથી બાળકોને જોડી YouTube પરથી જરૂરી સારહત્યની ણલિંકો પહોંચાડી. 

રદક્ષા એપ:- 

સ્માટય  ફોન ધરાવતા તમામ બાળકોને આ app install કરાવી અને તેનો ઉપયોગ કરવાની પદ્ધશતની સમજ 

આપી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- ગગૂલ ફોમય તથા NMMSના શવદ્યાથીઓ માટે GCERT ગાધંીનગર મારફતે શશનવારે 

આવતી ણલિંક મારફતે ટેસ્ટ અપાવ્યા અને તેનુ ંમોનીટરીંગ પિ કર્ુું. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- બાળકોનો રૂબરૂ સપંકય  
કરીને તેમના ગહૃકાયયના ચોપડા,ઘરે શીખીએ ,એકમ કસોટી - વગેરે મેળવીને તેની ચકાસિી કરી. જેથી 
તેમનુ ંમલૂ્યાકંન કરી શકાય. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
NMMS ની તૈયારી કરતા બાળકો માટે ટેસ્ટનુ ંઆયોજન કર્ુું. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામમા ંલાઉડ સ્પીકરની વ્યવસ્થા હોઈ, અનાજ 

શવતરિ તથા અન્દ્ય સચૂનાઓનુ ંએનાઉન્દ્સમેન્દ્ટ. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- શનયશમત રૂબરૂ મલુાકાત અને વાલી સપંકય 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમ લેશનિંગ એક વૈકપ્લ્પક વ્યવસ્થા છે જે શાળા શશક્ષિ જેટલી કારગત ન 

નીવડી શકે. પરંત ુકોશવડ-19ના આ કપરા સમયમા ંએના શસવાય શવકલ્પ ન હોઈ હોમ લશનિંગના ંકાયય માટે 

શશક્ષકશ્રીઓને પ્રોત્સાહન આપવુ ંજોઈએ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- NMMS ની તૈયારી કરતા બાળકોનુ ંસાપતારહક 50 માક્સય નો ટેસ્ટ તથા માઇક્રોસોફ્ટ 

ટીમ મારફત ે સતત મલૂ્યાકંન સાથે સાથે એકમ કસોટીનુ ં તથા ઉપચારાત્મક કાયયનુ ં શનરીક્ષિ અને 
માગયદશયન. 

પરરિામ/તારિ:- રહિંમત હાયાય શવના , શવદ્યાથીઓની શીખવવાનો સતત પ્રયત્ન કરવાથી, સ્પધાયત્મક 

પરીક્ષામા ંતથા અધ્યયન શનષ્ટ્પશત્તઓની શસદ્ધદ્ધમા ંસારંુ પરરિામ મળે છે. 
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ક્રમ:- 15 રાિલ મૌણલકકુમાર હરરકાાંત 

શાળાનુ ંનામ:- ખેડબ્રહ્મા સ્ટેશન પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050106303 

ક્લસ્ટર:- ખેડબ્રહ્મા સ્ટેશન 

તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- શહરેી 
શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 187 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 50 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 100     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 187 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- રાવલ મૌણલકકુમાર હરરકાતં 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 7016767276 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ સરેુશભાઈ શવઠ્ઠલદાસ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 8141136682 

પ્રસ્તાવના:- 

કોશવડ પરરસ્સ્થશત દરમ્યાન શવદ્યાથીઓ શશક્ષિથી વણંચત ના રહ ેઅને બાળકો ઘરે બેઠા શશક્ષિ મેળવી શકે 

તે માટે ઓનલાઈન અને શેરી શશક્ષિ દ્વારા બાળકોન ેશશક્ષિ પરંુૂ પાડવામા ંઆવ્ર્ુ.ંબાળકો અને વાલીઓને 
ઓનલાઈન શશક્ષિ અને શૈક્ષણિક એપ્પલકેશનના ઉપયોગ અને ફાયદા શવશે યોગ્ય માગયદશયન અને 
જાિકારી આપવામા ંઆવી. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- બાળકોના વાલીઓ,બાળકો દ્વારા 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શશક્ષિ મારો અશધકાર 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- 1 to 8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- ઘરે રહીન ેપિ આ પરરસ્સ્થશતમા ંબાળકો શશક્ષિથી વણંચત ના રહ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 187 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મજુબ દરેક બાળકો સધુી હોમ  લશનિંગ કાયયક્રમની મારહતી અને તેનો કાયયક્રમ 

પહોંચાડવામા ંઆવ્યો.સોશશયલ નેટવરકિંગની મદદથી વાલીઓ અને શવદ્યાથીઓના ગ્રપુ બનાવી, શશક્ષિ 
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અને આરોગ્યન ે લગતી તમામ મારહતી પહોંચાડવામા ં આવી. શેરીશશક્ષિ કરવામા ં આવ્ર્ુ.ંશવરડયો કોલ 

મારફત શશક્ષિ કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- Whatsapp ગ્રપુ બનાવી, શનયશમત શૈક્ષણિક મારહતી આપવામા ંઆવી. ગગૂલ 

ફોમય દ્વારા કસોટી લેવામા ંઆવી. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- દરેક શવસ્તારમા ં એક- બે બાળકોન ે લીડર બનાવી, તમામ શૈક્ષણિક સામગ્રી 
શનયશમત દરેક બાળકો સધુી સમયસર પહોંચાડવામા ંઆવી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ learning અંતગયત 'ઘરે શીખીએ' , અભ્યાસક્રમમા ંસમાશવષ્ટ્ટ એકમની 
સમજ આપવામા ંઆવી. શેરી શશક્ષિ દ્વારા બાળકોના ઘરે જઈ બાળકોન ેરૂબરૂ શશક્ષિકાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા શવદ્યાથી અને વાલીઓ અને home learning અંગે કરવાના ંકાયોની સમજ આપવામા ં
આવી. 

એકમ કસોટી:- નજીકથી આવતા તેમજ દૂરથી અન્દ્ય ગામથી આવતા શવદ્યાથીઓન ેપિ શશક્ષકોએ રૂબરૂ 

પ્રત્યક્ષ રીત ેએકમ કસોટી પહોંચાડી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- રૂબરૂ બાળકોના ઘર સધુી જઈને તમામ પસુ્સ્તકા પહોંચાડવામા ંઆવી અને પરત 

પિ લેવામા ંઆવી. એકમ આધારરત કરઠન લાગતા પ્રશ્નોની શેરી શશક્ષિ અને ફોન સપંકય  દ્વારા સમજૂતી 
આપવામા ંઆવી. 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ પસુ્સ્તકા મારફતે શવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓ સાથે આંતર રક્રયા કરવામા ંસરળતા 
રહી. વાલીઓ શવદ્યાથીઓની પ્રગશત જાિી શકતા. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- 'પરરવારનો માળો - સલામત અન ે હૂફંાળો' કાયયક્રમની ણલિંક 

શવદ્યાથીઓને મોકલવામા ં આવતી. શવદ્યાથીઓને વાતાય - પ્રવશૃત્ત સાથે સાથેના શશક્ષિકાયયમા ં ખબુ મજા 

આવી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- રદવસ દરશમયાન પ્રસારરત થયેલ અને તેમિે 
જોયેલા એકમોની નોંધ તમેની નોટબકુમા ંકરવા માટે કહવેામા ંઆવેલુ.ં ઉપરાતં કરઠન લાગતા  મદુ્દાની 
સમજ ફોનસપંકય  અને રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન આપવામા ંઆવી. સાથે સાથે શેરી શશક્ષિ દરમ્યાન પિ 

મશુ્કેલ લાગતા મદુ્દા માટે પરૂતો સમય ફાળવી અધ્યયન કરાવવામા ં આવ્ર્ુ.ં પ્રવશૃત્તસભર કાયયક્રમમા ં
બાળકો રસ અને રુણચ સાથે જોડાયા. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- તમામ બાળકોના વાલીઓની પાસ ે સ્માટયફોન 

ઉપલબ્ધ ન હતા. આ સમય ેશક્ય એટલા બાળકો આ કસોટીમા ંભાગ લઈ શકે તે માટે શશક્ષકો દ્વારા પોતાના 
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મોબાઈલ અને શાળાના ટેબ્લેટનો ઉપયોગ કરીને બાળકો માટે સશુવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી અને બાળકોએ 

ઉત્સાહ સાથ ેકસોટી આપી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams, whatsapp video call 

રદક્ષા એપ:- ટીવી કાયયક્રમ દરશમયાન પ્રસારરત થયેલ મદુ્દો ફરીથી સમજવા અને આનદં સાથ ેઅધ્યયન 

કરવામા ંરદક્ષા એપ મદદગાર બની. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- Google form 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- જે બાળકો સ્થળાતંર 

થયેલ હતા તેઓએ લખેલ ગહૃકાયય whatsapp દ્વારા મગંાવી, તેમા ં લખેલા જવાબ આધારરત મલૂ્યાકંન 

કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- 

શવદ્યાથીઓના ઓનલાઈન શશક્ષિ માટે વાલીઓમા ંજાગશૃત ફેલાવવા એસ.એમ.સી સભ્યોનો સહયોગ મળી 
રહ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- 

આવા બાળકો માટે નજીક રહતેા શવદ્યાથીઓ કે જેમની પાસે સશુવધા ઉપલબ્ધ છે તે બાળકો સાથે સમન્દ્વય 

કરીને તેમને ટેકનોલોજી પરૂી પાડવામા ંઆવી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- ઓનલાઇન શશક્ષિ આપવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા ટેકનોલોજીની વ્યવસ્થા 
પરૂી પાડવી જોઈએ. સાથે સાથે શશક્ષકોન ેપિ પ્રોત્સારહત કરવા જોઈએ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- શનયશમત ફોન સપંકય  દ્વારા પડતી મશુ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કયાય. લેખન કાયય 
શનયશમત રીતે થાય તે ચકાસિી કરવામા ંઆવી જેમા ંવાલીઓએ પરૂતો સહયોગ આપયો. 

પરરિામ/તારિ:- ઓનલાઈન શશક્ષિથી વણંચત બાળકોન ે પિ પ્રત્યક્ષ રીત ે શશક્ષિમા ં જોડાવામા ં
આવ્યા.જેથી શપ્રય બાળકો પિ આ રીતે શશક્ષિ મેળવી, શશક્ષિમા ંરસ કેળવતા જોવા મળ્યા. 
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ક્રમ:- 16 ચૌહાણ ભર્ીરથશસિંહ માનશસિંહ 

શાળાનુ ંનામ:- બડોદરા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050900701 

ક્લસ્ટર:- બડોદરા 
તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 11 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 323 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 210 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 113     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 312 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 11 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ચૌહાિ ભગીરથશસિંહ માનશસિંહ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9898650605 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- રાઠોડ પ્રહલાદશસિંહ હમેતંશસિંહ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9725737572 

પ્રસ્તાવના:- 
જે બાળકો પાસે મોબાઈલ,ટીવી કે અન્દ્ય કોઈ રડજીટલ ઉપકરિ ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાળકો સધુી 
પહોંચી, શશક્ષિના મખુ્યપ્રવાહમા ં સામેલ કરવા, ડીજીટલ ઉપકરિ કે નેટવકયના અન્દ્ય ખચાય શવના પિ 

ડીજીટલ શશક્ષિ આપવુ.ંસરકારશ્રીએ કરેલ હોમલશનિંગના પ્રયત્નોન ે શવના ખચે ખબુ જ સફળતાપવૂયક 

અમલ કરવો. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 

કોરોના મહામારીને કારિ ે શાળા બધં હોવાના કારિ ે મારા ધો.૬ થી ૮ ના ં કુલ ૧૭૭ બાળકો શશક્ષિથી 
વણંચત હતા. તેમની આ સ્સ્થશત એ કંઈક શવશેષ કરવાની પ્રેરિા આપી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:-મારંુ ઘડતર મારા ઘરે... 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:-ધોરિ ૬ થી ૮ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:-મને ફાળવેલ ધોરિ ૬ થી ૮ મા ં શવષય : સસં્કૃતમા ં મારા બાળકોન ે

પરુત ુ ંસારહત્ય તેમજ માગયદશયન મળી રહ ેતે. 
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કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 177 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

કોરોના મહામારીને કારિ ેશાળા બધં હોવાના કારિ,ે મારા ધો.૬ થી ૮ ના ં કુલ ૧૭૭ બાળકો શશક્ષિથી 
વણંચત હતા. તેવામા ંકેટલાક બાળકો સાદા જીઓ મોબાઈલ અને 4 બાળકો સ્માટયફોન ધરાવતા. બાળકોનુ ં
સ્ટડી ફ્રોમ હોમ ગ્રપુ બનાવી સરકારશ્રી દ્વારા બનાવલે કાયયક્રમ “પરરવારનો માળો સલામત અને હુફંાળો” 

અને હોમલશનિંગના શવડીઓઝ બાળકો સધુી પોહચાડવાના પ્રયત્ન ચાલ ુ કરેલ. શાળામા ં દાનમા ં મળેલ 

પ્રોજેક્ટર દ્વારા બાળકોન ે શશક્ષિ આપવાનો પ્રયત્ન ચાલ ુકરેલ છે. પ્રોજેક્ટર દ્વારા પેનરાઈવમા ંડાઉનલોડ 

કરેલ હોમલશનિંગના વીરડઓઝ શવષય પ્રમાિ,ે એકમ મજુબની પ્રવશૃતઓ બાળકોને પડદા પર કે ભીંત પર 

બતાવી- તે મજુબ શશક્ષિકાયય ચાલ ુકરેલ છે. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- તમામ બાળકો “ઘરે શીખીએ” બકુની અને સ્વાધ્યાય પસુ્સ્તકાની પ્રવશૃત્તઓ 

ખબુ સારી રીતે કરી શકે - તે માટે દાતા તરફથી શૈક્ષણિક કીટ બનાવી, તમામ બાળકોને શવતરિ કરવામા ં
આવેલ છે. જેમા ં૩ નોટબકુ, પેસ્ન્દ્સલ, રબર, સચંો, ગુદંર, કાતર જેવી વસ્તઓુ આપવામા ંઆવેલ. જેનાથી 
બાળકો અન ેવાલીઓ પિ ખબુ સારી રીતે  શીખવાની સામગ્રી અંગ ેસમજી શક્યા તથા બાળકો સારી રીતે 
શીખી શક્યા. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- ધો..૬ થી ૮ ના બાળકોન ેયોગ્ય રીતે શશક્ષિ મળી રહ-ે તે માટે સૌપ્રથમ બાળકોની 
પરરસ્સ્થશતનુ ંમલૂ્યાકંન કરી, તેમને અનરુૂપ આયોજન ધ્વારા પલાશનિંગ કર્ુું. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- સૌ પ્રથમ તો બાળકોના ઘરની પરરસ્સ્થશતન ુમલૂ્યાકંન કરી  તેન ેઅનરુૂપનુ ં
આયોજન બનાવેલ. ત્યારબાદ શવદ્યાથીઓને પ્રત્યક્ષ મલુાકાત તેમજ whatsapp મારફતે હોમ લશનિંગ 

અંતગયત કરવાના ંકાયોની સમજ આપી. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીની રૂબરૂ વહેંચિી કરવામા ંઆવી અને મૌણલક લખાિ લખવા અંગ ેમાગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- 'ઘરે શીખીએ' પસુ્સ્તકાઓ બાળકોન ેવ્યસ્ક્તગત ઘરે-ઘરે પહોંચાડવામા ંઆવી. 
તેની સાથ ેજે બાળકોન ેરડજજટલ ફોનની સગવડ હતી તેમને રદક્ષા એપ ધ્વારા, ક્આુર કોડ ધ્વારા - તેના 
ઉપયોગની સમજ આપવામા ં આવી. જે બાળકોન ે ત્યા ં કોઈ સશુવધા ન હતી તેમને વ્યસ્ક્તગત પસુ્સ્તકા 
પરૂવા અંગ ે સમજ આપવામા ં આવી. સાથે સાથે નજીકના શમત્રની સાથ ે બેસી,  કરઠન પ્રશ્નોના ઉત્તરોનુ ં
શનરાકરિ લાવે તે પિ સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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વગયદપયિ:- શવદ્યાથીઓની શક્ય એટલી શવગતો ભરી, બાળકોન ે ઘરે-ઘરે વગયદપયિ આપવામા ં આવ્યા. 
એકમ કસોટીના શવતરિ અને કલેક્શન સાથે, વગયદપયિને પિ સાથે રાખ્યા. જેના કારિે વાલી કે બાળકોને 
જે કોઈ સચૂનો કરવા હોય અથવા શશક્ષકન ેકઈ જિાવવુ ંહોય તો સરળતા રહતેી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- 'પરરવારનો માળો - સલામત અન ેહુફંાળો' કાયયક્રમ અંતગયત 

શવદ્યાથીઓને ણલિંક દ્વારા મારહતી આપવામા ંઆવેલ. સાથે સાથે જે બાળકોન ેમારહતી ન મળેલ તેમન ેતેમના 
ઘરે મલુાકાત ધ્વારા ફોનના માધ્યમથી શવગતો આપેલ તેમજ નજીકના શવદ્યાથીના મોબાઇલમા ં વાતાય 
જુએ, પ્રવશૃત્ત કરે તથા  શીખ ે- તે માટેનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- ssaની વેબસાઈટની ણલિંક ધ્વારા તેમને 

મારહતગાર કરવામા ંઆવ્યા. સાથે તેમા ંઆપવામા ંઆવેલ શવડીઓઝ જ્ઞાનકંુજના લેપટોપમાથંી લઈન,ે 

બતાવવાના તથા વોટ્સએપ ધ્વારા તેમને પહોચાડવા પ્રયત્નો કયાય. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- વોટ્સએપ ધ્વારા સમયપત્રક આપવામા ંઆવેલ 

પિ ડી.ડી. ણગરનાર કાયયક્રમમા ંમને જેવી જોઈએ તેવી સફળતા મળેલ ન હતી. તેમા ંજે બાળકો જોડ ેસ્માટય  
ફોન હતા તેઓ તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. સાથ ેવાલીઓનો પ્રશતસાદ પિ શનરાશાજનક રહલે. રદવાળી 
વેકેશન પહલેા જે ઉસાહ જોવા મળેલ તે પછીથી ઘિા પ્રયત્નો કરવા છતા ંમળેલ નહી. આમ છતા ંડીડી 
ણગરનાર પર પ્રસારરત થતો કાયયક્રમ ખબૂ સારો હતો અને કેટલાક શવદ્યાથીઓને આ કાયયક્રમ મારફત ેઘણુ ં
શીખવા મળ્ર્ુ.ં 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- જે તે ધોરિના વગય શશક્ષકશ્રી ધ્વારા, બાળકોનો 
વ્યસ્ક્તગત સપંકય  કરી, રજીસ્રેશન કરી આપેલ. સાથે ઘિા બાળકોના રજીસ્રેશન શશક્ષકોના ફોનમા ંકરી- 
બાળકોન ેજે તે સમયે જઈને ટેસ્ટ અપાવવા પ્રયત્નો કરેલ છે. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ Microsoft teams ધ્વારા આપેલ. તેમા ં શરૂઆતમા ં ઘિી મશુ્કેલી પડેલ પિ પરૂતા 
પ્રમાિમા ંરજીસ્રેશન થઇ ગયા પછી કામ કરવાની મજા આવેલ. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરીવગય / ફણળયાશશક્ષિમા ંબાળકોના ગ્રપુ બનાવી શશક્ષિ કાયય કરેલ. તેમા ં
એક જ વગયના બાળકોન ે બાકીના સમયમા ં મદદ કરવા જિાવેલ. તેમ છતા ં જે બાળકોને વધ ુ સમય 

આપવા જેવો લાગ ેતેન ેવધારે સમય આપેલ. આમ, શેરીવગયમા ંપિ સતંોષકારક સફળતા મળી. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- મારહતી, ણલિંક અને શવડીયોઝને શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડવા 
Whatsappનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો.  

રદક્ષા એપ:- શવદ્યાથીઓને શીખવવા 'દીક્ષા' એપન ેહુ ંખબુ સુદંર પલેટફોમય માનુ ંછ.ં મારા ઘિા ખરા સમયે 

મેં રદક્ષા એપનો ભરપરુ ઉપયોગ કરેલ છે. તે પછી શવષયવસ્તનુી સમજ હોય કે કોઈ પ્રવશૃત્ત દશાયવવાની 
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હોય. તેમા ંજે સારહત્ય આપવામા ંઆવેલ છે તે ખબુ જ ઉપયોગી છે. રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા મારી 
શાળાના શવદ્યાથીઓને પિ દીક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરવામા ંઆવી હતી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- ઘિી ટેકનોલોજીની સમજ આ સમયગાળામા ંશીખવા મળી. તેમા ંગગૂલ ફોમય મારે 

માટે નવીનતમ હત ુ.ં મેં આ વષયમા ં તેનો ઉપયોગ નથી કયો પિ આવનાર વષોમા ં Google ફોમયનો 
ઉપયોગ  જરૂર કરીશ. તેના  દ્વારા બાળકો શીખતા ંશીખતા ંપોતાનુ ંમલૂ્યાકંન જાત ેકરી શકે છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- Microsoft teams 

ધ્વારા એકમ ચલાવવામા ંઆવતો તે પછી Whatsapp દ્વારા તે એકમનો શવડીઓ મોકલતો. જે બાળકો તેનો 
ઉપયોગ ન કરી શકતા તઓેને રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા, રદક્ષાએપ ધ્વારા તેમને તે એકમ બતાવતો તથા 
પાઠયપસુ્તક દ્વારા તેમને સમજાવતો. કસોટી દરેક બાળકોન ેમળી રહ ેતેવુ ંઆયોજન કર્ુું હત ુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી. સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- જે બાળકોની પાસે સશુવધાઓનો અભાવ હતો તેવા 
બાળકોનો સપંકય  જાળવી રાખવા એસ.એમ.સી. સભ્યો તથા ગામલોકોનો સહયોગ મેળવેલ. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત ધ્વારા, રદક્ષાએપ દ્વારા શવદ્યાથીઓન ે તે એકમ બતાવી, 
પાઠયપસુ્તક દ્વારા તેમને સમજાવતો. તેની સમજ આપયા પછી  એકમ કસોટી દરેક બાળકોને મળી રહ ેતેવુ ં
આયોજન કરી, લેખન કરાવતો અને શવદ્યાથીઓની વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત દ્વારા તેઓનુ ંગહૃકાયય ચકાસતો. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે Google form નો 
ઉપયોગ ખબુ કારગર રહી શકે છે. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- એકમ કસોટી દ્વારા અને જ્ઞાનકંુજમા ં એકમ પ્રમાિ ે કસોટીઓ આપેલ છે - તેના 
ઉપયોગ દ્વારા મલૂ્યાકંન કર્ુું. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો શાળામા ંરૂબરૂ હાજર હોય તે સમયે જે પરરિામ મળે તેવુ ંપરરિામ ઓનલાઈન 

શશક્ષિમા ં મળતુ ં નથી પિ કોરોના મહામારી દરમ્યાન બાળકોનુ ં ભિતર ચાલ ુ રહ ે અને બાળકો જ્ઞાન 

પ્રાપત કરતા રહ ે તે માટે ઉપર મજુબ પ્રયત્નો કરી ઓનલાઇન શશક્ષિમા ં સતંોષકારક પરરિામો પ્રાપત 

થયેલ છે. 
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ક્રમ:- 17 પટેલ સાંિયકુમાર પર્ાભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- નવા ધધવાસિા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050905301 

ક્લસ્ટર:- મરહયલ 

તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 160 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 80 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 40     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 30 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 30 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ સજંયકુમાર પશાભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 8128656618 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ અંજનાબેન 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 7016283509 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 
મારા ભાઈ-રાજેશ પટેલ અન ેભાશવન પટેલ, મારા શમત્રો- હારદિક પટેલ,  રદલીપ પ્રજાપશત 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- VISION NMMS & જાત ેશીખીએ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ-8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો ઘરે શીખતા થાય તથા સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓ શવશે તૈયાર 

થાય.. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  17 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
શેરીશશક્ષિની સાથે સાથે NMMS પરીક્ષા શવશે શવશષે માગયદશયન 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- 

શવદ્યાથીઓને  ઘરે શીખવા અંગે તેમજ NMMS પરીક્ષાના માગયદશયનમા ંવાલીઓ અને શવદ્યાથીઓએ ખબૂ 

સાથ અન ેસહકાર આપયો.. 
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Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- ધોરિ ૬ થી ૮ના શવદ્યાથીઓના ઘરે વ્યસ્ક્તગત 

મલુાકાત કરીને ચાલ ુ whatsapp નબંર કે એમના પડોશી અથવા ભાઈબહનેનો whatsapp નબંર મેળવી 
ગ્રપુ બનાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsapp મારફતે શવદ્યાથીઓના સપંકયમા ં રહવેામા ં આવ્ર્ુ ં તેમજ 

મારહતીની આપલે પિ સરળતાથી કરી શક્યા. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- Whatsappના 
માધ્યમથી ગહૃકાયય આપીન,ે તેની શનયશમત ચકાસિી કરવામા ંઆવતી. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- બાળકોના મલૂ્યાકંન માટે વ્યસ્ક્તગત ફાઈલ શનભાવીને જેની અંદર 20 પેપર (મોડેલ 

અને 2011 થી 2020 સધુીના) અને OMR સાથ ેસમયાતંરે મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં. એનએમએમએસ 

શસવાયના શવદ્યાથીઓનુ ંપ્રત્યક્ષ શેરીવગયમા ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- 80 ટકા બાળકોએ દરેક ટેસ્ટમા ં70 ટકા ઉપર ગિુ મેળવ્યા જેનો બાળક અને વાલીઓને 
આનદં થયો. 
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ક્રમ:- 18 દોર્ી મલ્કેર્ભાઇ જીિરાિભાઇ 

 

શાળાનુ ંનામ:- ગોલવાડા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24051404501 

ક્લસ્ટર:- માલવિ 

તાલકુો:- પોશીના 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 5 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 5 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 147 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 6 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 86     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 5 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 55 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- દોશી મલ્કેશભાઇ જીવરાજભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9898095882 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- દોશી મલ્કેશભાઇ જીવરાજભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9898095882 

પ્રસ્તાવના:- 
પ્રવતયમાન સમયગાળો સામાન્દ્ય સમય કરતા ં તદ્દન શવપરીત છે. જીવનના તમામ પાસાઓમા ં કોરોના 
મહામારીએ ખબુજ પ્રશતકુળ અસર ઉભી કરી છે એમા ં શશક્ષિ ક્ષેત્ર પિ બાકાત રહી જવા પામ્ર્ ુ નથી. 
અમારો શવસ્તાર અંંંતરરયાળ તથા દુગયમ હોવાથી પ્રશતકુળતાઓની વચ્ચે રહીને પિ શશક્ષિની જ્યોત 

પ્રજ્વણલત રાખવા મારા ધ્વારા નાનકડો પ્રયાસ કરવામા ંઆવેલ છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- કોરોના મહામારીના સજંોગો વચ્ચ ે બાળકોનુ ં અવરોધાત ુંં ં 
શશક્ષિ 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- સાપં્રત સમયમા ંશશક્ષિ એક પડકાર 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વગય અને વાલી 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- સાપં્રત સમયમા ંબાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહ ેતેમજ બાળકો અને 
ગરુુજનો પ્રત્ય ે આજત્મયતા સતત કેળવાયેલી રહ,ે વાલી સાથ ે સતત સપંકય  રહવેાથી બાળકોની સ્થાશનક 
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પરરસ્સ્થશતનો ખ્યાલ મેળવી આ પરરસ્સ્થશતમા ંબાળકો માટે શશક્ષિનુ ંઆયોજન કરવા માટે આપિન ેપ્રેરિા 
મળતી રહ ેતે મારો મખુ્ય હતે ુહતો. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 95 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

બાળકોન ે વોટસએપ કન્દ્ટેન્દ્ટ અંગેની ણલિંક દરરોજ શનયશમત રીતે ૩૭ બાળકોનુ ં ગપૃ બનાવેલ તેમા ં
મકુવામા ંઆવેલ છે.  બાળકોને શેરી શશક્ષિ આપવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે અને ડી ડી ણગરનારના 
કાયયક્રમના બેનર બનાવી ગામમા ંફણળયામાંં ં લગાવી વાલીઓન ેડી ડી ણગરનાર પર આવતા શૈક્ષણિક 

કાયયક્રમથી અવગત કરવાનો ઉત્તમ પ્રયાસ કરવામા ં આવેલ છે . શેરી શશક્ષિ ધ્વારા જે શશક્ષિકાયય 
કરાવવામા ંઆવેલ તે સૌથી વધ ુઅનકુુળ રહલે તેવ ુમારુ માનવુ ંછે. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શશક્ષિ શસવાયની કામગીરીમા ંબાળકોન ેમધ્યાહ્ન ભોજન યોજના હઠેળ મળત ુ

અનાજ શવતરિની કામગીરી પિ શાળાના સાથી શમત્રોની મદદથી શનયશમત બાળકોને પહોંચે તેવી 
વ્યવસ્થા કરવામા ં આવેલ તેમજ ફુડ એલાઉન્દ્સની રકમ પિ બાળકોના એકાઉન્દ્ટમા ં એકાઉન્દ્ટ પે થી 
શનયશમત ચકુવવાની કામગીરી કરવામા ં

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- સાપં્રત સમયમા ં સરકારશ્રી ધ્વારા જે જે કાયયક્રમ આપવામા ં આવેલ તેમજ 

સમયાતંરે તા.પ્રા.શશ.અશધ.શ્રી તેમજ બી.આર.સી./સી.આર.સી સાહબે ધ્વારા જે કઈ સચુના કે માગયદશયન 

આપવામા ંઆવેલ તેનો અમલ કરવામા ંયથા યોગ્ય પ્રયાશ કરવામા ંઆવેલ છે. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- શેરી શશક્ષિ દરમ્યાન બાળકોન ે તેમજ એસ.એમ.સી સભ્યોની મદદથી 
વાલીઓને જરુરી માગયદશયન આપી સમજ આપવામા ંઆવેલ તેમજ ગામમા ંટેણલવીજનની સશુવધા અમકુ 

ઘરે હતી તે ઘરના વડીલોને પિ જરુરી માગયદશયન આપી બાળકો ડી ડી ણગરનાર પર આવતા ંશૈક્ષણિક 

કાયયક્રમ શનહાળવા માટે બસેાડવા માટે જરુરી માગયદશયન આપવામા ંઆવેલ જેના પરરિામે બાળકો શૈક્ષણિક 

કાયયક્રમ શનહાળી શકતા ંહતા. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીનુ ંશવતરિ પ્રત્યક્ષ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને શવદ્યાથીઓન ેમૌણલક લખાિ લખવા 
બાબતે માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ' પસુ્સ્તકાઓ શશક્ષકો દ્વારા પ્રત્યક્ષ શવતરિ કરવામા ંઆવી અને તેમા ં
લખાિ તેમજ પ્રવશૃત્ત અંગ ેશવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓને યોગ્ય માગયદશયન અપાર્ુ.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- સાપતારહક આયોજન પ્રમાિે શશક્ષિ કાયય 
શેરી શશક્ષિ દરમ્યાન કરવામા ંઆવેલ ટેકનોલોજીના અભાવ ેદરેક બાળકન ેઆયોજન પહોચાડવ ુમશુ્કેલ 
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જિાયેલ પરંત ુ અમારા ધ્વારા બાળકોન ે આગલા રદવસ ે જાિકારી આપી જે તે શવષય અને કંટેંટની 
અગાઉથી મારહતી આપી દેવામા ંઆવેલ 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડી ડી ણગરનારનુ ં કાયયક્રમ અને પ્રસારીત થનાર 

સમય પત્રક ના બેનર બનાવી ફણળયામા ંલગાવેલ હતા તેમજ ગામમા ંઅન્દ્ય વાલીઓના ગપૃમા ંવોટસપ 

થી મોકલેલ છે. પરંત ુટેકનોલોજીનુ ંજરુરી જ્ઞાન ના હોઇ તેમજ આશથિક પરરસ્સ્થશતના અભાવે મશુ્કેલી પડતી 
હોઇ શેરી શશક્ષિન ેવધ ુપ્રાધાન્દ્ય આપવામા ંઆવેલ છે. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- સાપ્રતં સમયમા ંઅમારા શવસ્તારમા ં ટેકનોલોજીનો અભાવ હોઇ સૌથી શ્રેષ્ટ્ઠ 

માધ્યમ તરીકે શેરી શશક્ષિ અમોન ે અનકુુળ આવેલ અમારી શાળામા ં ૫ શશક્ષકો હોઇ પાચં ફણળયાનુ ં
આયોજન કરી આયોજન મજુબ દરેક શશક્ષક દરેક ફણળયામા ંજઇ વધમુા ંવધ ુબાળકોને આવરી લઇ શશક્ષિ 

કાયય કરાવવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. રદક્ષા એપ ધ્વારા વ્યસ્ક્તગત રીતે મે દરેક તાલીમ મેળવી ઉપયોગ કરેલ 

છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- શેરી શશક્ષિ દરમ્યાન 

બાળકન ે ગહૃકાયય આપી બીજે રદવસ ે ચકાસિી કરી બાળકની કચાશ જાિી શનરાકરિ કરવાનો પ્રયાસ 

કરેલ છે. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- હા, પચંાયત સદશ્ય તેમજ એસ.એમ.સી સભ્યોનો 
હોમલનીંગ અંતગયત સહકાર મળેલ છે. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- ટેકનોલોજીનો સૌથી વધ ુઅભાવ અમારા શવસ્તારમા ંહોઇ શેરી શશક્ષિ જ એક 

શ્રેષ્ટ્ઠ શવક્લ્પ જિાયેલ છે. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- મારા અણભપ્રાય મજુબ અને અમારા શવસ્તારને ધ્યાન ેલેતા ંબાળકોન ેજે શરેી 
શશક્ષિ જ શ્રેષ્ટ્ઠ શવકલ્પ જિાય છે. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- બાળકોના મલુ્યાકંન બાબત ે શવસ્તારની રષ્ટ્ટીએ આધશુનક ટેકનોલોજીના અભાવે 
વોટસપ મલૂ્યાકંન કરવ ુશક્ય ના હત ુ ંપરંત ુએકમ કસોટીના આયોજન મજુબ ચોક્કસ આયોજન કરી વાલી 
સાથે વ્યસ્ક્તગત સપંકયમા ંરહી બાળકો એકમ કસોટી લખી શકે તે માટે શક્ય એટલો ઉત્તમ પ્રયાસ કરવામા ં
આવેલ છે. 

પરરિામ/તારિ:- ઉપરોક્ત પ્રયાસોથી પરરિામરૂપ ેશેરી શશક્ષિ કરવાથી વધમુા ંવધ ુબાળકોન ે શશક્ષિ 

મળી રહલે. અને બાળકોની આશથિક/ સ્થાશનક પરરસ્સ્થશત ને સમજવામા ંખબુ જ અનકુુળતા રહલે હતી. 
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ક્રમ:- 19 પાંચાલ િિાગબેન રણછોડભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- Bahediya 1 primary School 

ડાયસ કોડ:- 24050100701 

ક્લસ્ટર:- Vartol 

તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 13 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 424 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 40 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 184     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 74 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 126 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પચંાલ વષાયબેન રિછોડભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428643010 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પરમાર શકાભાઈ લધાભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9726473436 

પ્રસ્તાવના:- 
કોઈ એક પદ્ધશતનો ઉપયોગ ન કરતા મેં બાળકોની કક્ષા અને ક્ષમતા પ્રમાિ ેઅલગ અલગ પદ્ધશત અન ે

પ્રવશૃત્તઓથી તેમને અભ્યાસ ક્રમથી મારહતગાર કરવા પ્રયત્ન કયો છે સરકાર શ્રી ના કાયયક્રમ ઘરે 

શીખીયે,home learning શવડીયો અને Microsoft teams ની સાથ ે સાથે મેં કરેલ પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા મને 

સતંોષકારક પરરિામ મળેલ છે. શાળા બધં પિ શશક્ષિ નહીં એવ ુમારા બાળકો એ પિ ફણલત કરી બતાવ્ર્ુ ં
છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- એક શશક્ષક તરીકે બાળકોનો અભ્યાસક્રમ જ્યારે બગાડતો હોય 

ત્યારે કંઇક શવશશષ્ટ્ટ કરવાની ઈચ્છા થાય તે સ્વાભાશવક છે. સાથ ેસાથે બાળકો વાલીઓ અન ેપરરવારનો 
સહયોગ મળતા મેં આ કામગીરી કરેલ છે. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- Conference call, Microsoft teams, Google quiz, શેરી શશક્ષિ, બોડયને બેનર દ્વારા 
શશક્ષિ, સ્પેણલિંગ બકુ, ટી.એલ.એમ દ્વારા શશક્ષિ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ :6/7/8 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો શાળાથી જોડાયેલા રહ.ે અભ્યાસક્રમથી અવગત થાય. શશક્ષિ 

પ્રત્યે નીરસ ન બને. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 170 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

ઘરે શીખીએ - પસુ્સ્તકામા ંલેખન અને પ્રવશૃત્ત અંગ ેમાગયદશયન અપાર્ુ.ં પડકાર સામ ેપ્રયાસ- આ માટેની 
લીંક બાળકોન ેમોકલવામા ંઆવતી. પરરવારનો માળો કાયયક્રમમાનંા ણચત્રો, વાતાયઓ અને ગીતો બાળકો 
સાભંળે- સમજે , તે માટે તેમને પ્રોત્સાહન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં બાળકો સારી રીતે એકમ કસોટી લખે અને 
જાતે લખે તે માટે તેમને સમજાવવામા ંઆવતુ.ં whatsapp test- whatsapp ટેસ્ટ બાળક જાતે ટેસ્ટ આપે 

તેના પર વધ ુભાર મકૂવામા ંઆવતો. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- Google સ્ક્વઝ, કોન્દ્ફરન્દ્સ કોલ અને ચાટય , બોડય તથા બેનરથી ફણળયામા ંજઈને 

શશક્ષિ દ્વારા અભ્યાસક્રમ પિૂય કર્ુું.  આ ઉપરાતં સ્પેણલિંગ બકુ, સ્ટોરી બકુ અને અન્દ્ય પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા પિ 

શશક્ષિ કરાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- જૂન -2020 થી માચય-2021 સધુી 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- ડીડી ણગરનાર કાયયક્રમ અંતગયત ટીવી ધરાવતા શવદ્યાથીઓને માગયદશયન 

અપાર્ુ ંતથા ટીવીના ધરાવતા શવદ્યાથીઓને નજીકમા ંટીવી જોવાની સગવડ કરી આપી. ગામના ભિેલા 
ર્વુાનો શવદ્યાથીઓન ેહોમ લશનિંગમા ંમદદરૂપ થાય તે માટે સમજાવ્યા.  જે શવદ્યાથીઓ/ વાલીઓને રડજજટલ 

મોબાઈલ ઉપલબ્ધ હતા તેઓને Microsoft teams download કરાવી અને ઓનલાઇન શશક્ષિના ફાયદા 
સમજાવ્યા. 

એકમ કસોટી:-શશક્ષક દ્વારા પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રત્યેક બાળકોન ેપહોંચાડવામા ંઆવી અન ેશવદ્યાથીઓ જાત ેમૌણલક 

જવાબ લખે તે માટે સમજ આપવામા ંઆવી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ' પસુ્સ્તકા બાળકો સારી રીતે ભરે તે માટે શવષય શશક્ષક ફણળયામા ં
જઈને શવષયના લગતી મારહતી આપતા અને બાળકોન ે સમજ આપતા. એમા ં આવતી દરેક મારહતી 
બાળકો વાચં ેઅને સમજે એવો પ્રયત્ન કરવામા ંઆવતો. 

વગયદપયિ:- દપયિની અંદર આવતી  મારહતી શશક્ષક દ્વારા પશૂતિ કરી, દપયિ બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ં
આવ્યા તેમા ં બાળકો જાત ે જ એકમ કસોટીમા ં આવેલ માક્સય લખે અને વાલીને બતાવે તેવો આગ્રહ 

રાખવામા ંઆવતો. વગયદપયિમા ંઆપેલ અભ્યાસક્રમની મારહતી પિ બાળકોન ેઅપાઈ.  
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પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- પરરવારનો માળો સલામત અને હૂફંાળો આ કાયયક્રમ અંતગયત 

આવતા ણચત્રવાતાય અને ગીતો બાળકો સાભંળે, સમજે અને આવતી પ્રવશૃત્તઓ કરે તે સમજાવાર્ુ.ં જે 

શવદ્યાથી વાતે રડજજટલ મોબાઈલ ન હોય તે બાજુના મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથી પાસે જઈને જુએ એવુ ં
સમજાવાર્ુ.ં  

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- એસએસસી ની વેબસાઈટ પર મકુવામા ં
આવતા સાપતારહક આયોજન બાળકોન ે પહલેેથી જ મારહતગાર કરવામા ં આવતા તેમિે આયોજન 

મોકલીને કયા રદવસ ેકોન ેક્યારેય શુ ંજોવાનુ ંછે તે પિ સમજાવવામા ંઆવતુ ંઅને તે માટે વાલીઓને પિ 

સમજાવવામા ંઆવતુ ંકે બાળકોને આ કાયયક્રમ જોવા માટે આગ્રહ રાખ.ે 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમોનુ ંમહત્વ 

સમજાવ્ર્ુ.ં અને જે શવદ્યાથીઓ કાયયક્રમ શનહાળે છે તેમનુ ંશનયશમત ફોલોઅપ લેવામા ંઆવતુ.ં 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- જે શવદ્યાથીઓ મોબાઈલ ધરાવે છે તેઓ પોતાના 
મોબાઈલમા ં whatsapp test આપતા તથા જે શવદ્યાથીઓને મોબાઈલની સશુવધા નથી તેઓને મારા 
મોબાઈલમા ંtest અપાવ્યા. ટેસ્ટ પિૂય થયા પછી દરેક પ્રશ્નોની શવદ્યાથીઓની સમજ આપવામા ંઆવતી. 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- જે 

બાળકો પાસ ે એન્દ્રોઇડ મોબાઈલ હતા તેમને Microsoft teams ઇન્દ્સ્ટોલ કરાવી અને તેનો ઉપયોગ 

શીખવ્યો. સાથે સાથે સમય નક્કી કરી અને તેમને રોજેરોજ ધોરિ પ્રમાિ ેએક એક શવષય પર શશક્ષિકાયય 
કરાવવામા ં આવ્ર્ુ.ં જેમા ં અમે ધોરિ 6 માટે 2.00 વાગ્યાનો સમય ધોરિ-7 માટે 6:45 નો સમય અને 
ધોરિ-8 માટે 5.00 વાગ્યાનો સમય નક્કી કરેલ હતો અને તે પ્રમાિ ેવગય લેવામા ંઆવતા. 

શેરીવગય/ફણળયા શશક્ષિ:- ફણળયા શશક્ષિ દ્વારા જ્યારે બાળકોન ે શશક્ષિકાયય કરાવવામા ં આવતુ ં ત્યારે  

social distancing & sopનુ ંપાલન કરે તેવો આગ્રહ રાખવામા ંઆવતો. પ્રત્યક્ષ શશક્ષિ દ્વારા શવદ્યાથીઓને 
શીખવામા ંવધ ુસરળતા રહી. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- મેં અંગ્રેજી, સસં્કૃત 

અને રહન્દ્દીના પાઠયપસુ્તકના પાઠના શવડીયો, જ્ઞાનકંુજના શવડીયો બનાવેલ છે.મારા શવડીયો મેં YouTube 

ચેનલ બનાવેલ છે તેમા ંપિ અપલોડ કયાય હતા અને એ ચેનલ ની લીંક ગ્રપુની અંદર શેર કરતી. સાથે 
સાથે ડીડી ણગરનાર પર મેં કામ કર્ુું છે તે પાઠના શવડીયોની લીંક પિ એ ગ્રપુમા ંશેર કરી અન ેબાળકો 
રહન્દ્દી સારી રીતે લેખન કરી શકે એવો પ્રયાસ કયો 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- બાળકોન ે whatsapp ગ્રપુ બનાવીને ધોરિ પ્રમાિે શવષય પ્રમાિ ે

મારહતી જે પાચં મદુ્દા હોય તેનુ ંલેખન કરીને મોકલવામા ંઆવતુ.ંજેની ચચાય Microsoft teams મા ંથઈ હોય 

તેને લગતી તમામ પ્રકારની મારહતી whatsapp ગ્રપુમા ંશેર કરવામા ંઆવતી બાળકો પિ જે લેસન કરતા 
. 
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રદક્ષા એપ:- બાળકો રદક્ષા એપ નો ઉપયોગ કરે તેના અંદર આવતા દદય  તમામ પ્રકારના શવડીયો અન ે

સારહત્યનો ઉપયોગ કરે સ્વાધ્યાય પોથી તેનો પિ ઉપયોગ કરે તે માટે વાલીઓન ેપિ સમજાવવામા ં
આવતુ.ં 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- મેં Google ફોમય દ્વારા અત્યાર સધુીમા ં25 જેટલી બનાવેલ છે જેના ઉપયોગ બાળકો 
કરતા બાળકો આ સ્ક્વઝ રમતા અને આવેલ પ્રમાિપત્ર whatsapp ગ્રપુમા ંશેર કરતા અને બાળકો જાતે 
પોતાનુ ંમલૂ્યાકંન કરતા ખોટા જવાબ જાત ેફરી સમજીન ેસધુારતા. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- બાળકોન ે સાદા 
મોબાઈલ પર કોન્દ્ફરન્દ્સ કોલ દ્વારા શશક્ષિ દ્વારા એમ અલગ અલગ રીતે ગહૃકાયય આપવામા ં આવતુ ં
બાળકન ેપોતાની ક્ષમતા પ્રમાિે ગહૃકાયય અપાત ુ.ં જે બાળકો કચાશર્કુ્ત હોય તેમના માટે ઉપચારાત્મક 

કાયય પિ કરવામા ંઆવતુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
સ્પેણલિંગબકુ બનાવીને બાળકોને ફણળયા પ્રમાિ ે આપવામા ંઆવી. 'બાળકો સ્પેણલિંગ તૈયાર કરે અને જાતે 
પાઠયપસુ્તકનુ ંવાચંન કરે સાથે-સાથે પાઠયપસુ્તકની અંદર આવતી તમામ એષ્ક્ટશવટી બાળકો કરે- તે અંગે 
માગયદશયન અપાર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- Home learning માટે વાલીઓ અન ેજે બાળકો 
કોલેજમા ંભિતા હોય તેમનો સારો સહયોગ મળ્યો. તેઓ રોજ રાત્રે એક કલાક બધા બાળકોને બેસાડીન ે

શશક્ષિ કાયય કરાવતા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જે બાળકો પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજી નો અભાવ હતો તેવા બાળકોન ે રૂબરૂ 

મલુાકાત અને તેમને અધ્યન કાડય અને અન્દ્ય સામગ્રી પરૂી પાડવામા ં આવી અને જવાબદારી તેમની 
આજુબાજુ રહતેા મોટા બાળકોને સોંપવામા ંઆવે. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- બાળકોન ે ટીમ પાડીન ે જવાબદારી સોંપી પડ ેઅને તે જવાબદારી પ્રમાિ ે

તેઓ કામ કરાવે તે માટે શશક્ષકે સઘન પ્રયત્નો કરવા પડ.ે 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- ટેસ્ટ દ્વારા, Google સ્ક્વઝ દ્વારા, એકમ કસોટી દ્વારા, ફોન સપંકય  મૌણખક પ્રશ્નોત્તરી 
કરીને 
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પરરિામ/તારિ:- બાળકો અભ્યાસક્રમથી મારહતગાર રહ્યા સાથ ે સાથે આવનારી પ્રવશૃત્તઓ જાત ે કરતા 
થયા અન ે ઘરે પિ નવી નવી પ્રવશૃત્ત ર્ટુયબુના માધ્યમથી કરીને ગ્રપુમા ં મકૂવા મકુતા અને બીજા 

બાળકોન ેપિ પ્રોત્સાહન આપતા થયા બાળકો સફળ બન્દ્યા. 
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ક્રમ:- 20 પ્રજાપશત પારુલબેન હરજીિનભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- પડાપાટ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24051409301 

ક્લસ્ટર:- દંત્રાલ 

તાલકુો:- પોશીના 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 184 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 160     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 24 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પ્રજાપશત પારુલબેન હરજીવનભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 7874100191 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- ડાભી મહને્દ્રભાઈ ભામોલભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9979082610 

પ્રસ્તાવના:- કોશવડ મહામારીમા ંબાળકોને ગારે અભ્યાસ કરવા માટે પ્રેરરત કરવા 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- ર્ટૂયબૂ,રડરડ ણગરનાર પર જોયેલ પ્રોગ્રામ 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ભિતર બાળકનો હક 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:-વગય અને વાલી 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળક અભ્યાસથી વણંચત ના રહ,ેઅને તેનો શૈક્ષણિક શવકાસ ના અટકે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 61 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:-શેરી 
શશક્ષિ,શેરીશશક્ષિ માટે વાલી જાગશૃત,ટીવી કે મોબાઇલની સગવડ ના ધરાવતા વાલીના ઘરે જઈ જાિ ે

મોબાઈલથી અભ્યાસ કરાવવો. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- વાલીઓને કોશવડની રસી માટે જાગશૃત,ફડ શસક્રુરટી,૬૦ વષય ઉપરના 
વ્યસ્ક્તઓનો સવે,કોશવડ ગાઈડ લાઇન નો અમલ કરવાની સચૂના અને માગયદશયન, 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ: -બાળકના શૈક્ષણિક સ્તર શવશે વાલીને જાિ કરવામા ં આવી.અભ્યાસકમયનુ ં
માસવાર આયોજન મજુબ શૈક્ષણિક કામગીરી કરી. 
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હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા,તેમજ ટેણલફોશનક માધ્યમથી 
એકમ કસોટી:- શાળાના શશક્ષકો દ્વારા એકમ કસોટી ઘરે ઘરે જઈને આપી. 
ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- તેમજ બાળકોન ે સમયાતંરે ઉપચારાત્મક કાયય કરવામા ં આવ્ર્ુ.ંએમા ં આવતી 
પ્રવશૃત્તઓનુ ંબાળકન ેરૂબરૂ મલુાકાત તેમજ ફોન દ્વારા માગયદશયન આપર્ુ.ં 
વગયદપયિ:- શાળાના શશક્ષકો દ્વારા વગયદપયિ ઘરે ઘરે જઈને આપી તેમજ બાળકોને એનાથી વાકેફ 

કયાય,એમા ભરવાની મારહતીથી વાલી અને બાળકન ેમારહતગાર કયાય. 
શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી શશક્ષિમા કોરોનાની બીકને લીધે બાળકોન ેશેરીશશક્ષિમા ંમોકલવા તૈયાર 

નહતા..પરંત ુશાળાના આચાયય અને શશક્ષકોના અથાગ પ્રયત્નોના ફળ સ્વરૂપે બાળકો શેરી શશક્ષિમા ંભાગ 

લેતા થયા. 
શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- બાળકોને એકમ મજુબ 

શબ્દકાડયની ઝેરોક્સ આપીને તેમજ તેમની નોટબકુમા ંશેરી શશક્ષિ દરશમયાન ગહૃકાયય આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શબ્દકાડય, શશક્ષકના ફોન દ્વારા 
શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- શશક્ષકના પોતાના ફોનમા ઘરે ઘરે જઈ શશક્ષિ આપર્ુ ં
બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- બાળકોને અભ્યાસક્રમ મજુબ શબ્દોની ઝેરોક્સ આપી તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
પરરિામ/તારિ:- આ કાયયક્રમ કારિ ેધોરિ:૨ મા મોટાભાગના બાળકો શબ્દો વાચંી શકે છે. 
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ક્રમ:- 21 પરમાર રકરણકુમાર ડાહ્યાભાઈ 

શાળાનુ ંનામ:- પરોસડા કંપા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050206002 

ક્લસ્ટર:- પરોસડા 
તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 5 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 3 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 92 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 16 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 81     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 39 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 53 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પરમાર રકરિકુમાર ડાહ્યાભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9429372238 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પરમાર રકરિકુમાર ડાહ્યાભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9429372238 

પ્રસ્તાવના:- સરકારશ્રીના આયોજન મજુબ તેમજ શશક્ષકોની સમજ પ્રમાિ ેઅને સ્થાશનક પરરસ્સ્થશત મજુબ 

કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- સી.આર.સી.શ્રી તથા જૂથ મતં્રીશ્રી 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- બાળકોને પોષિર્કુ્ત આહાર આપવો 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વગય 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- માનવતા પ્રગટાવવા 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 54 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સ્કૂલ સેનેટાઈઝર 

કરી. બધાન ેમાસ્ક પહરેવા માટે આગ્રહ કયાય,બાળકોન ેહને્દ્ડ વોશ કરવા માટે માગયદશશિત કયાય,સોશશયલ 

રડસ્ટન્દ્સ ન ુમહત્વ સમજાવ્ર્ુ,ં આર્વેુરદક ઔષશધઓનો ઉપયોગ સમજાવ્ર્ુ ં

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- બાળકમા ંભગવાન છે તેવુ ંમાની તેની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કયો. 
કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- બાળકો તથા વાલીઓની સમયે કરેલ કાયયક્રમો તમને નીચેના પરરિામો જોવા 
મળ્યા છે: 

1. સોશશયલ ડીસ્ટન્દ્ટ 
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2. સાબથુી હાથ ધોવા 
3. ઔષધોનો ઉપયોગ કરવો 
4. સમહૂમા ંજવુ ંનહીં 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ, વાલી જાગશૃત, સારહત્યની શપ્રિંટો વહેંચી 
એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી ઘરે ઘરે પહોંચાડી સઘન કામ કર્ુું. 
ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- આ પસુ્સ્તકાઓ દરેક ઘેર પહોંચ ેતેવુ ંઆયોજન કરી તમેા ંબાળકો જાત ેલખે તેવો 
પ્રયત્ન કયો. 
વગયદપયિ:- વગય દપયિ પસુ્સ્તકાના હતેઓુ વાલીઓને સમજાવ્યા. 
પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- whatsapp ગ્રપુથી આ કાયયક્રમ ચલાવવામા ંઆવ્યો. 
SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- બાળકોન ેસારહત્યની ઝેરોક્ષ પહોંચાડી. 
ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પરથી બાળકોને પ્રવશૃત્ત કરાવી. 
Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શશક્ષકો દ્વારા ગ્રપુમા ંટેસ્ટ લેવામા ંઆવેલ છે. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- રૂબરૂ ફળીયા વાઈઝ ચોક્કસ આયોજન કરી ફાળવિી પ્રમાિે કાયય કર્ુું 
શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- 

You tube થી પ્રસારરત અમકુ પોગ્રામ બાળક સધુી બતાવવા પ્રયત્ન કયો હતો. 
દીક્ષા એપ:- 16 બાળકોન ે

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- whats-app વગેરેના માધ્યમથી pdf મોકલવામા ં

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- હોમ વકય  તપાસવુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શશ.વદ,અધ્યક્ષ વગેરેનો સહકાર 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: શેરી શશક્ષિ 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- શવપરીત પરરસ્સ્થશતમા ંકામ કરવાનો પ્રયત્ન કયો. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- બાળકો શનભયય બન્દ્યા, બાળકો સાવ લબંી બન્દ્યા, બાળકો આજ્ઞારંકત બન્દ્યા. 

પરરિામ/તારિ:- સારા પરરિામો મળ્યા. 
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ક્રમ:- 22 પટેલ શિરલબહને પ્રશિણકુમાર 

 

શાળાનુ ંનામ:- શ્રી રામાબાઈ પ્રાથશમક શાળા (કરડયાદરા 1) 

ડાયસ કોડ:- 24050405804 

ક્લસ્ટર:- કરડયાદરા 
તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 182 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 34 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 140     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 167 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 8 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ શવરલબહને પ્રશવિકુમાર 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428773206 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ રઘભુાઈ દલજીભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9727628619 

પ્રસ્તાવના:- 
આખ ુશવશ્વ જ્યારે કોરોના મહામારી સામે ઝઝૂમી રહ્ુ ંહત ુ ંત્યારે શાળાના બાળકો શશક્ષિ થી વણંચત ના રહ ે

તે માટેના મારા કરેલા પ્રયાસોની ઝલક હુ ંરજૂ કરી રહી છ.ં સમગ્ર શવશ્વમા ં ફેલાયેલ કોરોના મહામારી ના 
કારિે શાળાના બાળકો જ્યારે ઘરે રહીને શશક્ષિ કાયય કરી શકે તે માટે "શાળા બધં છે શશક્ષિ નહીં " તે 

માટેના અશવરત પ્રયત્નો સફળતાપવૂયક બાળકો માટે કરેલ છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ના રહ ે તે માટેના સરકારશ્રીના હોમ 

લશનિંગ કાયયક્રમને અસરકારક બનાવવા માટે live ક્લાસનો શવચાર ઉદભવ્યો, તે સાથે જ TEAMS પર 

ONLINE ક્લાસને વધ ુ જીવતં બાનવવાનો મારો પ્રયત્ન એજ મને શવશશષ્ટ્ટ કાયય માટે પ્રેરે છે. ક્લાસ 

દરમ્યાન ઉદભવેલા પ્રશ્નો એ મારા કાયય ને આગળ વધાર્ુું. જેના પરરિામે મને કઈક અલગ થી શવરડયો 
શનમાયિ માટેની પ્રેરિા મળી. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- મારો ઈ-ક્લાસ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ ,વગય 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો પોતાના સમય અનસુાર સ્વય ંઅધ્યયન માટે પ્રોત્સારહત થાય. 
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કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 80 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
સમયપત્રક મજુબ કામ કર્ુું. 
અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શેરી શશક્ષિ તેમજ VIRTUAL ક્લાસ ની સાથે બાળકો ના તેમજ વાલીના 
સતત સપંકયમા ંરહી સામશયક કસોટી અંગ ેમાગયદશયન આપેલ,તેમજ ઘરે શશખીએ,ડીડી ણગરનાર પર આવતુ ં
શૈક્ષણિક પ્રસારિ,રોજ ની હોમલશનિગ ની દીક્ષા એપ પર આવતી શવષયવાર સમજ બાળકોને આપવામા ં
આવી. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- બાળકોના શશક્ષિ માટે સૌથી વધ ુપ્રયત્નો શેરી શશક્ષિ માટે તેમજ વચુયયલ ક્લાસ 

માટે કરવામા ંઆવ્યા ં,તેમજ સાથે ર્ ૂટયબૂ પર બનાવેલ શવરડયો નો પિ ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લશનિંગ ની સમજ વાલીઓ તેમજ બાળકોન ેશક્ય બન્દ્ર્ુ ંત્યા ંરૂબરુ તેમજ 

ટેણલફોશનક રીતે સતત સમજ આપવામા ંઆવી. 

એકમ કસોટી:- વાલીની મદદથી એકમ કસોટીની વ્યવસ્થા કરી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- બાળકોના જૂથ બનાવી આ ચોપડી ની વહેંચિી કરવામા ંઆવી. 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ વાલી મારફતે પહોચડયા તેમજ પરત લીધા.ં. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- જીસીઇઆરટી દ્વારા પરરવારનો માળો,સલામત અને હૂફંાળો 
સદંભ ે મોકલવામા ં આવતી PDF ફાઇલ બાળકોને શાળાના WHATSAPP ગ્રપૂ મારફતે મોકલવામા ં
આવતી , જે બાળકોને સ્માટય  મોબાઈલ ધરાવતા નથી તેમને પોતાના જુથમા ં આવતા ં બાળકોના 
મોબાઇલમા ંશીખવા માટે પ્રોત્સારહત કયાય. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- દરેક બાળક ડીડી ણગરનાર જોવ ેતે સશુનશિત કર્ુું. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- બાળકો ને વગયવાર જુથ ની રચના હોમ લશનિંગ માટે 

કરેલ હતી તે મજુબ દરેક ગ્રપૂ મા ં સ્માટય  મોબાઈલ ધરાવતા બાળકોનો સમાવેશ કરેલ જેના લીધે 
મોટાભાગના બાળકો WHATSAPP ટેસ્ટ આપી શક્યા,જૂથવાર 1-1 બાળકોન ે ડાયસકોડ વાર પછુાતા 
પ્રશ્નોને આધારે બાળકો ને એડ કરતા ંતેમજ ટેસ્ટ આપતા ંશીખવ્ર્ુ ંજેનાથી બધાજ બાળકો વગયવાર,જૂથવાર 

પોતા નો ટેસ્ટ આપયો. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
સમયપત્રક બનાવી તે મજુબ કાયય કર્ુું. 
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શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- બાળકોને રૂબરૂ શશક્ષિ મળી રહ ે તે માટે શેરી શશક્ષિ ના વગો શરૂ કરવામા ં
આવ્યા ં , જેમા ં ગામમા ં આવેલા અંગીરા આશ્રમ ખાતે બાળકોન ે સોશશયલ રડસ્ટન્દ્સ જળવાય તે રીત ે

બાળકોન ેગ્રપુ બનાવીને શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શૈક્ષણિક મદુ્દા પ્રમાિ ે

શવડીયો બાળકોન ેશેર કરવામા ંઆવ્યા. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- શાળાનુ ંએક જનરલ તેમજ ધોરિવાર WHATSAPP ગ્રપૂ મારા દ્વારા 
બનાવવામા ં આવ્યા,ંજેનાથી બાળકો સાથે સતત સપંકય  મા ં રહીને જરૂરી શવગતો  સમયસર આપી 
શકાય.તેમજ શૈક્ષણિક સામગ્રી જેવી કે રોજની હોમલશનિંગ ની ણલન્દ્ક,વચુયયલ વગય માટેની ણલન્દ્ક,શવશવધ 

શૈક્ષણિક સ્ત્રોતો મોકલી શકાય. 

દીક્ષા એપ:- સ્માટય  મોબાઇલ ધરાવતા તમામ બાળકોન ેદીક્ષા એપ ઇન્દ્સ્ટોલ કરી આપી જેથી તેઓ સ્વય ં

પિ અધ્યયન કરી શકે,આ ઉપરાતં બાળકીઓની સ્વ રક્ષિ ની તાલીમ પિ એપ પર જ લે તે માટેનુ ં
માગયદશયન આપર્ુ.ં 

બાળકોના સ્વ અધ્યયન માટે H5P જેવા સોફ્ટવરે નો ઉપયોગ કરીને INTERECTIVE એષ્ક્ટશવટી 
બનાવીને બાળકોનુ ં સ્વ-મલુ્યાકંન કરવામા ં આવ્ર્ુ,ં એષ્ક્ટશવટી માટેની ણલન્દ્ક બનાવીને બાળકોન ે

મોકલવામા ંઆવી જેમા ંબાળકો પોતાની ભલૂો સધુારીને સતત ના આવડ ે ત્યા ંસધુી પ્રયત્ન કરતા ંજોવા 
મળ્યા. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- 

શવદ્યાથીઓના ગહૃકાય ની ચકાસિી WHATSAPP ના માધ્યમથી ,વચુયયલ વગયમા ં કૅમેરા સામે તેમજ 

સમયાતંરે વાલી મારફતે બાળકોનુ ંશનયશમત ગહૃકાયય ચકાસવામા ંઆવતુ ંહતા ંતેમજ બાળકોને તેમા ંકરેલ 

ભલૂો ને સધુાવરા માટે માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ઇન્દ્ટરનેટ પરથી જુદા જુદા ટુલ્સનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- બાળકોનુ ં શશક્ષિ ના બગડે તે માટે બાળકો તેમજ વાલી સાથે સતત સપંકયમા ં
રહીને બાળકોન ેડીડી ણગરનારનુ ંપ્રસારિ જોવા માટે પ્રેરરત કયાય,આ ઉપરાતં તેમના માટે અલગથી શેરી 
શશક્ષિના વગો પિ ચલાવવામા ંઆવ્યા ંજેથી કરીન ેકોઈ જે બાળક વણંચત ના રહ.ે 
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હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- 

હોમ લશનિંગ ને અસરકારક બનાવવા ંમાટે બાળકોન ેજે પિ ONLINE કે ઓફલાઇન સારહત્ય આપવામા ં
આવે છે તેનો દરેક બાળકો જાતે ,વાલી કે અન્દ્ય કોઈ પિ માધ્યમ નો ઉપયોગ કરીને તેનો યોગ્ય ફોલો 
અપ ખબુ જરૂરી છે.બાળકોને ટીવી પર આવતા ંશૈક્ષણિક કાયયક્રમ જોવા પ્રેરી શકાય ,તેમની આસપાસ ના 
વાતાવરિ માથી જીવનજરૂરરયાત નુ ંશશક્ષિ મેળવ ેતે માટેના ંપ્રયત્નો કરી શકાય. 

બાળકોનુ ં મલુ્યાકંન:- બાળકોનુ ં મલુ્યાકંન GOOGLE FORMS તેમજ ACTIVITY BASED 

INTERECTIVE મલુ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ંજે મારા દ્વારા જાતેજ બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો માટે VIRTUAL ક્લાસને શવશશષ્ટ્ટ બનાવ્યો તેનુ ં પરરિામ એ આવ્ર્ુ ં કે મારી 
નજીકની શાળાના અન્દ્ય બાળકો પિ મારા ગણિતના ક્લાસમા ંજોડાઈન ેગિુવત્તાર્કુ્ત શશક્ષિ મેળવ્ર્ુ ંઆ 

ઊપરાતં શવરડયોના લીધે બાળકો દરેક મદુ્દાઓનુ ંપોતાના સમયાનસુાર પનુરાવતયન કરીને જાત ેપિ શીખી 
શક્યા. 
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ક્રમ:- 23 પરમાર નરેર્કુમાર કાાંશતભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- હાપા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050703701 

ક્લસ્ટર:- તાજપરુી 
તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 311 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 178 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 130     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 156 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 3 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પરમાર નરેશકુમાર કાશંતભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9574837218 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પરમાર રાજેન્દ્રશસિંહ ચપંકશસિંહ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9427365585 

પ્રસ્તાવના:- Covid -19 ના સમયગાળા દરશમયાન શશક્ષિ માટે કરવામા ંઆવેલ પ્રયત્નો. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- જજલ્લા શશક્ષિ સશમશત તથા અમારા આચાયય અને CRC co. દ્વારા 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- Corona સમય દરશમયાન શૈક્ષણિક કામગીરી. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- આ મહમારીના સમય દરશમયાન બાળકો શશક્ષિ થી વણંચત ન રહ ેઅને 
બાળકો શશક્ષિ મેળવ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 131 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ 

દ્વારા શશક્ષિ અને શેરી શશક્ષિ. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ધોરિ 6 થી 8ના બાળકોન ેવોટ્સ એપના માધ્યમ દ્વારા શશક્ષિ. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- જજલ્લા શશક્ષિ સશમશત, સાબરકાઠંા. 
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હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- વોટ્સ એપના માધ્યમ દ્વારા અને રૂબરૂ મલુાકાત લઈ સમજ આપવામા ં
આવી. 
એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીનુ ં શવતરિ ઘરે જઈન ે કર્ુું.અને એકમ કસોટી અંતગયત પરૂત ુ ં માગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ંત્યારબાદ એકમ કસોટી લખાઈ ગયા પછી ઘરે જઈને એકમ કસોટી મેળવી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- આ સમય ગાળા દરશમયાન બાળકોન ેઘરે ઘરે જઈને ઘરે શીખીએનુ ંશવતરિ કર્ુું 
અને તેના માટે પરૂત ુ ંમાગયદશયન આપર્ુ ં

વગયદપયિ:- શરૂઆતના સમયમા ંઆ મહામારીમા ંબાળકોને વગયદપયિ ઘરે જઈને શવતરિ કર્ુું અને તેમા ં
કંઇ રીતે મારહતી લખવી તેનુ ંપરૂત ુ ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- વોટ્સ એપના માધ્યમ દ્વારા. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- વોટ્સ એપના માધ્યમ દ્વારા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- આ કાયયક્રમ માટેની લીંક વોટ્સ એપ ના માધ્યમ થી 
અને વાલી સપંકય  દ્વારા અન ેરૂબરૂ મલુાકાત લઈ માગયદશયન આપર્ુ ં

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- આ માટે દરેક ધોરિના અલગ ગ્રપુ બનાવી દરેક 

ધોરિના ગ્રપુમા ંવોટસ એપ ટેસ્ટ શવશે મારહતી આપી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસથી બાળકોન ેશીખવાડ્ુ.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- આ સમય દરશમયાન ગામમા ં અલગ અલગ જગ્યાએ જઈ શેરી શશક્ષિ 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ંશરૂઆતમા ંખબૂ ઓછા બાળકો આવતા હતા. પરંત ુરૂબરૂ મલુાકાત લઈ બાળકોન ેતથા 
વાલીઓને સમજાવી શેરી શશક્ષિ મા ંબાળકોન ેજોડયા. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શાળાની પોતાની 
ર્ટુયબુ ચેનલ છે.જેમા ં દરેક શશક્ષક દ્વારા જુદા જુદા શવષય ના વીરડયો બનાવી અમારી આ ચેનલ મા ં
અપલોડ કયાય.અને તેની લીંક વોટ્સ એપ ગ્રપુમા ંમકૂવામા ંઆવી. 

દીક્ષા એપ:- જે બાળકો પાસે સ્માટય  ફોન છે તેવા બાળકો ને દીક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરી આપી અને તેના શવશ ે

માગયદ્શન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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ઓનલાઇન ક્વીઝ:- Microsoft teams દ્વારા, વોટ્સ એપના માધ્યમ દ્વારા તથા એકવાર ગગૂલ ફોમય દ્વારા 
ઓનલાઇન ક્વીઝ બનાવી હતી અને તેના દ્વારા ઘિા સારા પરરિામ મળ્યા. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ દ્વારા 
શશક્ષિ કાયય કયાય બાદ જે તે ધોરિના બાળકોન ેગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ.ંઅન ેગહૃકાયય કયાય બાદ બાળકો 
વોટસ એપ ગ્રપુમા ંતેના ફોટા મકૂતા અને તેન ેતપાસી જે-તે બાળકોન ેમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવરડયો બનાવી બાળકોન ેએના શવશે મારહતી આપી 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ફણળયા અને જે તે શવસ્તાર મજુબ ગામ ના ર્વુાનો 
ને જવાબદારી સોંપી.બાળકો રદવસ દરશમયાન જે પ્રવશુત કરે તેની મારહતી આપી 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: રૂબરૂ મલુાકાત અને શેરી શશક્ષિ 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- બાળકો ને શીખવવા માટેના મદુ્દાઓ બાળકો સારી રીતે સમજી શકે અન ે

મહાવરો કરી શકે તેવા પ્રયત્નો કરવા. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ દ્વારા અને વોટ્સ એપના માધ્યમ દ્વારા. 

પરરિામ/તારિ:- ખબૂ જ સારો પ્રશતભાવ મળેલ છે. 
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ક્રમ:- 24 પટેલીયા કમલેર્કુમાર મર્નભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- શવજયનગર પ્રાથશમક શાળા-1 

ડાયસ કોડ:- 24050207501 

ક્લસ્ટર:- શવજયનગર-૧ 

તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 11 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 301 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 70 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 156     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 124 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 120 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલીયા કમલેશકુમાર મગનભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9427910736 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલીયા કમલેશકુમાર મગનભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9427910736 

પ્રસ્તાવના:- કોશવડ 19 ના સમય મા ંબાળકોની અધ્યાન પ્રરક્રયા ચાલ ુરાખવી. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- સ્વ. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ઘર એજ શાળા. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વાલી અને શશક્ષકો. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

બાળકોની અધ્યાન પ્રરક્રયા અશવરત રહ,ે જાત ેશીખવા ના પ્રયત્નો કરે. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 200. 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
શશક્ષકો અન ેવાલી ને માગયદશયન આપી બાળકોના અભ્યાસની પ્રેરિા પરુી પાડવી. 
અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- વાલી સપંકય . 
કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- કોરોના સમય દરશમયાન. 
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હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- પસુ્તક વાચંન,ટેલીશવઝન અને ર્ ુ ટયબુ ના મધ્યમા ં થી અને કોઈ એકમ 

સમજ ના પડ ેતો કોલ કરવા જિાવાવમા ંઆવ્ર્ુ.ં 
એકમ કસોટી:- બાળકોના ઘરે પહોચાડવામા ંઆવી.પરતુ ંબે ત્રિ રદવસનો સમય લાગ્યો. 
ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- બાળકોન ેટાઇમ ટેબલ પહોચાડી અને કાયયક્રમ જોવા 
માટે પ્રેરરત કયાય.. 
Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શશક્ષકો દ્વારા બાળકો ને પ્રેરરત કયાય. 
શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- દરેક શશક્ષકોન ેસમય પત્રક બનાવી બીજા સત્રમા ંશેરી શશક્ષિ શરુ કર્ુું. 
Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- ગ્રપુમા ંએકમ ની મારહતી શેર કરી. 
જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: શેરી શશક્ષિ અને વાલી મલુાકાત. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- એકમ કસોટી. 
પરરિામ/તારિ:- જેમની પાસે કોઈ ઓનલાઇન શશક્ષિની વ્યવસ્થા નથી એમની અધ્યયન શસદ્ધદ્ધ પ્રાપત 

કરી શક્યા 
. 
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ક્રમ:- 25 ચૌહાણ ઈશ્વરભાઈ લખાભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- બોરડી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050101401 

ક્લસ્ટર:- ખેડવા 
તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 297 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 15 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 125     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 10 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 147 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ચૌહાિ ઈશ્વરભાઈ લખાભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9408414006 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ શ્વેતા હરેશભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 7621030654 

પ્રસ્તાવના:- 

શેરી શશક્ષિકાયય દરમ્યાન પ્રાપત થયેલ અનભુવોમાથંી ઘણુ ં બધુ ં નવુ ં શીખવા મળ્ર્ુ ં છે.બાળકો અને 
વાલીઓ પાસેથી ઘણુ ંશીખવા મળ્ર્ુ ંછે.પસુ્તકના શશક્ષિ કરતા ંતેમને નવીન પરરસ્સ્થશતથી ઘણુ ંશીખવા 
મળ્ર્ુ ંછે.જેને શશક્ષિ સાથે અનબુધં કરી શકાય છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શવશશષ્ટ્ઠ કામગીરીની પ્રેરિા બાળકો અને વાલી પાસેથી મળી 
તેમના રસ અને રુણચ પ્રમાિ ેકામ કરવાથી તેમનામા ંઉત્સાહ જોવા મળ્યો. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- મૌણલક શશક્ષિ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 બોરડી ગામ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શવદ્યાથીઓ શશક્ષિ પ્રત્ય ેઅણભમખુ થાય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 20. 
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સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

શેરીશશક્ષિ, એકમ કસોટી શવતરિ, ઘરે શીખીયે અંક, હોમ લશનિંગ. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- રોજજિંદી પ્રવશૃત્તઓ ને શશક્ષિ સાથે સાકંળવાનો પ્રયાસ,સ્થાશનક 

રમતો,કાડયસગેમ. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- બોરડી ગામમા ંપડેલા શવભાગો જેમકે phcફણળર્ુ,ં હરવા ફણળર્ુ,ં ખાટં ફળીર્ુ ંવગેરે 

મા ં રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા ભાષાના શવશવધ શૈક્ષણિક મદુ્દાઓ જેવા કે શબ્દો, સમાનાથી શબ્દો,શવરુધાથી 
શબ્દો,Ryming words, વાક્યો બનાવવા,સ્વતતં્ર લેખન, રક્રયાપદ,સ્થાશનક રમતો,કાડયસ અને શવશવધ 

પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા શશક્ષિ. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- YouTube,મોબાઈલ,ટીવી,ના માધ્યમની શવદ્યાથીઓ ને સમજિ આપી.ઘરે 

શીખીયે મા ંઆપેલી પ્રવશૃત્તઓ કેવી રીતે કરવી તે શેરી શશક્ષિ કરી સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી ઘરે જઈને આપતા ંહતા ંએકજ કુટંુબના વધ ુશવદ્યાથીઓ હોય તો કુટંુબના વડા 
ને તે બાબત ેસમજ આપતા ંહતા.તેમજ smc અધ્યક્ષ મહશેભાઈ એ ખબૂ મદદ કરી હતી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ ભરવા માટે શેરીશશક્ષિ કરી સમજ આપી.તેમના મોટા-
ભાઈ બહને ને સમજાવી ચેનલ માધ્યમ થી પ્રવશૃત્ત કરાવવાનો પ્રયત્ન કયો હતો. 

વગયદપયિ:- એકમ કસોટીની સાથેજ વગય દપયિ પહોંચાડવામા ંઆવ્યા હતા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- જેમના ઘરે ટીવી છે તે ડીડી ણગરનાર પર કાયયક્રમ 

જોતા હતા.પરંત ુ કાયયક્રમ ની નોંધ થઈ શકતી ન હતી.બાળકો ઝડપથી નોંધપોથીમા ં નોંધી શકતા ન 

હતા.આ મદુ્દાઓની શેરીશશક્ષિ મા ંચચાય કરવામા ંઆવી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- 

એન્દ્રોઇડ મોબાઈલ ધરાવતા બાળકોન ે whatsapp કસોટી અપાવી હતી અન ે એકજ કુટંુબના કે એકજ 

શેરીના બાળકોન ેએકજ મોબાઈલ થી whatsapp કસોટી અપાવી હતી. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- મૌણલક શશક્ષિ. 

દીક્ષા એપ:- જેમની જોડ ે એન્દ્રોઈડ મોબાઈલ હતા તેમને રદક્ષાએપ ડાઉનલોડ કરાવી હતી.અને તનેો 
ઉપયોગ કરતા શીખવ્ર્ુ.ં 
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શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- રદવાલો,ભીંત, 

પોસ્ટર,નોટબકુ, whatsapp મેસેજ વગેરેના લખાિો દ્વારા. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
મૌણલક પ્રશ્નોતરી દ્વારા,પોસ્ટર દ્વારા,ભીંત, પથ્થર,પરના લખાિ દ્વારા 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- દરેક મદદ કરેલી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: રૂબરૂ સપંકય . 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:-ઉ શવશવધ રમતો,માટીના રમકડા,ં પ ૂઠંા ના મોડેલ બનાવવા,કરટિંગ્સ વગેરે. 

બાળકોનુ ં મલુ્યાકંન:-ઉ મૌણલક પ્રશ્નોમા ં પરરિામ મળે છે પરંત ુ લેખનના મહાવરના અભાવના કારિ ે

પરરિામ સામાન્દ્ય રહ્ુ ંછે. 

પરરિામ/તારિ:- 

મહદઅંશે સતંોષકારક પરરિામ પ્રાપત થર્ુ ં છે. કોરોના મહામારીને કારિ ે વારંવાર પનુરાવતયન કે 

મહાવરો થઈ શક્યો નથી તેથી ધાર્ુું પરરિામ પ્રાપત થઈ શક્ુ ં નથી. 
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ક્રમ:- 26 પટેલ તારાબેન હમેાભાઈ. 

 

શાળાનુ ંનામ:- બ્રહ્મપરુી પ્રાથશમક શાળા. 
ડાયસ કોડ:- 24050401401. 

ક્લસ્ટર:- ણચત્રોડા. 
તાલકુો:- ઇડર. 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય. 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 5. 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 2 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 57 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 28 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 15     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 14 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ તારાબેન હમેાભાઈ. 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 7490927732. 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- મનાત શવનોદકુમાર રામજીભાઈ. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9998384773. 

પ્રસ્તાવના:- 
કોરોનાની મહામારી મા ંજ્યારે શાળાઓ બધં છે ત્યારે બાળકોન ેગમ્મત સાથે અંક જ્ઞાન તેમજ સ્થાનરકિંમત 

શીખવવી. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- જૂન માસમા ંબાળકોન ેરૂબરૂ મલુાકાત કરતા જાિવા મળ્ર્ુ ં કે 

ઘિા બાળકોનુ ંસખં્યાજ્ઞાન કાચુ ંછે તેથી મને આ પ્રવશૃત્ત કરવાની પ્રેરિા મળી. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- અંકો સાથે ની ગમ્મત. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 3 થી 5 ના બાળકો. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો રમતા રમતા સખં્યાઓ બનાવે. બનાવેલ સખં્યાઓને અંકમા ં
અને શબ્દોમા ં લખે. સ્થાનરકિંમત ની સમજ મેળવે અને તેના આધારે સરવાળા,તફાવત અને ગિુાકાર 

કરતા શીખ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 25 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
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આ સમયગાળા દરશમયાન સરકાર શ્રી દ્વારા ઘરે શીખ ે પસુ્સ્તકાઓ ,એકમ કસોટી ,ઓનલાઈન માટેના 
શવરડયો નુ ંપ્રસારિ કરવામા ંઆવેલ છે જેનો લાભ તમામ બાળકો સધુી પહોંચાડેલ છે. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ધોરિ 3 થી 5 ના બાળકોનુ ંઅંક જ્ઞાન પાકુ થાય તેમજ સ્થાનરકિંમત ની સમજ 

મેળવે તે માટે મેં સ્થાનરકિંમત પટ્ટી તેમજ 0 થી 9 સધુી અંક કાડય બનાવ્યા. સ્થાનરકિંમત પટ્ટી પર એકમથી 
કરોડ સધુીના સ્થાન દશાયવ્યા. નીચ ેઅંકો મકુવા માટે ખાના બનાવ્યા. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- બાળકો ના ઘરે જઈને તેમજ teams ના માધ્યમથી  સ્થાનરકિંમત પટ્ટી પર અંકો 
ગોઠવીને સખં્યાઓ બનાવતા શીખવી. ત્યારબાદ બનાવેલ સખં્યાઓને અંકમા ં અને શબ્દોમા ં લખતા 
શીખવી. ત્યારબાદ બાળકોન ે સ્થાનરકિંમત ની સમજ આપી. સ્થાનરકિંમત ના આધારે સરવાળા, તફાવત 

તેમજ ગિુાકાર કરતા શીખવ્યા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- June 2020 મા ં જ્યારે શાળા શાળાઓ ખલૂી ત્યારે કેટલા બાળકો ના ઘરે 

સ્માટયફોન, સાદો ફોન, ટેણલશવઝન ની સશુવધા છે તે ચકાસિી કરી. ત્યારબાદ બાળકોનુ ંશશક્ષિ બગડે નહીં તે 

માટે સ્માટયફોન ધરાવતા બાળકોના ધોરિવાર ગપૃ બનાવી એપના માધ્યમથી વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમ 

લેવાના ચાલ ુકયાય. જે બાળકો ના ઘરે ટેણલશવઝન છે તેમના વાલી /બાળકોન ેસમયસર પ્રસારિ શનહાળવા 
માટે સમજાવ્યા. તેમજ સાદા મોબાઈલ વાળા બાળકોના ઘરે જઈ રૂબરૂ શશક્ષિ કાયય કરવાનુ ંચાલ ુકર્ુું. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી દરેક બાળકના ઘરે જઈને આપી તથા પરત લીધી.. જો બાળકન ે કોઇ 

મ ૂઝંવિ હોય તો મને ફોન કરીને જિાવતા. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ ભરવા માટે બાળકો ને ફોન કરી ને સમજ આપતી 
તેમજ વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંતમામ પ્રવશૃત્ત ની શવગતવાર સમજ આપતી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ કાયયક્રમ અંતગયત રમતો પ્રવશૃત્તઓ ના શવડીયો લીંક 

બાળકોન ે મોકલતી અને બાળકોએ કરેલી પ્રવશૃત્તનો ફોટો મોકલવા કહતેી વગયના થોડાક બાળકોએ આ 

પ્રવશૃત્તઓ કરેલ છે. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- સાપતારહક આયોજન શનયશમત રૂપ ે

વોટ્સઅપના માધ્યમથી બાળકોને પહોંચાડર્ુ ં છે. તેમજ રૂબરૂ મલુાકાત લઈ વાલીઓને પિ માગયદશયન 

આપર્ુ ંછે. પરંત ુવાલીઓ તરફથી એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ર્ુ ંકે બાળકો અમારંુ કહ્ુ ંકરતા જ નથી તમે શીખવશો 
તો જ માનશ ે એટલ ે મોટાભાગના બાળકોન ે શનયશમત શવડીયોના માધ્યમથી તેમજ રૂબરૂ સપંકય  કરી 
માગયદશયન આપર્ુ.ં 
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ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમ જોવા માટે 

રૂબરૂ બાળકોના ઘરે જઈ તેમજ વાલીઓ ને શનયશમત જોવા બેસાડે તે માટે સમજાવેલ છે. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- મારા 3 થી 5 ના બધા જ બાળકો ટેસ્ટ આપે તે માટે મેં 
રૂબરૂ જઈ સ્માટયફોન ધરાવતા બાળકોન ે ટેસ્ટ કેવી રીતે આપવો તે શીખવીતેમજ બાકીના ંબાળકોન ેશેરી 
શશક્ષિ દરશમયાન મારા ફોનથી ટેસ્ટ અપાવ્યા છે. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- પ્રથમ 

સત્ર દરશમયાન ધોરિ 3 થી 5 ના બાળકોન ે શવવધ માધ્યમથી શશક્ષિ કાયય કરાવે છે. જેમા ંધોરિ ત્રિના 
૧૪માથંી છ બાળકો ધોરિ ચારના નવમાથંી પાચં બાળકો અને ધોરિ પાચંના આઠમાથંી ચાર બાળકો 
જોડાયેલ છે. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- બીજા સત્રમા ંકોરોના ના કેસો ઓછા હોવાથી મેં શેરી વગય ચાલ ુકયાય. મારા વગય 
દીઠ બાળકો ઓછા હોવાથી સોમવાર અને ગરુુવારે ધોરિ3 ના બાળકો મગંળવાર અને શકુ્રવારે ધોરિ 5 

ના બાળકો જ્યારે બધુવાર અને શશનવારે ધોરિ ૪ ના બાળકો એમ અઠવારડયામા ંબે રદવસ ધાબા પર 

મોટો હોલ રાખી તમામ શનયમોનુ ંપાલન થાય તે રીતે વગો ચાલ ુકરી શશક્ષિ આપવાનુ ંશરૂ કર્ુું જેમા ં
તમામ બાળકોએ સહયોગ આપેલ છે. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- વોટ્સએપના માધ્યમથી બાળકોન ેશવરડયોઝ સ્ક્રીનશોટ તેમજ હોમવકૅ 
મોકલાવેલ છે. 

દીક્ષા એપ:- ધોરિ 3 થી 5 ના 31 માથંી 15 બાળકોન ેદીક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરાવેલ છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- પ્રથમ સત્ર દરશમયાન 

બાળકોન ે વોટ્સએપના માધ્યમથી ગહૃકાયય આપવામા ં આવેલ છે તેમજ દ્ધદ્વતીય સત્ર મા ં શેરી શશક્ષિ 

કરાવતી હોવાથી રૂબરૂ શનયશમત રૂપે ગહૃકાયય આપેલ છે. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ધોરિ ચાર ગણિત ગમ્મતમા ંહલકુ ભારે એકમ શીખવા માટે ત્રાજવા બનાવી પ્રવશૃત્ત દ્વારા સમજ આપેલી 
તેમજ વજન તટૂી જતા ત્રિ ટુકડા થઈ જતા તેના દ્વારા શવશવધ વજન કેવી રીતે કરવુ ંતે પ્રાયોણગક રીતે 
સમજાવેલ છે. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: જે શવદ્યાથીઓ પાસ ેકોઈ સશુવધા નથી ફક્ત સાદો ફોન છે તેવા બાળકોન ેવાચંન 

લેખન ગિન માટેની શપ્રન્દ્ટ કાઢીને આપેલ તેમ જ ગિન શીખવેલ છે. 
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હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમ લશનિંગ  અંતગયત વધ ુસારંુ કાયય કરવા માટે ધોરિ કરતા બાળકો ની 
શસદ્ધદ્ધ મજુબ ગ્રપુ બનાવવા જોઈએ. વાચંન લેખન ગિનમા ં 50 ધરાવતા બાળકોનુ ં એક અલગ ગપૃ 

બનાવવુ ંજોઈએ. હોશશયાર બાળકોના વાલીઓને વેકેશનમા ંપિ બાળકો આગળના ધોરિ માટે તૈયાર 

થાય તે માટે શવડીયો મોકલવા લેખન માટે ફોટા મોકલવા જોઈએ અને વાલીઓને વેકેશનમા ંપિ મ ૂઝંવિ 

હોય તો ફોન કરવા માટે કહવે ુ.ં 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- બાળકોના મલૂ્યાકંન માટે મેં બાળકોન ેવ્યસ્ક્તગત આપેલ નોટબકુમા ંબાળકો જાત ે

સખં્યાઓ બનાવે તેન ે અંકમા ં અને શબ્દોમા ં લખે. ત્યારબાદ અંકોની સ્થાન રકિંમત લખ.ે ત્યારબાદ 

સ્થાનરકિંમત ના આધારે સરવાળા બાદબાકી ગિુાકાર લખે. બાળકોએ લખેલી નોટ બકુને આધારે એમનુ ં
મલૂ્યાકંન કર્ુું. 

પરરિામ/તારિ:- ધોરિ 3 થી 5 ના 31 બાળકોમાથંી 25 બાળકો પોતાના ધોરિની કક્ષા અનસુાર 

સખં્યાજ્ઞાન શીખી ગયા. ધોરિ ત્રિ-ચાર ના ચાર બાળકોએ નવોદયન ુપ્રકરિ-૧ સખં્યાજ્ઞાન જાતે પિૂય 
કર્ુું. તેમજ પ્રાઇવેટ શાળાના પાચં બાળકો આ પ્રવશૃત્તથી આકષાયઈ મારી પાસ ેભિવા લાગ્યા છે જે જૂન 

2021મા ંમારી શાળામા ંપ્રવેશ મેળવશ.ે 
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ક્રમ:- 27 દરજી રાકેર્કુમાર મનભુાઈ. 

 

શાળાનુ ંનામ:- પલ્લાચર પ્રાથશમક શાળા. 
ડાયસ કોડ:- 24050804001 

ક્લસ્ટર:- વદરાડ. 

તાલકુો:- પ્રાશંતજ. 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય. 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 300 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 140 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 45     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 141 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 49 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- દરજી રાકેશકુમાર મનભુાઈ. 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9898114224 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ શનખીલકુમાર મહને્દ્રભાઈ. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9909537361 

પ્રસ્તાવના:- કોરોના વાઇરસ થી પ્રત્યક્ષ શશક્ષિ પર ખબુ જ ગભંીર અસર થયેલ છે . બાળકોન ેપિ ઘરે 

રહીને શશક્ષિ કાયય કરવુ ં પડે છે. ત્યારે તેમનુ ં શશક્ષિ કાયય બગડે નરહ તે માટે જુદા જુદા માધ્યમ દ્વારા 
બાળકોન ેભિવા માટે પ્રેરિા આપી. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- મને પહલેાથી જ ટેકનોલોજી મા ં રસ છે . જેવો શશક્ષિ 

શવભાગમાથંી MICROFOFT ટીમ બાબત ેપરરપત્ર થયો ત્યારથી મે આ શવષયે પ્રયત્નો શરુ કરી દીધા . 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- MICROSOFT TEAM મા ંકરેલ કામગીરી. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ ૬ થી ૮ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો સરળતાથી શશક્ષિન કાયય કરે, ઘરે બેસીને ભિે. ટેકનોલોજી નો 
ઉપયોગ કરીને રસપ્રદ શશક્ષિ કાયય કરે. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 42 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- MICROSOFT 

TEAM મા ંરોજ શવષય પ્રમાિે અને ધોરિ પ્રમાિ ેપાઠ આયોજન કરીને શશક્ષિ કાયય કરેલ છે. 
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કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- જુલાઈ ૨૦૨૦થી  શકૈ્ષણિક વષય દરશમયાન MICROSOFT ટીમ દ્વારા 
ભિાવવામા ં આવ્ર્ુ ં તેના ખબુ સારા પરરિામ મળેલ છે. બાળકો પિ ઉત્સાહ પરુવક જોડાતા અને 
શવષયવસ્તનુુ ંજ્ઞાન મેળવતા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- દૂરદશયનના કાયયક્રમો રોજ જોવ ે તે માટે કહવેામા ં આવ્ર્ુ ં અને ફોલો અપ 

લેવામા ંઆવ્ર્ુ.ં સ્માટય  ફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓન ેધોરિ પ્રમાિ ેવોટ્સ અપ ગ્રપુમા ંલીંક મકુીને જે પાઠ 

ચાલતો હોય તેના શવષે તેમજ માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારાભિાવવામાઆંવતુ ંહત ુ.ં તે શસવાય ઘરે શીખીએ અન ે

શેરી શશક્ષિ કરીને બાળકોન ેભિાવવામા ંઆવતુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ' પસુ્સ્તકાઓ શશક્ષકો દ્વારા પ્રત્યક્ષ શવતરિ કરવામા ંઆવી અને તેમા ં
લખાિ તેમજ પ્રવશૃત્ત અંગ ેશવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓને યોગ્ય માગયદશયન અપાર્ુ.ં 

વગયદપયિ:- શાળાના શશક્ષકો દ્વારા વગયદપયિ ઘરે ઘરે જઈને આપી તેમજ બાળકોને એનાથી વાકેફ કયાય, 
એમા ભરવાની મારહતીથી વાલી અને બાળકન ેમારહતગાર કયાય. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- પરરવારનો માળો સલામત અને હુફંાળો તેના શવષે સ્માટય  ફોન 

ધરાવતા શવદ્યાથીઓને મારહતી આપવામા ંઆવી. તેમા ંતેની પીડીએફ ધોરિ મજુબ વોટ્સ અપ ગ્રપુ મા ં
મકુવામા ંઆવતી. તેમા ંપ્રવશૃત્ત . YOU TUBE વીરડઓ વગેરે કેવી રીત ેજોવા તે સમજાવ્ર્ુ.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- શવદ્યાથીઓને વોટ્સ અપ દ્વારા 
જિાવવામા ં આવ્ર્ુ.ં તે રોજ કાયયક્રમ શનહાળે તે પ્રમાિ ે આયોજન કરી ફોલો અપ લેવામા ં આવ્ર્ુ.ં મોટ 

ભાગના શવદ્યાથીઓ ભાગ લેતા જિાયા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડી ડી ગીરનાર પર આવતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમ શવષ ે

બહુ વધારે પ્રચાર પ્રસાર કરવામા ં આવ્યો અને વાલીઓને ફોન દ્વારા જિાવવામા ં આવ્ર્ુ.ં  શેરી મજુબ 

અમકુ બાળકના ઘરે TV ના હોય તો બાજુના ઘરે જોવા માટે પિ બાજુના વાલીને સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
સમયપત્રક વોટ્સ અપ દ્વારા અને તેની શપ્રન્દ્ટ કાઢીને પિ ફણળયા મજુબ આપવામા ંઆવતી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- સૌ પ્રથમ તો જેના પાસે સ્માટય  ફોન હતો તેમને 

સરળતાથી પ્રશ્નો ના જવાબ આપે તે મજુબ સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં બાળકો આ ટેસ્ટ ખબુ ઉત્સાહ પવૂયક આપે 

છે અન ેવધારેમા ંવધારે શવદ્યાથીઓ આ ટેસ્ટ આપે તે માટે તેનુ ંફોલોઅપ લેવામા ંઆવે છે. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
MICROSOFT TEAM એપ જેમના જોડ ેસ્માટય  ફોન ેહતા તેમને એપ INSTALL કરાવી અને શરૂવાત થી 
જ ભિાવવાનુ ં શરુ કરી દીધુ.ં નેટવકય  ના કારિ ે સમસ્યા પડતી. શાળાના તથા આજુબાજુના શશક્ષકોન ે
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માગયદશયન આપી ને તેમને પિ આ એપ શવષે મારહતી આપી. મોટા ભાગ ના બાળકો આ એપ થી જોડાયા 
અને ખબુ સુદંર રીતે શશક્ષિ કાયયમા ંભાગ લીધો. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી શશક્ષિ પિ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ં. ફરરયા મા ંજેટલા ધો ૬ થી ૮ ના બાળકો હોય 

તેમની ટીમ બનાવી અને તેમને શવષય મજુબ શશક્ષકે નક્કી કરેલ સ્થળે જઈને ભિાવવામા ંઆવતુ.ં તેમા ં
પિ ઘિી સફળતા મળી હતી. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- ધોરિ મજુબ વોટ્સ એપ ગ્રપુ બનાવી ને શૈક્ષણિક મારહતી રોજ 

મકુવામા ંઆવે છે. દુરદશયન પર આવતા કાયયક્રમશન લીંક રોજ ગ્રપુમા ંમકુવામા ંઆવે છે. આ શસવાય બીજા 

શૈક્ષણિક પાઠ ની YOU TUBE લીંક મકુવામા ંઆવે છે. 

દીક્ષા એપ:- શાળાના 42 શવદ્યાથીઓને દીક્ષા એપ ડાઉન લોડ કરાવીને તેમને તેના ઉપયોગ શવષે મારહતી 
આપવામા ંઆવી છે . 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- GOOGLE ફોમય દ્વારા ONLINE ક્વીઝ લીધેલ છે અન ે બાળકોએ સારો રરસ્પોન્દ્સ 

આપેલ છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- MICROSOFT 

TEAM મા ંભિાવવામા ંઆવતુ ંતે દરશમયાન તેમને HOMEWORK આપવામા ંઆવતુ ંઅને બાળકો તે 

વોટ્સ અપ દ્વારાલખેલ હોય તેનો ફોટો પાડીને મન ે વોટ્સ અપ કરતા. શરેી શશક્ષિ દરશમયાન પિ 

HOMEWORK આપવામા ંઆવતુ ંતે પછીથી જયારે વારો આવે ત્યારે ચકાસવામા ંઆવતુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
MICROSOFT ટીમ મા ંજે પ્રકરિ ચાલ ેતે પ્રકરિ ની સામાન્દ્ય મારહતી નો ફોટો પાડીને વોટ્સ ગ્રપુ મા ં
મકુવામા ંઆવતો. જેથી કોઈ બાળક જોડાયા ના હોય તો તે વોટ્સ અપ પરથી મારહતી મેળવે. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શરૂઆત મા ં SMC ના સભ્યો અને ગ્રામજનોન ે

HOMELEARNING ની મારહતી આપવામા ં આવી. તેમા ં SMC સભ્યો પિ થોડા ઘિા અંશે મદદ રૂપ 

થયેલ છે. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: જેના જોડ ેકોઈ જ ઉપકરિ નથી તેમને રૂબરૂ જઈને ભિાવવામા ંઆવ્ર્ુ ં . તેવા 
બાળકોન ેઅલગ નોટબકુ આપવામા ંઆવી અને સમયાતંરે વારા પ્રમાિ ેજઈને ભિાવવામા ંઆવતુ.ં 
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હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- બાળકોન ે ઘરે શીખીએની જેમ પાઠ મજુબ સોફ્ટ કોપી અથવા હાડય કોપી 
આપવામા ંઆવે તો તે દરેક પાઠ શવષે મારહતી મેળવી શકે. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન ગગૂલ ફોમય ધ્રારા કરવામા ંઆવતુ.ં એકમ કસોટી અને શનદાન 

કસોટી દ્વારા પિ તેમનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવેલ. 

પરરિામ/તારિ:- MICROSOFT TEAM સદંભ ેબાળકોએ અખા વષય દરશમયાન જોડીને રસ પવૂયક શશક્ષિ 

કાયય કરેલ છે. અને તેમને બનાવામા ંપિ આ એપ ખબુ મદદરૂપ થયેલ છે. 
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ક્રમ:- 28 મનસરુી મીનાબહને ફકીરભાઈ. 

 

શાળાનુ ંનામ:- સરુપરુ પ્રાથશમક શાળા. 
ડાયસ કોડ:- 24050412802 

ક્લસ્ટર:- ઈડર -૧ 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય. 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 267 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 135 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 94     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 158 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- મનસરુી મીનાબહને ફકીરભાઈ. 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9426897478 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- મનસરુી મીનાબહને ફકીરભાઈ. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9426897478 

પ્રસ્તાવના:- કોન ેખબર કાલ ેશુ ંથવાનુ ંછે? પરંત ુકેળવિીની પરરભાષા શીખવી જાય છે- તુ ંતારી રહિંમત ન 

હાર. પ્રયત્ન થકી પ્રારબ્ધનુ ં શનમાયિ કર. COVID-19નો આજનો સમય શશક્ષિના શનરંતર વહતેા ઝરિાને 
રોકવાનો શનરથયક પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. એવા સમયે શ્રી સરુપરુ પ્રાથશમક શાળાનો સમગ્ર સ્ટાફ ગ્રામજનોની 
સાથે રહી આ મહામારીને હફંાવવા સમથય રહ્યો છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- COVID-19 ના સમયગાળામા ંબાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહી 
જાય તે હતેસુર ણચિંતન દ્વારા અંતઃકરિ પ્રેરિાથી. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ઓનલાઇન રાત્રી વગો. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વગય. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 1.COVID-19 જેવી મહામારીના સમયમા ંબાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન 

રહ.ે 2.વાલીઓ બાળકના શશક્ષિમા ંસહભાણગતા કેળવે. 3. શવદ્યાથીઓમા ંસતત સ્વ પ્રયત્નથી શીખવાનુ ં
કૌશલ્ય કેળવાય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 82 
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સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

ઓનલાઇન રાત્રી વગો કયાય whatsapp તથા શેરી શશક્ષિ દ્વારા માગયદશયન પરંુૂ પાડ્ુ.ં 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- ધોરિવાર WHATSAPP ગ્રપુ બનાવી શશક્ષિને લગતી સામગ્રી અને ણલિંક 

મોકલવાનુ ંશરૂ કર્ુું. માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા ઓનલાઇન શશક્ષિ શરૂ કર્ુું.વાલી રદવસે ધધંા અથે બહાર 

રહતેા આથી અમ ેરાત્રી વગો લેવાનુ ંઆયોજન કર્ુું શરૂઆતમા ંધોરિ 1 થી 8 ના 25 બાળકો જોડાયા પરંત ુ

ધીમે ધીમ ેતે સખં્યા વધવા લાગી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:-ફોન દ્વારા, વોટ્સએપ દ્વારા, માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા અને શેરી મલુાકાત દ્વારા. 

એકમ કસોટી:- રૂબરૂ અને વાલી મારફતે, વોટ્સએપ દ્વારા,શૈક્ષણિક બાબતો અંતગયત, એસ.એમ.સી. તથા 
વાલીઓનો સહયોગ પ્રાપત થયો. તેમના સમય મજુબ રાત્રી વગો લઈ શશક્ષિ કાયય પિૂય કર્ુું. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ ભરવા માટે બાળકો ને ફોન કરી ને સમજ આપતી 
તેમજ વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંતમામ પ્રવશૃત્ત ની શવગતવાર સમજ આપતી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- વોટ્સએપ મારફતે અંક મોકલાવી સમજ આપી.શવદ્યાથીઓએ 

કાયયક્રમ શનહાળી પ્રવશૃત્તઓ કરી. વાલીઓનો સહયોગ પ્રાપત થયો.અને શવશેષ સમજ ઓનલાઈન માધ્યમ 

દ્વારા આપી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- બાળકોને ધોરિ મજુબ કાયયક્રમ 

વોટ્સએપ દ્વારા પહોંચાડવામા ં આવ્યા.બાળકોએ પ્રવશૃત્તઓ કરી.અને સમજ પ્રાપત કરી. વાલીઓનો 
સહયોગ પ્રાપત થયો. અને આ આયોજન મજુબ સરળતાથી શૈક્ષણિક કાયય કરી શકાર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- વોટ્સએપ દ્વારા,  શેરી મલુાકાત દ્વારા વાલીઓન ે

ટીવી કાયયક્રમ ના સમયની મારહતી આપવામા ંઆવી શવદ્યાથીઓ એ કાયયક્રમો રસપવૂયક શનહાળી શૈક્ષણિક 

શસદ્ધદ્ધ પ્રાપત કરી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- વોટ્સએપ દ્વારા તથા ફોન કરી સમજ આપી.ધોરિ 

મજુબ દરેક શશક્ષકો એ શેરી મલુાકાત કરી માગયદશયન આપર્ુ.ં તેનાથી બાળકોએ ટેસ્ટ આપી તેમની શૈક્ષણિક 

શસદ્ધદ્ધ ચકાસી.અને શૈક્ષણિક કચાશ જાિી કચાશ દૂર કરી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા ઓનલાઇન રાત્રી વગો કરવામા ંઆવ્યા. 



 

 

 

108 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વોટ્સએપ મારફત ે

ફોટો મગંાવી ચકાસિી કરી. કચાશો જિાવી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- શેરી 
વગો, રાશત્ર ઓનલાઇન વગો. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- એસ.એમ.સી., ગ્રામપચંાયતનો સહયોગ પ્રાપત 

થયો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: શેરી શશક્ષિ અને રૂબરૂ મલુાકાત. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- 

કલાસ દ્વારા ઓનલાઇન જીવતં શનદશયન. શેરીમા ંવધ ુઅભ્યાસ કરેલ શવદ્યાથીઓના સહયોગ દ્વારા શશક્ષિ. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- સામાશયક કસોટી દ્વારા, whatsapp દ્વારા. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો ઓનલાઇન શશક્ષિથી શકૈ્ષણિક શસદ્ધદ્ધ હાસંલ કરી શકયા. બાળકોની શૈક્ષણિક 

કચાશ દૂર થઈ. શશક્ષિની નવી નવી ઓનલાઇન ટેકનોલોજીથી વાકેફ થયા. સરળતાથી એકમ કસોટી અને 
શનદાન કસોટી આપી શક્યા. 
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ક્રમ:- 29 પટેલ િનકકુમાર શિનોદભાઈ. 

 

શાળાનુ ંનામ:- બોરડી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050101401 

ક્લસ્ટર:- ખેડવા 
તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 297 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 15 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 125     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 10 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 147 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ જનકકુમાર શવનોદભાઈ. 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9925071903 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ શ્વેતા હરેશભાઇ. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 7621030654 

પ્રસ્તાવના:- કોશવડ-19 વાયરસે દુશનયાના દરેક ક્ષેતે્ર પરરસ્સ્થશતઓ બદલી નાખી છે.આવી કપરી 
પરરસ્સ્થશતમા ંશશક્ષિ ક્ષેતે્ર પિ તાલ-મેલ સાધવાની અને તેન ેઅનરુૂપ કાયય કરવાની જરૂરરયાત ઊભી થઈ 

છે. બોરડી પ્રાથશમક શાળાના ંશશક્ષકોને શેરીશશક્ષિકાયય દરમ્યાન પ્રાપત થયેલ અનભુવોમાથંી ઘણુ ંબધુ ંનવુ ં
શીખવા મળ્ર્ુ ંછે 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી ની પ્રેરિા બાળકો અને વાલીઓ પાસેથી 
મળી. તેમના રસ અને રુણચ પ્રમાિે કામ કરવાથી તેમનામા ંઉત્સાહ જોવા મળ્યો. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- મૌણલક શશક્ષિ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 બોરડી ગામ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શવદ્યાથીઓ શશક્ષિ પ્રત્ય ેઅણભમખુ થાય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 20 
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સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવલે કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- શેરીશશક્ષિ, 

એકમ કસોટી શવતરિ,ઘરે શીખીયે અંક,હોમ લશનિંગ વગેરે. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- રોજજિંદી પ્રવશૃત્તઓ ને શશક્ષિ સાથે સકંલવાનો પ્રયાસ,સ્થાશનક રમતો,કાડયસગેમ 

વગેરે. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા તેમજ મતૂય વસ્તઓુ બતાવી ગણિત અને શવજ્ઞાન 

શીખવવાનો પ્રયાસ કયો.. આ પ્રકારના અનભુવોએ અમને ઘણુ ં શીખવ્ર્ુ ં ત્યારબાદ ભાષા શશક્ષક અને 
શવજ્ઞાન ગણિત શશક્ષક સાથ ેમળી મૌણલક શશક્ષિન ેપ્રાધાન્દ્ય આપર્ ુઅને પથ્થર, વકૃ્ષ, રદવાલ, ચોક અને 
પોસ્ટર દ્વારા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- YouTube,મોબાઈલ,ટીવી,ના માધ્યમની શવદ્યાથીઓ ને સમજિ આપી.ઘરે 

શીખીયે મા ંઆપેલી પ્રવશૃત્તઓ કેવી રીતે કરવી તે શેરી શશક્ષિ કરી સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી ઘરે જઈને આપતા ંહતા ંએકજ કુટંુબના વધ ુશવદ્યાથીઓ હોય તો કુટંુબના વડા 
ને તે બધી આપતા ંહતા.તેમજ smc અધ્યક્ષ મહશેભાઈ એ ખબૂ મદદ કરી હતી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ ભરવા માટે શેરીશશક્ષિ કરી સમજ આપી.તેમના મોટા 
ભાઈ બહને ને સમજાવી ચેનલ માધ્યમ થી પ્રવશૃત્ત કરાવવાનો પ્રયત્ન કયો હતો. 

વગયદપયિ:- વગય દપયિ દરેક શવદ્યાથીઓને ઘરે પહોંચાડયા હતા. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- અમે આ કાયયક્રમ જોયા બાદ smc ને આ 

કાયયક્રમ શવશે મારહતી આપી અને તેમના મારફતે ગ્રામજનો સધુી પોહચડી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- જેમના ઘરે ટીવી છે તે ડીડી ણગરનાર પર કાયયક્રમ 

જોતા હતા.પરંત ુકાયયક્રમની નોંધ થઈ શકતી ન હતી.બાળકો ઝડપથી નોંધ પોથીમા ંનોંધી શકતા ન હતા. 
આ મદુ્દાઓની શેરીશશક્ષિમા ંચચાય કરવામા ંઆવી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- એન્દ્રોઇડ મોબાઈલ ધરાવતા બાળકોને whatsapp 

કસોટી અપાવી હતી અને એકજ કુટંુબના કે એકજ શેરીના બાળકોન ેએકજ મોબાઈલથી whatsapp કસોટી 
અપાવી હતી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ માટે ટીમ બનવામા ંઆવેલી પરંત ુએક કે બે વાર બાળકો ને જોઈન કરી શેકેલા એ દુઃખ 
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ની બાબત હતી.વાલી શમત્રો જોડ ે મોબાઇલનો અભાવ તેમજ વાલી શમત્રો ના સામાજજક કારિો સર 

બાળકોન ેમોબાઈલ મળી શકતો ન હતો. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરીશશક્ષિ માટે અમ ેત્રિ ફળીયા બનાવેલા ખાટં ફળીર્ુ,ં હરવા ફળીર્,ુ phc 

ફળીર્ુ ંઆ ફળીયામા ંઅમે રૂબરૂ જઇ શશક્ષિ આપતા.ં ખાસ મૌણલક શશક્ષિ મા ંબાળકોન ેમઝા આવતી. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- You tube પર 

આવતા video અમે ઘરે શીખીયે બોરડી પ્રાથશમક શાળા નામના ગ્રપુમા ંમકુતા જેથી બાળકો પોતાના સમય ે

શવરડઓ જોઈ શકે. 

દીક્ષા એપ:- જેમની જોડ ેએન્દ્રોઈડ મોબાઈલ હતા તેમને રદક્ષાએપ એડ કરવી હતી.અને તેનો ઉપયોગ 

કરતા શીખવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગનેી નોંધ:- દીવાલો,ભીંત, 

પોસ્ટર,નોટબકુ, whatsapp મેસેજ વગેરેના લખાિો દ્વારા. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
મૌણલક પ્રશ્નોતરી દ્વારા,પોસ્ટર દ્વારા,ભીંત, પથ્થર,પરના લખાિ દ્વારા 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- મહદઅંશે દરેકે મદદ કરેલી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: રૂબરૂ સપંકય  

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- માટીના રમકડા,ં પ ૂઠંાના મોડેલ બનાવવા, શવશવધ રમતો, કરટિંગ્સ વગેરે 

બાળકોનુ ં મલુ્યાકંન:- મૌણલક પ્રશ્નોમા ં પરરિામ મળે છે પરંત ુ લેખનના મહાવરના અભાવના કારિ ે

પરરિામ સામાન્દ્ય રહ્ુ ંછે. 

પરરિામ/તારિ:- મહદઅંશે સતંોષકારક પરરિામ પ્રાપત થર્ુ ં છે. કોરોના મહામારીને કારિ ે વારંવાર 

પનુરાવતયન કે મહાવરો થઈ શક્યો નથી તેથી ધાર્ુું પરરિામ પ્રાપત થઈ શક્ુ ંનથી. 
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ક્રમ:- 30 પટેલ સાંિય સેંધાભાઈ. 

 

શાળાનુ ંનામ:- બેડી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24051401101 

ક્લસ્ટર:- બેડી 
તાલકુો:- પોશીના 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય ભ  

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 179 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 47 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 64     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 1 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 67 

COVID -19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ સજંય સેંધાભાઈ. 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9033697589 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- વસાવા શમથનુકુમાર નાનશસિંગભાઈ. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9712854664 

પ્રસ્તાવના:- 

કૉશવડ ૧૯ના આ મહામારીના સમયમા ંબાળકોન ેશશક્ષિ સાથે જોડવા અને તેમન ેમાનશસક અને શારીરરક 

સ્વાસ્થ્ય જાળવવુ ંતે શવશેષ કરીને શશક્ષકની જવાબદારી બની હતી આવા સમયમા ંબાળકો શશક્ષિ સાથ ે

જોડાયેલા રહ ેતે માટે અને લાબંા સમયના lockdown પછી યાદ કરવા માટે અમે કરટબદ્ધ થયા. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- જ્યારે શશક્ષિની શરૂઆત થઈ બાળકોને રૂબરૂ મલુાકાત જ્યારે 

લીધી ત્યારે તેમની અંદર ખબૂ જ કચાશ જોવા મળી. ત્યારે થર્ુ ંકે આ કચાસને દૂર કરવી જોઈએ અને તેના 
માટે અમન ેમાનનીય રાવ સાહબેશ્રીના શવદ્યા શમશન દરશમયાનની કામગીરીમાથંી પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ચાલો યાદ કરીએ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ બેના બાળકો. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો વાચંન લેખન ગિનમા ંરહલેી કચાસ ને દૂર કરવાનો મખુ્ય 

હતે ુહતો. 
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કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 31 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સરકારશ્રી દ્વારા 
આ સમયમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત Microsoft દ્વારા ઓનલાઇન વગયનુ ંઆયોજન અને ફણળયા 
શશક્ષિ પર ભાર મકૂવામા ં આવ્યો. અને વધમુા ં વધ ુ બાળકોન ે તેમા ં જોડી શકાય તેવો પ્રયત્ન કરવામા ં
આવ્યો. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- કાડયની મદદથી ઉપચારાત્મક કાયય કર્ુું. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- આ કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ જૂન મરહનાથી કરવામા ં આવ્ર્ુ ં જે ઓગસ્ટ મરહના 
સધુી ચાલ્યો. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે સમજાવવા 
માટે અમારી શાળાના શશક્ષકોએ ફણળયા વહેંચી લીધા અને ફણળયમા ંજઈ કોરોનાની ગાઈડલાઈન્દ્સ મજુબ 

વાલી શમરટિંગ કરી સમજિ આપવામા ંઆવી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા દરેક બાળક સધુી પહોંચાડી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- જે બાળકો પાસે એન્દ્રોઇડ મોબાઈલ હતા તેમને આ કાયયક્રમ 

whatsapp દ્વારા મોકલી તેનો વધમુા ં વધ ુ બાળકો લાભ લઇ શકે તેવો પ્રયત્ન કરેલો અને તેની અંદર 

આવેલી પ્રવશૃત્તઓ બાળકો કરે છે કે નહીં તેના માટે સતત ફોનથી સપંકય  કરી મારહતી મેળવતો.  
SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- નવી નવી પ્રવશૃત્તઓ કરવાનો પ્રયત્ન 

કયો. 
ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- જે બાળકો પાસે વ્યવસ્થા નથી તેમના પડોશીની 
પાસે હોય તેવા ટીવીની વ્યવસ્થા કરાવી. 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- જેમની 
પાસે મોબાઇલ હતા તેમને વચ્ર્ુયઅલ વગયમા ંજોડયા. 
શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ડુગંરાળ શવસ્તાર હોઈ વધ ુતકલીફ પડી પિ અમે પ્રયત્ન ચાલ ુરાખ્યો. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- અહીં jioના સાદા ફોન વધારે વાલીઓ જોડ ે હતા તો તેમના માટે 

whatsapp વરદાન રૂપ બન્દ્યો કારિ કે ડીડી ગીરનારના કાયયક્રમોને YouTube link whatsapp ગ્રપુની અંદર 

મોકલી આપવામા ંઆવતી અને તેના કારિ ેડીડી ણગરનારના ઘરે શીખીએના કાયયક્રમને બાળકો શનહાળી 
શકતા. 
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શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- અમારા નાના 
બાળકોન ેગહૃકાયય માટે અલગથી ખાના વાળી નોટ તેમને આપેલી અને તેમા ંજે તેઓ ગહૃકાયય કરતા અને 
એ રૂબરૂ મલુાકાત સમય અથવા તો whatsapp પર ફોટા મગંાવી ચકાસિી કરતો તેમા ંવાલીઓનો શમશ્ર 

પ્રશતસાદ મળ્યો. 

શવદ્યાથીઓન ે શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- જો 
કોઈ બાળકોન ેશવષય વસ્ત ુશીખવામા ંમશુ્કેલી પડ ેતો તેમા ંવધમુા ંવધ ુરૂબરૂ મલુાકાત નો ઉપયોગ કરતો. 
સાથે ઉપર જિાવ્ર્ુ ંતેમ દરેકને અલગથી નોટ લાવીને આપી હતી જેના દ્વારા મન ેખબૂ સરળતા રહી. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એક ફણળયામા ંએક 

ઉત્સાહી ર્વુાન ની મદદ લીધેલી જેના લીધે ખબૂ સરળતા રહી. જે ર્વુાન તે ફણળયાના બાળકોને ભેગા કરી 
માગયદશયન આપતો. આ પ્રરક્રયામા ંરસપ્રદ વાત એ રહી કે તે ર્વુાન નો અભ્યાસ ચાલ ુહતો અને સાથે આ 

કામ કરવાનુ ંહત ુ.ં 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ: એવા બાળકોન ેઉપકરિ વાળા બાળકો સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કયો અને જેમન ે

તે પિ શક્ય ન હત ુ ં તેવા બાળકોને ફણળયા શશક્ષિ દ્વારા તેમના મોટા ભાઈ-બેનની મદદથી શશક્ષિ 

આપવાનો પ્રયત્ન કયો. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:- બાળકોના મલૂ્યાકંન માટે રૂબરૂ મલુાકાત સમય પ્રત્યક્ષ રીતે વાચંન લેખન કરાવી 
તેમજ ગિતરી કરાવી મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- આ કાયયક્રમ અંતગયત 70% બાળકો ૯૦ ટકા શસદ્ધદ્ધએ પહોંચ્યા અને 30 ટકા બાળકો ૬૦ 

ટકા શસદ્ધદ્ધએ પહોંચ્યા. 
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ક્રમ:- 31 મનસરુી સરુફયાબેન કરીમભાઇ 

 

શાળાનુ ંનામ:- સાબલી (મહાભારત) પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050410302 

ક્લસ્ટર:- સાબલી ( રામાયિ) 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 100 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 38 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 30     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 69 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 5 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- મનસરુી સરુફયાબેન કરીમભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9427949921 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- મનસરુી ફરજાનાબેન કરીમભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9426283696 

પ્રસ્તાવના:- 

આખુ ંશવશ્વ જ્યારે કોરોના વાયરસની ઝપેટમા ંઆવી ગર્ુ ંછે ત્યારે અત્ર તત્ર સવયત્ર તબાહી મચાવી રહ્યો છે. 

વાયરસનુ ં નામ લેટીન શબ્દથી મળેલુ ં છે. 2019મા ં તેનો ફેલાવો આપિા દેશમા ં થયો WHO એ આ 

વાયરસને વૈશશ્વક મહામારી જાહરે કરી છે. આ જીવલેિ વાઇરસે આખા શવશ્વને સકંજામા ંલીધુ ંછે. આ ચેપી 
રોગ હોવાથી વ્યસ્ક્તના સપંકયમા ં આવવાથી વધ ુ ફેલાવાવની સભંાવના છે. આના કારિ ે આપિી 
શાળાઓમા ં શૈક્ષણિક કાયય કરવુ ં અઘરંુ બન્દ્ર્ુ.ં અંત ે રાજ્ય સરકારશ્રીના આદેશન ે માન આપી સૌએ 

હોમલશનિંગ કાયયક્રમની શરૂઆત કરી. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- વૈશશ્વક મહામારીમા ંસતત બાળકોના ભશવષ્ટ્યનો શવચાર કરવાથી 
પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- "કોરડર્ ુબની અજવાળં આપે એજ સાચો શશક્ષક" 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ-૧ અને ૨ માટે શવશેષ પ્રયત્નો કયાય. 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 1. Covid-19 મહામારીમા ં પિ બાળકો સતત શશક્ષિ મેળવ.ે 2. 

આત્મશવશ્વાસ,જજજ્ઞાસા રક્રયાશીલતા શવકસે. 3. બાળકમા ં રહલે સષુપુત શસ્ક્તઓનો શવકાસ થાય. 4. 

બાળકોના કલરવ સાથે કંઈક નવુ ંઝખં.ે 5. શવશવધ ઉપકારિોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા શીખે. 6. Whatsapp, 

YouTube મા ંશૈક્ષણિક શવરડયો જોઈ શવષયવસ્ત ુનુ ંજ્ઞાન ગમ્મત સાથ ેમેળવ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 40 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

1. હોમલશનિંગ કાયયક્રમ અંતગયત વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ ધોરિ-1-2 મા.ં 
2. ડી.ડી. ણગરનાર પર થતુ ંપ્રસારિ બાળકો સાથે બેસી રૂબરૂ શનદશયન. 

3. Whatsapp દ્વારા ધોરિ-1-2ના ગ્રપુમા ંકાડય આપી એકમની શવસ્તતૃ ચચાય. 
4. બાળકોના પાઠયપસુ્તકમા ંલેખનકાયય. 
5. ણલિંક દ્વારા વીડીયો બતાવવા. 
6. શેરી શશક્ષિ. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ગામમા ં રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન જે સમસ્યા હોય તેનુ ં યોગ્ય માગયદશયન 

આપી દરેકન ેશેરી વગયમા ંહાજર રાખવા વાલીઓને સમજાવવા. શબ્દ વાચન-લેખનમા ંરઢીકરિ કરાવવુ.ં 
ગિતરીમા ં ઉપચારાત્મક કાયય દરરોજ આપી તેની ચકાસિી કરી, ગામમા ં 50 વષયથી મોટી ઉંમરના 
વ્યસ્ક્તઓનુ ંસવે 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- બાળકો તથા વાલીઓ સાથ ેરૂબરૂ મલુાકાત તથા ફોન સપંકયથી કરવામા ંઆવેલ. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ , વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ અને ધોરિ 1 અને 2 મા ં એકમના 
શવડીઓ ઘરે બનાવી પહોચાડયા.વોટ્સએપ ગ્રપુ દ્વારા માહીતી આપી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- રૂબરૂ આ પસુ્સ્તકાઓ પહોંચાડવામા ંઆવી, પ્રવશૃત્ત પ્રમાિ ેમાગયદશયન આપર્.ુ 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ શવશે વાલીઓએને સમજિ આપી.અને તેઓ પોતાના 
બાળકોન ેઆ બતાવે એ સમજાવ્ર્ ુ

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- બાળકો સધુી આ આયોજન પહોચાડ્ ુ

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- કાયયક્રમોની ચચાય કરવામા ં આવી અને બાળકોન ે

પડતી મશુ્કેલીઓ ન ુશનવારિ કરવામા ંઆવ્ર્ ુ

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams થી 
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શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ધોરિ પ્રમાિ ે10 10 બાલકોના જૂથ બનાવી શેરી શશક્ષિ આપર્ ુ

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વોટ્સેપ દ્વારા તથા 
રૂબરૂ મલુાકત 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- પાઠ 

ના શવડીઓ જાત ેબનાવી ને બાળકોના વાલી સધુી મોકલ્યા અને બાળકે જોયા કે નહીં એની ખાતરી પિ 

કરી. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- વાલી સહયોગ મેળવ્યો 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત લીધી તથા બાજુના ઘરે કાયયક્રમ જોવા ની સગવડ કરી આપી 
હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- ધોરિ 1 અન ે2 માટે શેરી શશક્ષિ વધ ુયોગ્ય છે. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- સ્વ અધ્યયન  પોથીમા ંવાચન- લેખન કરાવી. ગણિતમા ંગાણિશતક પ્રવશૃત્તઓ કોયડા 
ઉકેલ, સખં્યા પેટનય વડ ેમલૂ્યાકંન કરેલ. 

પરરિામ/તારિ:- શેરી શશક્ષિ અને વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસના શૈક્ષણિક કાયયથી બાળક શીખતો રહ્યો. ભાષાકીય 

દોષો દૂર થયા. સ્પષ્ટ્ટ ઉચ્ચારિ કરતો થયો. વૈજ્ઞાશનક રષ્ષ્ટ્ટકોિનો શવકાસ થયેલો જોવા મળ્યો. સમય 

સજંોગને ધ્યાનમા ં રાખી કાયય કરવાની સઝૂ મેળવતો થયો. 
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ક્રમ:- 32 પટેલ રહતેન્દ્રકુમાર િાડીલાલ 

 

શાળાનુ ંનામ:- કાકંિોલ પ્રાથશમક શાળા 1 

ડાયસ કોડ:- 24050705501 

ક્લસ્ટર:- આણગયોલ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 15 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 482 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 302 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 180     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 252 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ રહતેન્દ્રકુમાર વાડીલાલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9725740211 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ ધ્રશુમલકુમાર રાજેન્દ્રપ્રસાદ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428768307 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- બાળકોન ેઅનકુૂળ સમયે શશક્ષિ આપવાનો પ્રયત્ન કયો. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- “રડણઝટલ જ્ઞાન ગગંા મારા દ્વારે” 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- બાળકો માટે ધોરિ 6 થી 10 ના ગણિત અન ે શવજ્ઞાન શવષયવસ્ત,ુ ઘરે 

શીખીએ પસુ્સ્તકા માગયદશયન, વાલીઓ માટે મોબાઈલનો શશક્ષિમા ં ઉપયોગ અંગ ે માગયદશયન , શશક્ષકો 
માટેની ઓનલાઈન તાલીમ માગયદશયન વગેરે ... 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શાળા બધં છે તેનો અહસેાસ થવા દીધા વગર શવદ્યાથીઓને શશક્ષિ 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 135 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- શાળાની તમામ 

કામગીરી સરકારની યોજના પ્રમાિે ચલાવી. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- સ્પધાયત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવી. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- શવશવધ સ્ક્વઝ બનાવી મીરડયાની મદદથી શેર કયાય. 
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હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- 

Whatsappના ધોરિવાર શવશવધ ગ્રપુ બનાવી આ ગ્રપુમા ં શવશવધ વીરડયો બનાવી ર્ટુયબુના માધ્યમથી 
હોમ લશનિંગ સદંભ ેમારહતગાર કરવામા ંઆવ્યા. બાકીના વાલીઓ શવદ્યાથીઓને ફોન અને રૂબરૂ સપંકય  દ્વારા 
માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- યોગ્ય સચૂનો સાથે આ કામગીરી કરી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ગામના શવશવધ શવસ્તારોમા ંશશક્ષકોના ગ્રપુ પાડી ઘરે શીખીએનુ ંશવતરિ કરાર્ુ ં
અને શવસ્તાર પ્રમાિ ેપરત લેવામા ંઆવી. એ સાથ ેધરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ બાળકોએ કેવી રીત ેલખવી? 

વાલીની મદદથી લખવી, તે અંગે સપંિૂય માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

વગયદપયિ:- ગામના શવશવધ શવસ્તારોમા ં શશક્ષકોના ગ્રપુ પાડી વગય દપયિનુ ં શવતરિ કરાર્ુ ંઅને શવસ્તાર 

પ્રમાિ ેપરત લેવામા ંઆવી. વાલી સપંકય વખત ેતેમા ંનોધ કરાતી જેથી બાળકોના પોગે્રસ શવષે જાિી 
શકાત ુ ંહત ુ ં. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- Whatsapp ગ્રપુ દ્વારા પરરવારનો માળો સલામત અને હૂફંાળોની 
લીંક અન ે પીડીએફ ફાઈલો પહોંચાડવામા ં આવી. શવદ્યાથીઓએ કરેલ પ્રવશૃત્તઓ, મારહતી, ફોટા એ 

whatsapp ગ્રપુના માધ્યમથી મેળવવામા ંઆવ્યા અન ેતે અંગ ેબાળકોન ેમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં  

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- જૂથ બનાવી link મોકલી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર દ્વારા પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક 

કાયયક્રમોના સમયપત્રકો એ શપ્રન્દ્ટ દ્વારા રૂબરૂ બાળકોન ેઆપવામા ંઆવ્યા. સમય પત્રકની શપ્રન્દ્ટન ેજાહરે 

સ્થળોએ કોપી લગાડી અને બાળકોને ડીડી ગીરનારના કાયયક્રમોથી વાકેફ કરવામા ંઆવ્યા. જે બાળકો ઘરે 

ટીવીની વ્યવસ્થા નહોતી એવા બાળકોન ેતેમની નજીકના શવદ્યાથીઓ સાથ ેબેસાડી તેમના ઘરે ટીવી જોવા 
માટેની વ્યવસ્થા કરી આપવામા ંઆવી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- 

Whatsapp ટેસ્ટ કેવી રીતે આપવો, તેમજ લોગીન કેવી રીતે કરવુ ંઆ અંગેનો માગયદશયન વીરડયો બનાવી 
અને બાળકોન ે પહોંચાડવામા ં આવ્યા. તથા રૂબરૂ મળી અને બાળકોન ે whatsapp ટેસ્ટ અંગ ે મારહતગાર 

કરવામા ં આવ્યા. ટેસ્ટથી બાળકો સમયસર શશક્ષિ સાથે જોડાયેલા અને શશક્ષિમા ં રસ લેતા થયા તથા 
નવીનતાવાળા પ્રશ્નોના કારિ ેવધ ુસમજ મેળવતા થયા. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams મા ંબાળકોના ર્ઝુર આઇડી દ્વારા રૂબરૂ મળી અને માગયદશયન આપી login કરાવવામા ં
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આવ્ર્ુ ં .માઈક્રોસોફ્ટ ટીમમા ંલોગીન કેવી રીતે કરવુ ંઅને જોડાવુ ંકેવી રીતે તે અંગેના માગયદશયન વીરડયો 
બનાવી અન ેબાળકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવ્યો. સમયપત્રક પ્રમાિ ેબાળકોન ેઓનલાઇન શશક્ષિ માટેની 
લીંક whatsapp ગ્રપુના માધ્યમથી પહોંચાડવામા ં આવી અને બાળકો સમયસર વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિમા ં
જોડાયેલા રહ્યા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી શશક્ષિ માટે સૌપ્રથમ શાળા વ્યવસ્થાપન સશમશતના સભ્યો અને વાલીઓ 

સાથે મલુાકાત કરી ગામના દસથી બાર જેટલા સ્થળો નક્કી કરાયા.  બાળકો ને રૂબરૂ શશક્ષિ પિ સરકારી 
ગાઇડલાઇન પ્રમાિ ેsocial distancing અને માસ્ક પહરેીને આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- આ ઉપરાતં EDU 4 

YOUTH નામે YouTube ચેનલ બનાવી તેમા ં ગણિત અને શવજ્ઞાનના શવષયવસ્તનેુ લગતા શવશવધ 

શવડીયો અપલોડ કરી અને બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવ્યા. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsapp ના ધોરિવાર શવશવધ ગ્રપુ બનાવી બાળકો સાથ ેસતત 

સપંકયમા ંરહી શકાર્ુ.ં 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપ્પલકેશનની મારહતી બાળકોની રૂબરૂ મળી આપવામા ં આવી. સાથ ે સાથે રદક્ષા 
એપ્પલકેશનમા ં લૉગ ઇન કેવી રીતે કરવુ?ં ક્આુર કોડ સ્કેન કરી અને કેવી રીતે રદક્ષા એપ્પલકેશનના 
શવડીયો જોઈ શકાય આ અંગેનો શવડીયો બનાવી અને બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવ્યો. 
ઓનલાઇન ક્વીઝ:- ઓનલાઇન ક્વીઝ માટે ગગૂલ ફોમય અને Quizzes App નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો. 
જેમા ંશવષયવસ્તનેુ લગતી સ્ક્વઝ અને સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓને લગતી સ્ક્વઝ મકૂવામા ંઆવી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- માઈક્રોસોફ્ટ ઓરફસ 

દ્વારા અન ે whatsapp ગ્રપુ ના માધ્યમથી બાળકોન ેગહૃકાયય આપી અને whatsapp ગ્રપુના માધ્યમથી જ 

બાળકો પાસેથી ગહૃકાયય પરત મગંાવી એ ચકાસિી કરવામા ંઆવી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
EDU 4 YOUTH નામે YouTube ચેનલ બનાવી તેમા ં ગણિત અને શવજ્ઞાનના શવષયવસ્તનેુ લગતા 
શવશવધ શવડીયો અપલોડ કરી અને બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવ્યા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શાળા વ્યવસ્થાપન સશમશત ના સભ્યો અને 
સ્વયસંેવકો દ્વારા શવસ્તાર પ્રમાિે સહયોગ મળ્યો . 
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જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- નજીકના ઘરે વ્યવસ્થા, રૂબરૂ સપંકય  અને સ્વયસંેવકો દ્વારા, મોટા ભાઈ બહનેો 
દ્વારા બાળકોન ેશશક્ષિ મળી રહ ેએ પ્રમાિેની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- Google ફોમય અને એકમ કસોટીથી મલૂ્યાકંન કર્ુું. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકોની સષુપુત શસ્ક્તઓ બહાર લાવવામા ંસફળતા મળી. 
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ક્રમ:- 33 પટેલ શમતેર્કુમાર કાાંશતલાલ 

 

શાળાનુ ંનામ:- નવાફલાસિ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050403602 

ક્લસ્ટર:- રફિંચોડ 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 9 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 219 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 147 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 46     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 201 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 2 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ શમતેશકુમાર કાશંતલાલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9725291131 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ રાજેન્દ્રકુમાર રમિલાલ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9427087745 

પ્રસ્તાવના:- Whatsapp, Microsoft teams, વ્યસ્ક્તગત મલુાકાતો અને ફોન સપંકય  દ્વારા શનયશમત સપંકય  
જાળવી રાખ્યો. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- પસુ્તક વાચંનમા ં તથા શવશવધ સોશશયલ મીરડયામા ં આવતા 
શશક્ષિ તતં્રમા ંથઈ રહલેા સારા પ્રયાસ મારા માટે પ્રરેિારૂપ બન્દ્યા.ં 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શેરી શાળા તથા બાળકની ઘરની મલુાકાત 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- આ કામગીરીમા ંબાળકો વાલીઓ તથા એસ.એમ.સી.ના સભ્યો સહભાગી 
થયા. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- કોરોના મહામારીના સમયમા ંબાળકો શશક્ષિથી શવમખુ ન થાય તથા 
તેમના માનશસક રીતે કોઈ ખોટી અસર ન થાય અને ફરીથી શશક્ષિ મેળવતા થાય તે મખુ્ય હતે ુછે. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  89 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- બાળકો ડીડી 
ણગરનાર પર કાયયક્રમો જોઈ શકે તે માટે whatsapp પર શનયશમત રીતે લીંક મોકલવામા ંઆવતી હતી. 
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અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- બાળકો સાથે શનયશમત સપંકયમા ં રહ્યા. ગામના શશણક્ષત ર્વુાનોને કેટલાક 

બાળકો દત્તક આપયા. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- સમગ્ર આયોજન ખબૂ સારી રીતે કરેલ હત ુ ંતેના ખબૂ સારા પરરિામ પિ મળ્યા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- વ્હાટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા સમજ આપી તથા વ્યસ્ક્તગત ફોન દ્વારા 
સમજાવ્ર્ુ ં ,અને માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા અભ્યાસના ક્લાસ લીધા તથા શેરી વગો લીધા અન ેબાળકોની 
ગહૃ મલુાકાત લઈ કાયય કર્ુય. 

એકમ કસોટી:- દરેક બાળકના ઘરે જઈને એકમ કસોટી વહેંચી. શનદાનાત્મક કાયય માટે ક્લાસનો સહારો 
લીધો. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- બાળકોને ઘરે ઘરે જઈને ઘરે શશખીએનુ ં શવતરિ કરવામા ં આવ્ર્ુ ં તથા તેમા ં
રહલે એકમના મદુ્દા વાલી મલુાકાત, શેરી શાળા તથા ઓનલાઈન ક્લાસ તથા ફોનના માધ્યમ દ્વારા 
સમજાવવામા ંઆવ્યા . 

વગયદપયિ:- બાળકોન ે ઘરે ઘરે જઈને વગયદપયિનુ ં શવતરિ કર્ુું તથા બાળકોન ે સ્પશયતા મદુ્દાઓ તથા 
તેમના વ્યસ્ક્તગત બાબતોની નોધ ગહૃ મલુાકાત તથા શેરી વગયના માધ્યમથી નોધી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- વ્હાટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા તથા ફોન દ્વારા બાળકોન ે આ 

કાયયક્રમની સમજ આપી . 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- શનયશમત વ્હાટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા ણલન્દ્ક 

પહોચાડી તથા ફોન દ્વારા સપંકયમા ંરહ્યા 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- દરેક બાળકની વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત લઈ સ્માટય  ફોન 

ધરાવતા તમામ બાળકોમા ંઆ સશુવધા શરૂ કરી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા 1000 કરતા પિ વધ ુક્લાસ લીધા, જેથી અન્દ્ય શશક્ષકો પિ જોડાયા 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી વગયમા ંશરૂઆતમા ંતકલીફ પડી પિ પછી ખબૂ ઉત્સાહથી બધા બાળકો 
તથા બધા શશક્ષકો પિ જોડાયા . 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વ્હાટ્સએપ રીપોરટિંગ 

ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ ં



 

 

 

124 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ગામના શશણક્ષત વ્યસ્ક્તઓનો સપંકય  કરી બાળકો દત્તક આપયા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામના શવશવધ શવસ્તારમાથી આવતા smc 

સભ્યોના બાળકોની સભંાળ લેવામા ંમદદ લીધી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- ડીડી ણગરનારનો કાયયક્રમ જોવા માટે શેરીમા ંટીવી વાળા ઘર સાથે સકંલન કરી 
આપર્ુ.ં 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- આ મહામારીના સમયમા ં કલ્પના શસ્ક્ત પ્રમાિ ે તથા શશક્ષકને પિ થોડી 
સ્વતતં્રતા આપવી જોઈએ કે કેવી રીતે કાયય કરવુ ંએની તક આપવી 

પરરિામ/તારિ:- છેલ્લા છ માસના અંતે અમે જ્યારે મલૂ્યાકંન કર્ુું ત્યારે શાળા શરૂ હોય અને જે પરરિામ 

મળે એવુ ંજ ખબૂ અસરકારક પરરિામ મળ્ર્ુ.ં 

 

 

ક્રમ:- 34 

શાળાનુ ંનામ:- રુદરડી પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050411201 

ક્લસ્ટર:- શવરપરુ 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 167 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 74 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 82     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 112 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 5 
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COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પ્રજાપશત મર્રુકુમાર ભીખાભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428643004 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- વિકર છગનભાઇ પરાગભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9925051519 

પ્રસ્તાવના:- Lockdown મા ંશ્રેષ્ટ્ઠ પ્રયત્ન કયો. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- NEW EDUCATION JOURNEY 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 ના ંશવદ્યાથીઓ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 1.શવદ્યાથીઓ પોતાના અનકુૂળ સમયે શૈક્ષણિક કાયય કરી શકે. 2. 
શવદ્યાથીઓન ે પોતાના વગયખડં જેવ ુ વાતાવરિ મળે. 3. ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી શવદ્યાથીઓ શશક્ષિ 

મેળવવામા ંરસ ધરાવતા થાય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 582 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
ધોરિ 6 થી 8 નુ ંધોરિ મજુબ અલગ Whatsapp ગપૃ બનાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેમા ંડીડી ણગરનાર કાયયક્રમનુ ં
ટાઈમટેબલ , virtual online ક્લાસની link , YouTubeની ણલન્દ્ક વગેરે જેવી બાબતો મકૂવામા ંઆવતી 
અને જરૂરી માગયદશયન પિ આપવામા ંઆવતુ.ં 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- જે બાળકો પાસે સ્માટય  ફોન ન હતા તેમના માટે શેરીવગયનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવ્ર્ુ ંઅન ેબાળકોન ેશવષયવસ્તનુો ખ્યાલ આપવામા ંઆવ્યો. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- Whatsapp મા ંગ્રપુ બનાવી કામગીરી કરી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- વાલીઓ અને શવદ્યાથીઓને Whatsapp ગપૃ દ્વારા તથા ફોન કોલના ં
માધ્યમથી જાગતૃ કરવામા ં આવ્યા અન ે તેમને home learningની ણલન્દ્ક અને pdf ફાઈલ ગપૃમા ં
મોકલવામા ંઆવતી હતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- શવદ્યાથીઓને સરકારશ્રી દ્વારા પ્રસ્તતુ ડીડી ણગરનાર 

કાયયક્રમનુ ંસમયપત્રક Whatsapp ગપૃ તથા રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા પહોંચાડી  કાયયક્રમની સમજ આપવામા ં
આવી. શરૂઆતમા ંથોડી મશુ્કેલી પડી પરંત ુધીમે-ધીમે વાલીઓ પિ જાગતૃ થતા ંમારહતગાર થયા અન ે

શવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહન આપવા લાગ્યા.ં શવદ્યાથીઓ ધીમે ધીમે ટી.વી. મારફત ે ડીડી ણગરનાર પરથી 
શશક્ષિ મેળવવા લાગ્યા. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ ચાલ ુકયાય. 
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શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- જે બાળકો પાસે મોબાઈલ નહોતા તેમને શેરી વગયથી શશક્ષિ આપર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શાળાની YouTube 

ચેનલ બનાવી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમ લશનિંગ દ્વારા સરકારશ્રી તરફથી ઉત્તમ કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- Virtual online ક્લાસમા ંબાળકો જોડે પ્રશ્નોત્તરી અને શવષયવસ્તનુી ચચાય કરવામા ં
આવતી 

પરરિામ/તારિ:- YouTube ચેનલનો ઘિો લાભ થયો. 
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ક્રમ:- 35 કુાંપાિત જીનલકુમારી અર્ોકશસિંહ 

 

શાળાનુ ંનામ:- સરુજપરુા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050711201 

ક્લસ્ટર:- કરિપરુ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 115 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 34 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 81     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 95 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- કંુપાવત જીનલકુમારી અશોકશસિંહ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9974886410 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ કલાવતીબેન એલ. 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9409180263 

પ્રસ્તાવના:- Covid 19 અંતગયત શશક્ષિ પર માઠી અસર ના પડ ેતે માટેના પ્રયત્નો 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શશક્ષક તરીકે મારી અંતરાત્મા 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- મારો વગય મારી શાળા 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- બાળકો 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શશક્ષિથી વણચત ના રહ,ે શીખેલુ ંભલૂી ના જાય સતત મહાવરો મળી 
રહ.ે 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 37 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
Covid 19 વખત ેપ્રથમ તો બાળકોના ઘરે જઈ ને એકમ કસોટી, શશક્ષિ માટેના ઉપકરિોનો સવે કયો, 
ડી.ડી.ણગરનાર કાયયક્રમનુ ંશવતરિ કર્ુું. બીમાર તેમજ 50 વષય ઉપરના લોકોનો સવે કયો 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- વોટ્સએપ ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ ં બાળકોન ે ઘરે જઈને રદક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરી 
આપી. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ ડાઉનલોડ કરી આપી. 
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કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- 16 માચય જ્યારથી બાળકો માટે શાળા બધં થઈ ત્યારબાદ 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લનીગ માટે સ્માટય  ફોન વાળા બાળકોન ેમાઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ ડાઉનલોડ 

કરાવી, રદક્ષા એપનો ઉપયોગની સમજ આપી. વાલીઓ સાથે આ અંગ ેચચાય કરી. બાળકો મોબાઇલનો 
ઉપયોગ શશક્ષિ પરૂતો કરે તે અંગ ેવાલીને ધ્યાન રાખવા કીધુ.ં અન્દ્ય બાળકો ડી ડી ણગરનારના કાયયક્રમ 

દરરોજ શનહાળે તે માટે સમજાવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીમા ં જ્યારે પિ બાળકોન ે મશુ્કેલી પડતી ત્યારે ત્યારે ફોન દ્વારા માગયદશયન 

આપવામા ંઆવતુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- બાળકોને પોતાની માનશસક ક્ષમતા પ્રમાિ ેલખવા દેવા માટે વાલીને સચુના 
આપેલ. ફક્ત જ્યા ંજરૂર પડ ેત્યા ંવાલી અથવા શશક્ષકની સહાય લેવામા ંઆવતી. 

વગયદપયિ:- આ જ મશુ્કેલી જિાય ત્યા ંwhatsapp ગ્રપુમા ંચચાય કરવામા ંઆવતી અને ફોન દ્વારા માગયદશયન 

આપવામા ંઆવતુ.ં મોટાભાગની કામગીરી શશક્ષકો દ્વારા થયેલ છે. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત કાયયક્રમોનુ ંસમયપત્રક 

શપ્રન્દ્ટ કાઢીને બાળકોન ેપહોંચાડવામા ંઆવ્ર્ુ.ં સાજંના સમયે મોટાભાગના બાળકોને ફોન કરીને તેઓએ 

કાયયક્રમ જોયા કે નહીં તે અંગ ેપછૂપરછ કરવામા ંઆવી હતી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- જેમની પાસ ેમોબાઇલ હતા તે જ બાળકો જોઈન થઇ 

શકે. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft Team દ્વારા, what's app video call 

રદક્ષા એપ:- દરેક શવદ્યાથીઓને ઘરે જઈને તે ડાઉનલોડ કરાવેલી તેનો ઉપયોગ કેવી રીત ેકરવો તેની 
સમાજ આપી હતી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- Whatsapp દ્વારા બાળકોન ે નેટ પર આવતી ક્વીઝ ડાઉનલોડ કરી શવદ્યાથીઓને 
મોકલાવી હતી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- Whatsapp ના  
માઘ્યમથી ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંઅને વારા પ્રમાિ ેશવદ્યાથીઓના ઘરે જઈન ેતેની ચકાસિી કરવામા ં
આવતી હતી. શવદ્યાથીઓન ેઘરે જવાથી તેઓ શનયશમત ગહૃકાયય કરવા લાગ્યા હતા. 
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શવદ્યાથીઓન ે શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- મે 

વચ્ર્ુયઅલ ક્લારૂમમા ંરડજજટલ બનાવેલો. જેમા ંમે SHALA MITR એપનો ઉપયોગ કરેલો. જે શવષયવસ્ત ુ

શીખવતી તેની ણલિંક ગ્રપુમા ંપછીથી મકૂી દેતી તો તેનુ ંપનુરાવતયન થઈ જાય અને શવદ્યાથીઓ પોતાની 
અનકુુળતા એ જોઈ પિ શકે. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- હોમ લનીગ માટે SOPમા ંચચાય કરવામા ંઆવતી 
શાળામા ંચાલતા કાયયક્ર્મથી તેમને વાકેફ કરવામા ંઆવતા. ગ્રામપચંાયત દ્વારા જેને નેટનો પ્રોબ્લેમ હતો 
તેમને તેમના Wi-Fiની સશુવધા આપી હતી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- 

તેવા શવદ્યાા્થીઓન ે ઘર ની મલુાકાતો કરીન ે તે શશક્ષિ થી વણંચત ના રહ ે તે માટે પ્રયત્ન કરેલ.મારા 
મોબાઈલ દ્વારા તેમને અડધો કલાક જઈ ને શવરડયો રદક્ષા એપ દ્વારા બતાવતી 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- 

જો હોમ લશનિંગ વધ ુસફળ બનાવવો હોય તો  પ્રથમ એવા ંબાળકોનો સવે કરે કે જેમની પાસે કોઈ ઉપકરિ 

નથી. તેમને ઉપકરિ મળે તેવી વ્યવસ્થા કરે. દરેક ગામડે ઇન્દ્ટરનેટની સશુવધા ઉપબ્ધ થાય. સરપચંશ્રીને 
ગામની એક L.E.D મળે જેનો ઊપયોગ ગરીબ શવદ્યથીઓને થાય. આ શસવાય પ્રોજેક્ટર દ્વારા પિ શશક્ષિ 

આપી શકાય. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- વોટ્સઅપમા ંઆવતી ક્વીઝ, ઓરલ પ્રશ્નોતરી જૂના પેપર દ્વારા 

પરરિામ/તારિ:-બાળકો શશક્ષિ જોડ ેજોડાયેલા રહ્યા ઘરે બેઠા શશક્ષિ મેળવ્ર્ુ.ં 
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ક્રમ:- 36 સનુીલકુમાર રમણલાલ સાધ ુ

 

શાળાનુ ંનામ:- દરામલી પ્રાથશમક શાળા 

ડાયસ કોડ:- 24050402801 

ક્લસ્ટર:- નેત્રામલી 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 154 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 148 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 5     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 130 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 1 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- સનુીલકુમાર રમિલાલ સાધ ુ

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9979211553 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- ગીતાબેન ની.દરજી 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 8238002720 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શૈક્ષણિક કાયય જો બધં રહ ેતો સમગ્ર વષય દરશમયાન શાળાના 
શવદ્યાથીઓ અને તેમના જીવન પર નકારાત્મક અસર થાય તેમ હોઈ સરકારશ્રી એ મયાયરદત સાધનો અને 
મયાયરદત તકો હોવા છતા ંMicrosoft Team દ્વારા Team App નો ઉપયોગ કરી શવદ્યાથીઓન ેશૈક્ષણિક કાયય 
શરૂ કરાવ્ર્ુ.ં 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- VIRTUAL CLASS ના માધ્યમથી શશક્ષિકાયય 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 ના શવધ્યાથીઓ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરી ઘરે બેઠા શશક્ષિ મેળવ ે

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  80 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમય ે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સરકારની 
યોજના પ્રમાિ ેતમામ કાયયક્રમો કયાય. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ૨૩૩ ઓનલાઇન વગો લીધા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- શાળાઓ બધં હોવાથી હવ ેબાળકોએ ઘરે બેઠા શશક્ષિ કેવી રીતે લેવાનુ ંછે તે 

અંગ ેબાળકોન ેવોટસઅપ ના માધ્યમ થી અને રૂબરૂ સપંકય  કરી આ બાબત ેબાળકોને માગયદશયન આપવામા ં
આવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી ની ઝેરોક્ષ બાળકો સધુી પહોંચાડી પરીક્ષા લીધી. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા પિ બાળકોન ેતેમના ઘરે રૂબરૂ આપવામા ંઆવતી હતી. 
અને જે બાળકો અન્દ્ય જજલ્લા કે રાજ્યમા ંરહતેા બાળકો ને તેની પી. ડી.એફ. કોપી વોટ્સએપ ના માધ્યમ 

થી મોકલી આપવામા ંઆવતી હતી.ઘરે શીખીએ અંગ ેજરૂરી માગયદશયન બાળકો ને તેમને રૂબરૂ મલુાકાત 

વખતે આપવામા ં

વગયદપયિ:- વગય દપયિ માટે પિ ઉપર મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત અને વોટસઅપ ના માધ્યમ થી માગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ બાબતે સરકારશ્રી દ્વારા આપવામા ંલીંક ને જે તે ધોરિના 
ગ્રપુ મા ંશેર કરી માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ ં

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- સાપતારહક આયોજન ની સોફ્ટ કોપી 
શાળા દરેક. બાળકોન ેફોન દ્વારા આપવા આવતુ ંહત ુ ંજે થી બાળકો ને આગળના રદવસે કયા શવષય નુ ં
શશક્ષિ કાયય પ્રસારરત થનાર છે તેની મારહતી બાળકોએ મળી રહતેી હતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- દરેક બાળક ડીડી ગીરનાર થી જોડાય તે સશુનશિત 

કરી. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- દરેક બાળક પાસે સ્માટયફોન હોવાથી કામ સરળ 

બન્દ્ર્ુ.ં 



 

 

 

132 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ માટે માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા આપવામા ં આવેલા ર્ઝુર આઈડી અને પાસવડય દ્વારા 
બાળકોન ે login કરવાની કામગીરી અને ઓનલાઇન શશક્ષિ કેવી રીતે લેવુ ં તે અંગેની સમજ બાળકોન ે

આપવામા ંઆવી. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- જે બાળકો વચ્ર્ુયઅલ માધ્યમ થી શશક્ષિ કાયય મા ંભાગ લઈ શકતા નહોતા 
એવા બાળકો નો શશક્ષિ કાયય બગડે નહીં તે માટે ગામના કોઈ શવસ્તારમા ંશેરી શશક્ષિ માટે સમજાવવામા ં
આવ્યા.અન ે આવા બાળકોના વાલીઓ સાથે ચચાય કરીને શનયશમત શેરી શશક્ષિ થાય તે માટે પ્રયત્નો 
કરવામા ંઆવ્યા. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શાળાના ૯૦ ટકા 
બાળકો સ્માટયફોન ધરાવતા હોવાથી તેમને ર્ટુયબુના માધ્યમથી જરૂરી માગયદશયન શવડીયો ની લીંક 

બાળકોન ેમોકલવામા ંઆવતી હતી જે શવડીયો નો ઉપયોગ કરીને બાળકો શકૈ્ષણિક મદુ્દાઓની સરળ રીત ે

સમજ મેળવી શકતા હતા. 

રદક્ષા એપ:- શાળાના ૯૦ ટકા બાળકો સ્માટયફોન ધરાવતા હોવાથી દરેક ને મોબાઈલ મા ં રદક્ષા એપ 

ડાઉનલોડ કરવામા ંઆવી હતી જેથી પાઠયપસુ્તક મા ંઆવેલા ક્ ુઆર કોડ સ્કેન કરી જે તે શવષયના જે તે 

મદુ્દાને સલંગ્ન ના શવડીયો બાળકો જોઈ શકે અને તે શવષય સદંભ ેમારહતી મેળવી શકે તે માટે બાળકોન ે

સમજ આપવામા ંઆવી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ Microsoft team ના માધ્યમથી જે બાળકો ઓનલાઇન થયા હતા 
તેવા બાળકોન ેએકમ કસોટી ના સદંભ ેGoogle ફોમય દ્વારા એકમ કસોટી પાડવામા ંઆવી હતી જેના દ્વારા 
બાળકો Google ફોમય ખોલીને એકમ કસોટી આપી પોતા નુ ંરીઝલ્ટ જોઈ શકતા હતા.  

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમ 

માધ્યમથી બાળકોન ેજે ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ ંઆ ગહૃકાયય બાળકો વોટ્સએપના માધ્યમથી ફોટા 
પાડીને મોકલતા જેની શનયશમત રીતે ચકાસિી કરી બાળકો એ કરેલી ભલૂ નુ ંપછીના વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ં
માગયદશયન આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ ં

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવજ્ઞાન જેવા કરઠન શવષયો નુ ંજે તે મદુ્દાની ppt દ્વારા સમાજ આપવામા ંઆવતી હતી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- શાળામા ંઆવુ ંએક જ બાળક હોય તેન ેરૂબરૂ માગયદશયન આપવાનો આવતુ ંહત ુ.ં 
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હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- વચ્ર્ુયઅલના માધ્યમથી ઓનલાઈન ક્લાસ સારી રીત ેકરી શકાય તે માટે 

હજુ પિ વધ ુસારા ઇન્દ્ટરેષ્ક્ટવ સોફ્ટવેરનો અને જરૂરી ઇલેક્રોશનક ઇન્દ્સ્ુમેન્દ્ટનો ઉપયોગ કરી આ કામન ે

ખબુ જ અસરકારક બનાવી શકાય તેમ છે. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- Virtual ક્લાસ મા ંપ્રશ્નોતરી અને ચચાય , ગગૂલ ફોમયનો ઉપયોગ કરી અને whatsapp 

ગ્રપુમા ંહોમવકય  અને ટેસ્ટ દ્વારા  મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ ં

પરરિામ/તારિ:- બાળકો માટે શાળા ભલે બધં હોય પરંત ુ શશક્ષિ નહીં. ઉત્સાહી બાળકો સાથે ઘરે બેઠા 
શશક્ષિ લઇ રહ્યા છે અને શશક્ષિ થી વણંચત નથી રહ્યા તેનો મને ખબૂ જ આનદં છે. અગવડને પિ સગવડ 

મા ંબદલવો મશુ્કેલીને પિ અવસરમા ંબદલવી એનો આધાર આપિી માનશસકતા પર રહલેો છે. સૌના 
સરહયારા પ્રયાસો થકી મોટંુ પરરિામ મેળવી શકાય છે. મને એ વાતનો ખબૂ આનદં છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

134 

ક્રમ:- 37 

શાળાનુ ંનામ:- પોગલ ુપ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050804201 

ક્લસ્ટર:- વદરાડ 

તાલકુો:- પ્રાશંતજ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 10 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 282 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 212 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 69     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 141 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 1 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- સમગ્ર શાળા પરરવાર 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9375592535 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ જીનલબેન દ્વારકાદાસ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9375592535 

પ્રસ્તાવના:- 
કોરોના મહામારીના કપરા સમયમા ંજ્યારે શવદ્યાથીઓ શાળામા ંઆવી શકતા નહોતા ત્યારે મારી શાળાના 
શશક્ષકોએ અથાગ પ્રયત્નો થકી દરેક શવદ્યાથી ઘરે બઠેા શશક્ષિ મેળવ ેતે માટે ઝબંેશ હાથ ધરવામા ંઆવી 
કોઈપિ કાયયક્રમની સફળતા તેના આયોજન પર શનભયર રહલેી છે સરકાર દ્વારા થતા તમામ પરીપત્રો અન ે

બાળકોની પરરસ્સ્થશત અને જરૂરરયાત મજુબ આયોજન કરી કામગીરી કરવામા ં આવી. ઘર ઘર શાળા 
પહોંચાડી શશક્ષિકાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંસ્માટયફોન ધરાવતા તમામ વાલીના મોબાઈલમા ંમાઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ, 

રદક્ષા એપ, ક્ ુઆર કોડ સ્કેનર, સ્વરક્ષિ તાલીમ whatsapp test વગેરેની રૂબરૂ મલુાકાત કરી માગયદશયન 

આપી તેનો બહોળો ઉપયોગ કરાવવામા ંઆવ્યો. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શશક્ષિનો જીવ હોવાથી આવા કપરા મહામારીના સમયમા ં
બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહી જાય તેની ણચિંતા સતત રહતેી જૂન મરહનામા ંશાળા શરૂ થતાની સાથ ે

તમામ સ્ટાફ સાથે શમરટિંગ કરી ચચાય-શવચારિા કયાય બાદ સચુારંુ આયોજન કરી પરરિામ મેળવ્ર્ુ.ં 
કામગીરીમા ંમારી સાથે કામ કરતી તમામ બહનેોની પ્રેરિા અને આંતરસઝૂ રહલેી છે. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ઘર ઘર શાળા ( ઘરે બેઠા શશક્ષિ) 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- સમગ્ર શાળા ધોરિ ૧ થી ૮ ના બાળકો 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શાળાના તમામ શવદ્યાથી સધુી પહોંચી શશક્ષિ સાથે સકંળાયેલા રાખી 
તમામ શવદ્યાથીઓ શશક્ષિ મેળવે તે સશુનશિત કરવુ ં

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  282 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવલે કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- ઘરે શીખીએ, 
એકમ કસોટી સમયસર શવદ્યાથીઓન ે પહોંચાડવી અને પરત મેળવવી. શવદ્યાથીઓ શનયશમત હોમ 

લશનિંગનો કાયયક્રમ શનહાળે અને ઘરે બેઠા શશક્ષિ મેળવ ેતે માટે દરેક શવદ્યાથીના વાલી નો રૂબરૂ કે ફોન દ્વારા 
સપંકય  કરી મારહતી આપવામા ં આવી. દરેક બાળકોન ે સમયપત્રક આપવામા ં આવ્ર્ુ ં અને શવદ્યાથીઓ 

કાયયક્રમ શનહાળે છે કે નહીં તેનુ ંવગય શશક્ષક દ્વારા ફોનથી ફોલોઅપ લેવામા ંઆવતુ.ં ધોરિ એક થી આઠના 
તમામ શવદ્યાથીઓ ને માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા ઓનલાઇન શશક્ષિ આપવામા ંઆવતુ.ં 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શાળા દ્વારા શક્ય તમામ પ્રયત્નો કયાય. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- કાયયક્રમના અમલીકરિ માટે માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા ઓનલાઇન શશક્ષિ અને 
શેરી શશક્ષિ માટેનુ ં શશક્ષક  ટાઈમ ટેબલ બનાવી તેનુ ં ચસુ્તપિે અમલ કરવામા ં આવ્યો. બાકી રહતેા 
શવદ્યાથીઓને ફોન દ્વારા સપંકય  કરી માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ ં 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- ફોન દ્વારા સપંકય  કરીને અને વાલીઓ અન ે શવદ્યાથીઓની વ્યસ્ક્તગત 

મલુાકાત લઈન ે

એકમ કસોટી:- શવદ્યાથી અન ેવાલીની રૂબરૂ મલુાકાત લઇ એકમ કસોટી અને પેપર પહોંચાડવામા ંઆવ્યા. 
પેપર આપતા જ તેના લખાિ અંગેનુ ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવતુ.ં શવદ્યાથીઓને પેપર લખાઈ જાય પછી 
વાલી મારફત શાળામા ંપરત કરવામા ંઆવતા. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ વગય શશક્ષક દ્વારા દરેક શવદ્યાથી સધુી રૂબરૂ સપંકય  કરી 
પહોંચાડવામા ંઆવી હતી લખાઈ ગયા બાદ વાલી દ્વારા અને શશક્ષકો મલુાકાત દરશમયાન પરત લાવતા.  

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- Whatsapp ગ્રપુ દ્વારા ણલિંક શેર કરી શવદ્યાથીઓ સધુી 
પહોંચાડવામા ં આવતી. કાયયક્રમ શનહાળી પ્રવશૃત્ત કરે તેનો ફોન દ્વારા માગયદશયન આપવામા ં આવતુ.ં 
વાલીઓના સહયોગથી શવદ્યાથીઓને પ્રવશૃત્તમા ંજોડવાનો પ્રયત્ન કયો. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- Whatsapp ગ્રપુ દ્વારા શવદ્યાથીઓ સધુી 
પહોંચાડી તારીખ વાઇસ રોજેરોજનુ ંલેખનકાયય નોટબકુ બનાવી કરાવવામા ંઆવતુ ંતેનાથી શવદ્યાથીઓમા ં
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લેખનનો મહાવરો થતો. ફોન દ્વારા સપંકય  કરી મારહતી મેળવતા અને શવદ્યાથીઓ દ્વારા કરેલ લેખનકાયય ના 
ફોટા શવદ્યાથીઓ દ્વારા  ગ્રપુમા ંમકુવામા ંઆવતા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- દરેક બાળક ટીવી થી શશક્ષિ લઇ શકે તેવો પ્રયત્ન 

કયો. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- રૂબરૂ મલુાકાત કરી સમજ આપવામા ંઆવી દરેક 

વગય શશક્ષક દ્વારા કામગીરી કરવામા ં આવી શવદ્યાથીઓને whatsapp ટેસ્ટ મા નવીનતા મળી અને 
શવષયવસ્તનુુ ંરઢીકરિ થર્ુ.ં 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- સ્માટયફોન 

હતા તેમને વચ્ર્ુયઅલ વગયમા ંજોડયા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- જે શવદ્યાથીઓ વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિમા ંજોડાઈ શકતા નહોતા તેવા શવદ્યાથીઓ માટે 

શેરી વગય અને ફરજજયાત શશક્ષિ શરૂ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંતેમા ંપિ શશક્ષકોનુ ંટાઈમ ટેબલ બનાવી રોજેરોજ 

જુદા જુદા શશક્ષક જુદા જુદા ફણળયામા ંજઇ શવદ્યાથીઓને એકઠા કરી પ્રત્યક્ષ શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને 
માગયદશયન મળી રહ ેતેવી વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- Microsoft teams 

દ્વારા ઓનલાઇન શશક્ષિ વખતે ધોરિ 6 થી 8 ના શશક્ષકો દ્વારા YouTube મા ંરહલેા શવષયવસ્ત ુને લગતા 
શૈક્ષણિક વીરડયો પ્રવશૃત્તઓ અને પ્રયોગો શેર કરી સમજ આપવામા ંઆવતી. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- ધોરિ એકથી આઠના તમામ શવદ્યાથીઓને સમાવતા ધોરિ પ્રમાિેના 
whatsapp ગ્રપુ બનાવ્યા છે જેમા ં આચાયયશ્રી દરેક ગ્રપુમા ં અને ભિાવતા તમામ શવષય શશક્ષકો જે તે 

ધોરિના ગ્રપુમા ંજોડાયેલા છે જેથી શવષય વાઇઝ સતત ગ્રપુમા ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવે. 

રદક્ષા એપ:- સ્માટયફોન ધરાવતા ધોરિ 3 થી 8 ના તમામ શવદ્યાથીઓના વાલીઓ ના મોબાઈલ મા ંરદક્ષા 
એપ ડાઉનલોડ કરાવી ક્ ુઆર કોડ સ્કેન કરી એકમ પ્રમાિ ેના વીરડયો જોઈ અભ્યાસ કરતા અને ધોરિ 

૬ થી ૮ ની કન્દ્યાઓન ેસ્વરક્ષિ તાલીમ માટે શશક્ષકો દ્વારા સતત માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- એકમ શીખ્યા બાદ 

પાઠના અંત ેઆવેલ સ્વાધ્યાય કાયય નુ ંલેખન કાયય કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવતુ ંઅને રૂબરૂ મલુાકાત વખતે 
શશક્ષક દ્વારા ચેક કરી સહી કરવામા ંઆવતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- શેરી 
શશક્ષિમા ંધોરિ ૧ થી ૨ ધોરિ ૩ થી ૫ અન ેધોરિ ૬ થી ૮ના શવદ્યાથીઓન ેએક સાથે શશક્ષિ આપવામા ં
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આવતુ.ં તેમા ંશવદ્યાથીઓ એકબીજા સાથે ચચાય કરીને પિ શશક્ષિ મેળવતા અને શશક્ષક પાસેથી માગયદશયન 

મેળવતા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શવદ્યાથીઓના વાલીઓ, મોટા ભાઈ-બહને, 
આસપાસ રહતેા હાઈસ્કુલના શવદ્યાથીઓની મદદ લઇ શશક્ષિકાયય કરાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત દ્વારા અને તેની આસપાસ રહતેા શવદ્યાથીના ઘરે જઈ ટીવી 
મા ંઆવતો કાયયક્રમ શનહાળી શશક્ષિ મેળવ ેતેવી વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- ઘરે શીખ પસુ્તકનુ ં મલૂ્યાકંન, એકમ કસોટીની ચકાસિીના આધારે અને રૂબરૂ 

મલુાકાત વખત ે શવદ્યાથીઓના એકમ પ્રમાિ ે સ્વાધ્યાયની ચકાસિી કરી બાળકોનુ ં સતત મલૂ્યાકંન 

કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને શવષય શશક્ષક દ્વારા ઉપચારાત્મક કાયય કરાવી પનુઃકસોટી પિ લેવામા ંઆવી. 

પરરિામ/તારિ:- સતત મહનેત સારંુ પરરિામ લાવી. 
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ક્રમ:- 38 પ્રજાપશત અલ્પાબેન િોઈતારામ 

 

શાળાનુ ંનામ:- જુનામાલપરુ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050301503 

ક્લસ્ટર:- ડોભાડા 
તાલકુો:- વડાલી 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 177 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 32 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 137     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 90 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 8 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પ્રજાપશત અલ્પાબને જોઈતારામ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9978450590 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ ણબિંદુબેન બી. 
આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9409557097 

પ્રસ્તાવના:- કોરોનાની આ મહામારીમા ંજ્યારે શાળાઓ બધં છે, ત્યારે બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહ ેએ 

માટે આ પ્રવશૃત્તનુ ંશનમાયિ થર્ુ ં
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- આ વષે છેલ્લા સાત મરહનાથી ચાલ ુરહલે  covid-19ના કારિ ે

સતત શશક્ષિ કાયયમા ંપડવાને કારિ ેબાળકો શશક્ષિથી વણંચત રહતેા હોવાથી ધ્યાનમા ંઆવતા આ પ્રવશૃત્ત 

કરવાની પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- હોમ લશનિંગ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- 6 થી 8 તમામ બાળકો 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 1) દરેક બાળક વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ મેળવી શકે. ૨)દરેક બાળક ઘરે 

રહીને પિ શશક્ષિ સાથે જોડાયેલ રહ.ે  3) વાલી સજાગ બનંે બાળકોના અભ્યાસમા ંધ્યાન આપીને બાળકન ે

શશક્ષિ માટે મદદગાર બને.  ૪) જે બાળકો પાસે રડજજટલ સાધનો નથી એવા બાળકો પિ શશક્ષિથી 
વણંચત ના રહ.ે 5) બાળકોનો શશક્ષિમા ંરસ જળવાયેલુ ંરહ ે

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 40 
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સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- આ સમયગાળા 
દરશમયાન સરકાર શ્રી દ્વારા ઘરે શીખ ેપસુ્સ્તકાઓ,  એકમ કસોટી,  હોમ લશનિંગ માટેના કાયયક્રમ નુ ંપ્રસારિ 

કરવામા ંઆવેલ છે જેનો લાભ તમામ બાળકો સધુી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ધોરિ ૬ થી ૮ના 75 શવદ્યાથીઓના જૂથ ઉપર આ પ્રયોગ કરવામા ંઆવેલ છે.  

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- આ પ્રવશૃત્તના અમલીકરિ માટે દરેક શવદ્યાથીઓને શશક્ષિ મળી રહ ેતે માટે ઘરે 

જઈને રૂબરૂ શશક્ષિકાયય ચાલ ુ કર્ુું તેમા ં જેમની પાસે રડજજટલ વ્યવસ્થા હતી તેમની પાસે બેસી યોગ્ય 

માગયદશયન આપવાનો પ્રયાસ કરેલ છે જેનો ઉપયોગ કરતા ં પિ શીખવ્ર્ુ ં અને ઓનલાઇન વગો પિ 

લીધા  
હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- June 2020 મા ંજ્યારે શાળા ખલૂી ત્યારે પ્રથમ તો દરેક બાળકોના ઘરે જઈને 

તેમના મોબાઈલ નબંર લેવામા ં આવ્યા. બાળકોનુ ં શશક્ષિ બગડે નહીં તે માટે સ્માટયફોન ધરાવતા 
બાળકોના ધોરિવાર ગ્રપુ બનાવ્યા પરંત ુઆ સખં્યા ઓછી હોવાથી અમે જનરલ ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં આ બાળકો 
માટે ટીમ એપના માધ્યમથી વચ્ચે ક્લાસ લેવાના ચાલ ુકયાય. જે બાળકોના ઘરે ટેણલશવઝન છે તેમના વાલી 
બાળકોન ેસમયસર પ્રસારિ શનહાળવા માટે સમજાવ્યા તેમજ સશુવધા ન ધરાવનાર સાદા મોબાઈલ વાળા 
બાળકોના ઘરે જઈ રૂબરૂ શશક્ષિ કાયય કરવાનુ ંચાલ ુકર્ુું. 
એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી માટે વાલીઓને ફોન કરતા તેઓ શાળામા ંઆવી લઇ જતા અને બાળકો લખે 

એટલે પરત આપી જતા જો કોઈ બાળકન ેમ ૂઝંવિ હોય તો મને ફોન કરતા અને હુ ંએમન ેજે તે પ્રશ્નોનુ ં
સમાધાન કરી આપતી. 
ઘરે શીખીએ પસુ્તક:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ ભરવા બાળકોન ેફોન કરીને સમજ આપતી. 
પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ કાયયક્રમ અંતગયત રમતો પ્રવશૃત્તઓના શવડીયો લીંક બાળકોન ે

મોકલતી અને બાળકોન ેકરેલ પ્રવશૃત્તના ફોટા મોકલવાની થોડાક જ બાળકો આ પ્રવશૃત્તઓ કરેલ છે 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- સાપતારહક આયોજન શનયશમત રૂપ ે

વોટ્સએપના માધ્યમથી બાળકોને પહોંચાડર્ુ ં છે તેમજ રૂબરૂ મલુાકાત લઈ વાલીઓને પિ માગયદશયન 

આપર્ુ ંછે  

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમ જોવા માટે 

રૂબરૂ બાળકોના ઘરે જઈ જોવા બેસાડેલ તેમજ વાલીઓ અને શનયશમત જોવા મળે તે માટે સમજાવેલ છે 

આ ઉપરાતં દરરોજ ટેણલફોન દ્વારા જે તે પ્રસારરત થતા કાયયક્રમો અંગ ેમાગયદશયન આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ ં

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- મારા છ થી આઠ ના બધા જ બાળકો ટેસ્ટ આપે તે 

માટે મેં રૂબરૂ જઈ સ્માટયફોન ધરાવતા બાળકોન ેટેસ્ટ કેવી રીતે આપો તે શીખવ્ર્ુ.ં તેમજ બાળકને whatsapp 

ના નબંર આપવામા ંઆવ્યા તેમજ બાકી ના બાળકોન ેશેરીશશક્ષિ દરશમયાન મારા ફોનથી તેમજ બાકીના 
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બાળકોન ેઆજુબાજુમા ંરહતેા બીજા શવદ્યાથીઓના મોબાઈલ મા ંએકાઉન્દ્ટ બનાવીનેને ટેસ્ટ અપાવવામા ં
આવ્યા. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- ધોરિ ૬ 

થી ૮ ના બાળકોન ેટીવીના માધ્યમથી શશક્ષિ કાયય કરવામા ં આવેલ.  વાલીઓ પાસ ેઆશથિક રીતે સક્ષમ ન 

હોવાથી તે નેટ રરચાર્જ કરી શકયા નરહ અન ેઆવતા નહીં નેટવકય  પ્રોબ્લેમ અન ેવાલીઓની અનકુૂળતા ન 

હોવાથી શશક્ષિનો સફળતા મળી નહીં. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- બીજા સત્રમા ંકોરોના ની તકલીફ કેસ ઓછા હોવાથી મે શેરી શશક્ષિ ચાલ ુકરેલ. 

મારા વગય દીઠ બાળકોની સખં્યા પ્રમાિ ેમે સોમવારથી શશનવાર સધુી દરરોજ ના 2 તાસ એ રીત ેલેવાના 
શરૂ કરે છે મારી શાળાની બાજુમા ંઆવેલ મરંદરમા ંતમામ શનયમોનુ ંપાલન થાય એ રીતે ચાલ ુકરી અન ે

શશક્ષિ આપવાનુ ંશરૂ કર્ુું જેમા ંબાળકોએ ખબૂ જ સહયોગ આપેલ છે. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- વોટ્સએપના માધ્યમથી બાળકોન ે શવડીયો સ્ક્રીનશોટ હોમવકયને 

YouTube ણલિંક મોકલાવેલ છે. 

રદક્ષા એપ:- મારા ધોરિ ૬ થી ૮ના 76 બાળકોમાથંી 32 બાળકોન ેરદક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરાવેલ છે 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- બાળકોન ે પ્રથમ 

સત્રમા ંwhatsapp ના માધ્યમથી તેમજ ટેણલફોનના માધ્યમથી ગહૃકાયય સમજાવતી અને શાળામાથંી શપ્રન્દ્ટ 

કરીને બાળકોન ેમોકલતી જેથી બાળકો ગહૃકાયય નોટબકૂમા ંલખીને મને મોકલાવતા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસએમસીના 
સભ્યો સાથ ેવાતચીત કરી હતી.  

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જે બાળકો પાસે કોઈ સશુવધા નથી. ફક્ત સાદો ફોન છે તેવા બાળકોન ેઅમે  
ટેણલફોન દ્વારા શવષયવસ્તનુી સમજ આપેલ છે આ ઉપરાતં બાજુના ઘરમા ં ટીવી હોય તો ત્યા ં એમન ે

જોવાની સગવડ કરી આપવામા ંઆવી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમ  લશનિંગ  અંતગયત વધ ુસારંુ કાયય કરવા માટે ધોરિ કરતા બાળકોન ેશસદ્ધદ્ધ 

મજુબ ગ્રપુ બનાવવા જોઈએ.  
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બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- આ પ્રવશૃત્ત બાળકોન ેવ્યસ્ક્તગત અને વાલીઓની જાગશૃત માટે સતત મદદગાર બને 

અને શશક્ષિ જીવતં રહ્યો તેમજ બાળકોના શૈક્ષણિક પ્રશ્નોના શનરાકરિ અને શશક્ષિ ધબકતુ ંજીવન બની 
સાથે બાળકોના પ્રશ્નો હલ કરી શકે છે. 

પરરિામ/તારિ:- 1) બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહ.ે 2) બાળકો શશક્ષકો સાથે પિ જોડાયેલા રહ્યા. 3) 

બાળકો ટેકનોલોજીથી વાકેફ થઇ શશક્ષિ મેળવતા થયા. 4) બાળકો શશક્ષિ સાથ ેજોડાયેલા રહ્યા. 
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ક્રમ:- 39 ઠાકોર સાંર્ીતાબેન તખતશસિંહ 

 

શાળાનુ ંનામ:- છત્રીસા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050901501 

ક્લસ્ટર:- આંજિા 
તાલકુો:- તલોદ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 4 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 65 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 47 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 18     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 51 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ઠાકોર સગંીતાબેન તખતશસિંહ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9426411909 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ સગંીતાબેન કચરાભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9409628080 

પ્રસ્તાવના:- 16 માચયથી કોરોના વૈશશ્વક મહામારીના કારિ ેશવદ્યાથીઓ માટે રજાઓ જાહરે કરાઈ ત્યારબાદ 

25 માચય સધુી lockdown જાહરે કરવામા ં આવ્ર્ુ.ં એ સમયગાળામા ં બાળકો શીખેલુ ં ભલૂી ન જાય અને 
પ્રવશૃતશીલ રહ ેતે માટે બાળકોના શશક્ષિની સતત ણચિંતા કરી અભ્યાસ કરાવવાનુ ંનક્કી કર્ુું. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- હુ ંપોતેજ મારા ંમાટે પ્રેરિા રૂપ છ.ં 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ઓનલાઇન શશક્ષિ માટેનો મારો પ્રયાસ... 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 1/2 ના બાળકો અને વાલીઓ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકોન ેશશક્ષિ સાથ ેજોડી રાખાવાનો. પ્રવશૃત્તશીલ રાખવા. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  23 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવલે કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- હોમ લશનિંગ 

અંતગયત વાલી સપંકય , રૂબરૂ મલુાકાત, whatsapp ગ્રપુ દ્વારા શશક્ષિનો પ્રયાસ. 
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અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- TLM શનમાયિ 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- Whatsapp ગ્રપુમા ં બાળકોને આપવામા ં આવતુ ં હોમ વકય , પ્રવશૃત્તઓ બાળકો 
ઉત્સાહથી અમલ કરતા હતા. વાલીની મદદથી વાચંનલેખન કરતા હતા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લશનિંગ માટે દરેક બાળકન ેરૂબરૂ મલુાકાત, ફોન સપંકય , whatsapp ગ્રપુ 

દ્વારા શવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓને ટીવી પર બતાવવામા ંઆવતો કાયયક્રમ સમયસર શવદ્યાથીઓને બતાવો 
એવી સચૂના આપી હતી. કાયયક્રમ કેટલા વાગ ેઆવે છે?  ક્યારે આવે છે?  એ પિ સમજાવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા શવદ્યાથીઓને ઘરે ઘરે જઈને આપવામા ંઆવી ત્યારબાદ 

પસુ્સ્તકાને લગતા શવડીયો વોટ્સએપ દ્વારા મોકલી આપયા હતા ફોન સપંકય  દ્વારા માગયદશયન આપવામા ં
આવ્ર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમોનુ ં સમયપત્ર 

વાલીઓના whatsapp પર મોકલી આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત,ુ શવડીયો કોલ કરીને  બાળકો આ કાયયક્રમ જુએ છે, 

પ્રવશૃત્ત કરે છે કે નહીં એનુ ંધ્યાન રાખ્ર્ુ ંહત ુ ંઅને બાળકોના ફોટો પિ મેં વોટ્સએપ દ્વારા મગંાવ્યા હતા. જે 

શવદ્યાથીઓ જોડ ે રડજજટલ માધ્યમ ટીવી જેવા ઉપકરિો હતા એ લોકો એમના બીજા શવદ્યાથી શમત્રોના ઘરે 

જઈને જોતા હતા. બાળકો પ્રવશૃત્તશીલ રહવેા લાગ્યા હોમવકય  કરવા લાગ્યા અને બાળકોને આનદં આવતો. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ એપ્પલકેશન દ્વારા આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરીવગય ગામના મરંદરે, ઘરે distance રાખીને શશક્ષિ આપર્ુ.ં 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- lockdown થતાની સાથ ેજ મેં મારા શવદ્યાથીઓના વાલી સપંકય  દ્વારા 
બધાના મોબાઈલ નબંર લઈને એક whatsapp ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં 15 /4 /2020 ના રોજ. whatsapp ગ્રપુ દ્વારા 
બાળકોનો સપંકય  થવા લાગ્યો જેથી બાળકોન ેwhatsapp પર પ્રવશૃત્ત કાયય કરાવ્ર્.ુ  

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપ દ્વારા ધોરિ 1 અને 2 ના બાળકો home લશનિંગ વીરડયો જોતા હતા 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- ધોરિ-૧/૨ના બાળકોન ે

whatsapp ગ્રપુ દ્વારા ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંઅને whatsapp ગ્રપુના માધ્યમથી જ તપાસવામા ંઆવતુ ં
હત ુ.ં જેમા ં smiley સ્ટાર ચોકલેટ જેવા શસમ્બોલ આપવામા ંઆવ્યા હતા. જેનાથી બાળકો ખશુ થતા અન ે

બીજા બાળકોન ેહોમ વકય  કરવા માટે પ્રેરિા મળતી હતી. 
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શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામલોકોના સહકારથી શેરી શશક્ષિ ફળીયા શશક્ષિ 

સફળ બન્દ્ર્ુ.ં 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- ધોરિ-૧/૨ના બાળકો માટે ટપકા જોડવાની શવશવધ પ્રવશૃત્તઓ પસુ્સ્તકા મળવી 
જોઈએ 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- બાળકોએ કરેલુ ં વકય  ઓનલાઇન તપાસી મલૂ્યાકંન કરવામા ં આવતુ.ં ગજુરાતી 
ગણિતના ટેસ્ટ પેપર દ્વારા બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવતુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- ધોરિ1/2 નાના બાળકોએ ખબૂ ઉત્સાહ સાથે કામ કર્ુું તેન ુખબૂ સારુ પરરિામ મળેલ છે. 

 

 

ક્રમ:- 40 પટેલ મયાંકકુમાર હસમખુભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- ઝીંઝવા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050413901 

ક્લસ્ટર:- વસાઈ 

તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 103 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 31 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 72     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 75 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 5 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ મયકંકુમાર હસમખુભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9427382259 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- દેસાઈ દક્ષાબેન રઘભુાઈ 
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આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9426259244 

પ્રસ્તાવના:- જૂન 2020થી શરૂ થયેલી વચ્ર્ુયલ ન્દ્ર્ ુનોમયલ લાઈફ એક વષય બાદ નોમયલ લાઈફ બની ચકુી છે 

ત્યારે આ સમયગાળા દરશમયાન થયેલ શૈક્ષણિક અનભુવ અહીં રજૂ કરતા આનદં થાય છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- ધોરિ 6 થી 8મા શવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી શવષયમા ંઆવતા 
બધા પ્રયોગો/પ્રવશૃતઓનુ ં શનદશયન વચ્ર્ુયલ માધ્યમથી શવદ્યાથીઓ માટે કરવુ ં મશુ્કેલ હત ુ.ં એટલે 
શવદ્યાથીઓને શવજ્ઞાન શવષયના પ્રયોગોનો અનભુવ વચ્ર્ુયલ માધ્યમથી કેવી રીતે પરૂો પાડી શકાય તે 

શવચાર હઠેળ આગળ વધવાની પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- કરલો પ્રયોગ મઠુ્ઠી મેં 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શવદ્યાથીઓ ધોરિ 6 થી 8ના શવજ્ઞાન શવષયમા ં આવતા 
પ્રયોગો/પ્રવશૃતઓનુ ંવચ્ર્ુયલ માધ્યમથી શનદશયન કરી અનભુવ મેળવ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 12 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

ધોરિ 6 થી 8ના શવજ્ઞાન ટેકનોલોજી શવષયમા ં વચ્ર્ુયલ માધ્યમથી જોડાતા શવદ્યાથીઓને બધા 
પ્રયોગ/પ્રવશૃતઓની સાધન ઉપલબ્ધતા વગર સમજ આપવી અશક્ય હતી. ત્યારે ર્ટુયબુ અને Microsoft 

teamsનો સમન્દ્વય કરી મશુ્કેલ જિાતી સમસ્યાનો આસાન ઉકેલ મળી આવ્યો. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- Microsoft teams ના વચ્ર્ુયલ કલાસમા ં જોડાયેલ બાળકોને share screen નો 
ઉપયોગ કરી ર્ટુયબુ પર prashantsharma1840 ચેનલ પર અપલોડ કરેલ પ્રયોગ/પ્રવશૃતઓના શવડીઓનુ ં
શનદશયન કરાવી તેની સમજ આપવામા ંઆવી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- રૂબરૂ મલુાકાત લઈ સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- 1 થી 5મા ંધોરિ વાર અને 6 થી 8મા ંશવષયવાર એકમ કસોટીનુ ંશવતરિ કારવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
શવદ્યાથી ઉત્તર મૌણલક રીત ેલખે તે માટે વાલીને રૂબરૂ સમજ આપવામા ંઆવી. અમકુ શવદ્યાથી દ્વારા એકમ 

કસોટી લખવામા ંઆવતી ન હતી, તેમના ઘરે કોશવડ ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમા ંરાખી ઘરે જઈ એકમ કસોટી 
લખાવવામા ંઆવી. 
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ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- આગળ જિાવ્યા મજુબ પ્રયત્ન કયાય. પિ એક શવશેષ બાબત કે ઘરે શીખીએ 

પસુ્સ્તકાઓનુ ંશવતરિ કયાય બાદ સમયાતંરે તેનુ ંફોલો અપ લેવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેમા ંશવદ્યાથીને અઘરી લાગતી 
અથવા ન સમજાતી બાબતો અંગે ચચાય કરી સમજ આપવામા ંઆવી. 

વગયદપયિ:- એકમ કસોટીની જેમ જ વગયદપયિ પસુ્સ્તકાનુ ંશવતરિ કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- જે શવદ્યાથીઓ ઈન્દ્ટરનેટ ફેશસણલટી ધરાવતા હતા તેમને 

વ્હોટ્સેપ દ્વારા ણલિંક મોકલવામા ંઆવી. તથા સમયાતંરે તેમિે કરેલ પ્રવશૃતઓનુ ંફોલો અપ લેવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- શવદ્યાથીઓ સાથે ફોન સપંકયથી મારહતી 
મેળવવામા ંઆવી. જેમા ંઅમકુ શવદ્યાથીઓ દ્વારા જોયેલ વીરડયો અંગેની ચચાય કરવામા ંઆવી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- રડજજટલ માધ્યમ ઉપરાતં કાગળની શપ્રન્દ્ટ લગાવી 
શવદ્યાથીઓને સમયપત્રકની મારહતી આપવામા ંઆવી. ફોન તથા રૂબરૂ સપંકય  દ્વારા શવદ્યાથીઓએ જોયેલ 

કાયયક્રમના ટોશપકની ચચાય કરી કરઠન ણબન્દ્દુઓની સમજ આપવામા ં આવી. જેના ઘરે ટીવી નથી તેવા 
શવદ્યાથીઓન ે આજુ બાજુમા ં ટીવી હોય ત્યા ં જોઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામા ં આવી. ઉપરાતં, જે 

શવદ્યાથીઓને ચેનલ શોધવામા ંમશુ્કેલી પડતી હતી તેમને ચેનલ નબંર શોધી લખી આપવામા ંઆવ્યો. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શવદ્યાથીઓ પાસ ે ઉપલબ્ધ એન્દ્રોઇડ ફોનમા ં
જાિકારી હતી તે મજુબ નામ એડ કયાય. મોટાભાગના બાળકોએ ટેસ્ટ આપેલ છે, જેથી શવશેષ પ્રયત્ન 

કરવાની જરૂર પડી નથી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- અગાઉ 

કરેલા ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કામ લાગ્યા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- માશસક આયોજન કરી ધોરિવાર શવદ્યાથીઓને કોશવડ ગાઈલાઈન ધ્યાનમા ં
રાખી શશક્ષિકાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- શવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન વગયમા ંશવજ્ઞાન શવષયમા ંજોયેલ પ્રયોગોના 
ર્ ુટયબુની ણલિંક મોકલવામા ંઆવી. જેથી તે ફરીથી જોઈ અભ્યાસ કરી શકે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- શવદ્યાથી વ્હોટ્સપે 

મીરડયા દ્વારા પોતાના ગહૃકાયયના ફોટા પાડી મોકલાવ.ે ચકાસિી કરતા કોઈ ભલૂ માલમુ પડ ેતો તે અંગ ે

સમજ આપવામા ંઆવતી. 
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શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- દરેક 

શવદ્યાથીને ચલાવેલ પાઠમાથંી ટૂંકા પ્રશ્નો બનાવાની સમજ આપી. ત્યારબાદ તેમને પોતાની જાત ેશક્ય હોય 

તેટલા પ્રશ્નો અને જવાબ લખવાનુ ંગહૃકાયય આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેનુ ંપરરિામ અસરકારક રહ્ુ.ં 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- ડીડી ણગરનાર ચેનલ પર પ્રસારરત થતા અભ્યાસ કાયયને અંતે દરરોજ એક 

ટાસ્ક અથવા ગહૃકાયય આપવુ ં જેની નોંધ/લેખન દરેક શવદ્યાથી પોતાની જે તે માસની ઘરે શીખીએ 

પસુ્સ્તકામા ં તારીખ/વાર પ્રમાિે કરે. ઉપરાતં, એક અઠવારડયાની એક એવી સર્જનાત્મક પ્રવશૃત્ત આપવી 
જેના ફોટોગ્રાફ/શવરડઓ ssa પોટયલ પર અપલોડ કરી શકાય. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- પ્રયોગ/પ્રવશૃત્તનુ ંશનદશયન કયાય બાદ મૌણખક પ્રશ્નોત્તરી કરતા લગભગ 60% બાળકોએ 

સતંોષકારક ઉત્તર આપયા. 

પરરિામ/તારિ:- વચ્ર્ુયલ ક્લાસમા ંજોડાતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા પહલેા કરતા વધેલી જોવા મળી. એટલે 
કે વીરડયો શનદશયનથી શવદ્યાથીઓની રસ રુણચ વધ્યા તેવુ ંકહી શકાય. 

 

 

ક્રમ:- 41 પટેલ જીનલબેન િયાંતીભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- અમરાપરુ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050700501 

ક્લસ્ટર:- આંબાવાડી 
તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 101 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 60 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 12     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 63 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 29 
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COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ જીનલબેન જયતંીભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9426378507 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પ્રજાપશત ગોરધનભાઈ મોહનભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9426364431 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- સી.આર.સી શ્રી અને આચાયયશ્રી દ્વારા 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- Online Shikshan 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વગય 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- સ્કૂલમા ં રૂબરૂ બાળકો સાથ ે કરેલ અને શશક્ષિ કાયય બધં હોવાથી 
બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહ.ે 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  18 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- ધોરિ-૬થી ૮મા ં
Microsoft teams દ્વારા બાળકોને Online  શશક્ષિ આપેલ અને whatsappના ં માધ્યમથી શવદ્યાથીઓના ં
ગહૃકાયયની ચકાસિી કરેલ. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- વાલી સપંકય  અને શેરી શશક્ષિ 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- રોજેરોજ વાલીઓને ઓનલાઇન શશક્ષિ પ્રત્ય ેજાગતૃ કયાય. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- હોમ લશનિંગ કાયયક્રમ અન્દ્વયે કોરોના મહામારીના કારિ ેશાળાઓમા ં શશક્ષક 

દ્વારા બાળકોન ેથતુ ંશશક્ષિકાયય બધં હત ુ ંપરંત ુબાળકોને ઘરે શીખ ેપસુ્સ્તકા, Microsoft teams, YouTube, 

વદેં ગજુરાત વગેરે માધ્યમો દ્વારા શશક્ષકોના માગયદશયન હઠેળ શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંતથા એકમ કસોટી 
દ્વારા કસોટી ચકાસી બાળકનુ ંજ્ઞાન ચકાસી ઉપચારાત્મક શશક્ષિ કાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીઓનુ ંશશક્ષકો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈ શવતરિ કરી  બાળકોની મલુાકાત લઇ તેમજ 

ફોન કરી તેના શવશે માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં  એકમ કસોટીની ચકાસિી કરી જે જગ્યાએ બાળકોએ 

એકમ કસોટી લખવામા ં મશુ્કેલી સજાયઈ  તેના શવશ ે બાળકોન ે ફોન દ્વારા, રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા, અન ે

માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્.ુ 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા બાળકોન ેશશક્ષકો દ્વારા ઘરે જઈ પહોંચાડવામા ંઆવી જ્યારે 

શશક્ષકો દ્વારા બાળકના ઘરની મલુાકાત લેવામા ંઆવે ત્યારે બાળકોએ લખેલ પસુ્સ્તકાની ચકાસિી કરી જ્યા ં
માગયદશયનની જરૂર જિાય ત્યા ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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વગયદપયિ:- વગયદપયિ ડાયરી શવદ્યાથીઓના ંઘરે જઈને પહોંચાડવામા ંઆવી અને વાલીઓને સમજાવી 
તેમા ંદરેક મારહતી લખવામા ંઆવી. જ્યારે જ્યારે બાળકોની મલુાકાત લેવામા ંઆવી ત્યારે ઘરે શીખીએ 

એકમ કસોટી વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમમા ંકરેલ કાયય અંગેની નોંધ કરી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- શશક્ષકો દ્વારા બાળકોની મલુાકાત લેવામા ં આવે ત્યારે વદેં 

ગજુરાત, YouTube ચેનલ દ્વારા આપવામા ં આવતા શશક્ષિકાયયથી વાકેફ કરી સચુનાઓ આપવામા ં
આવતી.પરરવારનો માળો સલામત અને હુફંાળો શવશે પ્રશ્નોત્તરી કરવામા ંઆવી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- સાપતારહક આયોજન વાલી સધુી 
પહોંચત ુ ંકર્ુું. આયોજન પ્રમાિે બાળકોન ેપ્રવશૃત્ત કરાવી, આ પ્રવશૃત્તઓની ચચાય whatsapp કોણલિંગ દ્વારા 
તેમજ કોન્દ્ફરન્દ્સમા ંકરવામા ંઆવતી હતી અને પડતી મશુ્કેલીઓની ચચાય કરવામા ંઆવતી હતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર દ્વારા પ્રસારરત થતા કાયયક્રમોનુ ં
સમયપત્રક શપ્રન્દ્ટ કરી દરેક બાળકને વ્યસ્ક્તગત આપવામા ંઆવી અને જિાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંકે જે તે સમય 

પ્રમાિ ેદરેક બાળકોએ ડીડી ણગરનાર કાયયક્રમ શનહાળવા અને તેમા ંજે એકમ શવશે ચચાય કરી હોય તેની નોંધ 

કરવી અન ેફોન દ્વારા અમારો સપંકય  કરી પડતી મશુ્કેલીનુ ંસમાધાન મેળવવુ.ં 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- બાળકોનુ ંધોરિવાર ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ ંઅને ઘરે જઈને 

કઈ રીત ેટેસ્ટ આપવો તેની જાિકારી આપી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- બાળકોનુ ં
રૂબરૂ શશક્ષિ કાયય બધં હોવાથી માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા શશક્ષિ કાયયની શરૂઆત કરવામા ં આવી. તેમા ં
સૌપ્રથમ જે બાળકોના ઘરે સ્માટયફોન હતા તેમના ફોનમા ંમાઇક્રોસોફ્ટ એપ્પલકેશન ડાઉનલોડ કરી તેનો 
ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તેના શવશેની સમજ આપી. આ કાયય કરવા માટે શાળાના આચાયય અને સ્ટાફ 

પરરવારના ંસહયોગથી કાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી શશક્ષિનુ ં આયોજન કરી તમામ વગયના સો ટકા બાળકોન ે શશક્ષિ 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsapp દ્વારા વાલી સપંકય  અને બેનર દ્વારા ગામના ંલોકોન ેકોરોના 
શવશે અન ેવેસ્ક્સન શવશે જાગતૃ કયાય. 

રદક્ષા એપ:- સ્માટયફોન ધરાવતા તમામ બાળકોના ંમોબાઈલમા ંરદક્ષા એપ ડાઉનલોડ કરી, કઈ રીતે તેનો 
ઉપયોગ કરવો તેની સમજ ઘરે ઘરે જઈને આપવામા ંઆવી. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- Google ફોમય અને whatsapp કોણલિંગ દ્વારા મૌણખક સ્ક્વઝ લેવામા ંઆવી. 
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શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગનેી નોંધ:- Whatsapp દ્વારા 
હોમવકય  મોકલી આપવામા ંઆવતુ ંઅને રૂબરૂ મલુાકાત અથવા whatsapp દ્વારા પરત મેળવવામા ંઆવતુ ં
અને ચકાસિી કરવામા ંઆવતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ર્ટુયબુના ં માધ્યમથી રદક્ષા એપ દ્વારા શવજ્ઞાનન ે લગતા પ્રયોગો તેમજ અનેક સકંલ્પના શસદ્ધ કરવાના 
પ્રયત્નો કયાય. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામના ંવાલીઓ, એસ.એમ.સી સભ્યો અને શશણક્ષત 

ર્વુાનો દ્વારા જે બાળકો પાસે સ્માટયફોન ન હતા ંતેવા બાળકોન ેદત્તક લેવા સમજાવ્યા અને રદવસમા ંએક 

કલાક હોમ લશનિંગ માટે મોબાઈલ આપવા શવનતંી કરી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- વાલીઓ, એસ.એમ.સી સભ્યો અને શશણક્ષત ર્વુાનો દ્વારા જે બાળકો પાસે 
સ્માટયફોન ન હતા તેવા બાળકોને દત્તક લેવા સમજાવ્યા અને રદવસમા ં એક કલાક હોમ લશનિંગ માટે 

મોબાઈલ આપવા શવનતંી કરી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- ગામમા ંજે શશણક્ષત બેકાર ર્વુાન છે તેમને મહનેતાણુ ંઆપી ગામના ંબાળકો 
દત્તક આપવા જોઈએ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- Whatsapp દ્વારા ગહૃકાયયની ચકાસિી અને બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન Google ફોમય સ્ક્વઝ 

દ્વારા. 

પરરિામ/તારિ:- 60% સધુી સફળતા મળી. 
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ક્રમ:- 42 ખરાડી કોરકલાબેન ધનજીભાઇ 

શાળાનુ ંનામ:- ચામઠિ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050201601 

ક્લસ્ટર:- ઇટાવડી 
તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 9 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 261 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 2 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 204     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 144 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 57 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ખરાડી કોરકલાબેન ધનજીભાઇ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9978163460 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- અશોકકુમાર કે ડામોર 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 8238454777 

પ્રસ્તાવના:- કોશવડ 19 કોરોના મહામારી સમયગાળા દરશમયાન શાળાના ં ધોરિ 1-2 ના ં બાળકોનુ ં
શૈક્ષણિક કાયય ન બગડે તે માટે શશક્ષકે હોમ લશનિંગ દ્વારા બાળકો અને વાલીઓની રુબરુ મલુાકાત લઇને 
શૈક્ષણિક કાયય કરેલ. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- મહ.ે જજલ્લા પ્રાથશમક શશક્ષિાશધકારી સાહબે, મહ.ે તાલકુા 
પ્રાથશમક શશક્ષિાશધકારી સાહબે, મહ.ે બી.આર.સી કો ઓડીનેટર શ્રી, આદરણિય સી.આર.સી. કો. સાહબેની 
પ્રેરિાથી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શાળા શવદ્યાથીના ંદ્વારે 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 1-2 ના તમામ શવદ્યાથી 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- રુબરુ મલુાકાત દ્વારા શશક્ષિ 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  59 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સરકારશ્રી દ્વારા 
વખતોવખત આપવામા ંઆવેલ સચૂનો અંતગયત આ મહામારી સમયગાળા દરશમયાન નેટવકય  ન હોવાથી 
બાળકોનુ ંશૈક્ષણિક કાયય ન બગડે તે માટે શશક્ષક દ્વારા બાળકોના ંવાલીઓની રુબરુ મલુાકાત લઇ માગયદશયન 

આપી  પ્રજ્ઞા અણભગમ મજુબ શૈક્ષણિક કાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- સ્થાશનક કક્ષાએ નેટવકય  ન હોવાથી બાળકોના ંવાલીઓની રુબરુ મલૂાકાત લઇ 

ડી.ડી.ણગરનાર અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારરત થતા કાયયક્રમમા ંજોડાવા માટે પ્રોત્સારહત કરવામા ંઆવે છે. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- ચાલ ુશૈક્ષણિક વષયની શરૂઆતથી અત્યારે એશપ્રલ અંત સધુી 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- રૂબરૂ મલુાકાત લઇન ેમાગયદશયન આપીને. 

એકમ કસોટી:- રૂબરૂ મલુાકાત લઇન ેએકમ કસોટી અંગ ેમાગયદશયન આપવામા ંઆવેલ. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- રૂબરૂ મલુાકાત લઇ માગયદશયન આપવામા ંઆવેલ. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- સાદા ફોનથી માગયદશયન આપવામા ંઆવે છે. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- જ્યા ં નેટવકય  હોય તવેી જગ્યાએ થોડી માત્રામા ં
શવદ્યાથીઓને લઇ જઇને. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- તમામ બાળકોન ેઆવરી લેવામા ંઆવ્યા. 

રદક્ષા એપ:- 2 બાળકો 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત લઇન ે

માગયદશયન. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- દરેક 

શવદ્યાથીની રૂબરૂ મલુાકાત લઇને માગયદશયન આપીને. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- એસ.એમ.સીનો સહયોગ પ્રાપત થયો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત લઇન ેમાગયદશયન આપવામા ંઆવે છે. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- રૂબરૂ મલુાકાત વખત ેશનયશમત રીત ેમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- ચાલ ુશૈક્ષણિક વષયના અંતે 50 % બાળકોની તમામ ક્ષમતા 30 % બાળકોની 70% જેટલી 
અને બાકીના બાળકોનુ ં વાચંન,ગિન લેખન શસદ્ધ થયેલ છે. 
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ક્રમ:- 43 સથુાર ભાસ્કર નટિરલાલ 

 

શાળાનુ ંનામ:- રિાસિ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050410701 

ક્લસ્ટર:- ઉમેદપરુા 
તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 129 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 53 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 32     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 67 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 4 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- સથુાર ભાસ્કર નટવરલાલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9925309932 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પરમાર સજંયકુમાર ડાહયાલાલ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9909842179 

પ્રસ્તાવના:- 
સાપં્રત સમયમા ંકોરોના મહામારીએ કાળો કેર વતાયવ્યો છે ત્યારે તેની અસરો શવશ્વમા ંસમગ્ર ક્ષેતે્ર જિાય 

છે.જેમા ંઆપણુ ંશશક્ષિ ક્ષેત્ર પિ બાકાત નથી.કોરોના મહામારીથી બચવા માટે આપિી સરકારે 2020 ના 
વષયમા ંસમગ્ર દેશમા ં lockdown જાહરે કર્ુું. આ પરરસ્સ્થશતના પગલ ે શશક્ષિ સેવા પિ પ્રભાશવત થઈ. તે 

સમયે બાળકોન ે માસ પ્રમોશન આપી ઉપલા ધોરિમા ં મોકલી નવા સત્રથી હોમ લશનિંગ શરૂ કરવામા ં
આવ્ર્ુ.ં હોમ લશનિંગ અંતગયત શશક્ષિ શવભાગ દ્વારા દૂરદશયન પ્રસારિ,વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમ,ફોન સપંકય ,કોશવડ 

19 ગાઈડલાઈન પ્રમાિ ે શવદ્યાથી-વાલી રૂબરૂ મલુાકાત થકી શશક્ષિન ેપ્રોત્સારહત કરવા અથાગ પ્રયત્નો 
આદરવામા ં આવ્યા. આ હોમ લશનિંગ કાયયક્રમ દરશમયાન મારા દ્વારા શવદ્યાથીઓને શવશવધ સસંાધનોનો 
ઉપયોગ કરી બાળકોન ેશશક્ષિ આપવાના પ્રયાસો કરાયા.ં 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- કોરોના મહામારીથી શવદ્યાથીઓનુ ંશશક્ષિકાયય ઘણુ ંપ્રભાશવત થર્ુ ં
હત ુ.ંઆ પરરસ્સ્થશત જોતા શવદ્યાથીઓને શશક્ષિ ક્ષેતે્ર ઘણુ ંનકુસાન થાય તેમ હત ુ ંપરંત ુસરકારશ્રીના હોમ 

લશનિંગ કાયયક્રમ અને મનની અંતઃસ્ફુરિાથી આ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવાની પ્રેરિા મળી. 
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કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- "મન હોય તો માળવે જવાય". 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ (6 થી 8) પ્રજ્ઞા વગય (1,2) અને વાલી 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- શવદ્યાથીઓમા ંઅભ્યાસનો હતે ુઅતટૂ રહ.ે શવદ્યાથીઓ શશક્ષિ પ્રરક્રયાથી 
શવમખુ ન રહ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  71 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સૌપ્રથમ ગામમા ં
બાળકો કેવા કેવા પ્રકારના માધ્યમ ધરાવે છે તેનુ ં સવેક્ષિ કરવામા ં આવ્ર્ુ ં અને તેના આધારે કયા 
બાળકોન ેકેવા માગયદશયનની જરૂર પડશ ેતેનુ ંવ્યવસ્સ્થત આયોજન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- Whatsapp દ્વારા તમામ પ્રકારનુ ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં મહત્તમ બાળકો 
આ બધી જ પ્રવશૃત્તમા ંજોડાય તેવો પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- ઉપરોક્ત પદ્ધશતઓના ઉપયોગ દ્વારા શવદ્યાથીઓને કોરોનાની પરરસ્સ્થશતમા ં
શશક્ષિ આપવાના પરૂા પ્રયાસો મારા દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવ્યા જેમા ંમને ઘિી સફળતા મળી અને આ 

પદ્ધશતઓ દ્વારા શશક્ષિના નવા અનભુવો પિ પ્રાપત થયા. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- વગયવાર whatsapp ગ્રપુ બનાવી વગય શશક્ષક કે શવષય શશક્ષક દ્વારા સચૂનાઓ 

તથા માગયદશયન આપવામા ંઆવતુ.ં આ શસવાય રડજજટલ માધ્યમોનો કેવી રીત ેઉપયોગ કરવો તેનુ ંરૂબરૂ 

ડેમોસ્રેશન આપવામા ંઆવતુ.ં 

એકમ કસોટી:- શવદ્યાથીઓને ડોર-ટુ-ડોર એકમ કસોટી પસુ્સ્તકા તથા પ્રશ્નપત્ર પહોંચાડી લેખન અંગ ે

માગયદશયન આપવામા ંઆવતુ.ં કેટલીક વાર વાલીઓનો પિ સહયોગ મેળવવામા ંઆવતો. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ શવદ્યાથીઓન ે ડોર-ટુ-ડોર તથા વાલી દ્વારા 
પહોંચાડવામા ં આવતી.તનેા લેખન અંગેની સચૂનાઓ તથા માગયદશયન શવદ્યાથીઓન ે રૂબરૂ મલુાકાત 

લઇ,ફોન કોલ્સ દ્વારા અને whatsapp ગ્રપુમા ંમ ૂઝંવતા પ્રશ્નોનુ ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવતુ.ં 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ શવદ્યાથીઓને રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન આપી તેમા ંજરૂરી શવગતો ભરાવી પરત 

મેળવવામા ંઆવી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ કાયયક્રમની મારહતી શવદ્યાથીઓને રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા તથા 
whatsapp ગપૃ દ્વારા મોકલવામા ં આવતી અને એ કાયયક્રમ શનહાળ્યા બાદ શવદ્યાથીઓ દ્વારા કરેલ 



 

 

 

155 

પ્રવશૃત્તઓનુ ંફોલોઅપ લેવામા ંઆવતુ ંકેટલીકવાર શવદ્યાથીઓ તેમને કરેલી પ્રવશૃત્તના ફોટોગ્રાફ્સ કે શવરડયો 
ગપૃમા ંમોકલતા ંહતા.ં 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- આ પ્રકારનુ ં સાપતારહક આયોજન 

શવદ્યાથીઓને જે તે ધોરિના whatsapp ગપૃમા ંશેર કરવામા ંઆવતુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- પહલેા તો આ પ્રસારિ પત્રક શવદ્યાથીઓને શપ્રન્દ્ટ કરી 
રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન આપવામા ંઆવતુ ંજે પાછળથી ધોરિના whatsapp ગપૃમા ંશેર કરવામા ંઆવતુ ં
જે શવદ્યાથીઓ જોડ ે સ્માટયફોન ઉપલબ્ધ ન હતા ં તમેન ે આ સમયપત્રકની શપ્રન્દ્ટ આપવામા ં આવતી. જે 

શવદ્યાથીઓ જોડ ેસ્માટયફોન કે ટેણલશવઝન ઉપલબ્ધ ન હતા તેમને અન્દ્ય શવદ્યાથીઓના ઘરે અથવા એના 
પડોશીના ઘરે આ કાયયક્રમ શનહાળવા માટે વ્યવસ્થા કરી આપવામા ંઆવી હતી. શવદ્યાથી દ્વારા શનહાળેલ 

કાયયક્રમ શવશે શશક્ષક દ્વારા પ્રશ્નોત્તરી પિ કરવામા ં આવતી અને શવદ્યાથીઓને મ ૂઝંવતા પ્રશ્નોનુ ં યોગ્ય 

માગયદશયન પિ આપવામા ંઆવતુ.ં જેના કારિ ેશવદ્યાથી સતત શશક્ષિ સાથે જોડાયેલ રહતેો. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શવદ્યાથીઓની રૂબરૂ મલુાકાત લઈન ે તેમન ે

whatsapp ટેસ્ટ માટે માગયદશયન આપર્ુ.ં વાલીઓને પિ whatsapp ટેસ્ટ માટેના નબંર માટેનુ ંરજીસ્રેશન 

વગેરે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને શવદ્યાથી આ ટેસ્ટ સમયમયાયદામા ંપિૂય કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામા ં
આવી. જે શવદ્યાથીઓ પાસ ે રડજજટલ સાધન ઉપલબ્ધ ન હતા તેમને અન્દ્ય શશક્ષકો અથવા ગ્રામજનોના 
મોબાઈલ દ્વારા આ ટેસ્ટ આપવાની વ્યવસ્થા કરી આપવામા ંઆવી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ કાયય માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ એપ દ્વારા કરવામા ંઆવતુ ંપિ રડજજટલ માધ્યમોની મયાયદાના 
કારિે સાદા મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓને કોન્દ્ફરન્દ્સ કોલ દ્વારા શશક્ષિ માગયદશયન પરંુૂ પાડવામા ં
આવતુ.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- સરકારશ્રી દ્વારા શરૂ કરવામા ંઆવેલ શેરી શશક્ષિ કાયયક્રમને સફળ બનાવવા 
શેરી પ્રમાિ ે બે-ચાર શવદ્યાથીઓના જૂથ બનાવી અનકુૂળ સમયે શશક્ષક દ્વારા શશક્ષિ માગયદશયન પરંુૂ 

પાડવામા ંઆવતુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શશક્ષક દ્વારા 
સામાજજક શવજ્ઞાન શવષય માટે શવરડયો બનાવી તથા અન્દ્ય સામગ્રીનુ ં રડજજટલ માધ્યમ દ્વારા સર્જન કરી 
શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડવામા ંઆવતુ.ં 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsapp દ્વારા શશક્ષિ માગયદશયન ઘણુ ંસરળ બન્દ્ર્ુ ંહત ુ.ં શવશવધ ગપૃ 

બનાવી રોજેરોજ સચૂનાઓ,શવષય વસ્તનુી સામગ્રી,જરૂરી લીંકો,શવરડયો વગેરે મોકલવામા ંઆવતુ.ં 
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રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપથી ક્ ુ આર કોડ,શવષયવસ્ત ુ સામગ્રી તથા તેની લીંક રોજેરોજ શવદ્યાથીઓન ે

whatsapp ગપૃ પર શેર કરવામા ંઆવતી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગનેી નોંધ:- શવદ્યાથીએ કરેલા 
ગહૃકાયયની સમયાતંરે ચકાસિી કરવામા ંઆવતી. કેટલાક શવદ્યાથીઓ whatsapp પર પોતાનુ ંકાયય શશક્ષકને 
શેર કરતા અન ેશશક્ષક તેની ચકાસિી કરી યોગ્ય માગયદશયન આપતા બાકીના શવદ્યાથીઓની રૂબરૂ મલુાકાત 

દ્વારા ગહૃકાયયની ચકાસિી કરવામા ંઆવતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવષયવસ્ત ુ શીખવા માટે રડજજટલ સસંાધનો ધરાવતા શવદ્યાથીઓને સામાજજક શવજ્ઞાન શવષયમા ં
શવષયવસ્ત ુઅનરુૂપ શવરડયો મોકલવામા ંઆવતા આ શસવાય આ શવરડયો ને ક્ ુઆર કોડમા ંરૂપાતંર કરી 
શપ્રન્દ્ટ આપવામા ંઆવતી જેથી શવદ્યાથી તેના અનકુળૂ સમયે એકમ અનરુૂપ ક્ ુઆર કોડ સ્કેન કરી શકે. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી.ના 
કેટલાક સભ્યો તથા ગામના ંજાગતૃ વાલીઓનો જરૂર પડ ેસહયોગ મેળવવામા ંઆવતો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જે શવદ્યાથીઓ પાસે રડજજટલ કે અન્દ્ય સાધનો ઉપલબ્ધ ન હતા તેમને તેમના 
અન્દ્ય શમત્ર શવદ્યાથી જોડ ે અથવા પડોશમા ં આ પ્રકારના સસંાધનો ધરાવતા વ્યસ્ક્ત જોડે વ્યવસ્થા કરી 
આપવામા ંઆવી હતી જેથી વગયના તમામ બાળકો આ શશક્ષિ પ્રરક્રયામા ંસામેલ થઈ શકે. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- ગ્રામ્ય કક્ષાએ બધા જ શવદ્યાથીઓ જોડ ે રડજજટલ માધ્યમો ઉપલબ્ધ હોતા 
નથી એટલ ેહોમ લશનિંગ અંતગયતના કાયયક્રમો બધા જ શવદ્યાથીઓ માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકે તેવી સામગ્રીનુ ં
સર્જન કરવુ.ં 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- હોમ લશનિંગની જુદી જુદી પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા શવદ્યાથીઓનુ ં સમયાતંરે મલૂ્યાકંન હાથ 

ધરવામા ંઆવ્ર્ુ ં .whatsapp ટેસ્ટ,એકમ કસોટી,ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા કે રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન શવદ્યાથી 
જોડે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવતુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- હોમ લશનિંગની પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા શશક્ષિ આપવાના પરૂા પ્રયાસો મારા દ્વારા હાથ ધરવામા ં
આવ્યા. જેમા ં મને ઘિી સફળતા મળી અને નવા અનભુવો પિ પ્રાપત થયા. 
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ક્રમ:- 44 મકિાણા ભર્િતીબેન કાલીદાસ 

 

શાળાનુ ંનામ:- લીમડા પ્રાથશમક શાળા -2 

ડાયસ કોડ:- 24050204902 

ક્લસ્ટર:- ચીઠોડા 
તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 6 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 140 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 40 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 40     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 20 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 20 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- મકવાિા ભગવતીબેન કાલીદાસ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9427456007 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- કટારા બકુલભાઈ હકશસભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9408002715 

પ્રસ્તાવના:- Covid-19 અંતગયત હોમ લશનિંગ કામગીરી. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શાળાના ઉપશશક્ષક મકવાિા ભગવતીબેન દ્વારા મને  

શવદ્યાથીઓને શીખવવાની પ્રેરિા મળી. ધોરિ 1 અને 2ના બાળકોની ટીમ (ગપૃ) બનાવી, શેરી શશક્ષિ 

દ્વારા, તમામ બાળકોની વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત લઇ, શૈક્ષણિક સારહત્ય પહોંચાડી- બાળકોમા ંઉત્સાહ વધારી, 
મોબાઈલ રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા શશક્ષિ- આ બધા સુદંર પ્રયાસોથી મને પિ કામ કરવાની પ્રેરિા મળી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- COVID-19 હોમ લશનિંગ કામગીરી. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વાલી મલુાકાત કરી,વાલીઓને સમજાવી, શૈક્ષણિક કામગીરી. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 1.બાળકો ઘરે રહી ઉત્તમ શશક્ષિ મેળવ.ે 2.વાલી મારફત શવદ્યાથીઓન ે

પરૂત ુ ંમાગયદશયન મળી રહ ેઅને તેઓના શશક્ષિ સદંભે સારી કામગીરી થાય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 10 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
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1. ડી.ડી. ણગરનાર 2. વોટ્સએપ 3. મોબાઈલ સપંકય  4. મોટા ભાઈ-બહને તથા શશણક્ષત વાલીઓનો 
સહયોગ 5. સતત મોનીટરીંગ 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:-1. શેરી શશક્ષિ. 2. ઘરના શશણક્ષત વ્યસ્ક્તઓનો સહયોગ. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- જરૂરરયાત મજુબ અઠવાડીક વાલી મલુાકાત આયોજન, Covidના શનયમોનુ ં
પાલન & માગયદશયન, તે દરશમયાન કરવાની કામગીરી પસુ્તક શવતરિ, સારહત્ય શવતરિ વગેરે 

અસરકારક કામગીરી કરીન ેસુદંર રીતે હોમ લશનિંગ કાયયક્રમ અમલી બનાવ્યો. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- શેરી શશક્ષિ દરશમયાન રડસ્ટન્દ્સ રાખી પસુ્તકોનો ઉપયોગ, ક્આુરકોડ સ્કેન, 

ર્ ુટયબૂનો ઉપયોગ, ઉચ્ચ શશક્ષિ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની મદદ, સતત મોશનટરરિંગ અને  માગયદશયન. 

એકમ કસોટી:- વાલીઓ S. M. C. ગપૃના સભ્યોનો સહયોગ,ઉચ્ચ શશક્ષિ મેળવેલ ભાઈ-બહનેની મદદ, 

ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ રૂબરૂ શવદ્યાથીઓને પહોંચાડવામા ં આવી. વાલીઓ, 

એસએમસી સભ્યોનો સહયોગ, ઉચ્ચ શશક્ષિ મેળવેલ ભાઈ-બહનેની મદદ, ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ, ધોરિ 

1અન ે2ના વાલીઓના મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગથી માગયદશયન અપાર્ુ.ં 

વગયદપયિ:- વગયદપયિ પસુ્સ્તકાઓ, શવદ્યાથી તથા વાલી સાથે આંતરરક્રયામા ંખબૂ ઉપયોગી રહી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- પરરવારનો માળો - સલામત અન ે હૂફંાળો કાયયક્રમની લીંક 

વૉટ્સએપના માધ્યમથી વાલીઓને મોકલી સતત મોનીટરીંગ રખાર્ુ.ં શવદ્યાથીઓન ેઆ કાયયક્રમ મારફત ે

શીખવાની ખબૂ મજા આવી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- વૉટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા એપની લીંક 

મોકલી, સતત મોશનટરરિંગ અને સપંકય  કાયમ રાખી, એસએસએ દ્વારા અપાત ુ ં સાપતારહક આયોજન 

શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડાર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- મોબાઈલની સગવડ ન હોય તેવા બાળકોન ેડીડી 
ણગરનાર શૈક્ષણિક કાયયક્રમના સમયપત્રકની હાડય કોપી પહોંચાડવામા ંઆવી. વૉટ્સએપનો ઉપયોગ કરતા 
શવદ્યાથીઓને સમયપત્રક અને કાયયક્રમની link મોકલી, ફોન મારફતે ખરાઈ કરવામા ં આવતી.બાકી 
એશપસોડ ર્ટુયબૂ પર શનહાળી ગિુવત્તાર્કુ્ત અભ્યાસ પિૂય કરવામા ંઆવ્યો. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શવદ્યાથીઓના મોબાઈલમા ંરજજસ્રેશન કરી ટેસ્ટ 

આપવામા ંઆવ્યો. 
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શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ગપૃ મજુબ ફળીયામા ંજઈ શશક્ષિકાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- YouTube પરના 
શૈક્ષણિક વીરડયો કેવી રીત ે જોવા તેની સમજ આપવામા ં આવી. ક્ ુ આર કોડના ઉપયોગ બાબત ે

માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપના ઉપયોગ અંગ ેશવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓને માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- 

શવદ્યાથીઓને શેરી વગયમા ંશનયશમત ગહૃકાયય અપાર્ુ ંઅને નોટબકુો પિ તપાસવામા ંઆવી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
વકૃ્ષના પાદંડા, કાકંરા, પાસા, પક્ષીઓની ગિતરી - જેવી પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા શવદ્યાથીઓને રસપ્રદ રીત ે

શીખવાત ુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શવસ્તાર મજુબ સભ્યોની મદદ મળી. હોમ લશનિંગ 

માટે જરૂરી માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ંવાલીઓનો સારો સહયોગ મળ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- નજીકના સમજદાર/શશણક્ષત વાલીને આવા શવદ્યાથીઓ શીખવવા માટે દત્તક 

અપાયા. શેરી વગય અને વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ દ્વારા ટેકનોલોજીના અભાવ દ્વારા શવદ્યાથીઓને શીખવવા સુદંર 

પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- ચોક્કસ સખં્યામા ં શવદ્યાથીઓને વારાફરતી બોલાવી, શેરીવગય મારફત ે

શીખવી શકાય. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- પ્રત્યક્ષ કસોટી દ્વારા મલૂ્યાકંન, શવદ્યાથીઓના નોટબકુમા ંથયેલ કાયય સદંભ ેમલૂ્યાકંન 

કરી શવદ્યાથીઓમા ંરહી ગયેલી કચાશ દૂર કરવામા ંઆવી. 

પરરિામ/તારિ:- Covid-19  વૈશશ્વક મહામારીની વચ્ચ ેસરકારશ્રીની ગાઇડલાઇનનુ ંપાલન કરી,શશક્ષિના 
પ્રવાહને જીવતં રાખી,બાળકોના ઉત્સાહન ેજાળવી રાખી કાયય કર્ુું. હોમ લશનિંગ કાયયના પરરિામે હકારાત્મક 

પરરિામ મળ્ર્ુ ં અને શવદ્યાથીઓ સારી રીતે શીખી શક્યા. 
 



 

 

 

160 

 

ક્રમ:- 45 ચેનિા રામજીભાઈ જેઠાભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- કાલવિ વસાહત પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050203401 

ક્લસ્ટર:- પ્રતાપગઢ 

તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 9 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 224 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 38 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 19     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 132 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 35 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ચેનવા રામજીભાઈ જેઠાભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9979790897 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- દેસાઈ પ્રશવિાબેન ચેલજીભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428769426 

પ્રસ્તાવના:- 
COVID-19 ની મહામારી સમગ્ર શવશ્વમા ં વ્યાપક પ્રમાિમા ં છેલ્લા એક વષયથી અજગરી ભરડો લઈને 
માનવજીવનને હચમચાવી અસ્તવ્યસ્ત કરેલ છે. આવી શવકટ પરરસ્સ્થશતમા ં પ્રત્યક્ષ શશક્ષિકાયય બધં છે 

ત્યારે આવા કોરોનાના દહશેતભયાય વાતાવરિમા ં બાળકોન ે પ્રવશૃત્ત દ્વારા શશક્ષિ આપવા માટે સહ 

અભ્યાશસક પ્રવશૃત્તના ભાગરૂપે રંગીન કાગળમાથંી શવશવધ પ્રકારના ફલો, તોરિ અને રમકડા ંબનાવીને 
બાળકોન ેશૈક્ષણિક પ્રવાહમા ંજોડવાના મારા નમ્ર પ્રયાસ થકી બાળકોન ે શશક્ષિ ણભમખુ કરવાનો પ્રયત્ન 

કરેલ છે. મારા આ નાનકડા પ્રયાસ થકી બાળકો ઘરે નવરાશના સમયનો સદુપયોગ કરી સર્જનાત્મકતા 
તરફ વળે અને આનદંમા ં રહ ે તેવી અપેક્ષા સહ આ પ્રવશૃત્તને પ્રાધાન્દ્ય આપી લોકડાઉનનો સકારાત્મક 

ઉપયોગ કરીને કોરોનાના ડરથી બાળકો મકુ્ત બને તેવી અભ્યથયના રહલેી છે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- કાગળમાથંી રમકડા, ફલો અને તોરિ બનાવવાની કામગીરીની 
પ્રેરિા સ્વય ં સ્ફુરરત હોઈ ગત વષયના lockdown ના સમયગાળામા ંમહત્તમ પ્રવશૃત્ત કરીને બાળકો સધુી 
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પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. કાગળકામની પ્રવશૃત્તની પ્રેરિામા ં ઉદ્દીપક તરીકે ડાયટ-ઈડર અને 
YouTube નો ફાળો મને સાપંડેલ છે. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- રંગીન કાગળના ંફલો, તોરિ અને રમકડા.ં 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- રંગીન કાગળમાથંી બનાવેલ રમકડા, ફલો અને તોરિ વગેરેનો લાભ 

બાળકો, શશક્ષકો, વાલીઓ અને આમ જનતા સધુી પહોંચાડેલ છે. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

૧. બાળકો રંગોથી પરરણચત થાય. 

૨. બાળકો શવશવધ આકારોને ઓળખ.ે 

૩. બાળકો કાગળ કાપતા ંઅને વાળતા ંશીખ.ે 

૪. બાળકોની સર્જનશસ્ક્તનો શવકાસ થાય. 

૫. બાળકોનુ ંધ્યાન કેષ્ન્દ્રત થાય. 

૬. બાળકોમા ંચોકસાઈ અને ચીવટતાનો ગિુ શવકસે. 
૭. બાળકો સખં્યાજ્ઞાન શીખ.ે 

૮. બાળકોમા ંપયાયવરિ પ્રેમ જાગ.ે 

૯. બાળકો નવરાશના ંસમયનો સદુપયોગ કરે. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 800 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- COVID-19 ની 
મહામારીથી માચય 2020થી પ્રત્યક્ષ શશક્ષિ કાયય બધં હત ુ ં ત્યારે અમોએ ધોરિ ૩ થી ૮ ના બાળકોના 
whatsapp ગપૃ બનાવેલ હતા જેમા ં અમ ે શાળાના બાળકોન ે માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સના માધ્યમથી જોડીન ે

ઓનલાઇન શશક્ષિની સાથે આ કાગળ કામની પ્રવશૃત્તને સાકંળી લઇ બાળકો રંગો,આકારો ફલોને ઓળખી 
તથા પયાયવરિના અભ્યાસ સાથે અનબુધં કેળવે તેમજ આવા ફલો,તોરિ અને રમકડા ં જાત ે બનાવી 
નવસર્જન કરે. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- રંગીન કાગળ માથંી ફલો, તોરિ અને રમકડા ં બનાવવાની સાથે કુદરતી 
દૃશ્યના ણચત્રો તથા કોરોના મહામારીના ણચત્રો બનાવવાની કામગીરી કરેલ તથા કાગળમાથંી બનાવલે 

અને તાલકુા અને જજલ્લા કક્ષાના રમકડા ંમેળામા ંભાગ લીધેલ. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- રંગીન કાગળમાથંી બનાવેલા ફલો, તોરિ અને રમકડા ં ધોરિ 3 થી 5ના ં
બાળકોન ેમાઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સના ંમાધ્યમથી પહોંચાડી અભ્યાસ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- 
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હોમ લશનિંગ માટે શાળાના શશક્ષકો દ્વારા ધોરિવાર શવદ્યાથીઓના વાલીઓના મોબાઈલ નબંર મેળવીને 
ટેણલફોન કરીને સમજાવવામા ંઆવ્યા હતા તથા ડીડી ણગરનાર પર આવતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમોની જાિકારી 
આપી સમયસર કાયયક્રમો જોવા માટે જાગતૃ કરવામા ંઆવ્યા હતા. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી અને તેના પ્રશ્નપત્રો રૂબરૂ બાળકો સધુી પહોંચાડયા તથા જરૂરી માગયદશયન 

ફોન દ્વારા આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકામા ંબાળક જાતે પ્રવશૃત્ત કરે તે માટે વાલીને પ્રોત્સારહત કયાય 
અને જ્યા ંજરૂર પડ ેત્યા ંફોન અને રૂબરૂ સપંકય  દ્વારા માગયદશયન આપર્ુ.ં 

વગયદપયિ:- વાલીઓ અને મોટા ભાઈ બહનેના સહયોગ દ્વારા વગયદપયિનુ ંકાયય પિૂય કરાવ્ર્ુ.ં 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- Whatsapp દ્વારા આ કાયયક્રમની લીંક મોકલી આપવામા ંઆવતી 
હતી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- SSA ની વેબસાઈટ પર આપવામા ં
આવતુ ંસાપતારહક આયોજન શવદ્યાથીઓને અવાર નવાર whatsapp દ્વારા પહોંચાડવામા ંઆવતુ ંહત ુ ં

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક 

કાયયક્રમોની જાિકારી શવદ્યાથીઓને whatsapp તથા ટેણલફોન દ્વારા આપવામા ં આવતી હતી તેમજ હાડય 
કોપી સ્વરૂપે પિ આપવામા ંઆવી હતી 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- દર શશનવારે મોટાભાગના બાળકો અથે whatsapp 

test માટે મહત્તમ પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- ધોરિ ૩ 

થી ૮ ના બાળકો માટે વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ લેવામા ંઆવેલ. 

શેરીવગય/ફણળયા શશક્ષિ:- જૂથ બનાવી શશક્ષકો દ્વારા માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- બાળકોના નબંર મેળવી તેમનુ ંગપૃ બનાવ્ર્ુ.ં 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપ દ્વારા શશક્ષકે શૈક્ષણિક ગિુવત્તા વધારવા માટે શૈક્ષણિક તાલીમ લીધી છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- જે બાળકો વચ્ર્ુયઅલ 

ક્લાસમા ં જોડાતા તેમને ઓનલાઇન ગહૃકાયય અને બાકીના બાળકોન ે રૂબરૂ મલુાકાત વખત ે ગહૃકાયય 
આપવામા ંઆવતુ.ં 
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શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- કૃષ્ટ્િ સેવા સમાજવાડી ખાતે બાળકો ભિવા 
આવતા અન ેગામના ર્વુાનો ખબૂ સારો સહકાર આપતા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત લઇ માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો પરોક્ષ રીતે જોઈને ફલો,તોરિ અને રમકડા ં બનાવતા શીખ ે છે. 

 

 

ક્રમ:- 46 પટેલ ભાશિનકુમાર િયાંશતભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- ધી ફે્રન્દ્્ઝ હાઈસ્કૂલ,સલાલ 

ડાયસ કોડ:- 24050805003 

ક્લસ્ટર:- સલાલ 

તાલકુો:- પ્રાશંતજ 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 9 થી 12 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 247 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 224 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 23     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 238 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 9 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પટેલ ભાશવનકુમાર જયશંતભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428135315 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પચંાલ હસમખુભાઇ દલસખુભાઇ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9898533263 

પ્રસ્તાવના:- 
Lockdown ના સમયમા ં ગામલોકોની મદદ લઇ શ્રેષ્ટ્ઠ શશક્ષિ કાયય કરવાનો પ્રયત્ન કયો. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- આ કામ માટેની પ્રેરિા મને શવદ્યાથી પાસેથી અને ઓનલાઈન 

શવડીયોથી મળી. જેટલા પિ ઓનલાઈન શવડીયો મારા ધ્યાન પર આવ્યા તે બધામા ંમોટાભાગે એશનમેશન 
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અને પીકચર જ હતા. પાઠયપસુ્તક તો ક્યાયં જોવા જ ન મળ્ર્ુ.ં એ અરસામા ંએક શવદ્યાથીએ એ મને પછૂયુ ં
કે, 'સાહબે પાઠયપસુ્તક ક્યારે ભિવાનુ?ં' અને એ શવદ્યાથીના એ સવાલ ેમને આ કામ માટે પ્રેયો. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- ચાલો પાઠયપસુ્તક ભિીએ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 9 અને ધોરિ 10 ના શવદ્યાથીઓ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

(1) શવદ્યાથીઓ ઓનલાઈન શશક્ષિમા ંપાઠયપસુ્તકથી શવમખુ ન થાય. 

(2) શશક્ષક પાઠયપસુ્તકથી શવમખુ ન થાય 

(3) પાઠયપસુ્તકનુ ંમહત્વ જળવાઈ રહ.ે 

(4) શવદ્યાથીની પાઠયપસુ્તકમા ંરસ અને રુણચ જળવાઈ રહ ે

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  106 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- માઈક્રોસોફ્ટ 

ટીમ્સને ઓનલાઈન શશક્ષિનુ ંપલેટફોમય બનાવવા માટે શશક્ષકો અને શવદ્યાથીઓન ેઆ ટેકનૉલોજી અંગેનુ ં
ટેકશનકલ જ્ઞાન મળી રહ ેતે માટે 'TechParv' YouTube ચેનલ બનાવી. જેમા ંમાઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સન ેલગતા 
શવડીયોનુ ં શનદશયન કર્ુું. જેમા ં શશક્ષકો અને શવદ્યાથી શમત્રોનો ખબૂ સારો સહકાર મળ્યો. એમના પ્રશ્નો હલ 

કરવાનો મોકો મળ્યો.  'StudyParv' શૈક્ષણિક ચેનલ દ્વારા ધોરિ 9 અને ધોરિ 10 ના શવદ્યાથીઓને શવજ્ઞાન 

શવષયનુ ંપાઠયપસુ્તક ભિાવવાનો મોકો લીધો. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શવદ્યાથીઓના ઘરે જઈને ઓનલાઈન શશક્ષિ માટે શુ ં જરૂરી છે? કેવી રીત ે

ઓનલાઈન જોડાશો? અસાઇમેન્દ્ટ કેવી રીતે સબશમટ કરશો? ઓનલાઇન હોમવકય  કેવી રીતે બતાવશો? 

ણલન્દ્ક કેવી રીતે ઓપન થાય? ઓનલાઈન પ્રશ્ન કેવી રીતે પછૂી શકાય વગેરે જેવા શૈક્ષણિક અને ટેકશનકલ 

પ્રશ્નોનુ ંસમાધાન. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- મારા 'ચાલો પાઠયપસુ્તક ભિીએ' કાયયક્રમને કાયાયસ્ન્દ્વત કરવા 'StudyParv' 

નામની YouTube ચેનલ અને ઓનલાઇન શશક્ષિના પલેટફોમય તરીકે માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ ને લગતી 
ટેકશનકલ મારહતી માટે 'TechParv' નામની YouTube ચેનલ બનાવી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- Whatsapp અને teams નો ઉપયોગ કયો. 

એકમ કસોટી: સમય મયાયદામા ંએકમ કસોટી લીધી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- દરેક બાળક કાયયક્રમ જોઇ શકે તેવુ ંઆયોજન કરી 
ઉપચારાત્મક કાયય કર્ુું. 
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વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- શૈક્ષણિક 

મદુ્દા પ્રમાિ ેશવડીયો મોકલી શશક્ષિકાયય કરાવ્ર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- મેં મારી પોતાની 
YouTube ચેનલ "StudyParv" બનાવી. મેં જોર્ુ ંકે YouTube પર આવતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમમા ંપાઠયપસુ્તક 

કોઈ ભિાવતુ ંનથી, જો શવદ્યાથીઓ પાઠયપસુ્તકથી શવમખુ થઈ જાય તો એ એમના શશક્ષિ માટે સારંુ નથી. 
આથી મે મારી YouTube ચેનલમા ંમાત્ર પાઠયપસુ્તકનો ઉપયોગ કરીને શવદ્યાથીઓન ેભિાવવાનો પ્રયત્ન 

કયો. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- વોટ્સએપનો ઉપયોગ શવદ્યાથીઓના ધોરિ વાઇઝ ગપૃ બનાવીને 
માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સની ણલન્દ્ક મોકલવા. અભ્યાસને લગતા અન્દ્ય શવરડયો, પરૂક સારહત્ય, વાચન સામગ્રીને 
શવદ્યાથીઓ સધુી પહોચાડવા. એકમ કસોટીના પપેર પહોચાડવા. જાત ે બનાવેલ શવડીયો અને પરૂક 

સારહત્ય શવતરિ. 

રદક્ષા એપ:- DIKSHA એપ્પલકેશનમા ંમેં ધોરિ-9 અને ધોરિ -10ના શવજ્ઞાન શવષયના શવડીયો લેસન 

રેકોડય કરાવ્યા. જેમા ં શવશવધ પ્રવશૃતઓ સમજાવી અન ે શવદ્યાથીઓને સમજાવ્ર્ુ ંકે કેવી રીતે QR code સ્કેન 

કરીને એ પ્રવશૃત્ત કે લેસન જોઈ શકાય. ઉપરાતં DIKSHA એપનો ઉપયોગ કરીને જે તે શવષયના પ્રકરિના 
શવડીયો અન ેસારહત્ય કેવી રીતે access કરવુ ંતે સમજાવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- શવદ્યાથીઓને હોમવકય  
માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ પર લેવામા ં આવતા વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસના અંતે આપવામા ં આવતુ.ં એ શસવાય 

શવદ્યાથીઓને હોમવકય  અન ેવધારાની તૈયારી માટે ટાઈમ ટેબલ બનાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ ંજે મજુબ પ્રત્યેક 

શશક્ષક પોતાન ેફાળવેલ વારમા ંશવદ્યાથીઓને હોમવકય  આપતા.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે હુ ં મેં બનાવેલી StudyParv YouTube ચેનલ પર માત્ર પાઠયપસુ્તક જ 

ભિાવવાનો પ્રયોગ કયો. જે શવદ્યાથીઓને ખબૂ પસદં આવ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- હા, જેમની પાસે ટેકશનકલ ઉપકરિ ઉપલબ્ધ નહોતા એવા શવદ્યાથીઓને શશક્ષકો 
દ્વારા જાત ેસારહત્ય લખીને એની શપ્રન્દ્ટ લઈન ેશવદ્યાથીઓના ઘર સધુી પહોચડવામા ંઆવી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંવધ ુબાળક જોડાય તેવા પ્રયત્નો કયાય. 
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બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- શવડીયો પોસ્ટ કયાય પછી બાળકો સાથે ટેણલફોશનક ચચાય દ્વારા અને શાળા પાઠયપસુ્તક 

મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ધોરિ-9 અને ધોરિ-10 ના પસુ્તક 'નમનૂારૂપ પ્રશ્નો'ની નકલ 

શવદ્યાથીઓને આપીને મલૂ્યાકંન થર્ુ.ં ઉપરાતં એકમ કસોટી પિ મલૂ્યાકંન માટે આધારભતૂ બની રહી. 

પરરિામ/તારિ:- ઓનલાઇન શશક્ષિથી બાળકો પરરણચત થયા. 

     

 

ક્રમ:- 47 ર્ોસ્િામી ર્ોપાલર્ીરી રમણર્ીરી 

 

શાળાનુ ંનામ:- કઠવાવડી વસાહત પ્રા.શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050203802 

ક્લસ્ટર:- કઠવાવડી વસાહત 

તાલકુો:- શવજયનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 179 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 58 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 65     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 71 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 21 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ગોસ્વામી ગોપાલગીરી રમિગીરી 
શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9409636576 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- જીતેશકુમાર રમિલાલ શાહ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428964312 

પ્રસ્તાવના:- 
કોરોના સમયમા ંશાળાએ શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રયત્ન કયો. 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 
સરકારશ્રીના કાયયક્રમ થકી તેમજ સ્વય ંસ્ફુરીત શવચાર થકી શશક્ષિ આપવાની પ્રેરિા. બાળકો શશક્ષિથી 
વણંચત ન રહ ેતે માટેની પ્રરેિા માટેનો સકંલ્પ. બાળકોની શશક્ષિની પ્રગશત સતત અને શનરંતર રહ ેતે માટે 

સ્વય ંસ્ફુરીત શવચાર. 
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કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- કોરોના મહામારીના સાપં્રત સમયમા ંશશક્ષિનુ ંમહત્વ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વગય અને વાલી 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:-  

1. કોરોના મહામારીના સાપં્રત સમયમા ંદરેક બાળકો શશક્ષિ મેળવતા જ થાય.  

2. બાળકો શશક્ષિથી વણંચત ન રહ.ે  

3. બાળકો વાચંન,લેખન અને ગિન કરતા થાય. 

4. બાળકોના આત્મશવશ્વાસમા ંવધારો થાય.  

5. વાલીઓ અને બાળકો શશક્ષિનુ ંમહત્વ સમજતા થાય.  

6. બાળકોમા ંજીવન કૌશલ્યનો શવકાસ થાય.  

7. બાળકો અને વાલીઓ આરોગ્યની જાિકારી મેળવ.ે  

8. શાળા બધં છે, શશક્ષિ નરહ એ સતૂ્ર સાથયક નીવડે. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 105 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 
1. હોમ લશનિંગ અંતગયત કામગીરી. 
2. ઘરે શીખીએ બકુનુ ંશવતરિ અને પરત લેવાની કામગીરી. 
3. એકમ કસોટી બકુ નુ ંદર મરહન ેશવતરિ અને પરત લેવાની કામગીરી. 
4. શેરી શશક્ષિ કાયયક્રમ(શેરી અને ટુકડી મજુબ). 

5. બાળકોન ેમધ્યાહન ભોજન યોજનાનુ ંઅનાજ શવતરિની કામગીરી. 
6. ડી.ડી.ણગરનાર ચેનલ પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમોનુ ંશનદશયન. 

7. ગજુરાત વચ્ર્ુયઅલ શાળા અંતગયત બાળકોન ેગપૃના માધ્યમથી મોકલાવેલ ણલિંક. 

8. MICROSOFT TEAMS એપના માધ્યમથી વચ્ર્ુયઅલ કલાસરૂમની કામગીરી. 
9. NMMS પરીક્ષા માટેની કામગીરી. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- સરકારના માગયદશયન પ્રમાિ ેકામગીરી કરી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- કોરોના મહામારીને કારિ ે શાળા બધં હોવાથી બાળકો શશક્ષિથી વણંચત 

હતા.શશક્ષક શમત્રો દ્વારા હોમ લશનિંગ માટે આયોજન કરી બાળકોના ઘરે વ્યસ્ક્તગત સપંકય  કરી હોમ લશનિંગ 

અંતગયત જરૂરી માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ંવાલીઓ અને બાળકોના મોટા ભાઈ બહનેને પિ બાળક ઘરે 

વાચંન અન ેલેખન કરે એવુ ંકહવેામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- વાલીઓની મદદથી એકમ કસોટી યોજવામા ંઆવી. 
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ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા ફણળયા દીઠ બાળકોના ઘરે વાલી સપંકય  કરી પહોંચાડવામા ં
આવી એસ.એમ.સી. શમત્રો અને સ્ટાફ શમત્રોનો સહયોગ મેળવ્યો હતો .ત્યારબાદ ફોન સપંકય  દ્વારા બીજા 

રદવસે રૂબરૂ બાળકના ઘરે જઈને લખાઈ ગયેલી બકુ પરત લેવામા ંઆવતી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- જે બાળકો પાસે રડજજટલ મોબાઈલ હતો એવા બાળકોન ે

whatsapp ગપૃના ં માધ્યમથી લીંક મોકલવામા ં આવતી. બાળકોન ે પિ સપંકય  કરી પરરવારનો મારો 
સલામત અન ે હૂફંાળો કાયયક્રમ શનહાળવા કહવેામા ં આવતુ ં હત ુ.ંઅમકુ બાળકો તે પ્રવશૃત્તઓ જોઈન ે જાત ે

પ્રવશૃત્ત કરવા લાગ્યા. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- Whatsapp ગપૃના માધ્યમથી ણલિંક દ્વારા 
બાળકોન ેમોકલવામા ંઆવ્ર્.ુ 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર ચેનલ પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક 

કાયયક્રમોનુ ંસમયપત્રક જે બાળકો જોડ ે રડજજટલ મોબાઈલ હતો તેમને whatsapp ગપૃ દ્વારા જાિ કરવામા ં
આવી અન ેબીજા બાળકોન ેશાળામાથંી સમયપત્રકની શપ્રન્દ્ટ કરીને પહોંચાડવામા ંઆવી. ડીડી ણગરનાર 

ચેનલ પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમ બાળકો જોવા લાગ્યા અને ચોપડામા ં નોંધ પિ કરવા લાગ્યા. 
વાલીઓને પિ બાળકો દરરોજ ટીવી પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો શનહાળે તેવુ ં જિાવવામા ં
આવ્ર્.ુ જે બાળકોના ઘરે ટીવી નહોતી તેમને બાજુના ઘરે જઈને ટીવી જોવા શશક્ષકો દ્વારા ધોરિ પ્રમાિ ે

ફોન સપંકય  કરી શવષય મજુબ કાયયક્રમની જાિ પિ કરવામા ંઆવતી હતી. બાળકોન ેટીવી જોતા ફોટા પિ 

whatsapp ગપૃમા ંમકેૂ તેવુ ંજિાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- જે 

બાળકો પાસ ેમોબાઇલ હતા તેમને વચ્ર્ુયઅલ વગયથી શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- છ ટુકડી બનાવી કામગીરી કરી. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શાળાની કોઈ 

YouTube ચેનલ નથી.પિ YouTube પર આવતા શશક્ષિના પાઠ બાળકોને કેવી રીત ે શનહાળવા તે 

બતાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ંમારા દ્વારા બાળકોના ઘરે હોમ લશનિંગ માટે સપંકય  કરતા ંYouTube ના શૈક્ષણિક શવરડઓ 

બતાવવામા ંઆવ્યા. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- શવદ્યાથીઓના ંWhatsapp પર ધોરિ પ્રમાિે ગપૃ બનાવવામા ંઆવ્યા 
હતા.ત્યારબાદ Microsoft teamsના શવદ્યાથીઓનુ ં ગપૃ તેમજ Nmms પરીક્ષા આપનાર બાળકોનુ ં ગપૃ 

બનાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ંજેમા ંબાળકોને શશક્ષિની વાતો અને શૈક્ષણિક શવડીઓ મકુવામા ંઆવતા હતા. 

રદક્ષા એપ:- વ્યસ્ક્તગત તાલીમ લઈ તેનો ઉપયોગ 
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શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ેસફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- શેરી શશક્ષિમા ંશવશશષ્ટ્ટ 

બાળકોના સહકારથી ગહૃકાયય ચકાસવામા ં આવતુ ં હત ુ.ંજેથી બાળકો દરરોજ ગહૃકાયય કરવા લાગ્યા 
ત્યારબાદ વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસમા ંઅપાત ુ ંગહૃકાયય અમકુ રદવસ ેબાળકોના ઘરે જઈને તેની ચકાસિી કરવામા ં
આવતી હતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
અંગ્રેજી શવષયમા ં શવદ્યાથીઓના ં વાચંન શવકાસ માટે YouTube પર આવતા શૈક્ષણિક પાઠ બતાવવામા ં
આવતા.અન ે મારા દ્વારા મહાવરો કરીને વાચંન કરાવવામા ં આવ્ર્ુ.ંતેથી શવદ્યાથીઓમા ં વાચંન ટેવનો 
શવકાસ થયો.ત્યારબાદ બાળકો પિ ઘરે જઈને YouTube ચેનલ પર પાઠ શનહાળવા લાગ્યા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- મારા દ્વારા શાળાના smc સભ્યોનુ ંગપૃ બનાવીને 
તેમને કોરોના રોગ અંગનેી જાિકારી અને જાગશૃત તેમજ બાળકોનુ ં ગામમા ં શશક્ષિનુ ં ધ્યાન રાખવાની 
સચૂનાઓ આપવામા ં આવી.અમકુ સમયે smc સભ્યો દ્વારા બાળકોના ઘરે મલુાકાત કરે એવુ ં કહવેામા ં
આવ્ર્ુ.ં 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- 

શશક્ષકો દ્વારા બાળકોના ઘરે રૂબરૂ જઈને હોમ લશનિંગ અપાત ુ ંહત ુ ં .આવા બાળકોને ર્ટુયબુના માધ્યમથી 
પિ શશક્ષિ આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં બાળકોના વાલીઓ અને મોટા ભાઈ બહનેન ેબાળકના શશક્ષિ કાયયની 
જવાબદારી સોપવામા ંઆવી હતી અને ધ્યાન રાખવાનુ ંકહવેામા ંઆવતુ.ં 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:-  
1. રૂબરૂ સપંકય  દ્વારા પછૂપરછ કરીને 
2. મોબાઈલ સપંકય  દ્વારા 
3. શેરી શશક્ષિ કાયયક્રમ દ્વારા 
4. Microsoft teams એપના માધ્યમ દ્વારા 
5. એકમ કસોટી અને ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા દ્વારા મલૂ્યાકંન 

પરરિામ/તારિ:- સતત પ્રયત્નના અંતે સારંુ પરરિામ મળ્ર્ુ.ં 
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ક્રમ:- 48 ભટ્ટ અબ્બાસઅલી હૈદરઅલી 

 

શાળાનુ ંનામ:- કેશરપરુા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050406601 

ક્લસ્ટર:- અરોડા 
તાલકુો:- ઇડર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 15 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 487 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 460 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 27     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 150 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ભટ્ટ અબ્બાસઅલી હૈદરઅલી 
શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9426281960 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- દેસાઇ અંકુર કરસનભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9925309409 

પ્રસ્તાવના:- કોશવડ 2019 ના કારિ ેશાળા પ્રત્યક્ષ શશક્ષિ બધં હત ુ.ં પરંત ુશેરી ક્લાસ ચોક્કસ ગાઈડલાઈન 

મજુબ શરૂ હતા. ધોરિ 8 ના બાળકોની nmms પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ શરુ 

કરવામા આવ્ર્.ુ 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- બાળકોની પરીક્ષાની તૈયારી કરવાનો ઉત્સાહ વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ 

માટે પ્રેરિારૂપ બની . 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- બાળકો ધોરિ 8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો nmms પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકે. વાલીઓને માગયદશયન અને 
બાળકોન ેઓનલાઇન પરીક્ષા મોક ટેસ્ટ નુ ંઆયોજન . 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 12 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમય ે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સરકારની 
ગાઈડલાઈન મજુબ પ્રત્યક્ષ શાળા શશક્ષિ બધં હત ુ ંપરંત ુશેરી ક્લાસમા ંમયાયરદત સખં્યામા ંઅને કોરોનાની 
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ગાઈડલાઈન મજુબ સોશશયલ distance જાળવી બાળકોના ંશેરી ક્લાસ શરૂ કરવામા ંઆવ્યા જેમા ંધોરિ 8 

ના બાળકો માટે એન NMMS પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે વ્યસ્ક્તગત ક્લાસ ગોઠવવામા ંઆવ્યા. જેમા ં
શશક્ષક દ્વારા શનયશમત દરરોજ પરીક્ષા આપવા માગંતા બાળકોન ેવ્યસ્ક્તગત માગયદશયન અને અભ્યાસક્રમ 

મજુબ તૈયારી કરાવવામા ંઆવી. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- શાળામા ં શશક્ષકની દરરોજ હાજરી આપવામા ંઆવી અને શ્રી ક્લાસ લેવામા ં
આવ્યા જેમા ંવ્યસ્ક્તગત રીતે બાળકોન ેતૈયારીનુ ંઆયોજન મટીરીયલ અને સદંભય સારહત્ય પરંુૂ પાડવામા ં
આવ્ર્ુ ંઅન ેસતત વાલી સપંકય  દ્વારા બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવામા ંઆવ્યો. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- 

NMMS પરીક્ષાના અગાઉના બે મરહના દરશમયાન ધોરિ આઠના બાર બાળકોને શનયશમત વ્યસ્ક્તગત 

રીતે કોચીંગ આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને બાળકોન ેસદંભય સારહત્ય અને ટેસ્ટ લઇ તૈયારી કરવામા ંઆવી. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:-  Zoom એપ વડે લોકડાઉન શરૂ થયે અમારી શાળામા ં શશક્ષિ કાયય શરૂ કરી 
દેવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં હોમ લશનિંગ અંતગયત દીક્ષા એપ, માઈક્રોસોફ્ટ રટમ, વોટ્સએપ, ટેણલગ્રામ અન ેટેણલફોન 

સપંકય  વડ,ે જરૂર સમયે રૂબરૂ સપંકય  કરી બાળકોન ે શશક્ષિ કાયય કરાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં વાલીઓને માગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- બાળકોન ેદરેકના ઘરે અને પાડોશીની મદદ લઈ એકમ કસોટી પહોંચાડવામા ંઆવી. એજ 

રીતે પાટય  પિ લીધી. જેમા ંગામના દુકાનદારો અન ે વ્યસ્ક્તઓનો સહયોગ પિ લીધો. જરૂર જિાય એ 

જગ્યાએ બાળકોન ેહાડય કોપી આપવામા ંઆવી. જવાબવહીની પિ ઇ - કોપી મોકલવામા ંઆવી 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- એકમ કસોટીની જેમ ઘરે શીખીએ પિ આપવામા ંઆવી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ ણલન્દ્ક દરરોજ દરેક વગય શશક્ષક દ્વારા બાળકોના ગ્રપુમા ં
મોકલવામા ંઆવી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- બાળકોની પ્રવશૃત્તઓ શશક્ષક વડ ે ફોટો 
મગંાવવામા ંઆવતા અને પ્રોત્સાહન આપવામા ંઆવતુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- કાયયક્રમો અને સમયપત્રક બાળકો સધુી આપવામા ં
આવતુ.ં અને યોગ્ય ફીડબેક પિ લેવામા ંઆવતો હતો. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- બાળકોન ેઆ ટેસ્ટ આપવા પ્રોત્સાહન આપવામા ં
આવતુ.ં મોટાભાગના બાળકો જોડતા હતા. 
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વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- શશક્ષકો 
વડે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ એપ વડ ે શનયશમત ક્લાસ લેવામા ં આવતા હતા અન ે તેની ણલન્દ્ક બાળકો સધુી 
આપવામા ંઆવતી હતી. તમામ શશક્ષકો આ ક્લાસ લેતા હતા . 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- જ્યારથી શરૂ થયા ત્યારથી તમામ શશક્ષકો દ્વારા ચાલ ુકરવામા ંઆવ્યા. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શશક્ષકની ચેનલ વડે 
પેરેંરટિંગ બાબત ેમારહતગાર કરવામા ંઆવ્યા 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- વોટ્સએપનો ઉપયોગ સતત કરવામા ં આવ્યો અને બાળકો અને 
વાલીઓથી જોડાયેલા રહ્યા. 

રદક્ષા એપ:- બાળકોના વાલીઓના મોબાઇલમા ંઆ એપ ડાઉનલોડ કરાવવામા ંઆવી હતી અને બાળકોને 
શવરડયોની ણલન્દ્ક અને પસુ્તકો માથંી કેવી રીતે શવડીયો જોવો તે શીખવાડવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- પ્રશ્નોતરી, કોયડા,જાિવા જેવુ ંશશક્ષકો વડ ેમકૂવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ર્ટૂયબૂની ણલન્દ્ક મોકલવામા ંઆવતી, ગહૃકાયય મોકલવામા ંઆવતુ.ં 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- બાળકોનુ ંમૌણખક, લેણખત અને વોટ્સએપના માધ્યમથી મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- આ રીત ે વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિકાયય દ્વારા બાળકોને પરીક્ષા માટે તૈયાર કરવામા ં આવ્યા 
જેથી બાળકોમા ંખબૂ જ સારંુ પરરિામ મળ્ર્ુ ંઅને ખબૂ જ સારી રીત ેપરીક્ષા આપી શક્યા. 
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ક્રમ:- 49 ડૉ. મશનિકુમાર રમણલાલ પાંડયા 
શાળાનુ ંનામ:- જૈનાચાયય આનદંઘનસરૂર શવદ્યાલય 

ડાયસ કોડ:- 24050712708 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- શહરેી 
શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 12 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 65 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 1750 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 1700 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 50     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 1650 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 100 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ડૉ. મશનષકુમાર રમિલાલ પડંયા 
શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 8980831895 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પ્રકાશભાઈ પી પટેલ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9427491788 

પ્રસ્તાવના:- 

મારા શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ માટે મેં મારા સ્માટયફોન દ્વારા ધોરિ-૧૧ અને ૧૨ના રસાયિ શવજ્ઞાનના શવડીયો 
બનાવવાની શરૂઆત કરી અને YouTube પર ચેનલ બનાવી upload કયાય. જેની રકમ શાળાના 
શવદ્યાથીઓના ઉત્કષય માટે સમશપિત કરી મારા શવડીયોની નોંધ સમગ્ર મીરડયાએ લીધી. શવશવધ ટીવી ન્દ્ર્ઝૂ 

ચેનલમા ંતથા નવગજુરાત સામશયકમા ંસ્ટોરી પ્રસારરત થઈ તેનુ ંમારી શાળાન ેગૌરવ મળ્ર્ુ.ં 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- હુ ંશશક્ષિથી વણંચત રહલેા શવદ્યાથીઓન ેકેવી રીતે મદદરૂપ થઇ 

શકંુ?' એ બાબત ેમને પ્રેરિા આપી. 

કરેલ પ્રયાસનુ ં શીષયક:- ઓનલાઇન શશક્ષિ દ્વારા સમગ્ર ગજુરાતના શવદ્યાથીઓન ે રસાયિ શવજ્ઞાનનો 
અભ્યાસ કરાવવો. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ-11 અને 12 તેમજ ધોરિ 6, 7, 8, 9 અને 10 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- વૈશશ્વક મહામારીમા ં શવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા શશક્ષિ મેળવ,ે શવદ્યાથીઓ 

શશક્ષિથી વણંચત ન રહ ેતમેજ શવદ્યાથીઓ ઓનલાઇન શશક્ષિથી પ્રોત્સારહત થાય. આ ઉપરાતં શવદ્યાથીઓ 

online લેક્ચર મારફતે શશક્ષિ મેળવી સ્વપ્રયત્ન ેશવષયવસ્તનુી નોટ બનાવે. 
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કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 7300 શવદ્યાથીઓ 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવલે કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- શવદ્યાથીઓન ે

પ્રકરિમાથંી એક ચોક્કસ મદુ્દાનો શવડીયો બનાવીને મોકલવો તે અંતગયત શવદ્યાથીઓ સ્વપ્રયત્ન ે

સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉકેલ મેળવે. ર્ટુયબુ પર મકૂવામા ંઆવેલ શવડીયો અંતગયત પ્રશ્નો તૈયાર કરવા અને 
તેના જવાબો whatsapp પર મગંાવવા. શવદ્યાથીઓનો ટેણલફોશનક સપંકય  કરવો. હોમ લશનિંગ અંતગયત 

સમયપત્રક મોકલવુ.ં 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ધોરિ ૧૧ અને ૧૨મા ં રસાયિ શવજ્ઞાનના ં બેણઝક મદુ્દાઓ જે ધોરિ-9 અને 
10ના અભ્યાસક્રમમા ં આવ ે છે તેના શવડીયો બનાવીને સમગ્ર ગજુરાતમા ં મોકલવા. સમગ્ર શશક્ષા 
ગાધંીનગર દ્વારા મને ધોરિ 12 ના અભ્યાસક્રમ માટે વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમ શીખવા માટે બોલાવવામા ં
આવ્યો ત્યા ંસતત એક માસ સધુી કાયય કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- શવદ્યાથીઓના whatsapp ગ્રપુ બનાવી શનયશમત કાયય કરવુ ંતેમજ અવાર નવાર 

ફોન કરી વાતચીત કરવી- તે રીતે સુદંર કાયય થર્ુ.ં YouTube ચેનલનુ ંનામ - ડો.મનીષ પડંયા tutorial 

બેણઝક કેમેસ્રી, સબ્સ્ક્રાઇબર-7300, વ્ર્ઝૂ-380809, watch time- 1844280 શમશનટસ.. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- 

હોમ લશનિંગ અંતગયત જે સમયપત્રક આવે તે આચાયયશ્રી મારફત તેમજ વગય શશક્ષકો દ્વારા પ્રત્યેક 

શવદ્યાથીઓના વોટ્સએપ ગ્રપુ દ્વારા સતત મોકલવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં તે ઉપરાતં આ ગ્રપુની અંદર ઓરડયો 
મેસેજ આપીન ેપિ શવદ્યાથીઓને સતત કરવામા ંઆવતા હતા. વાલીને ટેણલફોશનક સપંકય  કરીન ે શવદ્યાથી 
કેટલા સમય સધુી હોમ લશનિંગ કરે છે તે અંગેની નોંધ પિ કરવામા ંઆવતી હતી. શવદ્યાથીઓને જે ગહૃકાયય 
આપવામા ં આવે તેનુ ં વોટ્સએપ માધ્યમ દ્વારા અવલોકન કરવામા ં આવતુ ં હત ુ.ં આ પ્રમાિ ે સતત 

શવદ્યાથીઓ અને વાલીઓના સપંકયમા ંસમગ્ર સ્ટાફ પરરવાર રહતેો હતો. 

એકમ કસોટી:- 

 હુ ંધોરિ 11 અને 12 મા રસાયિ શવજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરાવુ ંછ.ં બોડયના આયોજન મજુબ તારીખ વાર 

જ્યારે એકમ કસોટી વોટ્સએપ ઉપર આવે ત્યારે અમે આ કસોટી શવદ્યાથીઓના ગ્રપુમા ંમોકલતા હતા. 
શવદ્યાથીઓને આ એકમ કસોટી લખવા માટે ત્રિથી ચાર રદવસ આપવામા ંઆવતા હતા. તે ઉપરાતં વાલી 
સાથે ટેલીફોનીક સપંકય  કરીને શવદ્યાથી, વાલીની હાજરીમા ંએકમ કસોટી લખે તેવો આગ્રહ રાખતા હતા. 
એકમ કસોટી લખ્યા પછી શવદ્યાથીઓને શાળાએ બોલાવતા ન હતા પરંત ુવાલી પોતે આ એકમ કસોટી 
આપવા માટે શાળામા ંઆવતા હતા. એકમ કસોટી આપવા માટે અમે શાળા બહાર ચોક્કસ આયોજન કરેલ 

હત ુ.ં એટલ ેકે ધોરિ પ્રમાિ ેજુદા જુદા પુઠંાના બોક્સ બનાવ્યા હતા. બોક્સમા ંઉપર ધોરિ લખેલ હત ુ ંઅને 
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ધોરિ પ્રમાિ ેવાલી આ બોક્સની અંદર શવદ્યાથીનુ ંપેપર મકૂી જતા હતા. તેમા ંસેવક શમત્રોનુ ંમાગયદશયન 

પિ સારંુ રહ્ુ ંહત ુ.ં આ પેપર બોક્સમા ંઆવ્યા પછી આ બોક્ષ બીજા ચાર રદવસ સધુી બહાર રાખવામા ં
આવતુ ંહત ુ.ં જેના કારિ ેકોઇ વાઈરસ રહ્યો હોય તો દૂર થઈ શકે અને ત્યારબાદ, આ એકમ કસોટી અમ ે

તપાસતા હતા. એટલ ેકે યોગ્ય ગાઈડલાઈન અનસુાર આ કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ કરતા હતા .કોઈ યોગ્ય 

કારિસર વાલી બહારગામ ગયા હોય તો અમે પેપરની રાહ જોતા હતા અન ેજ્યારે વાલી આવે ત્યારે તે 

પેપર સ્વીકારતા હતા. કોઈ શવદ્યાથી અશનયશમત હોય અને એકમ કસોટી ન લખ ેઅને પરત ન મોકલાવ તો 
ફરીથી ફોન કરી તેન ેએકમ કસોટી લખવા માટે ફરજ પાડતા હતા. ત્યારબાદ એકમકસોટીનુ ંમલૂ્યાકંન 

કરી, ગિુપત્રકો બનાવી શાળામા ંજમા કરાવતા હતા. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- સમગ્ર શશક્ષા અણભયાન અંતગયત મેં પિ 

ગાધંીનગર ખાતે એક માસ સધુી ધોરિ 12 ના શવદ્યાથીઓને રસાયિ શવજ્ઞાનનો અભ્યાસક્રમ ચલાવ્યો 
હતો. એસએસએ દ્વારા જે સમયપત્રક આપવામા ંઆવતુ ં તે સમયપત્રક અમે શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચત ુ ં
કરતા.ં શવદ્યાથી અવશ્ય ભાગ લે તેની નોંધ પિ કરતા હતા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- 

સૌપ્રથમ અમારો આ શહરેી શવસ્તાર છે. આથી પ્રત્યેક વાલીના ઘરે ટેણલશવઝન તથા સ્માટયફોન પિ છે. 

પ્રત્યેક શવદ્યાથીને ડીડી ણગરનારમાથંી આવતુ ંસમયપત્રક વોટ્સએપ માધ્યમ દ્વારા મોકલી આપર્ુ.ં સમય 

અનસુાર અન ે શવષય અનસુાર શવદ્યાથીઓને ટેણલફોશનક સપંકય  કરીને શનહાળવાનુ ંઅચકૂ કહવેામા ંઆવતુ.ં 
જે તે શવષયનુ ંકન્દ્ટેન્દ્ટ મળ્યા પછી તેન ેકઈ કઈ બાબતોમા ંતકલીફ પડી તે ટેણલફોશનક સપંકય  કરીને તેમને 

સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. તે ઉપરાતં તમારા શવષયમા ંર્ટુયબુમા ંચનેલ બનાવી છે તેના દ્વારા 
પિ સમજ ન પડેલી બાબતોને હુ ંસમજાવતો રહ્યો હતો. મારી ચેનલમા ંઆજ સધુી 7300 સબસ્ક્રાઈબર છે 

જેમા ંસમગ્ર ગજુરાતના શવદ્યાથીઓ લાભ લઈ રહ્યા છે ગજુરાતના ગામડે-ગામડાના ંશવદ્યાથીઓ પિ મારી 
સાથે જોડાયેલા છે અને આ કામ કરવામા ંહુ ંખબૂ જ ગૌરવ અનભુવુ ંછ.ંટૂંકમા ંઅન્દ્ય માધ્યમ દ્વારા પિ 

શવષયવસ્ત ુ સમજાવવાના મેં અથાગ પ્રયત્નો કરેલા છે. ડીડી ણગરનાર દ્વારા પ્રસારરત થતા કાયયક્રમોમા ં
શવષયવસ્ત ુપર ખબૂ જ ઊંડો ભાર મકૂવામા ંઆવે છે. તેના થકી શવદ્યાથીઓ ખરેખર ખબૂ જ સમજ મેળવીને 
પોતાનો શવષય તૈયાર કરી રહ્યા છે. એટલ ેકે, ડીડી ણગરનાર દ્વારા આવતા તમામ કાયયક્રમો શવદ્યાથીઓ માટે 

અસરકારક રહ્યા છે અને આ અસરકારકતા લાવવા માટે હુ ં શવદ્યાથીઓ અને વાલીઓના સતત સપંકયમા ં
રહ્યો છ.ં જેના કારિ ેતમામ શવદ્યાથીઓ આ ચેનલની અંદર જોડાઈ શકે અન ેવેકેશન દરશમયાન વધમુા ં
વધ ુજ્ઞાન પ્રાપત કરી પોતાના શવષય મજબતૂ કરી શકે. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 

કોરોના મહામારીમા ં વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ માત્રન ે માત્ર એક જ શવકલ્પ છે. સૌપ્રથમ મેં મારા સ્માટયફોનમા ં
Google meet એપ્પલકેશન ડાઉનલોડ કરી અને મારા ગ્રપુના તમામ શવદ્યાથીઓન ેપિ આ એપ્પલકેશન 
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ડાઉનલોડ કરવા માટે સચૂના આપી ત્યાર પછી Google meetમા ંકેવી રીત ેલોગીન થવુ ંતે અંગેની સમજિ 

આપી ત્યારબાદ ગગુલ મીટમા ંમેં તારીખ અને સમય શનશિત કરી તેની લીંક whatsapp દ્વારા શવદ્યાથીઓન ે

જિાવી અને અમારંુ સેશન ચાલ ુથર્ુ ંધોરિ ૧૧ અને ૧૨મા ંમોટાભાગના પ્રકરિનો અભ્યાસ મેં ગગુલ મીટ 

દ્વારા કરાવ્યો. ગગૂલ મીટ દ્વારા ફાયદો એ હતો કે જ્યારે પિ શવદ્યાથીને કોઈ સમજિ ન પડ ેતો તે એ 

આપિને સીધો પ્રશ્ન પછૂી શકે જેના થકી આપિે તેન ે સચોટ માગયદશયન આપી શકાય. આમ, આ 

મહામારીના સમય દરશમયાન Google meet દ્વારા વધમુા ંવધ ુશવદ્યાથીઓને જોડી અને અસરકારક શશક્ષિ 

કાયય કર્ુું. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- કોરોના મહામારીની 
અંદર જ્યારે સમગ્ર ગજુરાતમા ંશૈક્ષણિક કાયય અને શૈક્ષણિક સસં્થાઓ બધં હતી ત્યારે, મારા મનમા ંએવો 
શવચાર આવ્યો કે હુ ં શવદ્યાથીઓ માટે શુ ં મદદ કરી શકંુ?આ સજંોગોમા ં મે YouTube પર મારી શૈક્ષણિક 

ચેનલની શરૂઆત કરી સૌપ્રથમ મેં ધોરિ 11 અને 12ના શવડીયો લેકચર બનાવી અપલોડ કયાય. સમગ્ર 

ગજુરાતના શવદ્યાથીઓનો પ્રશતસાદ ખબૂ સારો મળ્યો મને ખબૂ પ્રોત્સાહન મળ્ર્ુ.ં જેના થકી ધોરિ 9 અને 
10 ના શવડીયો પિ બનાવ્યા સાથે સાથે રસાયિશવજ્ઞાન બેશસક તૈયાર કરાવતા ધોરિ 6 અને 7 એટલ ેકે 

પ્રાથશમક શવભાગના પિ વીરડયો બનાવી શવદ્યાથીઓ માટે રસાયિ શવજ્ઞાનનો પાયાનો અભ્યાસ કરાવ્યો. 

મારી આ ચેનલ નુ ં નામ ડોક્ટર મનીષ પડંયા tutorial બેણઝક કેમેસ્રી છે જેની ણલિંક નીચ ે મજુબ છે:- 
http://www.youtube.com/c/DrManishPandyaTutorialBasicChemistry  

એક વષય દરશમયાન મેં લગભગ ૨૦૦ શવડીયો YouTube ઉપર અપલોડ કરી શવદ્યાથીઓના જ્ઞાનમા ંવધારો 
કયો છે. જેના થકી મને YouTube તરફથી જે પરુસ્કાર મળ્યો તે સમગ્ર રકમ મેં મારી શાળાના 
શવદ્યાથીઓના ઉત્કષય માટે શાળાને સમશપિત કરી જેની નોંધ સમગ્ર મીરડયાએ લીધી અને સમગ્ર ન્દ્ર્ઝૂ 

ચેનલો તથા સમાચાર પત્રોમા,ં સામશયકમા ંમારંુ નામ પ્રચણલત થર્ુ,ં જેના કારિ ેમારી શાળાનુ ંગૌરવ પિ 

વધ્ર્ુ.ં 

આજે પિ હુ ં શનયશમત YouTube ઉપર શવડીયો અપલોડ કરંુ છ.ં ધોરિ 12 રસાયિ શવજ્ઞાનમા ંબોડયની 
પરીક્ષામા ં પછુાવા જેવા પ્રશ્નો તથા ટૂંકા પ્રશ્નોની તૈયારી પિ કરાવુ ં છ.ં જેનો લાભ સમગ્ર ગજુરાતના 
શવદ્યાથીઓ લઇ રહ્યા છે, જેનુ ંમને ગૌરવ છે. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsapp માધ્યમ દ્વારા મેં ગજુરાતના તમામ શવદ્યાથીઓ તેમજ 

અમારી શાળાના શવદ્યાથીઓને પિ જોડયા છે.મેં મારી શાળા માટે અલગ ગ્રપુ બનાવેલુ ં છે. તથા સમગ્ર 

ગજુરાતના શવદ્યાથીઓ માટે બે ગ્રપુ બનાવેલ છે એટલ ેકે YouTube ચેનલ પર કોઈ પ્રશ્નમા ંખબર ન પડે 
તો શવદ્યાથીઓ સીધા ંમારો સપંકય  કરી માગયદશયન સરળતાથી મેળવી શકે. 

રદક્ષા એપ:- સમગ્ર શશક્ષા ગાધંીનગર અંતગયત મેં સપટેમ્બર 2020 મા સતત એક માસ સધુી ધોરિ 12 

શવજ્ઞાન પ્રવાહના રસાયિ શવજ્ઞાનના લેક્ચર ત્યાથંી લાઈવ આપયા હતા. રદક્ષા પોટયલ તથા YouTube પર 

http://www.youtube.com/c/DrManishPandyaTutorialBasicChemistry
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સેવ થયેલા છે.કોઈપિ શવદ્યાથી રદક્ષા એપ પર જઈને ધોરિ 12 ગજુરાતી માધ્યમ અને રસાયિ શવજ્ઞાન 

લખે એટલ ે ત્યાથંી મારા આપેલા લેક્ચર જોઈ શકાય છે. આ વષે ગજુરાત માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યશમક શશક્ષિ બોડય ગાધંીનગર તરફથી ધોરિ 12 રસાયિ શવજ્ઞાનની 2021મા ંઆવનાર પસુ્તકમા ંક્ ુ

આર કોડ બનાવવાની કામગીરી મને સોંપેલ છે જેમા ંપ્રકરિ 10 ના શવરડયો મેં તૈયાર કરી રદક્ષા પોટયલ પર 

અપલોડ કરેલ છે જે આગામી નવા પસુ્તકમા ંક્ ુઆર કોડમા ંજોવા મળશ.ે હાલ બીજા નવા પ્રકરિના 
શવડીયો બનાવવાનુ ંકાયય ચાલ ુછે અને તે પિ નવી બકુમા ંક્ ુઆર કોડમા ંજોવા મળશ.ે 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- સમગ્ર શશક્ષા ગાધંીનગરથી મેં બે online quiz લીધી હતી તેનો રેકોડય સમગ્ર શશક્ષા 
પાસે છે આ દરશમયાન મારી શાળાની શવદ્યાથી જોશી રહતાશંી સમગ્ર ગજુરાતમા ંઆ સ્ક્વઝમા ંસાતમા નબંર 

આવેલ છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- સમગ્ર મહામારીમા ં
ગહૃકાયય આપવા માટે મેં ત્રિ માધ્યમનો ઉપયોગ કયો હતો whatsapp, Google meet અને YouTube 

મારફતે મેં તેમની શસદ્ધદ્ધ મલૂ્યાકંન કરેલ છે. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુસમજાવવા માટે શવજ્ઞાનના ચોક્કસ મોડલનો ઉપયોગ કયો હતો આ મોડલ મેં 
સ્વપ્રયત્ને બનાવેલ હતા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- શહરેી શવસ્તાર હોવાથી માત્ર અને માત્ર શવદ્યાથી 
અને વાલીઓનો સપંકય  કરેલ છે. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- શહરેી શવસ્તાર હોવાથી મોટાભાગે શવદ્યાથીઓ પાસે સ્માટયફોન છે તથા ઘરે 

ટેણલશવઝન પિ છે એટલ ેઅન્દ્ય કોઈ પ્રયત્નની જરૂર પડી નથી. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હોમ લશનિગ કાયયક્રમમા ંમારા મતંવ્ય પ્રમાિ ે હજુ થોડા વધ ુ models દ્વારા 
સમજ આપવામા ંઆવે તો શશક્ષિ વધ ુઅસરકારક બની શકે તેમ છે તેમજ રસાયિ શવજ્ઞાન અને ભૌશતક 

શવજ્ઞાન જેવા શવષયોમા ંપ્રયોગ કરીને જો શશક્ષિ આપવામા ંઆવે તો એ વધ ુઅસરકારક રહશેે એવુ ંમારંુ 

માનવુ ંછે. 
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બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- પ્રશ્નો બનાવીને મકુવામા ં આવતા અને વોટ્સએપ પર તેના જવાબો મગંાવીન ે

મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- YouTube પરના શવડીયો જોવાથી શવદ્યાથીઓની સમજશસ્ક્ત, વાચંનકૌશલ્ય તેમજ 

પ્રશ્નોનુ ં શનરાકરિ લાવવાની શસ્ક્તમા ંવધારો થયો.શવદ્યાથીઓ માટે મહામારીના કારિે રજાઓ હતી પિ 

શાળા ચાલ ુહોય- તેવો અહસેાસ થયો. 

 

 

ક્રમ:- 50 ડૉ.અચગના સખુદેિભાઈ પરુોરહત 

 

શાળાનુ ંનામ:- દેમતી રોજગઢા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24051403003 

ક્લસ્ટર:- દેમતીકાઢા 
તાલકુો:- પોશીના 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 321 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 22 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 282     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 0 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 16 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ડૉ.અચયના સખુદેવભાઈ પરુોરહત 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9824052830 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- ડૉ. અચયના સખુદેવભાઈ પરુોરહત 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9824052830 

પ્રસ્તાવના:- 
Covid-19ની મહામારીએ સમગ્ર શવશ્વમા ંજીવન જીવવાની તરાહોને બદલી નાખી તો તેમાથંી શશક્ષિ જગત 

કઈ રીત ેબાકાત રહી શકે. છેલ્લા એક વષયથી સરકારશ્રીના અથાગ પ્રયત્નોથી કંઈક નવા આયામો શશક્ષિ 

જગતમા ંજન્દ્મ્યા છે. જેમા ંમહત્વનુ ંઅને ખબૂ જ અસરકારક માધ્યમ રહ્ુ ંછે ઓનલાઈન શશક્ષિ તથા તેના 
શવશવધ પ્રયાસો જેવા કે હોમ લશનિંગ, રદક્ષા એપ, ક્-ુઆર કોડ સ્કેન કરી શીખવુ,ં વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ 
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ચલાવવા, માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ દ્વારા, બાયસેગ દ્વારા, ડી.ડી.ણગરનાર દ્વારા વગેરે વગેરે. પરંત ુબીજી તરફ 

જ્યા ંડુગંરાળ શવસ્તાર છે અને ઈન્દ્ટરનેટની Frequency જોઈએ તેટલા પ્રમાિમા ંઉપલબ્ધ નથી ત્યા ંશશક્ષિ 

તો બાળકો સધુી પહોંચાડવુ ંજ રહ્ુ.ં તે સમયે "શાળા બધં છે શશક્ષિ નહીં." આ વાક્યને ચરરતાથય કરવા 
મારી શાળામા ંએક નવતર પ્રયોગ શરૂ કરાયો. 'મારો ફણળયા વગય.' 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- ઈન્દ્ટરનેટની Frequency ન હોવાને કારિ ેબાળકો સધુી શૈક્ષણિક 

અનભુવો પરુા પાડવા માટે શુ ંકરી શકાય તેનો શવચાર કરતા ંકરતા ંશવચાર સ્ફયો કે SOP ના ંપાલન સાથ ે

શાળા બધં છે શશક્ષિ નહીં- આ વાક્યને સાથયક કરવા શવદ્યાથીઓ શાળા સધુી આવી શકે તેમ નથી, તો શાળા 
જ તેમની પાસે પહોંચે અને આમ, મારો ફણળયા વગય શરૂ થયો. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- 'મારો ફણળયા વગય' 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ં ક્ષેત્ર:- દેમતી રોજગઢા ગામના ં મખુ્ય ચાર ફણળયા- એરિ, ટારંટયા, આંજિી 
તથા રોજગઢા. આ ફણળયામા ંરહતેા ધોરિ ૧ થી ૮ મા ંભિતા ંતમામ બાળકો. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

1. 'શાળા બધં છે શશક્ષિ નહીં' આ વાક્યને ચરરતાથય કરવુ.ં 
2. બાળકોન ેટેણલશવઝન કે મોબાઈલના ંઅભાવે શૈક્ષણિક અનભુવથી વણંચત ન રહી જાય તે જોવુ ંઅને 

શૈક્ષણિક માગયદશયન પરુૂ ંપાડવુ.ં 
કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 321 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સરકારશ્રી દ્વારા 
ઓનલાઇન માધ્યમો શરૂ કરાયા,ં પરંત ુઇન્દ્ટરનેટની રફ્રક્વન્દ્સી પરૂતી ન હોવાથી રૂબરૂ શૈક્ષણિક અનભુવ 

પરૂા પાડવા મારો ફણળયા વગય શરૂ કરાયો. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- વખતો વખત જે કોઈ કામગીરી આવી તે તમામ પિૂય કરવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. 

જજલ્લા કક્ષા સધુી 'ઇનોવેશન ફેરમા'ંમારો ફણળયા વગય' પ્રયોગ મકેુલ તથા શાળાએ રાષ્ટ્રના ંપ્રથમ 'નેશનલ 

ટોય ફેરમા'ં નેશનલ લેવલ સધુી ભાગીદારી નોંધાવી છે. તથા ગણિત શવજ્ઞાન અને પયાયવરિ પ્રદશયનમા ં
તાલકુા કક્ષાએ શવજેતા બની જજલ્લા કક્ષા સધુી પહોંચેલા છે. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- શશક્ષકોના ંસરહયારા પ્રયાસથી મારો ફણળયા વગય ખબૂ જ અસરકારક રહ્યો. દરરોજ 

બાળકોની રૂબરૂ મલુાકાત લેતા ંઘર-શાળા નો નવીન concept અમલમા ંઆવ્યો. 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- નેટવકય  કનેષ્ક્ટશવટી ન હોવાના કારિ ેરૂબરૂ મલુાકાત જ શવકલ્પ હોઇ, ગામના 
મખુ્ય ચાર ફણળયામા ંદરરોજ એક શશક્ષક જઈને કોઈ પિ ધોરિનુ ંબાળક હોય તેન ેશૈક્ષણિક માગયદશયન 

પરંુૂ પાડતા.ં તથા હાલની મહામારીથી કઈ રીત ેબચવુ ંતે પિ સમજાવ્ર્ુ.ં સોશશયલ distancingનો ખ્યાલ 

રાખીને કામગીરી કરવામા ંઆવી. 
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એકમ કસોટી:- એકમ કસોટી શવદ્યાથીઓને રૂબરૂ પહોંચાડી, જે તે ફણળયામા ં જઈને ત્યા ં ચલાવવામા ં
આવતા વગયમા ંકસોટી શવશેની બાળકોન ેરૂબરૂ સમજ આપવામા ંઆવતી તથા સાથે પેપરની શપ્રન્દ્ટ પિ 

આપવામા ં આવતી. જેટલી વખત કસોટીઓ આવી તેટલી વખત શશક્ષકો જાત ે જઈ ને બાળક સધુી 
પહોંચાડીને જાત ેજ સમયસર પરત લઈન ેશાળામા ંતેન ેચેક કરી. સાદા ફોન કોલ દ્વારા બાળકોને કસોટીઓ 

લખવા અંગેની સમજ તથા વાલીને પિ સમજાવવાના પ્રયત્ન થયા. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ પિ વગય શશક્ષકો દ્વારા પોતાના શવદ્યાથીઓ સધુી 
પહોંચાડવાનુ ંકાયય થર્ુ.ંફણળયા વગયમા ં 'ઘરે શીખીએ' ભરવા અંગ ેપરૂત ુ ંમાગયદશયન અપાર્ુ ંતથા સમયસર 

તેને પરત પિ લેવામા ંઆવી.આ કાયય કરવા માટે બાળકના મોટા ભાઈ બહને કે જેઓ ભિેલા છે તેમન ે

માગયદશયન અપાર્ુ ંકે તેમના નાના ભાઈ બહનેન ેઆ પસુ્સ્તકા સમયસર ભરવા અંગ ેગાઇડ કરે. 

વગયદપયિ:- સત્રની શરૂઆતમા ં શવદ્યાથીઓને લગતી થોડીક શવગત નોંધીને, વગયદપયિ પસુ્સ્તકાઓ વાલી 
સધુી પહોંચાડવામા ંઆવી તેમજ શશક્ષક દ્વારા પરત લેવામા ંઆવી. શવદ્યાથીઓને શાળામા ંબોલાવવાના ન 

હોવાથી બાળકોન ેલગતી બાબતો નોંધી શકાઇ નથી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આ કાયયક્રમ શશક્ષકોના મોબાઈલ દ્વારા બાળકોને શનહાળવા 
મળ્યો. બાળકોન ેખબૂ જ આનદં સાથે નવીન બાબતો શીખવા તથા જાિવા મળી.દરેક રદવસની પ્રવશૃત્તઓ 

શવદ્યાથીઓને ખબૂ જ પ્રેરિા આપે તેવી રહી. 'નેટવકય  નરહ હોવુ'ં - તે જ મોટી ખામી છે, નરહ તો આ બાળકો 
પિ અન્દ્ય બાળકોની જેમ જ સરળતાથી virtual માધ્યમથી ઝડપથી શીખી શક્યા હોત. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- ગામમા ંજ્યા ંફણળયા વગય ચાલતા હતા 
ત્યા ંઆ સાપતારહક કાયયક્રમ લગાવવામા ંઆવતો હતો. જેટલા સ્માટયફોન વાળા વાલીઓ છે તેમને રેગ્ર્લુર 

ણલિંક મોકલી આપી અન ે મોટા ભાઈ/બહનેન ે પિ આ શવશે જાિ કરવામા ં આવી.જ્યારે રૂબરૂ બાળકોને 
શશક્ષકો મળતા ત્યારે તેમના સ્માટયફોન વડ ેઆ વીરડયો તેમને બતાવીને તથા જરૂરી ટોશપકનુ ંમાગયદશયન 

આપીને બાળકોન ેસમજાવી શક્યા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ગામમા ં ટેણલશવઝન નરહ હોવાથી આ લાભ બાળકો 
સધુી પહોંચ્યો નથી. આ રીતે ખબૂ જ અસરકારક શૈક્ષણિક ભાથુ ંપીરસવામા ંઆવતુ ંપરંત ુ શશક્ષકો રૂબરૂ 

ફણળયામા ંજઈને ફણળયા વગયમા ંસોશશયલ distancing નુ ંપાલન કરીન ેરૂબરૂ બાળકોન ેશૈક્ષણિક અનભુવો 
પરૂા પાડયા છે. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અન ેધોરિ 6 થી 8):- જે તે વગય શશક્ષકે બાળકોન ેતેમના ફણળયાવગયમા ં
જઈને પોતાના સ્માટયફોનથી વોટસઅપ ટેસ્ટ અપાવ્યો છે. 70% બાળકો આ ટેસ્ટ આપી શક્યા હશ ેતથા 
તેઓ જે શીખ્યા તે ખરેખર કેટલુ ંશીખ્યા તે મોબાઈલ દ્વારા જાિવાની તેમને મજા આવી. 
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વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- નેટવકય 
કનેષ્ક્ટશવટી ના અભાવે આનો ઉપયોગ કરી શકાયો નથી. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ફણળયા વગયનો એક નવો જ કોન્દ્સેપટ ઉદભવ્યો. સપટેમ્બર માસની શરૂઆતમા ં
જ આ શવચાર સ્ફયો અને બાળકોને શાળાએ બોલાવી શકાય તેમ નથી તો પછી આપિે જ બાળકો સધુી 
પહોચવુ ંપડશ.ે એટલ ેકે 'શાળા બધં છે- શશક્ષિ નરહ' એને સાચા અથયમા ંઉજાગર કરવા સમગ્ર શાળા ટીમ 

કામે લાગી ગઈ. ગામના વડીલો,ર્વુાનો- દરેકનો સાથ મેળવી જે તે ફણળયામા ંયોગ્ય જગ્યા પસદં કરી, 
બ્લેક બોડય લગાવી રોજનો સમય રફક્સ કરી, શશક્ષિની શનરંતર યાત્રા શરૂ થઈ અને 'મારો ફણળયા વગય' 
શવદ્યાથીરૂપી ગલુાબોથી મહકેી ઉઠયો. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શશક્ષકો દ્વારા જરૂરી 
ટોશપક પર શવરડયો download કરીને, બાળકોન ેસમયાતંરે બતાવાયા. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- સ્માટયફોન વાળા બાળકોના વોટસઅપ ગ્રપુ દરેક વગયના બનાવેલ છે 

જેમા ંજરૂરી ણલિંક તેમજ ટાઈમ ટેબલ શેર કરવામા ંઆવે છે. 

રદક્ષા એપ:- શશક્ષકો દ્વારા ભરપરૂ ઉપયોગ. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- ઓનલાઇન ક્વીઝ બનાવેલ નથી પરંત ુ સમયે સમયે આવતી ક્વીઝમા ં બાળકોને 
participate  કરાવેલ છે. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- દરરોજની રૂબરૂ 

મલુાકાતમા ંજ પાછલા રદવસનુ ંઆપેલુ ંગહૃકાયય ચેક કરાત ુ ંઅને ખરેખર બાળકો કેટલુ ંશીખ્યા તે જાિી 
શકાત ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- જે તે 

ફણળયા વગયમા ંજે તે ધોરિના હોંશશયાર બાળકન,ે અન્દ્ય એક બે સાથી શમત્રનુ ંડેઇલી મોનીટરીંગ સોંપેલ. 

જેથી તેઓ પિ બીજા શમત્રો સાથે શીખી શકે. તથા શશક્ષકો સતત શવદ્યાથીઓના સપંકયમા ંરહ્યા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામલોકો તથા એસ.એમ.સીના સભ્યોમા ં
માગયદશયન તેમજ માગંિીને ધ્યાને રાખીને જ બાળકોના રહતમા ંઆ વગો શરૂ કરાયા હતા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- મારો ફણળયા વગય - ચલાવ્યો. 
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હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- જેટલા પિ પ્રયત્નો SSA તથા સરકારશ્રી દ્વારા છેલ્લા એક વષયના ંસમયમા ં
થયા છે તે દાદ માગંી લે તેવા છે, પરંત ુ શસક્કાની બીજી બાજુ નેટવકય  વગરના ડુગંરાળ શવસ્તારોમા ંતથા 
સ્માટયફોનના પેકેજ ખચી ન શકે તેવા વાલીઓ સધુી આ બધા જ પ્રયાસો કઈ રીત ેપહોચાડવા તે ખરેખર 

શવચારવુ ંરહ્ુ.ંયા તો આવા શવસ્તારમા ંકનેષ્ક્ટશવટી સરકારશ્રી દ્વારા શવશેષ ધ્યાન આપી ને કરાવવી પડ ે

જેથી આ રડજજટલ માધ્યમોનો દરેક શવદ્યાથી લાભ લઈ શકે કેમ કે શશક્ષકો પાસ ેબધી જ આવડત હોવા છતા ં
પિ આવા શવસ્તારોમા ંકામ સરળ થવાને બદલ ેકરઠન બની જાય છે. 

બાળકોનુ ં મલૂ્યાકંન:- દરરોજ જે બાળકોન ે જે તે શવષયમા ં અથવા વાચંન, ગિન અને લેખનમા ં જ્યા ં
કચાશ હોય ત્યાથંી આગળ લઇ જવાના પ્રયાસ કરાયા. દરરોજ ગહૃકાયય આપીને પ્રશ્નોત્તરી કરીને કેટલુ ં
શીખ્યાનુ ંમલૂ્યાકંન થર્ુ ંતથા વખતો વખત એકમ કસોટીઓ, ઘરે શીખીએ તેમજ આણખરમા ંશનદાન કસોટી 
દ્વારા ખરેખરી બાળકની સ્સ્થશતઓ જાિી શકાઈ. 

પરરિામ/તારિ:- શવદ્યાથીઓની રૂબરૂ મલુાકાતથી તમેન ેઅપાતા માગયદશયન અન ેશશક્ષિથી તેમને 

અભ્યાસ પ્રત્ય ેરસ, રુણચ, આત્મશવશ્વાસ અન ેશશક્ષિ પ્રત્ય ેલગાવ વધતો જોવા મળ્યો.  'મારો ફણળયા 
વગય'થી શવદ્યાથીઓમા ંશશક્ષિ પ્રત્યેની જાગતૃતા, સ્વચ્છતાના ગિુો,  શનયશમતતા, અભ્યાસક્રમની ક્ષમતા 
પવૂયકની રજૂઆતની અસરકારકતા જોવા મળી. શવદ્યાથીઓને તેમની સામાજજક, આશથિક અને ભૌગોણલક 

પરરસ્સ્થશતને લીધે જ્યા ંઓનલાઇન શશક્ષિ ન પહોંચી શક્ુ ંત્યા ંરૂબરૂ માગયદશયન વડ ેશૈક્ષણિક અનભુવો 
પરૂા પાડી શકાય.. 
                             ક્રમ:- 51 ઉપાધ્યાય િલ્પાબેન રશિર્ાંકર 

શાળાનુ ંનામ:- અજાવાસ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24051400201 

ક્લસ્ટર:- અજાવાસ 

તાલકુો:- પોશીના 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 212 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 28 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 126     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 25 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 59 
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COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- ઉપાધ્યાય જલ્પાબને રશવશકંર 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9714087386 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ રાજેશકુમાર નાથાભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9558909940 

પ્રસ્તાવના:- કોરોના મહામારી અંતગયત બાળકોન ેકેવી રીતે શશક્ષિ કરાવવુ ં? દરેક બાળકના ઘરે જઈ અને 
શશક્ષિ કાયય આપવા માટે કરવામા ંઆવેલ તમામ ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન તમામ પ્રયત્નો અંતગયત 

શવસ્તતૃ સમજ આપવામા ંઆવેલી છે 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- શરૂઆતના જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મરહનામા ં ડોર ટુ ડોર 

કામગીરી કરવાનો પ્રયાસ કયો પિ વધારે સખં્યા હોવાથી સફળતા ન મળતા શેરી શશક્ષિનુ ંઆયોજન 

કર્ુું. 
કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- તમામ બાળકોન ેમહત્તમ શશક્ષિ  

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ1-2 પ્રજ્ઞા વગય શવષય ગજુરાતી 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- તમામ બાળકોન ે શશક્ષિ કાયયમા ં જોડવા. જે બાળકોના ઘરે ટીવી 
એન્દ્રોઇડ મોબાઈલ સાદો મોબાઈલ જોવા માધ્યમ નથી તથા જેમના માબાપ કે મોટા ભાઈ બહને પિ 

અભિ છે. તેવા બાળકોન ેશશક્ષિ આપવુ.ં 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  51 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- શવશવધ માધ્યમો 
અને સાધનો દ્વારા અધ્યયન શનષ્ટ્પશતઓ શસદ્ધ કરવા માટે પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો. 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમ જોડાિ કાયયક્રમ અમલમા ં આવી શક્યો ન હતો પરંત ુ

રદક્ષા એપ અને ડીડી ણગરનાર પરના કાયયક્રમો મોબાઈલ દ્વારા બતાવવાનો પરેૂપરૂો પ્રયાસ કરેલ છે. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- સપટેમ્બર 2020થી 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- ફોન દ્વારા સપંકય  અને રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા હોમ લશનિંગ અંગે મારહતી આપી. 

એકમ કસોટી:- દરેક બાળકની ઘરે-ઘરે એકમ કસોટી સરહતની સામગ્રી પહોંચાડવામા ંઆવી. જેમના ઘરે 

માગયદશયન આપી શકે એવુ ંકોઈ ઉપલબ્ધ ન હોય તમેન ેરૂબરૂ મલુાકાત કરી જરૂરી માગયદશયન આપવામા ં
આવ્ર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- જેમના ઘરે ટેણલશવઝન હતા તેમના ઘરે જ શેરી 
શશક્ષિનુ ંઆયોજન કર્ુું જેથી વધમુા ંવધ ુબાળકો આ કાયયક્રમ શનહાળી શકે. 
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શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- અન્દ્ય શશક્ષક શમત્રોની 
YouTube ચેનલ પરથી સામગ્રી મેળવીને શશક્ષકોએ પોતાના મોબાઈલ પર બાળકોન ેબતાવી. 

રદક્ષા એપ:- જેઓ ડી ડી ણગરનાર પર આવતા કાયયક્રમો જોવાનુ ંચકૂી જતા તઓે રદક્ષા પર જોઇ શકતા ં
હતા.ં 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- દરરોજ શેરી શશક્ષિમા ં
ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંઅને બીજા રદવસ ેતેની ચકાસિી કરવામા ંઆવતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ગજુરાતીના વીરડયો બાળકોને શશક્ષકે પોતાના મોબાઈલ પર બતાવ્યા. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામના સરપચંના ઘરે પિ શશક્ષિનો વગય શરૂ 

કરવામા ંઆવ્યો, અને લોકોએ પિ શેર શશક્ષિ વ્યવસ્થા કરવામા ંસહયોગ આપયો જેમ કે જેમના ઘરે ટીવી 
હતી તેવા લોકોએ શેરી વગો ચલાવવા માટે વ્યવસ્થા આપી. શાળામાથંી ભિીને ગયેલા અને ધોરિ દસ-

બાર પાસ કરેલ પીટીસી કે બીએ મા ંઅભ્યાસ કરતા ર્વુાનોની મદદ લીધી. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- ગામના સરપચંના ઘરે પિ શશક્ષિની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી. ગામના વધ ુ

ભિેલ બાળકો સ્વયસંેવક તરીકે ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો. શેરી વગય દરશમયાન પિ ખાસ આવા બાળકોન ે

ઘરમા ંબોલાવી અને રૂબરૂ શશક્ષિનો લાભ આપવામા ંઆવ્યો. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ં સજેશન/ અણભપ્રાય:- શવશવધ પ્રવશૃત્તઓ, ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત કાયયક્રમ, મોબાઈલ પરના 
શવડીયો અન ેઅન્દ્ય પ્રયત્નો દ્વારા શેરી શશક્ષિ રસપ્રદ બનાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- જે એકમ મજુબ શબ્દ લેખન અને અન્દ્ય પદ્ધશતઓ દ્વારા બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ં
આવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- શેરી શશક્ષિ દ્વારા વગયના બધાજ બાળકોન ે મહત્તમ શશક્ષિ મળી રહ્ુ.ં જ્યા ં ટી.વી 
મોબાઈલ કે અન્દ્ય કોઈ માધ્યમ ન હત ુ ંતેવા બાળકોને પિ રૂબરૂ શશક્ષિકાયય કરાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંઅને ૪૫ 

થી ૫૦ ટકા બાળકોનુ ંસારંુ પરરિામ મળ્ર્ુ.ં 
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ક્રમ:- 52 શનનામા ર્ીતાબેન એન. 

 

શાળાનુ ંનામ:- ધરોઈ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050103601 

ક્લસ્ટર:- ઝાઝંવા 
તાલકુો:- ખેડબ્રહ્મા 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 13 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 511 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 65 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 216     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 36 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 194 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- શનનામા ગીતાબેન એન. 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9773087914 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- ભરતભાઈ દેસાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9712875148 

પ્રસ્તાવના:- આખા શવશ્વમા ંજ્યારે કોરોના મહામારીના કારિ ે શશક્ષિ બધં થર્ુ ં ત્યારે નવા શવકલ્પો અંગ ે

શવચારિા થઈ અને તેન ેઅમલમા ંમકૂવામા ંઆવ્યા. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- આવા સમયમા ં બાળકોન ે મદદરૂપ થવા માતાશપતા અને 
કુટંુબજનો દ્વારા બધા સાથ ેમળી શેરીશશક્ષિનુ ંઆયોજન કરી બાળકોન ેપરૂતો ન્દ્યાય આપી એક પ્રેરિા 
બની ઉપયોગી બન્દ્યા. 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શાળા બધં છે પિ શશક્ષિ નહીં.... આવો સૌ સાથે મળી બાળકનુ ંભશવષ્ટ્ય ઉજવલ 

બનાવીએ. 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- શેરીશશક્ષિ, વાલી સાથે અને બાળકો સાથ ેમલુાકાત કરી શેરીશશક્ષિની 
ચચાય, અન્દ્ય પ્રવશૃત્તનુ ંઆયોજન તથા નોટબકુનુ ંશવતરિ વગેરે. 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- કોશવડ 19ના આવા કપરા સમયમા ંકામગીરીનો મખુ્ય હતે ુશાળા બધં 

છે પિ શશક્ષિ નહીં એ હતેસુર બાળકો સાથે વારંવાર મલુાકાત ફોન પર વાતચીત કરી બાળકોન ેવાચંતા 
લખતા શીખ ેઅને પરૂત ુ ંજ્ઞાન મેળવ ેએવો ધ્યેય. 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 21 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવલે કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- શેરીશશક્ષિ, 

whatsapp દ્વારા મારહતી પરુી પાડવી, પ્રજ્ઞા અણભગમ મજુબ સ્વઅધ્યયનપોથી જોવી અને સહી કરવી જ્યા ં
ન ખબર પડ ેત્યા ંસમજ આપવી. ડી. ડી. ણગનાર. સમય પત્રક પહચાડવુ.ં શવરડઓ શેર કરવો. વગેરે 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- બાળકોને અલગથી નોટબકુ આપી ગહૃકાયય આપવુ ંઅને ફોન કરી ખબર અત્તર 

પછૂવા જ્યા ંબાળકો અટવાય ત્યા ંમદદરૂપ થવુ ંઅને સમજ આપવી. 

કાયયક્રમનુ ં અમલીકરિ:- શેરીશશક્ષિમા ં ફળીયા પ્રમાિ ે શશક્ષિ આપી, શનયત કરેલા સમયમા ં બાળકોન ે

બોલાવી જૂથ કાયય કરાવવુ ંઅને શવષયન ેપ્રાધાન્દ્ય આપી બાળકો સાથે કામ કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- સોશીયલ રડસ્ટનથી બેસવાનુ ંઅને ફરજીયાત માસ્ક પહરેીને શેરી શશક્ષિમા ં
આવવાનુ ંસચૂન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

એકમ કસોટી:- બાળકના વાલી સાથે ચચાય કરીને બાળકો જાત ેએકમ કસોટી લખે તેવો પ્રયાસ કરવામા ં
આવ્યો. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકામા ંઆપેલી પ્રવશૃત્તઓ વાલી અને આજુબાજુના બાળકોએ 

સાથે મળીન ેકરવા સમજિ આપી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- કોશવડ 19મા ં પડેલ મશુ્કેલીમા ં દરેક 

બાળકન ેસોશશયલ રડસ્ટન્દ્સ સાથે બાળકોન ેકોશવડ 19 શવશે સમજાવીન ેદરેક બાળકોન ેમાસ્ક શવતરિ કરી 
યોગ્ય માગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- દરેક બળદન ેસમયપત્રક આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંતથા 
કાયયક્રમ જુએ છે કે નહીં તેની ખાતરી ફોન દ્વારા કરવામા ંઆવી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
Microsoft teams દ્વારા 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ફણળયા શશક્ષિ દ્વારા બાળકોન ેમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- Whatsapp ગ્રપુ પર 

શૈક્ષણિક શવડીયોની લીંક બાળકો સધુી મોકલવામા ંઆવી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- દરેક બાળકની નોટબકુ 

બનાવવામા ંઆવી હતી. 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
વાચંન લેખનનો મહત્તમ મહાવરો કરાવ્યો. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- SMC સભ્યોએ સહકાર આપયો. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- શેરીશશક્ષિ અને whatsappના ણલિંકથી. 

પરરિામ/તારિ:- શેરીશશક્ષિ દ્વારા બાળકોન ેપહલેા કરતા હાલ વાચંન લેખનમા ંસધુારો જોવા મળ્યો. 

 

ક્રમ:- 53 દેસાઈ કરસનભાઈ જાયમલભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- કેસરપરુાકંપા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050706001 

ક્લસ્ટર:- કાિીયોલ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 5 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 42 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 18 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 2     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 13 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 7 
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COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- દેસાઈ કરસનભાઈ જાયમલભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428184216 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ અરશવિંદભાઈ હીરાભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428221127 

પ્રસ્તાવના:- 
શશક્ષિ શશક્ષકનુ ંશશક્ષકત્વ છે. તેના વગર શશક્ષક શનષ્ટ્પ્રાિ બની જાય છે માટે શશક્ષિની પ્રરક્રયા હરહમંેશ એક 

જ્યોતની જેમ પ્રજ્વણલત રહવેી જોઈએ જો જ્યોત પ્રજ્વણલત ન રહ ેતો અંધકાર છવાઈ જાય છે માટે વૈશશ્વક 

મહામારી lockdown દરશમયાન બાળકો શશક્ષિથી શવમખુ ન થઈ જાય તે માટેનુ ંએક પરુુષાથય શશક્ષિરૂપી 
યજ્ઞ ચાલ ુકરેલ જેમા ંઘિા નામારંકત શશક્ષકોએ સહયોગ અને શશક્ષિ રૂપી આહુશત આપી અને આજરદન 

પયુંત યજ્ઞ ચાલ ુછે. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- વૈશશ્વક મહામારી lockdown દરશમયાન બાળકોને શશક્ષિથી 
શવમખુ થયેલા જોઈન ેતેમના વાલીઓની શવશવધ ફરરયાદો સાભંળીને બાળકોને થોડીવાર માટે પિ ફે્રશ 

કરવા તેમજ આનદં-પ્રમોદ પિ મળી રહ ેઅને તેમન ેશશક્ષિની ભખૂ હમેશ જાગતૃ રહ ેએવા શવચારથી આ 

યજ્ઞકાયયમા ંજોડાયા. 

કરેલ પ્રયાસનુ ં શીષયક:- શરૂઆતમા"ં ઇંગણલશ લશનિંગ". પછી. સ્કૂલ પાટયનરશીપ લેંગ્વેજ ડેવલપમેન્દ્ટ 

પ્રોગ્રામ 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ ૩ થી ૮. શાળાના તમામ બાળકો તેમજ બીજી શાળાઓના બાળકો 
અને સ્વેચ્છાએ જોડાવા ઈચ્છતા હોય તેવા શમત્ર વરતુ ંતેમજ આજુબાજુના સ્કૂલના બાળકો 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકોમા ંઅંગે્રજીનુ ંઅણભગમ કેળવાય. અંગ્રેજીમા ં સ્પોકન ઇંગણલશ 

માટેનુ ંપાયો રચાય છે અન ેતેમનામા આજત્વમશ્વાસ વધે અને અંગ્રેજી ભાષાના ચારેય કૌશલનો શવકાસ 

થાય 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 180 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ં મકુવામા ં આવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- ઓનલાઇન 

શશક્ષિ વ્યસ્ક્તગત ટેણલફોશનક માગયદશયન વ્યસ્ક્તગત શશક્ષિ 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- સરકારશ્રીના ચાલતા શવશવધ પ્રોગ્રામોનો પ્રચાર પ્રસાર, રદક્ષા પોટયલની 
અંગ્રેજી મારહતીનુ ં ગજુરાતીમા ં અનવુારદત કરી અને સાબરકાઠંા અને અરવલ્લીના શશક્ષકો સધુી વાત 

પહોંચાડવી 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- શાળાના બાળકો વાલીઓ શશક્ષકો રોજના ફીક્સ ટાઈમ ેકાયયક્રમ 
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હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- વ્યસ્ક્તગત ટેણલફોશનક રૂબરૂ એસ.એમ.સી.ના સભ્યો દ્વારા વાલીઓ દ્વારા 
વગેરે. 

એકમ કસોટી:- એરીયા પ્રમાિે જેમ બાળકોન ેરહતેા તેમને ઘરે જ વ્યસ્ક્તગત શશક્ષકો દ્વારા પહોંચાડવામા ં
આવતી હતી બાળકોન ેવ્યસ્ક્તગત ટેણલફોશનક તેમ જ રૂબરૂ માગયદશયન આપી અને જ્યારે લખાઈ જાય ત્યારે 

વાલીઓની દેખરેખ હઠેળ લખાઈ જાય પછી તેનેપરત લઇ અને માગયદશયન આપવામા ંઆવતા દરેકનુ ં
ચકાસિી કરી જે અધ્યયન શનષ્ટ્પશત કચાશ જિાય તેન ેતેવી અધ્યયન શનષ્ટ્પશતના પ્રશ્નો બનાવી અને તેનુ ં
પનુરાવતયન કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- જૂથ બનાવી શવસ્તાર પ્રમાિ ેઆપી વ્યસ્ક્તગત અન ે ટેણલફોશનક સચૂના આપી 
વાલીની દેખરેખ હઠેળ કામ કરવાનુ ંએવુ ંસમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

વગયદપયિ:- વ્યસ્ક્તગત રીતે આપવામા ંઆવ્યા. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- આવેલ ણલિંક બાળકો સધુી પહોંચાડી અન ેતેમને ગ્રપુમા ંઅન ે

વ્યસ્ક્તગત જાિ કરવામા ંઆવી હતી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ં આવતુ ં સાપતારહક આયોજન:- ગ્રપુમા ં વ્યસ્ક્ત જ બાળકો સધુી 
પહોંચાડવામા ંઆવતો હતો જેની પાસ ેમોબાઈલ ન હોય તેમને પિ આજુબાજુથી લાભ મળે તેવુ ંઆયોજન 

થતુ ંહત ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- કંપાના પાટીદાર બાળકો પાસે ટીવીની સગવડથી 
શનયશમત રીતે જોતા હતા કોઈને કાયયક્રમ ચકૂી ગયો હોય તો JIO TVથી પિ જોતા. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અન ેધોરિ 6 થી 8):- જેમની પાસે મોબાઇલ હતા તેમને મેસેજ દ્વારા અન ે

જેમની પાસ ેમોબાઇલ ન હતા તેમને અન્દ્ય મોબાઇલ ધારકો સાથ ેજોડીને સપંકય  કયો. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- ગયા મે 

મરહનામા ંબાળકોન ેજુમ એપ્પલકેશનથી રોજ રાત્રે આઠથી સાડા આઠ 'ચાલો અંગ્રેજી શીખીએ' કાયયક્રમ હઠેળ 

અંગ્રેજીના ગીતો રમતો વાતાયઓ વગેરે દ્વારા શશક્ષિની અણભમખુ કરવા માટે પ્રયત્ન કરેલ જ્યારે 

માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ આવ્ર્ુ.ં તે માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા શશક્ષિની શરૂઆત થઈ એપ્પલકેશન ડાઉનલોડ કરવા 
માટે ગામના ર્વુાનોને કહ્ુ.ં તેમને બાળકોન ેએપ્પલકેશન ડાઉનલોડ કરી આપી કેવી રીતે જોડાવુ ંવગેરેની 
સમજ આપયા બાદ બાળકો સારી રીતે જોડાઈ શકતા થયા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- દરેક ફણળયા પ્રમાિ ેજૂથ બનાવીને શનયશમત શેરી શશક્ષિ આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
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શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- અન્દ્ય ચેનલ ઉપરથી 
શવડીયો બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવ્યા. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- whatsappનુ ં ગ્રપુ બનાવી તેમા ં શવશવધ ણલિંક મેસેજ, હોમવકય  વગેરે 

આપવામા ંઆવતુ.ં 

રદક્ષા એપ:- જેમની પાસે સ્માટયફોન હતા તેમને આ એપ્પલકેશન ડાઉનલોડ કરાવી હતી. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- જે શવદ્યાથીઓ 

whatsapp ગ્રપુમા ં હતા તેમને વોટ્સએપ દ્વારા homework આપી અને તેની ચકાસિી કરી અને તેમને 

પ્રોત્સારહત કરવામા ંઆવતા જરૂર જિાય તે યોગ્ય માગયદશયન લેણખત સ્વરૂપે તેમજ ટેણલફોશનક સવંાદથી 
પિ કરવામા ંઆવત.ુ 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુશીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 

નામારંકત શશક્ષકોની ઓનલાઇન જોડી અને બાળકોન ેપ્રોત્સારહત કયાય નવા શશક્ષકો સાથે સવંાદ કરવાની 
બાળકોન ેખબુ મજા પડતી. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- 

એસ.એમ.સી.ના સભ્યોન ે શનયશમત રીતે જાિ કરવામા ંઆવતી હવ ેઆપિે આ રીતે કાયય કરી રહ્યા છે તો 
શવદ્યાથીઓને પિ સતત સપંકયમા ંરહી અને કાયય કરવા જિાવ્ર્ ુ

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- 

વ્યસ્ક્તગત માગયદશયન બાજુના ઘરવાળા પાસ ેમોબાઇલ હોય તો ટેણલફોશનક સચૂના વગેરે દ્વારા 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- 

હોમલશનિગમા ંજે સહલેાઈથી શીખી શકાય તેવા ટોશપક છે તેઓ બાળકો જાત ેકરી શકે અલગ તારવી અને 
એટલા ટોપીક પરૂા કરવા જે ટોપીક માટે થોડુકં માગયદશયનની જરૂર છે તેવા એક અલગ જૂથ બનાવો  

 અંગ્રેજી અન ેસસં્કૃતમા ંધોરિ 6 ના શવદ્યાથીઓ માટે અમકુ રડરફકલ્ટ લેવલ છે. દાખલા તરીકે દેવનાગરી 
ણલશપ આવડી જવાથી સસં્કૃત સારી રીતે વાચંી કે લખી શકાત ુ ંનથી. તેના માટે થોડુ ંથોડુ ંમાગયદશયન મળી 
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રહ ે તેવુ ં પદ્ધશતસરનુ ં એક એક પાનુ ં આપવુ ં જોઈએ દરેક શવશે માટે અલગ-અલગ ટેકનીક હોઈ શકે 

અંગ્રેજીમા ંપિ આ રીત ેમહાવરો આપવો જોઈએ ગણિતમા ંજે ઈજી ટોશપક છે જે કરી શકે એમ છે એનો 
પહલેા આપવા જોઈએ 

પરરિામ/તારિ:- મોટાભાગના બાળકોમા ંશશક્ષિાણભમખુ રહ્યા. એક શવદ્યાથીની જે બહુ જ શરમાળ રહતેી, 
વગયમા ં બોલી શકતી નહતી, બોલવા માટે કહવેામા ં આવે તો રડી પડતી હતી, તે શવદ્યાથીનીનો 
આત્મશવશ્વાસ જબરદસ્ત વધારો થયો. 

 

ક્રમ:- 54  શનલેર્કુમાર શિઠ્ઠલભાઇ પટેલ 

 

શાળાનુ ંનામ:- વાસિ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 2405035301 

ક્લસ્ટર:- ડોભાડા 
તાલકુો:- વડાલી 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 7 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 207 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 65 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 45     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 180 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 27 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- શનલેશકુમાર શવઠ્ઠલભાઇ પટેલ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9428962442 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- શનલેશકુમાર શવઠ્ઠલભાઇ પટેલ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428962442 

પ્રસ્તાવના:- 
કોશવડ મહામારીમા ંશૈક્ષણિક કાયયથી માડંીને સરકારશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવેલ અનાજ શવતરિ, 60 વષયથી 
ઉપરના ગ્રામજનોનો સવે, 45 વષયથી વધ ુઉંમરના ગ્રામજનોનો સવે જેવી કામગીરી કરી 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- સરકારશ્રીની જનતા પ્રત્યેની સહાનભુશૂત 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શશક્ષક - કણળર્ગુનો કિય 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 6 થી 8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકો અભ્યાસ સાથે સકંળાયેલ રહ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 85 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- સરકાર શ્રી દ્વારા 
સોંપવામા ંઆવેલી તમામ કામગીરી કરેલ છે. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- રડસેમ્બર 2020 થી 
હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- ફોન દ્વારા વાલી સપંકય  અને રૂબરૂ મલુાકાત લઈન ે માગયદશયન આપવામા ં
આવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 

એકમ કસોટી:- ઘરે ઘરે જઈને એકમ કસોટીનુ ં શવતરિ અને તેન ેપરત લેવાની કામગીરી પિ દરેક વગય 
શશક્ષકે કરી. બાળકોન ેમશુ્કેલી ના પડ ેતે માટે તેમને યોગ્ય માગયદશયન પિ આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે ઘરે જઈને "ઘરે શીખીએ" પસુ્તકોનુ ં શવતરિ અને તેને પરત લેવાની 
કામગીરી પિ દરેક વગય શશક્ષકે કરી.બાળકોન ે મશુ્કેલી ના પડ ે તે માટે તેમને યોગ્ય માગયદશયન પિ 

આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

વગયદપયિ:- વગયદપયિની મારહતી શશક્ષકોએ જાત ેજ ભરી. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- પરરવારનો માળો અંતગયત શવશવધ પ્રવશૃત્તઓ કરાવવામા ંઆવી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- જે બાળકોની પાસે ઇન્દ્ટરનેટ સશુવધા હતી 
એટલા બાળકો પોતાના 2-3 શમત્રોને પોતાના ઘરે બોલાવીને ssa પર પ્રસારરત શવરડઓ જુએ એવુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા કાયયક્રમની મારહતી 
શવશવધ માધ્યમથી બાળકો સધુી પહોંચાડવામા આવી.સાથે સાથ ે સમયપત્રક પિ ગામની સહકારી 
સસં્થાઓ પાસે લગાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ંકાયયક્રમ પ્રસારિના સમયે શવષય શશક્ષક દ્વારા બાળકોને ફોન દ્વારા 
માગયદશયન પિ આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- શવદ્યાથીઓના ઘરે જઈને એમના મોબાઈલમા ંએપ 

ઇન્દ્સ્ટોલ કરી એમન ેર્ઝુરનેમ તથા પાસવડય નાખી આપી શરૂ કરવામા ંમાગયદશયન આપર્ુ.ં 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 

બાળકો પાસ ેમોબાઈલ ન હોવાથી વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ કાયય અસરકારક સાણબત ન થર્ુ.ં 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- 
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શેરી શશક્ષિમા ંબાળકોન ેરૂબરૂ શશક્ષિ કાયય કરાવવાથી એમને પરૂતો ન્દ્યાય મળ્યો.વગયખડં શશક્ષિકાયયનો 
અનભુવ થયો. 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- અન્દ્ય YouTube 

ચેનલ પરથી શૈક્ષણિક શવડીયો બાળકો સધુી પહોંચાડલે છે. 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- Whatsapp ના માધ્યમથી બાળકો સાથે જોડાઈ રહવેાર્ુ ંતથા એમને 
શૈક્ષણિક સારહત્ય ઝડપથી પહોંચાડી શકાર્ુ.ં 

રદક્ષા એપ:- ઘિા ઓછા બાળકોએ આ એપનો ઉપયોગ કયો. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- બાળકોન ે કરેલ 

ગહૃકાયયની ચકાસિી માટે બીજા રદવસ ેશેરી શશક્ષિમા ંમૌણખક પ્રશ્નોત્તરી પિ કરવામા ંઆવતી હતી. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- ગામના અલગ અલગ શવસ્તાર માટે 3 

સ્વયસંેવકોનો સહકાર મળ્યો જેમને બાળકોન ેNMMS પરીક્ષાની પિ તૈયારી કરાવવામા ંમદદ કરી હતી. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- એકમ કસોટી, શનદાન કસોટી અને સામયીક ટેસ્ટ દ્વારા મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો સાથે સપંકય  જાળવી શક્યા અને બાળકો શીખેલુ ંભલૂી ન જાય તેવા પ્રયાસ કયાય. 
જેમા ંઘિા ંઅંશે સફળતા મળી. 

 

 

ક્રમ:- 55 પ્રજાપશત પ્રકાર્ કે 

 

શાળાનુ ંનામ:- બેરિા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050701201 

ક્લસ્ટર:- આણગયોલ 

તાલકુો:- રહિંમતનગર 

શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 11 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 342 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 214 
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સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 111     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 214 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 15 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- પ્રજાપશત પ્રકાશ કે 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 8780341544 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- પટેલ શૈલેષ કે 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9428846667 

પ્રસ્તાવના:- 

બેરિા પ્રાથશમક શાળાના પ્રાથશમક શવભાગના શશક્ષક શ્રી પ્રજાપશત પ્રકાશકુમાર દ્વારા ગત વષે 

lockdownની પરરસ્સ્થશતમા ંબાળકો પ્રવશૃત્તથી વણંચત ન રહ ેતે માટે જાિવા જેવુ ંસ્ક્વઝની રચના કરેલ હતી 
જેને whatsapp ગ્રપુ દ્વારા શશક્ષક શ્રી દ્વારા બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવતી હતી અને બાળકો ખબૂ જ 

ઉત્સાહથી તેમા ંભાગ લેતા હતા જેના આવકારદાયક પરરિામો પિ મળેલ હતા. 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- પ્રાથયના સભામા ંથતી પ્રવશૃત્તઓ બધં થવાના કારિ ેતેના શવશ ે

બાળકમા ંતેઓ સદંતર આ પ્રવશૃત્તઓથી શવમખુ ન થાય તેથી આ કાયય હાથ ધરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:-  સવાલથી શસદ્ધદ્ધ સધુી, જાિવા જેવુ ં:- Quiz 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- ધોરિ 1 થી 8 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકોને આનદંદાયક પ્રવશૃત્ત મળી રહ ેતથા શવશવધ શવષયોનુ ંતથા 
તેનાથી અવગત થાય 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:- 175 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- 

Teams માઈક્રોસોફ્ટ તથા ઘરે શીખીએ તેમજ એકમ કસોટી તેમજ વોટ્સએપના માધ્યમથી શવશવધ 

અભ્યાસ માધ્યમોની મારહતી અને સમયપત્રક શવશનેી મારહતી આપવી તેમજ whatsapp નામ શવશવધ 

ગ્રપુના માધ્યમથી અભ્યાસ લક્ષી સામગ્રી પરૂી પાડવી જેમકે એક કદમ આગળ પરરવારનો માળો વગેરે 

બાબતોની મારહતી આપી તથા તેનુ ંફોલો અપ કરાવી નક્કર પરરિામ તરફ કાયય 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- સ્ક્વઝ બનાવી બાળકોને પસુ્તક બહારનુ ં જ્ઞાન આપવા પ્રયત્ન કરવામા ં
આવ્યો. 
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કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- ધોરિ ૧ થી ૮ ના તમામ બાળકો 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ંઆવ્ર્ુ?ં:- 

તેમા ં વાલીઓને વોટ્સએપ દ્વારા શવશવધ પોસ્ટર, કાટુયન ણચત્રો વગેરે દ્વારા તેમજ શવશવધ meme દ્વારા 
મારહતી આપવામા ંઆવી. જેમા ંwhatsapp ગ્રપુ દ્વારા દરેક બાળકન ેપોતાના વગયના ગ્રપુમા ંઆ મારહતી 
પહોંચાડવામા ંઆવતી હતી. વગયવાર ગ્રપુમા ંવાલી પિ આ મારહતી મેળવી અને પોતાના આજુબાજુના 
લોકો સાથ ે શેર કરતા હતા સાથે સાથે બાળકોના અભ્યાસ કાયય સબંધંી શવશવધ મારહતી તથા અભ્યાસ 

કાયયએ ગ્રપુમા ંમકુવામા ંઆવતુ ંજેના આધારે બાળકો પોતાના ધોરિનો અભ્યાસ અને ગહૃકાયય કરી શકતા 
હતા. સાથ ેસાથે બાળકો પોતાના પ્રશ્નો પિ એ ગ્રપુમા ંમકુતા જેના આધારે શશક્ષકો તેમના પ્રશ્નોનુ ંશનરાકરિ 

કરતા હતા. સમયાતંરે Microsoft teamsના માધ્યમથી વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમની ટેસ્ક્નકના ઉપયોગથી 
બાળકોનુ ં શશક્ષિ કાયય કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં તેમજ તેમા ંજ્ઞાનકંુજનો સમન્દ્વય કરી આદશય શશક્ષિ માટેની 
પરરસ્સ્થશતઓ શનમાયિ કરવામા ંઆવી હતી. 

એકમ કસોટી:- એકમ કસોટીઓ બાળકોના વાલીઓના સહયોગની મદદથી બાળકો સધુી પહોંચાડવામા ં
આવી. બાળકોની જેમ માગયદશયનની જરૂર હોય ત્યા ંવાલી, મોટા ભાઈ બહને અને શશક્ષકો દ્વારા માગયદશયન 

આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- ઘરે શીખ ે પસુ્સ્તકા બાબત ે પિ એકમ કસોટીની ઉપરોક્ત દશાયવેલ મારહતી 
મજુબ કાયયપદ્ધશત અપનાવવામા ંઆવેલ હતી 

વગયદપયિ:- વગય દપયિ આ બાબતે ફક્ત શશક્ષકતરફી કાયય થયેલ છે. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- વોટ્સએપના માધ્યમથી બાળકોન ે આ પ્રવશૃત્ત શવશે મારહતી 
આપવામા ં આવી તેમજ ટેલીફોનીક સપંકયથી તેનો ફીડબેક પિ લેવામા ં આવેલ હતો અને એના સારા 
પાસાઓ બાબત ેચચાયઓ કરવામા ંઆવી હતી. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- 

વોટ્સએપ દ્વારા બાળકોના વાલીઓને આયોજન મોકલવામા ં આવતુ ં હત ુ ં તેમજ સાઈટની મારહતી પિ 

વોટ્સએપ દ્વારા શેર કરવામા ંઆવતી હતી. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થનાર કાયયક્રમનો 
પ્રસારિ પત્રક બાળકોના ગ્રપુમા ંશેર કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ ંઅને બાળકો જોયેલા કાયયક્રમોનુ ંવાલીઓ તથા 
બાળકો સાથ ેસમીક્ષા સ્વરૂપે આનસુણંગક કાયય કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ ં
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Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- Whatsapp ટેસ્ટ માટે બાળકોને વ્યસ્ક્તગત 

ટેણલફોશનક સપંકય  દ્વારા પ્રોત્સારહત કરવામા ં આવ્યા હતા અને મહત્તમ બાળકો દ્વારા તેમા ં ભાગ લેવામા ં
આવ્યો હતો. તેમજ એક બાળક દ્વારા રાજ્ય કક્ષાએ નબંર પિ મેળવવામા ંઆવેલ છે. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- 
માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિકાયય કરવામા આવ્ર્ુ.ં જેમા ંજ્ઞાનકંુજનો સમન્દ્વય કરી શશક્ષિને 
જીવતં બનાવવા માટેના પ્રયત્નો કરવામા ંઆવ્યા. 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- ગામના ચાર સ્થળે શેરી વગોનુ ંઆયોજન કરી તમામ ધોરિના બાળકોન ેતેમા ં
આવરી લઇ કામ કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જેમા ંસામાજજક અંતર રાખી બાળકોન ેસફળતાપવૂયક શશક્ષિકાયય કરાવ્ર્ુ.ં 

શાળાની પોતાની YouTube ચેનલ/ YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- શશક્ષકો દ્વારા સ્ક્વઝનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલ હત.ુ 

Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ:- શવદ્વાનોના ગ્રપુ બનાવી તેમા ંઉપયોગી સામગ્રી મકૂવામા ંઆવતી હતી 
જેના દ્વારા બાળકો પોતાના અભ્યાસનો કાયય સારી રીત ેકરી શકતા હતા. 

રદક્ષા એપ:- રદક્ષા એપ દ્વારા દરેક ધોરિના શવદ્યાથીઓ મહત્તમ લાભ લઇ પોતાના ધોરિના શવશવધ 

એકમોનુ ંસુદંર શશક્ષિકાયય કરી શક્યા. 

ઓનલાઇન ક્વીઝ:- શશક્ષકોએ ઓફલાઈન સ્ક્વઝનુ ંઆયોજન કરેલ હત.ુ 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીત ે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- વોટ્સએપના 
માધ્યમથી ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ ંતથા સમયાતંરે તેનુ ંશનરરક્ષિ કાયય પિ થતુ ંહત ુ.ં 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
ઓનલાઇન માધ્યમોનો મહત્તમ ઉપયોગ. 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- એસએમસી સભ્યોનો સહકાર શવસ્તાર પ્રમાિે 
લેવામા ંઆવ્યો. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- રૂબરૂ મલુાકાત શેરી શશક્ષિ 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
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આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- હાલની પરરસ્સ્થશત મજુબ whatsapp teams તથા જ્ઞાનકંુજના સમન્દ્વયથી જે 

કાયય રહ્ુ ંછે તે સારંુ ફળદાયક સાણબત થયેલ છે. તેમ છતા ંઘિી વખત વ્યસ્ક્તગત મોનીટરીંગની જરૂર રહ ે

છે. જેમા ંસઘન પ્રયત્નો હાથ ધરવામા ંઆવે તો પરૂત ુ ંફોલોઅપ કરાવી શકાય અને જરૂરી માગયદશયન પિ 

આપી શકાય. જેથી પરરિામમા વધ ુઆવકારદાયક પરરિામો મેળવી શકાય. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- Whatsapp ગ્રપુ તથા પ્રત્યક્ષ મલુાકાત દ્વારા. 

પરરિામ/તારિ:- બહુ જ સારા પરરિામ મેળવી શક્યા છીએ જેના કારિ ે અઠવારડક whatsapp ટેસ્ટમા ં
બાળકોએ રાજ્ય કક્ષાએ નબંર મેળવી ઉત્કૃષ્ટ્ટ પ્રદશયન કરેલ છે. 

 

ક્રમ:- 56 નાયક જિતેન્દ્રકુમાર પ્રહલાદભાઈ 

 

શાળાનુ ંનામ:- વેડા પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050305501 

ક્લસ્ટર:- બાબસર 

તાલકુો:- વડાલી 
શાળાનો શવસ્તાર (ગ્રામ્ય/શહરેી):- ગ્રામ્ય 

શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 8 

શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા:- 8 

બાળકોની કુલ રજીસ્ટર સખં્યા:- 233 

તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 132 

સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 45     

ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 129 

કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 22 

COVID - 19 અને પરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- નાયક જજતેન્દ્રકુમાર પ્રહલાદભાઈ 

શશક્ષકનો સપંકય  નબંર:- 9409359281 

શાળાના આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- નાયક જીતેન્દ્રકુમાર પ્રહલાદભાઈ 

આચાયયશ્રીનો સપંકય  નબંર:- 9409359281 

પ્રસ્તાવના:- સાથ, સહકાર અને શશક્ષિમા ંસફળતા 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- GCERT,જજલ્લા પ્રાથશમશશક્ષિાશધકારીશ્રી, CRC, BRC 

કરેલ પ્રયાસનુ ંશીષયક:- બાળકને અને વાલીઓને શાળા સાથે જોડી રાખવા. 
કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીનુ ંક્ષેત્ર:- વાલી અને બાળકો 
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કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- બાળકન ેશનયશમત શશક્ષિ મળી રહ.ે 

કામગીરીથી અસર પામેલ જૂથની સખં્યા:-  232 

સરકારશ્રી દ્વારા આ સમયે અમલમા ંમકુવામા ંઆવેલ કાયયક્રમ અંતગયત કરેલ કામગીરી:- અનાજ શવતરિ 

વેસ્ક્સનેશન કામગીરી. બાળકને પસુ્તક પહોચાડવા વગેરે 

અન્દ્ય કામગીરીની શવગત:- ગામલોકન ેસસ્તા અનાજની દુકાન પર અનાજ શવતરિ. 

કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- જૂન 2020 થી શનયશમત 

હોમ લશનિંગ માટે દરેક શવદ્યાથીએ કેવી રીતે કાયય કરવાનુ ંછે તે શાળા દ્વારા શવદ્યાથીઓ / વાલીઓને કેવી 
રીતે સમજાવવામા ં આવ્ર્ુ?ં:- બાળકોન ે ફોન દ્વારા અને શેરી શશક્ષિ દ્વારા બાળકોને શશક્ષિ આપવામા ં
આવ્ર્ુ ં

એકમ કસોટી:- વાલીને રૂબરૂ જઇને સમજ આપી. બાળકો ને ફૉન દ્વારા સમજ આપી. રૂબરૂ સપંકય  કરીને. 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકાઓ:- રૂબરૂ સુંપકય  કરીને બાળકોને સમજ આપી. 

વગયદપયિ:- વાલીઓ અને શવદ્યાથીઓને રૂબરૂ સપંકય  કરીને મલુાકાત કરીને અને ફૉન દ્વારા. 

પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો:- બાળકોએ પ્રવશુત શનહાળી.આ માટે સ્ટાફ શમત્રો અને વાલીઓ ઓ 

ખબુ જ સહયોગ આપયો. ગામના ર્વુા વગયએ પિ સહયોગ આપયો. 

SSAની વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવતુ ંસાપતારહક આયોજન:- WHAT'S APP દ્વારા. વાલીઓનુ ંગ્રપુ 

બનાવ્ર્ુ.ં ડેરી પચંાયત અન ે શવશવધ જાહરે સ્થળો પર પોસ્ટર લગાવીને જાિ કરી. આનાથી વધ ુબાળકો 
અને વાલીઓ મારહતીગાર થયા. અને બાળકોન ેતે અંતગયત મારહતી આપતા. બાળકો ર્ ુટયબુ પર શવરડયો 
પિ શનહાળતા. 

ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમો:- WHAT'S APP દ્વારા બાળકોનુ ં દરેક વગયશશક્ષક 

શમત્રએ ગ્રપુ બનાવ્ર્ ુઅને 1થી 8નુ ંપિ જનરલ ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં વાલીઓનુ ંગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં ડેરી, પચંાયત અન ે

શવશવધ જાહરે સ્થળો પર પોસ્ટર લગાવીને જાિ કરી. આનાથી વધ ુબાળકો અને વાલીઓ મારહતીગાર 

થયા. અન ેબાળકોન ેતે અંતગયત મારહતી આપતા. 

Whatsapp ટેસ્ટ (ધોરિ 3 થી 5 અને ધોરિ 6 થી 8):- What's app ટેસ્ટમા ંબાળકોએ ભાગ લીધો. બાળકોને 
નશવન પદ્ધશતથી ટેસ્ટ આપવામા ંમજા પડી. 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ (Microsoft teams, Google meet, jio meet, zoom app વગેરેના માધ્યમથી):- વચ્ર્ુયયલ 

ક્લાસ અન ે Google meetના માધ્યમથી સમજ આપી. ઘિી વખત વાલીઓ પશપુાલનના વ્યવસાયન ે
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કારિે બાળકોન ે તેમા ં જોઇન થઈ શકતા ન હતા. તે માટે વાલીને રૂબરૂ સપંકય  કરીને તેમના અનકુૂળ 

સમયમા ંક્લાસ લેવામા ંઆવતા. આ માટે CRC, BRC અને તા. પ્રા. શશ. સાહબેનો પિ સહયોગ મળ્યો 

શેરીવગય / ફણળયા શશક્ષિ:- શેરી શશક્ષિમા ંવધ ુબાળકોએ ભાગ લીધો. બાળકો શેરી શશક્ષિ ટાઈમટેબલ 

પ્રમાિ ેદરેક શશક્ષક શમત્ર પોતાના શવસ્તારમા ંશેરી શશક્ષિ માટે જતા અને બાળકોન ેમાગયદશયન આપતા. 

Google classroom:-Teamsના અવેજ તરીકે Google Meetનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો. 

શવદ્યાથીઓને કોઈપિ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયય આપવામા ંઆવતુ ંહોય અને તેની ચકાસિી થતી હોય 

તો તે માટે આપે કયો પ્રયોગ કયો અને કેવી રીતે સફળતા મેળવી તે અંગેની નોંધ:- WHAT'S APP 

દ્વારાબાળકોનુ ંદરેક વગય શશક્ષક શમત્ર એ ગ્રપુ બનાવ્ર્.ુ અને 1 થી 8નુ ંપિ જનરલ ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં વાલીઓનુ ં
ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં ડેરી પચંાયત અને શવશવધ જાહરે સ્થળો પર પોસ્ટર લગાવી ને જાિ કરી. આનાથી વધ ુ

બાળકોઅને વાલીઓ મારહતી ગાર થયા. અને બાળકોન ેતે અંતગયત 

શવદ્યાથીઓને શવષયવસ્ત ુ શીખવવા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયોગ કયો હોય તે અંગેની નોંધ:- 
શવશવધ પ્રશ્નોતરી દ્વારા કોયડા ઉકેલની રીતથી શીખવ્ર્ુ.ં 

શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્વયસંેવકો, ગ્રામપચંાયત અથવા ગામલોકોનો 
સહયોગ મેળવ્યો હોય તો તે અંગેની શવગતવાર નોંધ:- smc સભ્યો અને ર્વુા વગય ખબુ જ મદદ રૂપ રહીન ે

બાળકોના શશક્ષિ સાથે જોડાયેલા રહ્યા. 

જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ છે તેઓના શશક્ષિ માટે આપે કોઈ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નો 
કરેલ હોય તો તેની નોંધ:- જે બાળકો પાસે ટેકનોલોજી હતી. તેમને જેમની પાસે ટેકનોલોજી નથી તેવા 
બાળકોન ેસપંકય  કરાવી વાલીનેને પિ આ શવશે વાત કરીએ સમજાવ્યા. 

હોમલશનિંગ અંતગયત હજુ વધ ુ સારંુ કાયય કરવા માટે શુ ં શુ ં નવીન પ્રયોગો કરી શકાય? કઈ કઈ નવીન 

પદ્ધશતઓ અપનાવી શકાય? અથવા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોગ કરી શકાય?- તે આ અંગે 
આપનુ ંસજેશન/ અણભપ્રાય:- બાળકન ેકાટુયન જોવુ ંખબુ જ ગમે છે. તો આ રીતની વાતાય દ્વારા પિ સમજ 

આપી શકાય. શક્ય હોય તો તમામ શવષયના તમામ એકમોના એશનમેટેડ શવડીયો બનાવવા જોઈએ. 

બાળકોનુ ંમલૂ્યાકંન:- શેરી શશક્ષિ અને ધરે શીખીએ પસુ્સ્તકા દ્વારા. 

પરરિામ/તારિ:- બાળકો શાળા સાથે જોડાયેલા રહ્યા ંઅને શશક્ષકોન ેપિ કામ કયાયનો આનદં થયો. 
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ક્રમ:- 57 સમુરા ફરીદાબીબી નજાશમયાાં 
 

શાળા:- કતપરુ પ્રાથશમક શાળા 
ડાયસ કોડ:- 24050802401 
ક્લસ્ટર:- પ્રાશંતજ-2 
તાલકુો:- પ્રાશંતજ 
શાળાનો શવસ્તાર:- ગ્રામ્ય 
શાળામા ંચાલતા ધોરિ:- 1 થી 5 
ગામની કુલ વસ્તી:- 863 

શાળાના કુલ શશક્ષકો:- 4 
બાળકોની રજીસ્ટર સખં્યા:- 
તે પૈકી સ્માટયફોન/રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા બાળકોની સખં્યા:- 38 
સાદાફોન ધરાવતા બાળકોની સખં્યા:- 61 
ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 48 
કોઈપિ માધ્યમ ન હોય તેવા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- 13 
શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ:- સમુરા ફરીદાબીબી નજાશમયા ં
આચાયયશ્રીનુ ંનામ:- મકવાિા મહશેશસિંહ ચેહરશસિંહ 

સપંકય  નબંર:- 9924248411 
પ્રસ્તાવના:- 
Covid 19 ની વૈશશ્વક મહામારીના સમયમા ંસમાજ સ્વસ્થ થયો તે જોવા મળ્ર્ુ.ં જીવન અને મતૃ્ર્ ુવચ્ચે 

કેટલુ ંઅંતર છે તે જાણર્ુ.ં પશત-પત્ની, ભાઈ, પાડોશી, શમત્રો વચ્ચેના સારા અન ેખોટા સબધંોની ઓળખાિ 

થઇ. કેટલીક જગ્યાએ આપિી વચ્ચેથી જ કેટલાક મહામાનવ બનીને આપિા માટે પ્રથમ હરોળના યોદ્ધા 
બન્દ્યા. જેમ કે પોલીસ, ડોક્ટર, નસય અને વૈજ્ઞાશનકો વગેરે. તો એમા ંશશક્ષકો પિ કેમ બાકી રહી જાય? દરેક 

કાયયમા ં હમંેશા તત્પરતાથી જોડાતા શશક્ષકો આ વખત ે પિ હમંેશની જેમ પોતાની ફરજને વળગી રહ્યા. 
'શાળા બધં છે શશક્ષિ નહીં' શશક્ષિ શવભાગના આ સતૂ્ર અને ખરેખર સાથયક કરી બતાવ્ર્ુ.ં 

શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી કરવા માટેની પ્રેરિા:- 
ઘિા સમય પહલેા ંજાન્દ્ર્આુરી 2020 મા ં કેરલ રાજ્યમા ંજ્યારે કોરોનાનો પ્રથમ કેસ આવ્યો ત્યારે કોઈએ 

કલ્પના પિ નહોતી કરી કે આ વાયરસ આટલી મોટી મહામારી બની જશે. શરૂઆતમા ંતો એમ લાગતુ ંકે 

વૈજ્ઞાશનકો અને ડોક્ટરો બહુ જલદી આનો કોઈ ઇલાજ શોધી લેશે. પિ ધીમ ેધીમ ેરદવસો કરતા ંકરતા માસ 

અને માસ કરતા કરતા આખુ ંવષય પરંુૂ થવા આવ્ર્ુ ંત્યારે શશક્ષક તરીકે મારો જીવ રડતો હતો. મને ફક્ત એક 

જ ણચિંતા હતી કે મારા બાળકોનુ ંશુ ંથશે? ધોરિ-૧-૨ના વગયની જવાબદારી મેં સ્વીકારી છે. તેમનો પાયો 
ચિવાની જવાબદારી મારી છે. તેમના વાલીને રદલાસો આપયો છે. તમારંુ બાળક એ મારંુ બાળક છે. તને ે
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શશક્ષિથી વણંચત રહવેા દઈશ નહીં. શાળા ભલે બધં હોય પિ બાળકને તેની કક્ષા પ્રમાિે મળવાપાત્ર 

અક્ષરજ્ઞાનથી વણંચત રાખીશ નહીં. મારી અંદર રહલેા શશક્ષકે જ મને શાળા બધં થતા ંજ બાળકોન ેશીખવા 
માટે પ્રેરિા આપી. 

કરેલા પ્રયાસનુ ંશીષયક:- શાળા ભલે બધં છે પિ શશક્ષિની શેરી બધં નથી. 
 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરી ક્ષેત્ર:- ધોરિ 1 અને 2ના બાળકો, કતપરુ પ્રાથશમક શાળા 

કરેલ શવશશષ્ટ્ટ કામગીરીના હતેઓુ:- 

1. શાળા બધં છે શશક્ષિ નહીં, દરેક ઘરે માડંી શશક્ષિની પરબ. 

2. બાળક શશક્ષિથી વણંચત રહ ેનહીં. 
3. બાળકના માનસ ઉપર શશક્ષિ પ્રત્યેનો પ્રેમ જળવાયેલો રહ.ે 

4. બાળકની કલ્પનાશસ્ક્તનો શવકાસ કરવો. 
5. બાળક જ્યા ંરોકાય ત્યાથંી આગળ લઇ જવુ.ં 
6. દરેક બાળક વાચંન, લેખન, ગિન કરે. 

 

લોકડાઉન દરશમયાન શરૂઆતમા ંગામની સ્સ્થશત:-  
સાબરકાઠંા જજલ્લાના પ્રાશંતજ તાલકુાના ખોબા જેવડા ગામમા ંલોકડાઉન પહલેા સાધન-સપંન્નથી ગુજંત ુ ં
ગામ હત ુ.ં ગામના દરેક માિસને રદવસ ઉગતાની સાથે પોતાના કમય કરવાની ઈચ્છા હતી. પોતાના 
પરરવાર માટે તેમજ પોતાના વ્યવસાય માટે તેમજ સમાજમા ંપૈસ ેટકે સખુી થઈ પોતાના બાળકો માટે બે 

પૈસા રળવાની ઈચ્છાથી સમગ્ર ગામ દોડત ુ ં જોવા મળતુ.ં નેશનલ હાઈવેની બાજુમા ં આવેલા નાનકડા 
ગામમા ં દેવીપજુક સમાજ વેપાર કરવા માટે પોતાના ધધંા-રોજગાર માટે રોડની બાજુમા ંપોતાની રોજી 

માટે રદવસભર કામમા ં પરોવાયેલો જોવા મળતો. દરેક માિસના પગ મા ં ઉમગં હતો ઉત્સાહ તો ખબૂ 

આનદં મગંલ કરતો રૂડુ ંરૂપાળં ગામડુ ંહત ુ.ં 
Lockdown લાગતા ંજ જાિ ેબધુ ંજ થભંી ગર્ુ.ં ગામના દરેક વ્યસ્ક્તના મોઢા પર ણચિંતા હતી કે હવ ેશ?ુ 

ક્યારે પરંુૂ થશે? 

 

ગામમા ંપ્રચાર-પ્રસાર માટે આપે કોઈ શવશેષ પ્રયત્ન કયાય હોય તો તેની નોંધ:- 

કોરોના સદંભ ે જાગશૃત તથા કોરોનાથી બચવા માટે વાલી તથા શવદ્યાથીઓને કોરોનાની ગાઈડલાઈન 

મજુબ સોશશયલ રડસ્ટન્દ્સ અને માસ્ક, સેનીટાઇઝરના ઉપયોગ કરવા માટેની શવશેષ મારહતી આપી. સમગ્ર 

સ્ટાફે રૂબરૂ સપંકય  કરી અને કોઈપિ વ્યસ્ક્તન ેકામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવા સમજાવ્યા. 
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એકમ કસોટી:- શવદ્યાથીઓને એકમ કસોટી ઘેર ઘેર ફરીને આપી. વાલીશ્રીન ેમાગયદશયન આપી લખાવવા 
માટે કહ્ુ.ં બાળકન ેપાસે બેસી લખવા માટે માગયદશયન આપર્ુ.ં આ કાયય માટે એસએમસી અધ્યક્ષની મદદ 

લેવામા ંઆવી. 
મશુ્કેલીઓ:- 

કોરોનાની ગાઈડલાઈન મજુબ તમામ સચૂનાઓનુ ં પાલન કરીને બાળકોન ે પોતાના ઘરે લખવા માટે 

આપી તો ખરી! પિ શાળાની જેમ ડેસ્કબોડય સરહતની સશુવધાઓના અભાવના કારિે એકમ કસોટી 
લખવામા ં મશુ્કેલી જોવા મળી. કેટલાક બાળકોના વાલી પોત ે શનરક્ષર હોવાથી અથવા ઓછ ં ભિેલા 
હોવાથી બાળકોન ેજવાબ લખવામા ં કે અન્દ્ય શૈક્ષણિક પ્રવશૃતઓમા ંસહકાર આપી શકતા ન હતા. મજૂરી 
કાયય માટે વાલી સાથે બાળક બહાર જતો હોવાથી ઝડપથી સપંકય  કરી શકાતો ન હતો. 
કરેલ પ્રયાસ:- 

બાળકોન ેએકમ કસોટીની વહેંચિી કરતી વખત ેબાળકને રૂબરૂમા ંપ્રવશૃત્ત દીઠ સમજિ આપવામા ંઆવતી. 
કોઈ બાબતમા ંખબર ન પડ ેતો વાલીએ ફોન સપંકય  કરવા માટે કહવેામા ંઆવતુ.ં જે બાળકો પાસ ેડેસ્કબોડય 
ન હતા તેમને શાળા દ્વારા પરૂા પાડવામા ંઆવ્યા. 
 

ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા:- ઘરે શીખીએ પસુ્સ્તકા શેરી દીઠ શવદ્યાથીનો સપંકય  કરી રૂબરૂ વહેંચવામા ંઆવી. ફોન 

દ્વારા પછૂીને લખાઈ ગયેલ હોય તો પરત શેરીમા ંરૂબરૂ જઈ લેવામા ંઆવતી. SMC અધ્યક્ષ અને સભ્યોનો 
સહયોગ લેવામા ંઆવ્યો. 
મશુ્કેલીઓ:- 

શવદ્યાથીઓન ેયોગ્ય માગયદશયનનો સમય ઓછો પડતો હોવાથી, રૂબરૂ મલુાકાત વખત ેમોટા ભાગ ેબાળકો 
ખેતરમા ંકે મજૂરી ગયેલા હોવાથી બાળકોની હાજરી નહીવત રહતેી. માગયદશયન આપી શકતા નહીં. 
પ્રયાસ:- 

વહલેી સવારે શેરીમા ંરૂબરૂ મલુાકાત કરવામા ંઆવતી જેમા ંવાલી અને શવદ્યાથીનો સપંકય  કરી માગયદશયન 

આપવામા ંઆવતુ.ં 
 

કામગીરીની શવગત:- 

બાળકોન ેપાઠયપસુ્તકના એકમ મજુબ સ્વાધ્યાય પસુ્સ્તકામા ંલેખન અને તેની તપાસ. 

હોમ લશનિંગ અંતગયત કાયય. 
ઘરે શીખીએ અંકોની વહેંચિી. 
ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત કાયયક્રમોનુ ંશનદશયન. 

શવડીયો લીંક દ્વારા શશક્ષિ. 

દરેક ફણળયામા ંશેરી શશક્ષિ. 

બીજા સત્રમા ંદરરોજ બપોરે 3 કલાકથી 4:30 કલાક દરશમયાન શપ્રય બાળકોન ેઅભ્યાસ. 
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અન્દ્ય કામગીરી:- 
 

શેરી શશક્ષિ અને રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન મેં મારા બીજા ધોરિના બાળકોમાથંી શપ્રય બાળકોન ેઅલગ 

તારવ્યા અન ેમેં તેનુ ંણલસ્ટ બનાવીને તેમને શેરી શશક્ષિ દરશમયાન બપોરે 3:00 થી 4:30 દરશમયાન તેમન ે

ગામના મરંદરમા ંબોલાવ્યા. તેમનુ ં શશક્ષિ જાશત રોકાર્ુ ંહત ુ ં ત્યાથંી આપવાનુ ંકાયય શરૂ કર્ુું અને તેમની 
અલગ નોટબકુ બનાવી જેમા ં તારીખ પ્રમાિ ે દરરોજ કાયય કરાવવામા ં આવ્ર્ુ.ં તે નોટ પરત લઇ તેની 
ચકાસિી કરી ગહૃકાયય આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
કાયયક્રમનુ ંઅમલીકરિ:- સમગ્ર વષય દરશમયાન ફોન સપંકય  અને રૂબરૂ મલુાકાત લઈને કામગીરી જાળવી 
રાખવામા ંઆવી. 
ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા ં કાયયક્રમ:- શવદ્યાથીઓને રૂબરૂ મળી ધોરિ વાઇઝ કયા સમયે કયો 
કાયયક્રમ આવે છે તેની જાિ કરવામા ંઆવતી. વાલી ને ફોન દ્વારા અને રૂબરૂ સપંકય  કરી જાગશૃત લાવવામા ં
આવી. રૂબરૂ મલુાકાત દરશમયાન સમજ ન પડતી હોય તે શવષયવસ્તનુુ ંમાગયદશયન આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં જે 

બાળકના ઘરે ટીવી ન હતી તેવા બાળકોન ેટીવી વાળા બાળકોના ઘરે કાયયક્રમ શનહાળવા માટે કહવેામા ં
આવ્ર્ુ.ં 
 

ફાયદા:- કાયયક્રમ શશક્ષકો દ્વારા રજુ થતો હોવાથી રસપ્રદ બનતો. નવી ર્સુ્ક્ત પ્રર્સુ્ક્ત બતાવવામા ંઆવતી 
હોવાથી બાળકોન ેરસ પડતો. રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધન હોવાથી બાળકો તલ્લીનતાથી કાયયક્રમો જોતા 
 

વચ્ર્ુયઅલ શશક્ષિ:- Microsoft teams દ્વારા 
 

શેરી શશક્ષિ:- અલગ અલગ ફણળયામા ંજઈને બાળકોન ેશીખવવામા ંઆવતુ.ં 
 

શાળાની પોતાની YouTube પરની શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ:- અન્દ્ય શશક્ષકોએ મકેુલ શવડીયો 
whatsapp ગ્રપુમા ંબાળકો સધુી મોકલવામા ંઆવતા. 
 

શવદ્યાથી - વાલીની રૂબરૂ મલુાકાત:- શનયશમત રીતે મલુાકાત લેવામા ંઆવતી. 
 

શવદ્યાથીઓની શૈક્ષણિક શસદ્ધદ્ધના મલૂ્યાકંન માટે શવશષે પ્રયાસ:- શપ્રય બાળકો માટે ચોપડા બનાવેલ જેમા ં
દરેક ક્ષમતા શીખવાડી પછી તેની પાછળ તે કેટલુ ંસમજ્યો અને શીખ્યો તે જોવા માટે જાતે લખે તેવા પ્રશ્નો 
લખવા અથવા શવષયવસ્ત ુઆપર્ુ.ં બાળકોને શવષયવસ્ત ુશીખવા માટે એકમ મજુબ વધારે શબ્દો બનાવી 
મળૂાક્ષરોની સમજ આપી. 
શવદ્યાથીઓ સાથે સદેંશાવ્યવહાર માટે કરેલ પ્રયાસ:-  રૂબરૂ મલુાકાત અને ફોન સપંકય . 
શવદ્યાથીઓના હોમ લશનિંગ માટે:- SMC અધ્યક્ષ અને અન્દ્ય સભ્યોનો સહયોગ લેવામા ં આવતો તેમા ં
અધ્યક્ષ ફણળયામા ંશેરી શશક્ષિ માટે જતા ત્યારે બેસવાની વ્યવસ્થા કરી આપતા. 
જે શવદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાવ એવા બાળકો માટે કરેલ પ્રયાસ:- રૂબરૂ મલુાકાત 
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હોમ લશનિંગ સદંભ ેઅણભપ્રાય:-  હોમ લશનિંગ એક સારી વસ્ત ુછે. બાળકો ઘેર બેઠા અભ્યાસ કરી શકે છે. પિ 

શનરક્ષર અથવા ઓછ શીખેલા વાલીના બાળકોન ેઘરે પરુત ુ ંમાગયદશયન મળતુ ંનથી. બાળકો પાસે અમકુ 

પ્રવશૃત્તઓ કરવા માટે પરૂતી સાધનસામગ્રી ન હોય તો કામગીરી અટકી જાય છે. 

બાળકોનુ ંમલુ્યાકંન:-  
એકમ કસોટી ઉપરાતં દરેક બાળકોને વાચંન, લેખન અને ગિનનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં 
 

પરરિામ/તારિ:- ઉપરોક્ત પ્રયત્નના પરરિામે બાળકો વાચંન, લેખન અને ગિન કરતા થઈ ગયા. સૌથી 
અગત્યની અન ે મહત્વની વાત એ છે કે બાળકોમા ં આત્મશવશ્વાસ પેદા થયો જેથી તેમને હવ ે પછીના 
ધોરિમા ંવધ ુમશુ્કેલી પડશ ેનહીં. 
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ઝલક એક ફોટો રે્લરી  
સારસ્િતો નુાં કામ બોલે છે ....! 
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પ્રકરણ-૪ :- મારહતીનુાં શિશ્લેિણ 

સાંર્ોધન રરપોટગના આધારે ઉભરી આિેલ બાબતો. કેટલાક ચાટ્સય દ્વારા આપિે આ સશંોધનની મારહતી 
સમજીએ. 
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ર્ાળાનો શિસ્તાર

ગ્રામ્ય
શહરેી
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કુલ રજીસ્ટર સાંખ્યા 13921 પૈકી શિશિધ સાધન ધરાિતાાં બાળકો 

સ્માટયફોન ધારક બાળકો

સાદા ફોન ધારક બાળકો

ટેણલશવઝન ધરાવતા 
શવદ્યાથીઓની સખં્યા
કોઈ માધ્યમ ન હોય તેવા
શવદ્યાથીઓની સખં્યા
કામગીરીથી અસર પામેલ 
જૂથની સખં્યા
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પ્રકરણ - ૫ :- પરરણામ અને તારણ 

 

સશંોધનના સમાશવષ્ટ્ટ કુલ 55 કરતા ંવધ ુશાળાઓ અને તેમા ંઅભ્યાસ કરતા કુલ 13900 કરતા ંવધ ુબાળકો 
અને કુલ 507 શશક્ષકોએ કરેલા પરરિામોના આધારે નીચેના તારિો તારવી શકાય. 

1. જે બાળકો પાસે એક પિ માધ્યમ નથી તેમના માટે મોટાભાગની શાળાઓએ શરેી શશક્ષિનો પ્રયોગ 
સફળતા પવૂયક કયો છે. 

2. મોટાભાગના શશક્ષકો માન ે છે કે સામાન્દ્ય સ્સ્થશત કરતા ંઆ વખત ેબાળકોના પરરિામ પર શવપરીત 
અસર થઇ છે. 

3. કુલ ટેણલશવઝન ધારક બાળકો કરતા ંટેણલશવઝન પર પ્રસારરત કાયયક્રમો જોનાર બાળકોની સખં્યા વધ ુછે 
જે દશાયવે છે કે વાલીઓએ પિ સમજદારી દાખવી જે બાળકો ટીવી ધરાવતા નથી તેઓને ટેણલશવઝન 
પર કાયયક્રમ પોતાના ઘરે જોવા દીધેલ છે. 

4. જ્યા ં નેટવકય અને સ્માટયફોનની સશુવધા ઉપલબ્ધ હોય ત્યા ં વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસ માટેનો શશક્ષકોએ સારો 
પ્રયાસ કયો છે. 

5. ર્ટુયબુ અને રદક્ષા એપ્પલકેશન ઘરે અભ્યાસ કરવા માટેના સારા માધ્યમો બન્દ્યા છે. બનેં માધ્યમો 
વધમુા ંવધ ુબાળકો માટે ઉપલબ્ધ બન્દ્યા છે. 

6. સૌથી વધ ુસમસ્યા નાના બાળકોને પડી છે. જેમને વચ્ર્ુયઅલ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામા ંઅગવડતા 
પડે અને અમકુ સમયે રૂબરૂ સપંકય શક્ય ન બને એવા સમયે એમનુ ંશશક્ષિ બગડી શકે છે. 

7. વાલીનો સહયોગ એ ખબુ મોટી ભશૂમકા ભજવે છે. (અહી મોટાભાગના સહભાગીઓએ જિાવ્ર્ુ ં છે કે 
વાલીઓનો સારો સહયોગ એ એમની સફળતા મળેવવામા ંસહાયરૂપ કારકબળ બન્દ્ર્ુ ંછે.) 

8. એક કરતા ંવધ ુમાધ્યમો ધરાવતા બાળકોને શશક્ષિ મેળવવામા ંવધ ુસરળતા રહી છે. 
9. મોટાભાગની શાળાઓમા ંએકમ કસોટી, વગય દપયિ, શનદાન કસોટીના પેપરની વહેંચિી શશક્ષકો દ્વારા 

રૂબરૂ કરવામા ંઆવી છે. 
10. SMC સભ્યોએ જાગશૃત દાખવી શેરી શશક્ષિ માટેની જગ્યા અને સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરી આપી છે. 
11. શેરી શશક્ષિ આપતી વખત ેશશક્ષકોએ કોશવડ 19ની S.O.P.નુ ંપાલન સારી રીતે કરેલ છે. 
12. 'પરરવારનો માળો, સલામત અને હૂફંાળો' કાયયક્રમ માટે વધ ુપ્રયાસની જરૂર છે. જે બાળકો અને તેમના 

પરરવારને આ અંગે જાિ છે તેઓએ આ કાયયક્રમ અંગ ેસારો પ્રશતભાવ આપેલ છે. 
13. SSAની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ સારહત્ય અંગ ેશશક્ષકોને સીધી જાિકારી નથી. અન્દ્ય વબેસાઈટ, બ્લોગ 

ઉપર ઉપલબ્ધ જાિકારી બાળકો સધુી પહોંચાડી છે. 
14. બાળકો સાથે સપંકય કરવા માટે સૌથી વધ ુરૂબરૂ મલુાકાત, ત્યારબાદ WHATSAPP GROUP અને છેલ્લે 

ફોન દ્વારા સપંકય એવી રીતે પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યા છે. 
15. ધોરિ 1 થી 5 ની સરખામિીમા ં ધોરિ 1 થી 8 ની શાળાના બાળકો વચ્ર્ુયઅલ ક્લાસરૂમમા ં વધ ુ

સખં્યામા ંજોડાયા છે. 
16. CRC - BRC શ્રીઓનુ ંમાગયદશયન પિ સારંુ મળ્ર્ુ.ં 
17. એકંદરે પરરિામો શશક્ષિન ેઉન્નશત તરફ લઈ જઈ રહ્યા હોય તેવા છે. 
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આર્ામી  હોમ લશનિંર્ માટેની ભલામણો. 
● ઓનલાઇન ઇ-લશનિંગન ેવધ ુઅસરકારક બનાવવા માટેના ઉપાયોઃ 
● પરેૂપરૂી તૈયારી સાથે વગયખડં કાયયનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
● બાળકોન ેપિ પોતાની તૈયારી કરી શકે તે માટે પરૂતો સમય મળે તેવુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
● શક્ય એટલા વધ ુબાળકો જોડાય તેવા પ્રયાસ કરવા. 
● સેશન્દ્સ (વગો)ની વચ્ચે શવરામ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો, જેથી બાળકની એકાગ્રતા વધારી 

શકાય. 

● બાળકના અભ્યાસ માટે તેના ધ્યાનમા ં રશ્ય શવક્ષપે ન સજાયય, તેવી શાતં જગ્યા પસદં 

કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. 
● સ્ક્રીન પર નજર રાખવામા ં બાળકન ે તકલીફ ન પડ,ે તે રીત ે તેન ે ગોઠવવાની કોશશશ 

કરવી, કારિ કે, બાળકનો અડધો સમય માત્ર ચોક્કસ લખાિ વાચંવામા ંપસાર થતો હોય 

છે અને તેનાથી તેની રષ્ષ્ટ્ટન ેનકુસાન પહોંચી શકે છે. 

● બાળકન ેજે શીખવવામા ંઆવ્ર્ુ,ં તે સમજાર્ુ ંછે કે કેમ, તે જાિવા મેમરી ગેમ્સના સ્વરૂપમા ં
તેન ેનાની સ્ક્વઝ રમાડો. ઘિી વખત બાળક કહ ેકે તેન ેસમજ પડી છે, પિ તે યોગ્ય રીત ે

સમજાર્ુ ંછે, તેનુ ંમલૂ્યાકંન આ રીતે કરી શકાય. 

● જો શક્ય હોય, તો દરેક પાઠમા ંશવરડયો, કેટલીક ફન ફેક્ટ્સ વગેરેને સામેલ કરી શકાય અને 
ઘરે પ્રયોગ કરવા માટેના ંહોમ એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ્સ આપી શકાય. 

● શશક્ષક શવજ્ઞાન કે સામાજજક અભ્યાસ જેવા શવષયો સમજાવવા માટે બાળકોને ઘરની 
કેટલીક ચીજવસ્તઓુ કે જરૂરી વસ્તઓુ પાસે રાખવા જિાવી શકે છે. 

● અંગ્રેજીનો શવષય ભિાવવા માટે (શવદ્યાથીઓને લખાિની નીચ ેપેનથી લીટી કરવાની ટેવ 

હોય છે, તેથી) શશક્ષક તેમન ેલખાિ નીચ ેલીટી કરવામા ંમદદરૂપ થઇ શકે છે, જેથી પાઠના 
મહત્વના મદુ્દાઓને સહલેાઇથી સમજાવી શકાય છે. 

● બાળકન ેવ્હાઇટ બોડય પર સમરી (સાર) લખવા આપો, જેથી શવદ્યાથીઓન ેજે પિ યાદ રહ્ુ ં
હોય, તે જોઈ શકાય. 

● દરેક શવભાવનાને નાના ંકાયોમા ંશવભાજજત કરવાનો પ્રયત્ન કરો.  
● એક તરફની સ્ક્રીન કે સ્લાઇડ પર માત્ર પ્રશ્નોની થોડી તસવીરો જ રાખો, જેથી અલ્પતમ 

રજૂઆતમા ંબાળક વધ ુધ્યાન આપી શકે. 

● બાળકની નાની શસદ્ધદ્ધ બદલ તેની પ્રશસંા કરો, તે ઘિી મદદરૂપ નીવડે છે. 
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પ્રકરણ - ૬ :- ઉપસાંહાર 

શશક્ષિ અને સ્મશૃતની વાત આવે, ત્યારે ધ્યાન અથવા એકાગ્રતા મહત્વનુ ંપાસુ ં છે. અભ્યાસો પરથી 
જાિવા મળ્ર્ુ ંછે કે, ધ્યાન આપવાનો સમય જેટલો ટૂંક હોય, શશક્ષિનુ ંઆઉટકમ પિ એટલુ ંજ ઓછં હોય 

છે. ઓનલાઇન શશક્ષિ શરૂ થર્ુ,ં તે પહલેા ંમાતા-શપતાને તેમનુ ંબાળક શાળામા ંયોગ્ય રીતે અભ્યાસ કરે છે, 

પિ ઘરે બરાબર અભ્યાસ કરત ુ ંનથી, તે બાબત ેણચિંતા સતાવતી હતી. હવ ેજ્યારે ઓનલાઇન શશક્ષિ એક 

શનયમ બની ચકૂ્ુ ં છે, ત્યારે બાળકોનુ ં ધ્યાન ઘરમા ં ચાલી રહલેા ં કાયો, પરરવારજનોની ચાલી રહલેી 
વાતચીતો, ટીવી પર ચાલી રહલેો કાયયક્રમ વગેરે કારિોસર શવચણલત થાય છે અને જો કોઇ તેમને જોત ુ ંન 

હોય, તો તેઓ બીજી કોઇ ઓનલાઇન પ્રવશૃત્ત કરવા લાગે છે. આ તમામ બાબતોની વચ્ચે બાળકો જે 

શીખવવામા ં આવે છે, તેના પર ભાગ્યે જ ધ્યાન આપે છે. તેઓ થાકી પિ જાય છે.એક જગ્યાએ બેસી 
રહવેાની તેમની ક્ષમતા પિ પ્રભાશવત થાય છે. શશક્ષકની હાજરીમા ં ભિવા માટે ટેવાયેલા ં બાળકો આ 

સ્સ્થશતનો સામનો કરી શકતા ંનથી. શશક્ષિના ંમોડ્લૂ્સમા ંઓનલાઇન પદ્ધશત માટે ઘિો ફેરફાર કરવામા ં
આવ્યો હોવા છતા ંમાત્ર વાચંીને, સમજીન ેજ શીખી શકનારા ંબાળકોન ેઆ નવતર શવકલ્પો દ્વારા શશક્ષિ 

મેળવવામા ંમશુ્કેલીનો અનભુવ થઇ રહ્યો છે. ઓનલાઇન શશક્ષિમા ંબાળકે ઊભા થઇને સમગ્ર વગય સમક્ષ 

વાચંન કરવાનુ ંનથી હોત ુ.ં શશક્ષક આખા વગયની વચ્ચ ેવાચન કરવા માટે બોલાવે વગેરે જેવા ંપ્રેરિાત્મક 

પ્રસગંો પિ શક્ય નથી. વળી, શવક્ષેપ કરનારા ંપરરબળોની વચ્ચે બાળકની સામેલગીરી પર ઘણુ ંઓછ ં

ધ્યાન આપવામા ં આવે છે. મષ્લ્ટટાષ્સ્કિંગ (એક કરતા ં વધ ુ પ્રવશૃત્તઓ) કરવા ન ટેવાયેલા ં બાળકો માટે 

સાભંળવુ,ં જવાબો લખવા કે વ્હાઇટ બોડયનો ઉપયોગ કરવો અને જે શીખવવામા ંઆવી રહ્ુ ંહોય, તે સમજવુ ં
– આ બધુ ંએકસાથે કરવુ ંમશુ્કેલ બને છે. કેટલાકં બાળકો ઇયર ફોનના કારિ ેઅસશુવધા અનભુવે છે અને 
ઇયરફોન ન પહરેે, તો ઘરમાથંી આવતા અવાજોના કારિ ે શશક્ષિમા ં શવક્ષેપ સજાયય છે. પ્રસ્તતુ સશંોધન 

કયાય બાદ એવુ ંતારિ કાઢી શકાય કે કાળા માથાના માનવી માટે કશુ ંજ અશક્ય નથી. પરરસ્સ્થશત ગમે 
તેટલી શવકટ હોય પિ માિસ જો ધારે તો તે કામ કરી જ શકે છે. 

કોરોનાની શવકટ પરરસ્સ્થશત તમામ માટે સરખી જ હતી,પિ તેમ છતા ંઘિા બધા શશક્ષક શમત્રોએ ખબૂ 

ઉત્તમ મહનેત કરી સારંુ પરરિામ મેળવ્ર્ુ ંછે.ચાલો આપિે સહુ એમનામાથંી પ્રેરિા લઇએ અને આપિા ં
ભલૂકા ંમાટે સારંુ કામ કરી સારંુ પરરિામ મેળવીએ. સાબરકાઠંાના શશક્ષિન ેએક નવી ઊંચાઈ પર લઈ 

જવા પ્રયાસ કરીએ. 

અનપુશૂતિ :- 
● શર્ક્ષક, ર્ાળાનુાં નામ, જૂથ સાંસાધન કેન્દ્ર અને તાલકુાની શિર્ત. 

● મારહતી માટેની પ્રશ્નાિણલ. 

સાંદભગસણૂચ:- 

1. Home learning monitoring and guidance report phase 2 by SIs of Sabarkantha District - 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/af2a156e-95d0-492d-823b-

e645223f8967/page/MphbB  

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/af2a156e-95d0-492d-823b-e645223f8967/page/MphbB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/af2a156e-95d0-492d-823b-e645223f8967/page/MphbB
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2. Google form 1 responses :- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJe9sqFUgAHSsvTi-

DCU9Oh2NhLAleArypZGw3Bk8GA/edit?usp=sharing  

3. Google form 2 responses :- 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vOF2kHSwb2UBpvf5X--

s5RShK_nn3dxj22O7SxgbLqc/edit?usp=sharing  

4. Government’s education’s department’s curriculums related to Home learning in schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJe9sqFUgAHSsvTi-DCU9Oh2NhLAleArypZGw3Bk8GA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJe9sqFUgAHSsvTi-DCU9Oh2NhLAleArypZGw3Bk8GA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vOF2kHSwb2UBpvf5X--s5RShK_nn3dxj22O7SxgbLqc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vOF2kHSwb2UBpvf5X--s5RShK_nn3dxj22O7SxgbLqc/edit?usp=sharing
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જજલ્લા શશક્ષિ અને તાલીમ ભવન 

લાલોડા રોડ ,ઈડર જજલ્લો :સાબરકાઠંા 

પ્રશતશ્રી,  
બી આર સી કો.ઓ.તમામ  
સાબરકાઠંા  
  આપ સવનેે જય ભારત સહ જિાવવાનુ ંકે અગાઉ આપેલ મારહતી આધારે 
સાબરકાઠંા જજલ્લામા ંCOVID-19 સમયમા ંશશક્ષકો દ્વારા થયલે શવશશષ્ટ્ટ પ્રયાસોનો 
અભ્યાસ સદંભે સશંોધન અહવેાલ માટે નામો મોકલી આપેલા એ યાદી મજુબ  
આપેલ ગગુલ લીંકમા ંમારહતી ભરવા માટે સચુના અને માગયદશયન આપવા 
શવનતંી છે .   
  
 

 માર્ગદર્ગક                                             રીપોટગર/સાંર્ોધક    

કે.ટી.પોરાિીય                                            અશશ્વન મો.પટેલ 

 પ્રાચાયય                                                  શ્રેયાન વ્યાખ્યાતા 
DIET-ઈડર                                                   DIET-ઈડર 

વષય 
૨૦૨૦-૨૧ 

 

જીલ્લા શશક્ષિ અને તાલીમ ભાવન  લાલોડા રોડ ,ઈડર જીલ્લો :સાબરકાઠંા 
ઈમેલ આઈ.ડી :dietidar@gmail.com વેબસાઈટ:www.dietidar.in 

ફોન નબંર :(૦૨૭૭૮)૨૫૦૩૫૨ 
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COVID-19 ની પરરક્સ્થશત દરશમયાન કરેલ શિશર્ષ્ટ કામર્ીરી….. 

 

1) પ્રારાં ણભક મારહતી :- 

 

1) શાળાનુ ંનામ :- ...................................................... 

2) ડાયસ કોડ :- ………………………... 

3) ક્લસ્ટર :- ……………………. 

4) તાલકુો :- …………………….. 

5) જજલ્લો :- …………………….. 

6) શાળાનો શવસ્તાર ( ગ્રામ્ય/શહરેી) :- ............. 

7) શાળામા ંચાલતા ધોરિ :- ................... 

8) ગામની કુલ વસ્તી :- ....................... 

9) શાળાના કુલ શશક્ષકોની સખં્યા :- ………..  

10) શવદ્યાથીઓની કુલ સખં્યા :- …………….. 

11) તે પૈકી સ્માટયફોન / રડજજટલ મોબાઈલ ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા:- ………………….. 

12) સાદાફોન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા :- ………………….. 

13) ટેણલશવઝન ધરાવતા શવદ્યાથીઓની સખં્યા :- ..............……….. 

14) કોઈ માધ્યમ ન હોય તવેા શવદ્યાથીઓની સખં્યા :-  .......................... 

15) COVID-19 અન ેપરરસ્સ્થશત દરશમયાન શવદ્યાથીઓના શશક્ષિ તેમજ શવદ્યાથી વાલી જાગશૃત માટે શવશશષ્ટ્ટ 

કામગીરી કરનાર શશક્ષકનુ ંનામ :- 

...…………………………………………………………………………….. 

16) શશક્ષકનો સપંકય  નબંર અને ઈમેઇલ એરેસ :- ........................................................ 

 ……………………………………….. 

17) મખુ્યશશક્ષકનુ ંનામ :- ........................................................ 

18) મખુ્યશશક્ષકનો સપંકય  નબંર :- 

……………………………………….. 

 

2)  lockdown ના ર્રૂઆતના સમયર્ાળા દરશમયાન ર્ામની ક્સ્થશત :- 

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

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

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

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

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

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

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

 

3)  કોરોના સાંદભે જાગશૃત માટે તથા કોરોનાથી બચિા અંરે્ની ર્ાઈડલાઈન અંરે્  શિદ્યાથી, િાલી તથા ર્ામમાાં 
પ્રચાર-પ્રસાર માટે આપે કોઈ શિરે્િ પ્રયત્ન કયાગ હોય તો તેની નોંધ :- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4) હોમ લશનિંર્ માટે દરેક શિદ્યાથીએ કેિી રીતે કાયગ કરિાનુાં છે તે ર્ાળા દ્વારા શિદ્યાથીઓ / િાલીઓને કેિી રીતે 

સમજાિિામાાં આવ્્ુાં? :- 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................... 
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5 )  lockdownના સમયર્ાળા દરશમયાન સરકારશ્રી દ્વારા  કરિામાાં આિેલ પહલે / શિદ્યાથીઓના શર્ક્ષણ માટે  

સોંપિામાાં આિેલ કામર્ીરી પણૂગ કરિા / સફળ બનાિિા માટે ર્ાળા/ શર્ક્ષકે કરેલ પ્રયત્નોની નોંધ…. 

 

1) એકમ કસોટી :- 
 

(શવદ્યાથીઓને કેવી રીતે પહોંચાડી અન ેપરત લીધી ?, કેવી રીતે લખાવી? શુ ંશુ ંમાગયદશયન આપર્ુ?ં  આ કાયય 
માટે કોનો કોનો સહયોગ મળેવ્યો? શવદ્યાથીઓને તથા તમને કેવી કેવી મશુ્કેલીઓ પડી? તેના શનરાકરિ 

માટે કયા કયા પ્રયાસ કયાય?.. વગેરેની નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

 

2) "ઘરે ર્ીખીએ" પકુ્સ્તકાઓ :- 

 

(શવદ્યાથીઓને કેવી રીતે પહોંચાડી અન ેપરત લીધી ?, કેવી રીતે લખાવી? શુ ંશુ ંમાગયદશયન આપર્ુ?ં  આ કાયય 
માટે કોનો કોનો સહયોગ મળેવ્યો? શવદ્યાથીઓને તથા તમને કેવી કેવી મશુ્કેલીઓ પડી? તેના શનરાકરિ 

માટે કયા કયા પ્રયાસ કયાય?.. વગેરેની નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

 

3) િર્ગદપગણ :- 

 

(શવદ્યાથીઓને કેવી રીતે પહોંચાડયા અન ેપરત લીધા ?, શવદ્યાથી વાલી સાથ ેપ્રત્યાયનમા/ં તેમનો સપંકય  
જાળવી રાખવામા ંકેવી રીતે ઉપયોગી થયા? વગયદપયિ મારફત ેશુ ંશુ ંમાગયદશયન આપર્ુ?ં  આ કાયય માટે 

કોનો કોનો સહયોગ મેળવ્યો?  કઇ કઇ મશુ્કેલીઓ પડી? તનેા શનરાકરિ માટે  શુ ંપ્રયાસ કયાય?.. વગેરેની 
નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

 

4) પરરિારનો માળો, સલામત અને હૂાંફાળો :- 
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( કાયયક્રમ બાબત ેશવદ્યાથીઓમા ંજાગશૃત કઇ રીતે લાવ્યા ?, "શવદ્યાથીએ કાયયક્રમ શનહાળ્યો/ પ્રવશૃત્તઓ કરી કે 

નહીં?"- વગેરે બાબતની જાિકારી માટે આપે શુ ંકર્ુું? શવદ્યાથીઓને શુ ંમાગયદશયન આપર્ુ?ં  આ કાયય માટે 

કોનો કોનો સહયોગ મેળવ્યો? શવદ્યાથીઓને તથા તમને કેવી કેવી મશુ્કેલીઓ પડી? તેના શનરાકરિ માટે 

કયા કયા પ્રયાસ કયાય?.. વગરેેની નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

 

5) SSAની િેબસાઇટ પર આપિામાાં આિતુાં સાપ્તારહક આયોિન :- 

 

(કાયયક્રમ બાબત ેશવદ્યાથીઓમા ંજાગશૃત કઇ રીતે લાવ્યા ?, "શવદ્યાથીએ કાયયક્રમ શનહાળ્યો/ પ્રવશૃત્તઓ કરી કે 

નહીં?"- વગેરે બાબતની જાિકારી માટે આપે શુ ંકર્ુું? શવદ્યાથીઓને શુ ંમાગયદશયન આપર્ુ?ં  આ કાયય માટે 

કોનો કોનો સહયોગ મેળવ્યો? શવદ્યાથીઓને તથા તમને કેવી કેવી મશુ્કેલીઓ પડી? તેના શનરાકરિ માટે 

કયા કયા પ્રયાસ કયાય?.., સાપતારહક  આયોજન અન ેતેમા ંમકુાયેલા શવરડયો તથા કન્દ્ટેન્દ્ટના કારિે શુ ંશુ ં
ફાયદા થયા- આ તમામ બાબતોની નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

 

6) ડીડી ણર્રનાર પર પ્રસારરત થતા રૈ્ક્ષણણક કાયગક્રમો :- 
 

( શવદ્યાથીઓને સમયપત્રક કેવી રીતે પહોંચાડ્ુ?ં કાયયક્રમ બાબત ેશવદ્યાથીઓમા ંજાગશૃત કઇ રીતે લાવ્યા ?, 

"શવદ્યાથીઓએ કાયયક્રમ શનહાળ્યો/ પ્રવશૃત્તઓ કરી કે નહીં?"- વગેરે બાબતની જાિકારી માટે આપે શુ ંકર્ુું?  

જો શવદ્યાથીઓએ કાયયક્રમ શનહાળ્યો તો, "તેઓને તેમા ંકઈ બાબતની સમજ ન પડી અથવા કન્દ્ટેન્દ્ટમા ં
મશુ્કેલી પડી?" વગેરે બાબતોની જાિકારી તથા ફોલોઅપ માટે આપે શુ ંકર્ુું? શવદ્યાથીઓને શુ ંમાગયદશયન 

આપર્ુ?ં  "જે શવદ્યાથીઓના ઘરે ટીવી નથી અથવા અન્દ્ય કોઈ રડજજટલ માધ્યમ નથી - તેઓને કેવી રીતે 

જોડયા?"  આ તમામ કાયય માટે કોનો કોનો સહયોગ મળેવ્યો? આ કાયયમા ંપડેલ મશુ્કેલીઓના શનરાકરિ 

માટે આપે કયા કયા પ્રયાસ કયાય?.., ડીડી ણગરનાર પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમના કારિે શુ ંશુ ં
ફાયદા થયા- આ તમામ બાબતોની નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

............................................................... 
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7) િાંદે ગિુરાત (બાયસેર્) પર પ્રસારરત થતા રૈ્ક્ષણણક કાયગક્રમો :- 
 

(કાયયક્રમ બાબત ેશવદ્યાથીઓમા ંજાગશૃત કઇ રીતે લાવ્યા ?, "શવદ્યાથીઓએ કાયયક્રમ શનહાળ્યો/ પ્રવશૃત્તઓ કરી 
કે નહીં?"- વગેરે બાબતની જાિકારી માટે આપે શુ ંકર્ુું?  

જો શવદ્યાથીઓએ કાયયક્રમ શનહાળ્યો તો, "તેઓને તેમા ંકઈ બાબતની સમજ ન પડી અથવા કન્દ્ટેન્દ્ટમા ં
મશુ્કેલી પડી?" વગેરે બાબતોની જાિકારી તથા ફોલોઅપ માટે આપે શુ ંકર્ુું? શવદ્યાથીઓને શુ ંમાગયદશયન 

આપર્ુ?ં "જે શવદ્યાથીઓના ઘરે ટીવી નથી અથવા અન્દ્ય કોઈ રડજજટલ માધ્યમ નથી - તેઓને કેવી રીતે 

જોડયા?"  આ તમામ કાયય માટે કોનો કોનો સહયોગ મળેવ્યો? આ કાયયમા ંપડેલ મશુ્કેલીઓના શનરાકરિ 

માટે આપે કયા કયા પ્રયાસ કયાય?.., વદેં ગજુરાત પર પ્રસારરત થતા શૈક્ષણિક કાયયક્રમના કારિે શુ ંશુ ંફાયદા 
થયા- આ તમામ બાબતોની નોંધ અહીંયા લખવી.) 
..................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

8) Whatsapp ટેસ્ટ ( ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8) :- ( શવદ્યાથીઓને કેવી રીતે એડ કયાય? વધમુા ંવધ ુ

શવદ્યાથીઓ ટેસ્ટ આપ ેતથા તેની જાગશૃત / જાિકારી માટે આપે શુ ંપ્રયાસ કયાય? Whatsapp ટેસ્ટથી શુ ંફાયદો 

થયો વગેરેની શવગતો અહીંયા નોંધવી.) 
................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

6) નીચેની બાબતોમાાં ર્ાળાએ કોઈ શિશર્ષ્ટ કાયગ ક્ુું હોય તો તેની નોંધ….. ( અહીં શાળા /શશક્ષકે શવશવધ માધ્યમોનો 
ઉપયોગ કેવી રીતે કયો?, શરૂઆત ક્યારે કરી?, તેમા ંકઈ કઈ મશુ્કેલીઓ પડી?, તેના શનરાકરિ માટે શુ ંકર્ુું?,  કેવી 
રીતે સફળ બન્દ્યા?, તેનાથી શુ ંફાયદા થયા?, આ કાયય માટે કોનો કોનો તથા કેવી રીતે સહયોગ મેળવ્યો? અન ેઆ 

કાયય માટેની તમારી પદ્ધશતની નોંધ તથા  કાયયનો શવચાર ક્યાથંી/ કોની પાસેથી મળેવ્યો- વગેરેની શવગત અહીંયા 
શવસ્તતૃરૂપે લખવી..) 
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1)  િર્ચ્ુગઅલ શર્ક્ષણ ( microsoft teams, google meet, jio meet, zoom app  િરે્રેના માધ્યમથી) 
................................................................................................................................................................

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

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

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

2) રે્રીિર્ગ / ફણળયાશર્ક્ષણ :-  

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

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

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

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

3) ર્ાળાની પોતાની Youtube ચેનલ/ youtube પરની રૈ્ક્ષણણક સામગ્રીનો ઉપયોર્:- 

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

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

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

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

 

4) Google classroom :-  

 

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

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

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

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

 

5) Whatsapp / કાઇઝાલા / ટેણલગ્રામ :- 

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

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

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

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

 

6) દીક્ષા એપ :- 

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

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

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

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

 

7) ઓનલાઇન તિીઝ :- ( microsoft teams, google ફોમય, whatsapp વગેરેના માધ્યમથી કોઈ ઓનલાઇન 

ક્વીઝ બનાવેલ હોય, અને તનેા સારા પરરિામ મળેલ હોય તો તેની શવગતવાર નોંધ અહીં કરવી.) 
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................................................................................................................................................................

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

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

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

 

8) શિદ્યાથી / િાલીની રૂબરૂ મલુાકાત :-  

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

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

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

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

 

7) શિદ્યાથીઓની રૈ્ક્ષણણક શસદ્ધદ્ધના મલૂ્યાાંકન માટે આપે કોઈ શિરે્િ પ્રયાસ કયાગ હોય તો તેની નોંધ :- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8) શિદ્યાથીઓને કોઈપણ માધ્યમથી શનયશમત ગહૃકાયગ આપિામાાં આિતુાં હોય અને તેની ચકાસણી થતી હોય તો તે 

માટે આપે કયો પ્રયોર્ કયો અને કેિી રીતે સફળતા મેળિી તે અંરે્ની નોંધ :- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9) શિદ્યાથીઓને શિિયિસ્ત ુર્ીખિિા માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શિશર્ષ્ટ પ્રયોર્ કયો હોય તે અંરે્ની નોંધ :- 
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................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

10)શિદ્યાથીઓ સાથે સાંદેર્ાવ્યિહાર માટે આપે અન્દ્ય કોઈ શિશર્ષ્ટ પ્રયોર્ કયો હોય તો તે અંરે્ની નોંધ :- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

11)શિદ્યાથીઓના હોમ લશનિંર્ માટે એસ.એમ.સી સભ્યો, સ્િયાંસેિકો, ગ્રામપાંચાયત અથિા ર્ામલોકોનો સહયોર્ 

મેળવ્યો હોય તો તે અંરે્ની શિર્તિાર નોંધ :- 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................... 
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12) જે શિદ્યાથીઓ પાસે ણબલકુલ ટેકનોલોજીનો અભાિ છે તેઓના શર્ક્ષણ માટે આપે કોઈ શિશર્ષ્ટ પ્રયત્નો કરેલ હોય 

તો તેની નોંધ :- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

13)  GCERT દ્વારા પ્રત્યેક અઠિારડયે "એક કદમ આર્ળ" ર્ીિગક હઠેળ ર્ણણત, શિજ્ઞાન, સામાજિક શિજ્ઞાન તેમિ 

ભાિાના પ્રશ્નો મકુિામાાં આિે છે. જે અન્દ્િયે આપે ભાર્ીદારી નોંધાિી હોય તો તેની નોંધ… આપે મૌણલક પ્રશ્નો 
બનાિીને મોકલ્યા હોય તો તેની શિર્ત પણ નોંધર્ો… આપે આ પ્રશ્નોનો મોટા જૂથ સધુી પ્રચાર-પ્રસાર કયો હોય, 

િધમુાાં િધ ુશર્ક્ષકો સધુી કોઈપણ માધ્યમથી આ ણલિંક પહોંચાડી હોય તો તેની શિર્ત પણ નોંધિી… આમાાં હજુ િધ ુ

સારુાં  શુાં થઈ ર્કે?- તે અંરે્ આપનો અણભપ્રાય પણ િણાિિો..  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14) NMMS પરીક્ષા અન્દ્િયે કરેલ શિશર્ષ્ટ કામર્ીરીની નોંધ..  

1. આપની શાળાના કુલ કેટલા બાળકોનુ ંNMMS પરીક્ષા માટે રજીસ્રેશન કરેલ છે ? .................. 

2. તે પૈકી કેટલા બાળકોની ફી ભરાયેલ છે અન ેએપ્રવુ થયલે છે ? ........................... 

3. આપના શાળાના બાળકો સધુી 'GVS (ગજુરાત વચ્ર્ુયઅલ શાળા) અંતગયત  લાઈવ ક્લાસની લીંક પહોચે છે' - 

તેની ખરાઈ માટે આપ ેઅપનાવેલ રીક અથવા માધ્યમની અરહયા ંનોંધ કરવી… 
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................................................................................................................................................................

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

4. બાળકો આ લીંક આધારરત ક્લાસમા ંજોડાય છે ? હા કે ના - તેની જાિ માટે આપે અપનાવેલ માધ્યમ … 

NMMS પરીક્ષા માટે ફોમય ભરેલ વધમુા ંવધ ુશવદ્યાથીઓ આ લીંક આધારરત ક્લાસમા ંજોડાય તે માટે આપે 

કરેલ પ્રયત્નો … આ કાયયને હજુ વધ ુસારી રીતે કરવા તથા તમામ શવદ્યાથીઓ સધુી પહોંચાડવા અંગે આપનો 

અણભપ્રાય જિાવશો…. 

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

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

5. NMMS અંતગયતના મોક ટેસ્ટમા ંNMMS પરીક્ષા માટે ફોમય ભરેલ વધમુા ંવધ ુશવદ્યાથીઓ ભાગ લ ેતે માટે 

આપે કરેલ શવશશષ્ટ્ટ પ્રયત્નોની નોંધ  

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

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

...... 

6.  મોક ટેસ્ટ માટે પ્રત્યેક બાળકોને સાદો SMS મોકલાય છે. આપે 'આપની શાળાના બાળકોને આ મેસજે મળ્યો 

છે કે નરહ' - તેની ખરાઈ માટે આપે અપનાવલે રીક અથવા માધ્યમની અરહયા ંનોંધ કરવી… 

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

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

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

7. GVS (ગજુરાત વચ્ર્ુયઅલ શાળા) અંતગયત ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ક્લાસ આપના મતે સાથયક છે ? હા કે 

ના  …………. 

8. NMMS પરીક્ષા માટે બાળકોને શૈક્ષણિક સહાય પરુી પાડવા માટે બાયસેગના માધ્યમથી પિ પ્રસારિ 

કરવામા ંઆવે છે. વધમુા ંવધ ુબાળકો બાયસેગના માધ્યમથી આ કાયયક્રમનો લાભ મળેવે તે માટે આપિે કંઈ 

શવશેષ પ્રયોગ કયો હોય તો તનેી નોંધ. 

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

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

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

9. NMMS  પરીક્ષામા ંઆપિા રાજ્યના શવદ્યાથીઓ વધ ુસારો દેખાવ કરે અન ેતેમને યોગ્ય મહાવરો મળી રહ ે

તે માટે  હજુ શુ ંશુ ંકરી શકાય તે અંગે આપનો સ્પષ્ટ્ટ અણભપ્રાય જિાવશો.. 
................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................. 
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15) હોમલશનિંર્ અંતર્ગત હજુ િધ ુસારુાં  કાયગ કરિા માટે શુાં શુાં નશિન પ્રયોર્ો કરી ર્કાય?, કઈ કઈ નશિન પદ્ધશતઓ 

અપનાિી ર્કાય? અથિા અન્દ્ય કોઈ ટેકનોલોજી / માધ્યમનો ઉપયોર્ કરી ર્કાય?- તે આ અંરે્ આપનુાં સજેર્ન/ 

અણભપ્રાય… 

 

 

 

 

 

 

16)આપના આ કાયય દરશમયાન થયેલ સખુદઅનભુવનુ ંવિયન : 

 

 

 

 

 

 

17)આપને સમાજ/વાલી  તરફ થી મળેલ   પ્રશતભાવો ની ઝલક  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18)આપને સમગ્ર કાયય દરશમયાન શૈક્ષણિક અનભુવના આધારે થયેલ સચૂનો સાથે અમલ કરવા શુ ંકરી શકાય 
? 
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19)આપને આવુ ંનવુ ંકાયય કરવાની પે્રરિા ક્યાથંી મળી એની સપંિૂય શવગતો :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૦)આગામી શશક્ષિ પ્રરક્રયાને વધ ુરસપ્રદ બનાવવા માટે આપના મત અનસુાર મહત્વના સચૂનો : 

 

   

 

 

 

 


