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શિક્ષણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. બદલાતી પક્રિસ્થિતતમાં ટકી િહેવા અને વવકાસની હિણફાળ ભિવા 
માટે નવીન પ્રવાહો સાથે બદલાવ લાવવો જરૂિી બન્યો છે. એકવીસમી સદી એ જ્ઞાનની સદી છે. જ્ઞાનનો જાણે કે 
વવસ્ફોટ થયો છે. નવી શિક્ષણનીતત-2020નો અમલ થઈ િહ્યો છે ત્યાિે તેને અનુરૂપ કાયય કિવુું જ િહુ્ું. શિક્ષણના 
નૂતન પ્રવાહો સાથે કદમ તમલાવવા  માટે આપણે જ ેકામ કિી િહ્યા છીએ એમાં વધુ સમજ પેદા થાય અને બાળકો 
જ્ઞાનનુું સજયન કિે તેવી નવીન પ્રવૃત્તિઓ અને પદ્ધતતઓ અપનાવી, નવતિ પ્રયોગો અવવિત કિવા જરૂિી બન્યા છે. 
એટલુું જ નહીં શિક્ષણની ગુણવિામાં ઉમેિો થાય, આવનાિા ક્રદવસોમાં આપણા િાજ્યનુું શિક્ષણસ્તિ ગુણવિાના 
ઉત્ુુંગ શિખિો સિ કિે તેમજ આવનાિી પેઢી સક્ષમ બને એ માટે સામૂહહક પ્રયાસો હાથ ધિવા જરૂિી બન્યા છે. 
આવા પ્રયાસોના ભાગરૂપે 'સૂ્કલ ઓફ એક્સલન્સ'માં પસુંદગી પામેલ તમામ િાળાના આચાયય અને સાિસ્વતોને 
અભભનુંદન પાઠવીએ છીએ. આપ સવે ઉિમ કાયય કિી િહ્યા છો- બસ હવે શે્રષ્ઠતમ કાયય કિવાનુું છે. આપનુું 
યોગદાન આવનાિી પેઢીને નવો િાહ ચીંધનાિ બની િહેિે. 

જ્યાિે કોઈ નવુું કાયય િરૂ કિીએ ત્યાિે હકાિાત્મક વવચાિો સાથે અથાગ મહેનત જરૂિી બને છે. પક્રિવતયન 
સુંસાિનો નનયમ છે. એટલે જ તો બળદગાડાથી લઇને પ્લેન સુધીની માણસની સફિ ખૂબ િોચક બની િહી છે, અને 
એની મજા પણ આપણ ેબધા માણી િહ્યા છીએ. શિક્ષણમાં પણ આપણે વેદોથી લઈને ન્યુટર ોન સુધી, આશ્રમથી 
લઈને virtual classroom સુધી પહોંચી િક્યા છીએ. શિક્ષણકાયયને વેગવુંતુ બનાવવા માટે આપણ ેમનથી 
નક્કી નહીં કિીએ ત્યાં સુધી સફળતા પામી િકીશુું ખિા? - તે માટે આપણે ઉિમ સ્વપ્નો જોવા પડિે અને તેને 
સાકાિ કિવા મચી પડવુું પડિે. શિક્ષણક્ષેત્રે િરૂઆતમાં આપણે મહિમ બાળકો ભણે તે માટે કામ કર્ુું. છેલ્લા બ ે
દિકામાં બધા સતત ભણે તે માટે કામ કર્ુું, હવે સમય છે બધા શે્રષ્ઠ ભણે તે માટેનો. વવદ્યાથીઓ જ્ઞાનનુું સજયન 
કિી િકે, સમજ સાથે નવુું િીખતા થાય અને સજયનાત્મકતાનો વવકાસ થાય- તે આજના સમયની તાતી જરૂક્રિયાત 
છે.  શિક્ષણવ્યવિામાં બદલાવનો પ્રાિુંભ થઈ ચૂક્યો છે. સાથે સાથે ભાિતનુું ભાવવ વગયખુંડમાં ઘડવાની 
જવાબદાિી આપ સવેના શિિે છે ત્યાિે શિક્ષકો, આચાયો અને શિક્ષણક્ષેત્રે કાયયિત સવેને અધ્યયન-અધ્યાપન 
કાયયમાં તેમજ અધ્યેતાઓના જીવનઘડતિમાં ઉપયોગી બની િહે એવી માગયદર્શિકા નનમાણ કિવા પ્રયાસ કયો છે. 
આ માગયદર્શિકા નનમાણમાં સહયોગ આપનાિ શિક્ષણક્ષેત્રે બહોળો અનુભવ ધિાવતા સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટિો, 
સાથીતમત્રો તથા નામી-અનામી સવે તમત્રોનો ઋણ સ્વીકાિ કરું  છુું . 

અુંતે ચાલો, સાથે મળી સહચચતન કિીએ. બેસી નનિાંતે બ ેઘડી પૃથક્કિણ કિતાં િહીએ, જ્યાંથી મળે સારું  
તે ગ્રહણ કિતાં િહીએ- આ માગયદર્શિકા આપને ખપ લાગિે એવી આિા સહ.. 

આપનો આભાિી  
અત્તિન મો. પટેલ  
શે્રયાન વ્યાખ્યાતા, 

પ્રસ્તાવના 
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જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ,ઇડિ 

 
 

1. આટલ ું તો કરીએ જ.... 

2. સૂ્કલ ઓફ એક્સેલન્સ 

3. પાયગત વાંચન, લેખન અન ેગણન (100% F.L.N) 

4. અધ્યયન નનષ્પત્તિમાં સસદ્ધિ 

5. GSQAC – ગ ણોત્સવ 2.0 અપેક્ષિત ગે્રડ સસદ્ધિ 

6. મૌસલકતાનો વવકાસ અન ેસર્જનાત્મક લેખનપિતત 

7. ભૌતતક અને પયાવરણીય સુંસાધનોનો વવકાસ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

અન ક્રમણણકા 

: ખાસ વિનંતી : 
 આ ફક્ત માર્ગદર્શિકા છે. ‘આ પુસ્તતકાને જ િળર્ી રહેિું અને તેમાં દિાવ્યા મુજબ 
જ કરિું.’-એિું ફરજજયાત નથી. આ માર્ગદર્શિકા અપેજિત સસસિ તતર સુધી પહોંચિા 
રાહ ચીંધે છે. આપ આપની સ્થાવનક પરરસ્થસ્થવત અને ઉપલબ્ધ સંસાધનોને આધારે 
અનુકૂળ પિવત/પ્રયુસ્થક્તઓ અજમાિી વનધારરત ધ્યેયસસસિ માટે પ્રયાસ કરિા તિતંત્ર 
છો. 
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સમગ્ર િાજ્યમાં નવીન િરૂ થયેલ તમિન 'સૂ્કલ ઓફ એક્સલન્સ' સુંદભે ઈડિ ડાયટ ખાતે સાબિકાંઠા જજલ્લાના 
તમામ સુ્કલ ઇન્સ્પેક્ટસય સાથે વવચાિ-વવમિય કિવામાં આવ્યો. જમેાં માનનીય જજલ્લા પ્રાથતમક શિક્ષણાધધકાિી સાહેબશ્રી 
હર્યદ ચૌધિી, સમગ્ર શિક્ષા અભભયાન વતી શ્રી િૈલેર્ભાઇ વ્યાસ, QEM તથા જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનના 
જસનનયિ લેક્ચિિ ડૉ. મદનસસહજી ચૌહાણ અને અત્તિનભાઈ પટેલ હાજિ િહ્યા હતા. જમેને આ કાયયનુું પ્રતતનનધધત્વ 
સ્વીકાર્ુું હતુું. ‘સૂ્કલ ઓફ એક્સલન્સ’ અુંતગયત એક્સલન્સ સટીફીકેટ હાંસલ કિી િકાય તથા સમાવવષ્ટ માપદુંડો 
ઝડપથી હાંસલ કિી િકાય - તે હેતુથી િાળા તથા શિક્ષકો માટે માગયદિયક પુસ્સ્તકા બનાવવા અુંગે, અધ્યક્ષિાનેથી 
માનનીય શ્રી જજલ્લા પ્રાથતમક શિક્ષણાધધકાિી સાહેબશ્રીએ આહવાન કર્ુું. જ ે અુંતગયત પ્રાચાયયશ્રી જજલ્લા શિક્ષણ અને 
તાલીમ ભવનની પ્રેિણાથી અને જસનનયિ લેક્ચિિશ્રીઓના માગયદિયન હેઠળ સાબિકાંઠાના સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટિ પૈકી કુલ 6 
ટીમ લીડિ નક્કી કિી, 6 ટુકડીઓ બનાવવામાં આવી તથા આ કાયયના વેજલડેિન, એકું દિી તેમજ કો-ઓર્ડડનેિન માટે 4 
સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટિસની અુંતતમ ટીમ નક્કી કિવામાં આવી. ઉપિોક્ત મહાનુભાવોના માગયદિયન હેઠળ સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટસય દ્વાિા 
ઉિમ તાલીમ સાહહત્ય નનમાણ માટેનો પ્રયાસ કિવામાં આવ્યો છે. આ પુસ્તક તાલીમ સાહહત્યની સાથે સાથે માગયદર્શિકા 
બની િહે એ માટે પાંચ વવભાગોમાં વહેં ચી કિી લેખનકાયય કિવામાં આવ્ર્ુું છે. 

● વવભાગ 1...પાયાગત વાંચન, લેખન અને ગણન 

● વવભાગ 2...અધ્યયન નનષ્પત્તિમાં જસદ્ધદ્ધ. 
● વવભાગ 3...ગુણોત્સવ 2.0 અપેશક્ષત ગે્રડ જસદ્ધદ્ધ 

● વવભાગ 4...મૌજલકતાનો વવકાસ અને સજયનાત્મક લેખન પદ્ધતત 

● વવભાગ 5...ભૌતતક અને પયાવિણીય સુંસાધનોનો વવકાસ 

6 ટુકડીઓ દ્વાિા મળેલ અભભપ્રાય તથા માગયદિયક બાબતોની ચચા માટે જજલ્લાના તમામ સુ્કલ ઇન્સ્પેક્ટસયની બે 
ક્રદવસીય કાયયિાળા (વકય િોપ)નુું આયોજન થર્ુું. તેમાં તમામ છ ટુકડીઓ દ્વાિા મળેલ વવગતોની ચકાસણી કિી, તેમાંથી 
યોગ્ય અપેશક્ષત વવગતોનુું વેજલડેિન કિી, તેનુું એકું દિીકિણ કિી, માગયદિયક પુસ્સ્તકા (મોડુ્યલ) વવકસાવવામાં આવી છે. 
SoE િાળાઓને મુખ્યત્વે અધ્યયન નનષ્પત્તિઓની જસદ્ધદ્ધ, FLNમાં 100% જસદ્ધદ્ધ તથા GSQAC િેટટગમાં ગ્રીન 3 STAR 
સુધી ઝડપથી પહોંચી િકાય તે માટે સુંપૂણય અને વવગતવાિ માગયદિયન મળે - એવુું શ્રેષ્ઠ ટુલ્સ તૈયાિ કિવા અહી પ્રયત્ન કયો 
છે.      

આ મોડુ્યલ દ્વાિા SOE િાળાઓની ઘણી મૂુંઝવણો દૂિ થિે તથા નનધાક્રિત લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં યોગ્ય અને 
વાસ્તવવક માગય મળી િહેિે. તો ચાલો, SOE માટે ઉિમ કામ કિવા સજ્જ થઈએ, ગુજિાત િાજ્ય શિક્ષણવવભાગ અને 
જી.સી.ઈ.આિ.ટી. ગાંધીનગિના માગયદિયન તેમજ વખતોવખત મળતા સૂચનો/પક્રિપત્રો અને તાલીમના માધ્યમથી અપડેટ 
થતા િહીએ, નવા ઉત્સાહ અને ઉમુંગથી કાયયમાં જોતિાઇએ. સાથે સાથે અભ્યાસિમ તથા વવર્યવસ્તુના આધાિે અધ્યયન 
નનષ્પતતઓ આધાક્રિત અધ્યાપનકાયય કિવા માટે ઉપયોગી બને તેમજ આપણા સૌની ક્રદિા એક બને અને ચોક્કસ 
પક્રિણામ મળે તેવા ઉમદા હેતુથી આ માગયદર્શિકા તૈયાિ કિી છે, જ ે આપ સવેને 'ખપ' લાગિે એવી આિા સાથે આનુંદ 
અનુભવીએ છીએ.  

સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટર ટીમ 

મોડ્ય લ નનમાણ અુંગે...... 
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         સાબરકાંઠા 
 

 
● સૂ્કલ ઓફ એક્સલન્સ તિીકે જસલેક્શન થયા બાદ િાળાની હાલની સ્થિતત તથા પ્લાનનગ અુંગે જરૂિી તમામ ભૌતતક અને 

િૈક્ષણણક ડેટા સાથેની P.P.T બનાવીએ. 
● િાળાનુું 100/200/300/400 ક્રદવસનુું SoEના તમામ માપદુંડો હાંસલ કિવા માટેનુું ચોક્કસ આયોજન કિીએ. 
● િાળાની તમામ ભૌતતક તથા િૈક્ષણણક બાબતોની માહહતી/વવગતો(ડેટા) હાથવગી િાખીએ. 
● િાળા પક્રિસિની સ્વચ્છતા જાળવીએ. 
● પાયાગત વાંચન, લેખન અને ગણનમાં (કચાિર્ુક્ત) વપ્રય વવદ્યાથીઓને SAT પક્રિણામ, PAT પક્રિણામ તથા વતયમાન સ્થિતતના 

મૂલ્યાંકનને આધાિે અલગ તાિવી, તેઓની પ્રગતતની નોંધ િાખીએ. 
● પાયાગત વાંચન, લેખન અને ગણનમાં (કચાિર્ુક્ત) વપ્રય બાળકોના શિક્ષણ માટેનુું ચોક્કસ આયોજન બનાવીએ. 
● પાયાગત વાંચન લેખન અને ગણનમાં સમાવવષ્ટ વપ્રય બાળકોની જ ે તે સમયની સ્થિતત અને તેમની પ્રગતત અુંગે કિેલા કાયયના 

પુિાવા તથા વવગતો ઉપલબ્ધ િાખીએ. 
● પોતાના કામ અુંગે હકાિાત્મકતા દાખવીએ અને મનમાં ક્યાિેય નકાિાત્મક વવચાિ ન આવે એ માટે સચેત િહીએ. ચોક્કસ 

આયોજન, યોગ્ય પ્રક્રિયા અને સહહયાિા પ્રયાસથી જ ઉિમ પક્રિણામ હાંસલ થઈ િકે છે. 
● શિક્ષણના અધ્યતન પ્રવાહોથી વાકેફ બની વ્યવસાયયક િીતે સજ્જ િહીએ. 
● ગુણોત્સવ 2.0નુું ક્રિપોટય કાડય  હાથવગુું િાખીએ અને ચોક્કસ ગ્રેડ જસદ્ધદ્ધ માટેનુું સુક્ષ્મ આયોજન બનાવીએ અને તેનુું ડોક્યુમેને્ટિન 

નનભાવીએ. 
● ધોિણવાિ/વવર્યવાિ અધ્યયન નનષ્પતતઓ ઉપલબ્ધ િાખીએ અને વવદ્યાથીઓમાં જ ે તે અધ્યયન નનષ્પત્તિની જસદ્ધદ્ધ અુંગેની 

પ્રગતતની નોંધ તથા પુિાવા િાખીએ, જ ે તે ધોિણની ઓછામાં ઓછી 80% અધ્યયન નનષ્પતત જસદ્ધ થાય તે માટે ચોક્કસ પ્રયત્ન 
કિીએ. 

● વવદ્યાથીઓની સજયનાત્મકતા વવકસે, તેઓ મૌજલક િીતે લખતા થાય, તેઓનુું અથયગ્રહણ તેમજ અભભવ્યક્ક્ત કૌિલ્ય કેળવાય 
ઉપિાંત વવદ્યાથીઓની લેખન પદ્ધતતમાં સુધાિો થાય તે માટે પ્રયત્નિીલ બનીએ. 

● િાળામાં ઉપલબ્ધ ભૌતતક સુંસાધનોનો ઉપયોગ શિક્ષણ માટે થાય તથા િાળાનુું પયાવિણ પણ વવદ્યાથીઓના શિક્ષણમાં 
સહાયરૂપ બને તેવો પ્રયાસ કિીએ, જો તેવુું પયાવિણ ન હોય તો તેવુું પયાવિણ વવકસાવવા પ્રયત્ન કિીએ. 

● ‘શુું િીખવવુું? િા માટે િીખવવુું? અને કેવી િીતે િીખવવુું?’ - આ ત્રણ કેળવણીની સમગ્ર પ્રક્રિયાના સોપાનો છે, તેનાથી વાકેફ 
િહી પ્રામાણણકપણે જવાબદાિીપૂવયકનુું પક્રિણામલક્ષી કાયય કિીએ. 

● બાળકો િાનનક જ્ઞાન, સામાન્ય જ્ઞાન અને વતયમાન પ્રવાહોની મુખ્ય બાબતોથી માહહતગાિ િહે તે માટે જરૂિી એવા ૮૦ થી ૧૦૦ 
પ્રશ્નો/જવાબોની ચચા બાળકો સાથે કિીએ. 

● િાળાની એસ.એમ.સી.ને સૂ્કલ ઓફ એક્સલન્સની બાબતથી, િાળા વવકાસ યોજના, િાળાની સમસ્યાઓ, િાળા ગ્રાન્ટ 
વપિાિ અને િાળાની અન્ય વવગતોથી વાકેફ િાખીએ તથા ગામના આગેવાનોને પણ SoEની જાણ કિી િાળા વવકાસમાં તેમની 
ભાગીદાિી લઈએ. 

● જ્યાિથી િાળા SoE માટે નામાંક્રકત થઈ ત્યાિે િાળાની ભૌતતક અને િૈક્ષણણક સ્થિતત કેવી હતી તથા ત્યાિથી માંડીને છેવટના 
ક્રદન સુધી કિેલ કામગીિી, કિવામાં આવેલ અન્ય વવિેર્ પ્રવૃત્તિઓના ફોટોગ્રાફ્સ અને િોટય વીક્રડયો ક્ક્લપ્સ તાિીખ સાથેના 
ફોલ્ડિ બનાવી સુંગ્રહ કિતા જઈએ. જથેી 100/200/300/400 ક્રદવસના અુંતે િાળાની વવકાસિેખાની ઝલક સળું ગ ક્ક્લપ 
તિીકે િજૂ કિી િકાય. 

 
 

આટલ ું તો કરીએ જ.... 
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એક્સલન્સ અુંતગજત શાળાને ત્રણ પ્રકારના સટીફીકેટ આપવામાં આવે છે. 

તમશન સૂ્કલ ઓફ એક્સેલન્સ – Mission School of Excellence 
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નવી શિક્ષણ નીતત 2020 અુંતગયત દિેક િાળા FLN જસદ્ધદ્ધ મેળવે તે અપેશક્ષત છે. FLN એટલે 
FOUNDATIONAL LITERACY AND NUMERACY. એટલે કે પ્રાથતમક િાળાના બાળકોની ભાર્ાકીય અને 
ગાણણતતક પાયાગત ક્ષમતા. 

FLNનો સુંબુંધ બાળકમાં તેની વયકક્ષા મુજબ અપેશક્ષત હોય તેવા ભાર્ા અને ગણણતના જ્ઞાન સાથે છે. 
દિેક બાળકમાં પાયાની ભાર્ાકીય અને ગાણણતતક ક્ષમતાની જસદ્ધદ્ધ એ દેિની તાકીદની જરૂક્રિયાત છે. 

 
પાયાની ભાષાકીય અને ગાણણતતક િમતા શા માટે ? 
● ભાર્ા અને ગણણતમાં બાળકો લઘુિમ ક્ષમતા સુધી આ પ્રક્રિયા કિતા િીખે. 
● ભાર્ા અને ગણણતના પાયાગત કૌિલ્યો મેળવનાિ બાળકોના ભાર્ા અને ગણણત િીખવાના તમામ િસ્તા 

ખુલી જાય છે. 
● ભાર્ા અને ગણણતના પાયાગત કૌિલ્યોનો શિક્ષણની ગુણવિા સાથેનો સીધો સુંબુંધ છે. 
● તમામ બાળકો સાિી િીતે, અથયગ્રહણર્ુક્ત વાંચન કિી િકે અને ગણણતની મુખ્ય જરૂક્રિયાતવાળી 

પ્રક્રિયાઓ જમે કે સિવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાિ અને ભાગાકાિ સાિી િીતે કિી િકે એવી જસદ્ધદ્ધ દિેક 
િાળાએ મેળવવી જરૂિી છે.  

 FLNના પડકાર: 
● બાળકોની અનનયતમતતા અને સતત ગેિહાજિી. 
● વવસ્તાિની દ્રણષ્ટએ પડતી મુશ્કેલીઓ. 
● આપણામાં િહેલી થોડી ઘણી ગેિમાન્યતાઓ જવેી કે અમુક બાળકો િીખી િકતાં નથી અને એના માટે 

પાક્રિવાક્રિક સુંજોગો હોઈ િકે છે. 
 ‘FLNના પાયાગત કૌિલ્યો મેળવવા માટે શુું કિી િકાય ? કેવા પ્રયત્નો કિી િકાય કે જથેી આપણે એમાં 
સાિી જસદ્ધદ્ધ મેળવી િકીએ ?’ - તે અુંગેનુું ચચતન અત્યુંત જરૂિી છે. 

પાયાગત વાંચન, લેખન અને ગણન (100% FLN) 
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       સૂ્કલ ઓફ એકસલન્સ માટેના જ ેમાપદુંડ નક્કી કિવામા આવ્યા છે, તેમાં આ એક અગત્યનો માપદુંડ છે. 
વવદ્યાથીના સવાંગી વવકાસ માટે પાયાગત બાબત FLN (Foundational Literacy and Numeracy) માં 
િાળાનાં 100% બાળકો જસદ્ધદ્ધ મેળવે. પ્રાથતમક દૃણષ્ટએ બાળકના િૈક્ષણણક વવકાસ માટેનુું આ અગત્યનુું પક્રિબળ 
છે. વર્ો સુધી આપણે વાંચન, લેખન અને ગણન માટેના કાયયિમો કયા છે, પિું તુ અપેશક્ષત પક્રિણામ મળર્ુું નથી. 
તેથી શિક્ષકનાં મનમાં સતત નીચે જવેાં વવવવધ પ્રશ્નો ઉદ્દભવે છે. 
● વવદ્યાથીઓના FLNમાં 100% જસદ્ધદ્ધ કેવી િીતે મેળવી િકાય ?  
● બધાં બાળકો સિળતાથી અથયગ્રહણર્ુક્ત વાંચન કિે તે માટે શુું કિવુું જોઈએ ? 

● લેખનની િરૂઆત ક્યાિે કિાવવી જોઈએ ? 

● બાળકો સુંખ્યા બોલે છે, પિું તુ સુંખ્યાની સ્વતુંત્ર ઓળખ કેમ કિી િકતાં નથી? 

વાંચન 
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● બાળકોને સતત મૌશખક િીતે ભાર્ાના શ્રવણ ઈનપુટ આપીએ. 
● ભાર્ા િીખવવા સુંદભય પદ્ધતતનો ઉપયોગ કિીએ. (દા.ત. ચકલી િબ્દ િીખવવા માટે ધચત્ર આધાક્રિત 

થતી પ્રવૃત્તિ) 
● ભાર્ા િીખવવા માટેની મૂળાક્ષિ ઓળખની પ્રવૃત્તિ વધુમાં વધુ થાય તે અપેશક્ષત છે. (દા.ત. 

છાપાના/પા.પુ.ના 5 નુંબિના પાના પિથી ‘ન’ વાળા િબ્દો િોધો અને ગોળ કિો.)  
 

મુનદ્રત સુંકેતોમાં તફાવત પાિખવામાં ધ્વનન સુંકેતોમાં તફાવત પાિખવામાં 

અ, ખ, બ ખટાિાને અડાિા 
ઠયળયાને ઢળીયા 
કૂજનને ફજન……. વાંચે 

ચ, છ, હ ખાવુું હે. 
ખાવુું સે. 
ઘિને ગિ વાંચવુું / લખવુું 
 

ટ, ડ, ઠ, ઢ સ, િ, ર્, હ 

ક, કૂ, ફ ગ, ઘ 

પ, થ, ય   

ચ, મ, ભ   

બાળકોને સાદા વાક્યોનુું શ્રવણ અને વાંચનનો મહાવિો કિાવવો જરૂિી છે. 
● પૂિક સાહહત્ય તિીકે પગલાં, દેિીહહસાબ, િબ્દકાડય , ચાટય , ધચત્રો, ઇન્ટિનેટ પિ ઉપલબ્ધ અન્ય સુંદભય 

સાહહત્યનો પણ ઉપયોગ કિી િકાય. 
● દા.ત. િબ્દ અને વાક્ય વાચનમાં અટકિાન વધાિે હોય છે. અથાત્ વવદ્યાથી અટકી અટકીને વાંચે છે. જમેકે 

એક ઉુંદિ હતો. તેને સાત પૂુંછડીઓ હતી. આ વવધાન માટે અલગ અલગ વવદ્યાથીનાં અટકિાનો આ િીતનાં 
હોઇ િકે..... 

o ઉદા. 1 - એ । ક । ઉું  । દ । િ । હ । તો । તે । ને । સા । ત । પૂું । છ । ડી | ઓ । હ । તી | 
o ઉદા. 2 - એક । ઉું  | દિ । હ । તોતે । ને I સાત । પૂું । છડી | ઓ । હ । તી | 
o ઉદા. 3 - એક । ઉુંદિ । હતો । તેને I સાત । પૂુંછડીઓ । હતી I 

● આ વવધાનને આ િીતે પણ વાંચતા જોવા મળે છે. અલગ અલગ વવદ્યાથીના અટકિાનો આ િીતના હોઇ 
િકે..... 

અ ... એ । ક | ઉ....ન | દ | િ | હ I ત.....તો I ત....તે । ન.....ને । સ....સા | ત | પ....હૂું ....ન । છ । ઙ... ડી । ......ઓ । હ । 
ત....તી । 
● ક્યાિેક ક્યાિેક પ્રાદેશિક બોલીને કાિણે ઉચ્ચાિણ શુદ્ધ િીતે કિી િકતા નથી. બીજી િીતે કહીએ તો જવેુું બોલે 

છે તેવુું વાંચે છે. 
● વાચનની ગતત વધાિવા માટે વવદ્યાથીના અટકિાનો ઓછા કિવા પ્રયાસ કિવાની ખાસ જરૂિ છે. 
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પ્રયાસ વવદ્યાર્થીન ું વાંચન વાચન દોષ ક્ષશિકન ું માગજદશજન 

પ્રથમ જ । જ ને કાનો । જા | 
મ | ફ | ળ 

જ ે લખ્ુું નથી તે વાંચે છે. 
અટક િાન પાંચ છે જ ેવધાિે 
છે. 

લેશખત સુંકેતોની ઓળખ કિી, ‘જ ને કાનો જા’ 
નહહ ફક્ત ‘જા’ બોલવા કહેવુું. 

બીજો જ ને કાનો જા | મ | ફ | 
ળ 

જ ે લખ્ુું નથી તે વાંચે છે. 
અટક િાન ચાિ છે 

ફિી સવાલ કિીને સૂચન – ‘જ ને કાનો જા’ 
એમ લખ્ુું છે? 

ત્રીજો જા | મ | ફ | ળ અટક િાન 3 શુું વાંચર્ુું? ખબિ ના પડી? ઝડપથી વાંચો તો 
સમજાિે. 

ચોથો જા | મ | ફ | ળ અટક િાન 3 હજુ ઝડપથી વાંચો. 

પાંચમો જા | મ | ફળ અટક િાન 2 સિસ. હજુ ઝડપથી વાંચો. 

છઠ્ઠો જામ | ફળ અટક િાન 1 સિસ. સમજાર્ુું હવે? હજુ ઝડપથી વાંચો. 

સાતમો જામફળ ---- (ગતતથી વાંચન થર્ુું) સિસ. શુું વાંચર્ુું ? તેનો 
અથય શુું થાય ? તમે એ જોયેલ છે ? 

 
લેખનકાયજ 

લેખનની પ્રક્રક્રયા પહેલાં શ ું કરવ ું જોઇએ ? 
● સ્નાર્ુઓના વવકાસ અથે ધચત્ર દોિવા, િું ગપૂિણી કિાવવી. 
● ચીટકકામ, છાપકામ, માટીકામ કિાવવુું. 
● આકાિો પિ અનાજના દાણા ગોઠવવા, દોિામાં કે સયળયામાં મણકા પિોવવા. 
● વવવવધ પ્રકાિના આકાિો જવેા કે મીંડુ, અધયમીંડુ, લીટી, વિ વગેિે... આકાિો દોિાવવા. લખતાં – વાંચતા પહેલા બાળકોની 

શ્રવણ, કથન અને સ્મૃતત િક્ક્તમાં વધાિો થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓનો મહાવિો મળે અને હાથની પણ કેળવણી થાય તેવી 
પ્રવૃત્તિઓ અપેશક્ષત છે. 

● જુદા જુદા અવાજ સાંભળી તેને ઓળખાવવા અને અનુકિણ કિાવવુું. 
● િબ્દનુું વવભાજન કિી અક્ષિ ઓળખવો. 
● અક્ષિ પિથી િબ્દ બનાવવા. 
● િબ્દ પિથી અક્ષિ િોધાવવા. 
● ગીત–વાતા સુંભળાવવી અને તેને યાદ િખાવવી. 
● ધચત્ર પિથી વાતા કે વાક્ય બનાવડાવવા. 
● લેખન પૂવે જ ેલખવાનુું છે તે વવિે સ્પષ્ટતા કિવી. 

લેખનમાં વવદ્યાર્થીઓને અન ભવાતી સમસ્યાઓ અને લેખન-દોષો: 
લેખનકાયયને અસિકાિક બનવવા માટે બાળકોના લેખનદોર્ોનુું નનદાન એક મહત્વનુું પગધથર્ુું બની િહે છે. સામાન્ય િીતે નીચે 

પ્રમાણેના લેખન-દોર્ો વવદ્યાથીના લેખન કાયયમાં જોવા મળે છે. 
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● વવિામધચહ્નોનો ખોટો ઉપયોગ કિવો અથવા ન કિવો. 
● પક્રિચે્છદ યોગ્ય િીતે ન દિાવવા. 
● વવભક્ક્તના ખ્યાલોનો અભાવ. 
● ક્રિયાપદોનાં રૂપોનો અયોગ્ય ઉપયોગ. 
● િબ્દ – અક્ષિ વચે્ચ યોગ્ય અુંતિનો અભાવ. 
● િબ્દોને યોગ્ય પ્રમાણમાં ન લખવા. 

જોડણીની ભૂલો. 
● વવદ્યાથીઓ મૂળાક્ષિો યોગ્ય િીતે લખતા નથી. 
● જમેકે – ક – ડ. ક – ફ. ખ – મ. ખ – બ. ઘ – ધ . ક્ષ – જ્ઞ. 
● જોડાક્ષિોમાં ભૂલો: મોટાભાગે – ધ્ધ – દ્ધ, ના લખાણોમાં ભૂલ જોવા મળે છે. 
● ઈય, ઇન, જવેા િબ્દોમાં દીઘયને િાન ેહ્રસ્વની ભૂલો વધુ જોવાં મળે છે. 
● સુંધધર્ુક્ત િબ્દોમાં દીઘયને િાન ેહ્રસ્વ સ્વિ લખવાની ભૂલો: જમેકે િવવન્દ્દ્ર, પિીક્ષા, પ્રતતક 

● ઇક પ્રત્યય વપિાતા હોય તેવા િબ્દો – આર્થથક, સામાજજક, નૈતતક, નૈસર્ગગક જવેા િબ્દોમાં દીઘય ‘ઈ’ લખવાની ભૂલ. 
● ‘ર્’ અને ‘િ’ અિસપિસ લખવાની ભૂલ. 
● ‘લ’ની જગ્યાએ ‘ળ’ લખવાની ભૂલ. 
● સમાજસક િબ્દો છૂટા પાડીને લખવાથી થતી ભુલો: દા.ત. – પ્રશ્ન પત્ર, સમા ચાિ, દક્રિયા ક્રકનાિો. 
● ‘જ’ અવ્યય પદથી છુટો ન લખવાથી થતી ભૂલ: દા.ત. તેમજ, સાથેજ, સવાિેજ. 
● ક્રિયાવવિેર્ણ છુટા લખવાનો દોર્: દા.ત. ફિી ફિીને, આસ્તે આસ્તે, ધીમે ધીમે. 
● અનુસ્વાિના દોર્ો: દા.ત. પાંણી, માંણસ 

● અક્ષિોના આકાિ મળતા આવતા હોય તેવા અક્ષિો 
● બ, ખ 

● પ, વ, ય, ર્ 

● ટ, ડ, ઠ, ઢ 

● ઘ, ધ તથા ચ, મ, ભ વગેિે (આવા અક્ષિોના આકાિમાં સમાનતા દેખાતી હોવાથી તેમની વચે્ચનો ભેદ યાદ િાખી 
સમજવા/સમજાવવા જરૂિી છે.) 

વવરામચચહ્નોનો યોગ્ય ઉપયોગ 
● વવિામધચહ્નોનો ઉપયોગ અથયની સ્પષ્ટતા માટે કિવામાં આવે છે. 
● વાચકોને વાક્યમાં િહેલ અથયની સમજ આપવા માટે વવિામધચહ્નો સહાયરૂપ બને છે. 

અલ્પવવરામ : આ ધચહ્ન અન્ય વવિામધચહ્નો કિતાં પ્રમાણમાં વધુ વપિાય છે અને તેનો વપિાિ કિતી વખતે વવિેર્ ધ્યાન િાખવુું પડે 
છે. ઉદા. મોહન, મીના, િમેિ વગેિે ફિવા ગયા. 

● અવતિણ ધચહ્નો 
o એકવડા અને બેવડા અવતિણ ધચહ્નો 
o ઉદા. “શિક્ષક વગયમાં ‘ગણણત’ વવર્ય ભણાવતા હતા.” 

● અધયવવિામ 

● ગુરવવિામ 

● લધુિેખા- ગુરિેખા 
● પ્રશ્ન ધચહ્ન - ઉદગાિ ધચહ્ન 

● પૂણયવવિામ 
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● અનુસ્વાિ 

વાક્યરચના 
● વાક્યમાં ક્રિયાપદ હું મેિાં ક્રિયાને અનુસિે છે. 
●  ‘દિેક’, ‘પ્રતે્યક’, ‘હિેક’ હમેિાં એકવચન જ સૂચવે છે.  

લેખનદોષો નનવારવાના ઉપાયો 
● જ ેતે વવધાથીની હાજિીમાં લેખનકાયયની તપાસણી. 
● જ ેપાના પિ ભૂલ થઇ હોય તેની સામેના પાના પિ બાળક પાસે ભૂલ સુધિાવવી. 
● ભૂલોની સુધાિણામાં યાંવત્રકતા ન આવે તે જોવુું. 
● લેખનબુકના અુંતતમ પૃષ્ઠ પિ જોડણીદોર્ોની નોંધ કિાવવી. જથેી વર્ાન્દ્તે વવધાથીના લેખનદોર્ની સાચી સમજ મળી િકે. 
● અનુલેખન અને શુ્રતલેખનની તપાસણીમાં હોંશિયાિ બાળકોની સહાયતાથી વ્યક્રકતગત માગયદિયન આપવુું. 
● લેખનકાયય િરૂ કિતાં પહેલાં વગયમાં સામાન્ય લેખન-દોર્ોની સમજ આપવી. 
● વપ્રય બાળકોને વ્યક્રકતગત િીતે તેઓની થતી ભૂલોની સમજ આપવી. 
● વ્યાકિણ – શિક્ષણની સાથે લેખનનો અનુબુંધ બાંધવો. 
● શુદ્ધલેખન માટેના વવશિષ્ટ સ્વાધ્યાયો તૈયાિ કિી તે દ્વાિા શુધ્ધલેખનના ઉદે્દિો દ્રઢ કિવા. 
● અનુકાયય–જ ેભૂલો વાિું વાિ થતી હોય તેનો ચાટય તૈયાિ કિવો. 

વગજખુંડમાં લેખન દરતમયાન લેવાની કાળજી : 
લેખન કૌિલ્ય વવદ્યાથીની લેશખત અભભવ્યક્ક્ત માટે અત્યુંત મહત્વનુ છે. ધો.1માં પ્રવેિતા બાળકને શ્રવણ, કથન અને 

વાંચનના અનુભવો પૂિા પાડ્યા બાદ લેખન માટે જુદા જુદા વળાંકો અને આકાિોનો મહાવિો કિાવવો. કોઇપણ ધોિણમાં લેખનકાયય 
દિતમયાન આટલી કાળજી લેવી, 

● વવદ્યાથી અક્ષિોના મિોડ તથા કદ યોગ્ય િીતે લખે તેમજ અક્ષિ - અક્ષિ વચે્ચ અને િબ્દ – િબ્દ વચે્ચ યોગ્ય જગ્યા િાખે 
તેની કાળજી િાખવી. 

● અક્ષિોની િચના, સીધી લીટીમાં લખાણ, અક્ષિો વચે્ચ યોગ્ય જગ્યાની છૂટ, લખાણની સ્વચ્છતા, અક્ષિોનો વળાંક, 
અક્ષિોના કદની એકતા અને સુવાચય લખાણ પ્રતે્ય ખાસ ધ્યાન આપવુું. 

● શિક્ષકે સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ ઉચ્ચાિ કિવો જથેી બાળકને લેખનમાં મુશ્કેલી પડે નહહ. 
● શુદ્ધ લેખન અને સ્વતુંત્ર લેખન માટે શિક્ષક-આવૃત્તિમાં જ ેતે જગ્યાએ આપેલા માગયદિયન મુજબ કાયય કિવાનુું છે. વવદ્યાથીઓ 

સાિા અક્ષિે, યોગ્ય વવિામધચહનો સાથે અનુલેખન કિે તેનુું ખાસ ધ્યાન િાખવુું. 
● સાચી જોડણી અઘિી નથી તેનો ખ્યાલ િાખીને સાચી જ જોડણી લખવી. 
● પ્રાદેશિકતાની અસિથી બચવુું જથેી લેખનમાં અશુદ્ધ ભાર્ા પ્રવેિે નહહ. 
● શિક્ષકોએ સાથય જોડણીકોિ અને બાળકોએ શખસ્સાકોિના ઉપયોગની આવડત કેળવવી. 
● વવદ્યાથીઓ અક્ષિો, િબ્દો, વાક્યો કે ફકિો લખે ત્યાિે ગુજિાતીમાં લીટી નીચે લખે તેનુું ખાસ ધ્યાન િાખવુું. 
● વવદ્યાથીઓને અનુલેખન, સુલેખન અને શુ્રતલેખનના મહાવિા વાિું વાિ કિાવવા, 
● વવદ્યાથીઓને હાંજસયો અને ફકિો પાડતાં િીખવવુું. 
● લખાણ-અક્ષિો ઘૂુંટ્યા વવનાનુું, સ્વચ્છ, સુઘડ અને છેકછાકિહહત હોવુું જોઇએ. 
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ગણન 

 

 

 
બાળકો એકથી સો સુધી એકડી તો સળું ગ બોલી જાય છે પણ જ્યાિે તેમને વચે્ચથી સુંખ્યા પૂછવામાં આવે કે લખાવવામાં 

આવે તો તેમાં ભૂલ કિતાં હોય છે. આ માટે સીધી અને ઊું ધી એકડી લખાવીને વાિું વાિ મહાવિો કિાવવો જોઈએ. ઉદાહિણ તિીકે 
એકથી સો સુધી એકડી લખો અને સોથી એક સુધી એકડી લખો. 
ગણનમાં જોવા મળતી ભૂલોના ઉપાયો : 

● દિેક કક્ષા મુજબ બાળકને સુંખ્યાજ્ઞાન આપવુું. 
● આુંકડાઓને દૈનનક જીવન સાથે વણવા. 
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● મૂતય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કિીને ગણતિી દ્વાિા આુંકડા િીખવવા. 
● બાળકો મૌશખક અથવા લેશખત સળું ગ િમ લખી િકતા હિે પણ વચે્ચની કે આગળની સુંખ્યા લખવામાં ભૂલ કિે. એવુું ન 

બને તે માટે સુંખ્યા આગળ - પાછળ, પ્રાયોત્તગક પદ્ધતતથી િીખવવી. 
● મણકાઘોડી, અુંક કાડય , સુંખ્યા કાડય , સુંખ્યા ચોિસ જવેા સાધનોનો ઉપયોગ કિવો. 
● પ્રાિું ભભક સુંખ્યાજ્ઞાન આપવા માટે ધોિણ 1 અને ધોિણ 2ના ગણણતની શિક્ષક આવૃત્તિનો કે બાળકોની પુસ્સ્તકાનો ઉપયોગ 

ખૂબ મદદરૂપ થઈ િકે તેમ છે. 
● ખૂબજ ધીિજથી સતત વ્યક્રકતગત માગયદિયન આપવુું. 

ગણતરી 
● સુંખ્યાને લગતા જોડકણાં 
● સિવાળા,બાદબાકી,ગુણાકાિ,ભાગાકાિ ( ભાજક, ભાજ્ય , િેર્ જવેા િબ્દોની સમજ આપવી) 
● ધચહ્નો +, -, ×, ÷ ની સમજ આપવી. 
● વાસ્તવવક જીવનના ઉદાહિણ (રૂવપયા, પૈસાના વ્યવહાિ) 
● આુંગળીઓ વડે ગણતિી 

સમય અને તારીખ 
● કેલેન્દ્ડિ આધાક્રિત પ્રશ્નો ( આજ ેિવવવાિ છે તો આવતો િવવવાિ કઈ તાિીખે આવે ?) 
● વાિ અને તહેવાિ 

● ઘક્રડયાળની સમજ 

● સમય – આખો, અડધો, પોણો અને પા 
● સમય – સેકું ડ,તમનીટ, કલાક 

માપન 
● બાળકોને તેમના વજન અને ઉું ચાઈના માપન કિવાની પ્રવૃત્તિમાં સામેલ કિો. 
● વજન માપનની અથવા માપન માટેની અન્ય પ્રવૃત્તિને િમતમાં ફેિવો અને તેમને આગાહી કિવા/અુંદાજ લગાવવા માટે પૂછો.  

(સૌથી ભાિેથી હળવા અથવા સૌથી લાંબાથી ટૂુંકા) 
● તેમને બોડી માસ ઇન્દ્ડેક્સ િોધવા માટે કહો. 
● એક ચમચી, એક ચમચો, એક જલટિની બોટલ, અડધા જલટિની બોટલની ઓળખ કિાવો. 

આકારો 
● િું ગીન ધચત્રો અથવા િું ગીન કાગળથી આકાિ બનાવે છે. 
● પ્રતીકોનો ઉપયોગ કિો. (જમેકે લેફ્ટ માટે L વાપિો) 

ત લના 
● ના કિતા વધાિે 

● ના કિતાં નાનુું 
● સુંખ્યાને વતુયળ કિો. 
● કદની સિખામણી કિો. 
● વસ્તુઓ ક્યાં છે, નીચે, બાજુમાં છે તેનુું વણયન કિવા માટે વવવવધ િબ્દોનો ઉપયોગ કિો. 

નાણાન ું સુંચાલન 
● આુંકડાકીય કુિળતા વવકસાવવાની વવવવધ પ્રવૃત્તિઓ કિાવી િકાય. 
● દા.ત. જન્મક્રદવસ માટે બજટે બનાવવુું. 
● િામહાટ માટે, વસ્તુઓની ખિીદી અને ખચયના હહસાબ િાખવા. 
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રમતોનો ઉપયોગ 
● િમતો તમાિા બાળકને ગણણતમાં સામેલ કિવાની સાિી તકો પૂિી પાડે છે. 
● તમાિા બાળકોને તેમની મનપસુંદ િમતો જોતી વખતે અથવા િમતી વખતે પૂછવા માટે અહીં કેટલાક પ્રશ્નો આપ્યા છે. 

● સ્કોિની ગણતિી કેવી િીતે થાય છે ? 

● તે કેટલો સમય િમે છે ? 

● કેટલા ખેલાડીઓ િમે છે ? 

● િમતના મેદાનની લુંબાઈ અને પહોળાઈ કેટલી છે? તેનુું માપ મીટિ અથવા સેન્ટીમીટિમાં કેટલુું છે? વગેિે. 
પેટનજ બનાવવી: વવવવધ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કિીને પેટનય બનાવવી જમેકે દીવાસળી, બુંગડી વગેિે 
ગાણણતતક રમતો: એવી િમત િમો કે જમેાં સુંખ્યા હોય અને તેનુું ગણન થાય. (સાપસીડી, પિા, બબગો, પાસાની િમત, અન્ય બોડય  
ગેમ) 

ગણનમાં ચાર ક્રક્રયાઓ સરવાળો , બાદબાકી, ગ ણાકાર અને ભાગાકારમાં ર્થતી ભૂલોન ું નનદાન અને ઉપચાર 
1) સરવાળામાં નનદાન-ઉપચારાત્મક કાયજ 

ચોક્કસ જોડકાના સરવાળા કરવામાં ર્થતી ભૂલ 
● તેમને વ્યક્રકતગત માગયદિયન આપવુું. 

વદ્દી ઉમેરવાન ું ભૂલી જતાં ર્થતી ભૂલ 
● બાળક દાખલો ગણે ત્યાિે વદ્દી આવે તેને ડાબી બાજુની ઉભી હાિની ઉપિ લખે ડાબી બાજુની ઉભી હાિનો સિવાળો કિતી 

વખતે વદ્દીને ગણતિીમાં લેવી. 
વદ્દી ન હોય ત્યારે વદ્દી ઉમેરતાં ર્થતી ભૂલ 

● વવધાથીને સિવાળા કિાવતી વખતે આડા-ઉભા ખાના પાડી આવી ભૂલ નનવાિી િકાય છે. 
● મણકાઘોડી કે ચલણી નોટોનો ઉપયોગ કિી વ્યક્રકતગત માગયદિયન આપવુું. 

શૂન્ય સાર્થે સરવાળા કરતાં ર્થતી ભૂલ 
● આ પ્રકાિની ભૂલ ન કિે તે માટે મૂતય વસ્તુથી બાળકને સમજાવવુું. 

સરવાળાના સુંકેતના અર્થજઘટનમાં ભૂલ 
● સિવાળાના સુંકેતની સમજૂતીનો મહાવિો કિાવવો. 

મેથ્સ ક્રડસેદ્ધબસલટી – ક્રડસે્કલ્ક્ય આના કારણે ર્થતી ભૂલ 
● ખૂબજ ધીિજથી સતત વ્યક્રકતગત માગયદિયન 

2) બાદબાકીમાં નનદાન-ઉપચારાત્મક કાયજ 
1. ચોકકસ પ્રકારના જોડકાની બાદબાકી કરવામાં ર્થતી ભૂલ 

● ઉદા. 18 - 6 = 12ને બદલે અન્ય સુંખ્યા લખે છે. 
● બાદબાકીના તથ્યોની સમજૂતી અપાય અને તેનુું નનયતમત પઠન થાય તે જરૂિી છે. 

2. દશકો લીધા પછી તે બાદ ન કરવાર્થી ર્થતી ભૂલ:  
 દિકો લીધા પછી તે હાિમાંના અુંક ઉપિ છેકો મૂકી તેમાંથી એક બાદ કિી ઉપિ અુંક લખવો. આ પ્રકાિનો મહાવિો જરૂિી 

છે. 
3. શૂન્યમાંર્થી કોઈ સુંખ્યા બાદ કરવાની આવે ત્યારે ત ેરકમ જવાબમાં લખવાર્થી ર્થતી ભૂલ: કેટલાક બાળકોમાં અુંક સાથે શૂન્ય 
ખ્યાલ સ્પષ્ટ હોતો નથી.  

 ઉ.દા. 4 – 0 = 4 તે જાણે છે, પિું તુ 40 – 33 કિવાનુું થાય ત્યાિે 133 લખે છે. નાની સુંખ્યામાંથી મોટી સુંખ્યા બાદ કિવાની 
થાય ત્યાિે જમે બાજુની િાનમાંથી દિકો લઈએ છીએ તેવી જ િીતે શૂન્યમાંથી કોઈ સુંખ્યા બાદ કિવાની થાય ત્યાિે પણ 
દિકો લેવો જોઈએ. આ િીતે મહાવિો કિાવવો જરિી છે. 
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4. બે સ્થાનમાં શૂન્ય આવે ત્યારે ર્થતી ભૂલ: 4005 - 1347 હજાિમાંથી દિકો લઈએ છીએ ત્યાિે િતકના િાનમાં દસ થાય, 
તેમાંથી એક દિકો લઈએ ત્યાિે નવ િહે છે, તે જ િીતે દિકના અુંકમાં પણ નવ િહે છે. આ િીતે ભૂલની સુંભાવના ઘટે છે. 
5. બાદબાકીના સુંકેતના અર્થજઘટનમાં ર્થતી ભૂલ: કેટલાક બાળકો 4 – 2 = 6 કિે છે. અહીં બાદબાકી એટલે ઓછુું  કિવુું, લઈ લેવુું, 
કાઢી નાંખવુું, વગેિે જવેા િબ્દોની સમજ સ્પષ્ટ કિવી. 

3) ગ ણાકારમાં નનદાન ઉપચારાત્મક કાયજ 
1. અમ ક ચોકકસ જોડકાના ગ ણાકારમાં ર્થતી ભૂલ: કેટલાક બાળકો 4 × 3 = 12 ને બદલે અન્ય સુંખ્યા લખે છે, પિું તુ પ્રાથયના 
સુંમેલનમાં ઘક્રડયાગાન નનયતમત થતુું હોય તો આવી સમસ્યા ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. 
2. વદ્દીને લીધે ર્થતી ભૂલ:  

● વદ્દી આવે ત્યાિે બાજુમાં લખી, ગુણાકાિ વખતે તે ઉમેિી દેવાય તેની સતત કાળજી િખાય તે આવશ્યક છે. આ માટે વધુમાં 
વધુ મહાવિો કિાવવો. 

3. ગ ણક અર્થવા ગ ણ્યમાં શૂન્ય આવવાર્થી ર્થતી ભૂલ 
● સિવાળામાં 6 + 0 = 6 તેમ ગુણાકાિમાં 6 × 0 = 0ને બદલે 6 લખે. અહીં આ બાબત મૂતય વસ્તુની મદદથી સમજાવવી 

જરિી છે. 
● 10 × 1 = 10, 20 × 1 = 20 વગેિેના નનયમની સમજૂતીથી ભૂલ નનવાિી િકાય છે. 

5. સરવાળાની ક્રક્રયાને લીધે ર્થતી ભૂલ 
● કેટલાક બાળકને ગુણાકાિમાં સિવાળાની પ્રક્રિયામાં ભૂલ થતી હોય છે. આ માટે સિવાળાના દાખલાનો મહાવિો કિાવવો 

જરૂિી છે. 
● ગુણાકાિને બદલે સિવાળાનો સુંકેત સમજ ેત્યાિે થતી ભૂલ ગુણાકાિના સુંકેતનો મહાવિો કિાવવો. 

4) ભાગાકારમાં નનદાન ઉપચારાત્મક કાયજ 
1. યોગ્ય ભાગફળ શોધવામાં ર્થતી ભૂલ:  

● ભાગાકાિના પાયાના નનયમો કું ઠિ કિાવવા જરિી છે. જમેકે, 6 × 7 = 42, 42 ÷ 7 = 6, 42 ÷ 6 = 7 

2. ભાજ્યના અુંક ઉતારવામાં ર્થતી ભૂલ અને ભાજ્યમાં એક અુંકની જરુર હોય ત્યારે બે અુંક ઉતારવાર્થી ર્થતી ભૂલ: 
● અભભિતમત અધ્યયન પધ્ધતતનો ઉપયોગ કિી, મહાવિો કિાવવો. 

3. ભાગફળમાં શૂન્ય મૂકવાન ું ર્થાય ત્યારે તે ન મૂકતા ર્થતી ભૂલ: 
● જયાિે ભાગાકાિની ક્રિયામાં ભાગ ન ચાલે ત્યાિે ભાગફળમાં શૂન્ય મૂકવાનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કિવામાં આવે તે અુંગે વ્યક્રકતગત 

માગયદિયન આપવુું. 
4. બાદબાકીની ભૂલ અને ગ ણાકારની ભૂલ: 

● સામાન્ય િીતે બાળકો પહેલા બાદબાકીમાં કૌિલ્ય પ્રાપ્ત કિે અને ત્યાિબાદ ગુણાકાિમાં કૌિલ્ય પ્રાપ્ત કિે તો જ તે 
ભાગાકાિમાં આગળ વધી િકે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાગાકાિની પ્રક્રિયામાં બાદબાકી અને ગુણાકાિ સમાયેલા છે. 

5. ભાજકને ભાગફળમાં જવાબની ર્મે મૂકવાર્થી ર્થતી ભૂલ:  
● 24 ભાગ્યા 6ના જવાબ માટે ભાગફળમાં 4ને બદલે ભાજક 6 મૂકે છે. અટહ 24ના 6 સિખા ભાગ કિી મૂતય વસ્તુથી સમજૂતી 

આપવી. આ માટે મહાવિો જરૂિી છે. 
6. સુંકેતના અર્થજઘટનની ભૂલ: - સુંકેતની સમજૂતીનો મૂતય વસ્તુથી મહાવિો કિાવવો. 
7. ભાજયમાં છેલ્લે શૂન્ય હોય તર્થા ભાજય ભાજક કરતા ઓછો હોય ત્યારે ભાગફળમાં શૂન્ય ન મૂકવાર્થી ર્થતી ભૂલ 

● ભાગાકાિની દસ પગલાની િીતનો અભ્યાસ કિાવવો. 
● આ અુંગેના વવશિષ્ટ ચાટયનો મહિમ ઉપયોગ કિાવવો. 
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િૈક્ષણણક કાયયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જ ે તે સ્તિ અનુસાિ બાળકોમાં િૈક્ષણણક કૌિલ્યનો વવકાસ થાય તે છે. 
બાળકોમાં જ ે તે કૌિલ્યના વવકાસ હેતુ દિેક શિક્ષક વગયખુંડમાં િૈક્ષણણક કાયય કિાવતા હોય છે. આ િૈક્ષણણક 
કાયયમાં મોટાભાગે પાઠ્યપુસ્તકોનુું શિક્ષણકાયય થતુું જોવા મળે છે. મોટાભાગના શિક્ષકો પાઠ્યિમ પૂણય કિી 
શિક્ષણકાયય પૂણય કયાનો સુંતોર્ વ્યક્ત કિતા હોય છે. પિું તુ તમત્રો, સાચા અથયમાં પાઠ્યિમ પૂણય કિવાથી 
બાળકોમાં અપેશક્ષત િૈક્ષણણક કૌિલ્ય આપણે વવકજસત કિી િકીએ છીએ ખિા? 

“શૈિણણક કૌશલ્ય વવકાસ એટલે જ અધ્યયન નનષ્પત્તિની સસદ્ધિ.” 
તમત્રો, આટલુું જાણ્યા પછી અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં અધ્યયન નનષ્પત્તિનુું શુું મહત્ત્વ છે તે આપણે 

સમજી િકીએ છીએ. તેથી જ અત્યાિે આપણી પાસે આદિય િીતે અધ્યયન નનષ્પત્તિની જસદ્ધદ્ધની અપેક્ષા િાખવામાં 
આવે છે. તો આવો, આ સુંદભે આપણે કેટલીક બાબતોની સમજ પાકી કિીએ.  

1. ક્ષશિણકાયજ પહેલાં 
● શુું િીખવવુું? 

● કેવી િીતે િીખવવુું 
● કયા સુંસાધનો ઉપયોગી થિે? 

● વગયમાં િરૂઆત ક્યાંથી કિવી? 

2. ક્ષશિણકાયજ દરતમયાન 
● બાળકોને િસ પડે છે? 

● તમામ બાળકો સક્રિય તો છે ને? 

● વવગતોની િજૂઆત યોગ્ય િીતે થાય છે? 

● બાળકોનુું સતત મૂલ્યાંકન થાય છે? 

● બાળકો એમને મનમાં પેદા થતાં પ્રશ્નો િજૂ કિે છે? 

● બાળકોને યોગ્ય જવાબ મળે છે? 

● બાળકો િીખવા અને નવુું જ્ઞાન સજયવા તૈયાિ થાય છે? 

● બાળકોને યોગ્ય પ્રતતપોર્ણ મળે છે? 

3. ક્ષશિણકાયજ બાદ 
● આપણી પદ્ધતત, પ્રર્ુક્ક્ત કે સુંસાધનમાં કોઈ ફેિફાિની જરૂિ છે? 

● કોઈ નવી પદ્ધતત અપનાવી િકાય? બીજીવાિ મહાવિાની જરૂિ છે? 

● બાળકોના મૂલ્યાંકન અને સ્વાધ્યાય કાયયમાં ફેિફાિની જરૂિ છે? 

● જ ેિીખવ્ર્ુું તેમાં કેટલી જસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત થઈ? 

● આજના કાયયમાંથી આપણે શુું િીખ્યા?  
 વગેિે બાબતો અુંગે યોગ્ય વવચાિમુંથન અને આયોજનબદ્ધ કાયય કિવાથી અપેશક્ષત જસદ્ધદ્ધ હાંસલ 
કિી િકાય છે. 

અધ્યયન નનષ્પત્તિમાં સસદ્ધિ અધ્યયન નનષ્પનિમ ાં નિદ્ધિ 
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 અધ્યયન નનષ્પત્તિ શ ું છે? 
જ ે તે એકમ, પાઠ કે હેતુને ધ્યાનમાં લઈને શિક્ષણકાયય પૂરું  થયા પછી બાળકોમાં અમુક ચોક્કસ વતયન 

પક્રિવતયન આવવા જોઈએ તે નક્કી કિતા વવધાનને અધ્યયન નનષ્પત્તિ કહેવાય છે. 
અધ્યયન નનષ્પત્તિન ું મહત્ત્વ: અધ્યયન નનષ્પત્તિ શુું છે? અને િા માટે અધ્યયન નનષ્પત્તિ મુજબ િૈક્ષણણક કાયયની 
અપેક્ષા િાખવામાં આવે છે? તે સમજ્યા પછી તેનુું મહત્ત્વ આપોઆપ સમજાઇ જાય છે. જો જ ેતે સ્તિ (ધોિણ) 
મુજબ અધ્યયન નનષ્પત્તિની જસદ્ધદ્ધ ન થાય તો જ ેતે બાળકમાં તે કૌિલ્ય વવકજસત થર્ુું છે તેમ માની િકાય નહીં. 
અધ્યયન નનષ્પત્તિની જસદ્ધદ્ધ થકી જ બાળક આગળની અધ્યયન નનષ્પત્તિ વધુ સાિી િીતે જસદ્ધ કિી િકે છે. તેથી 
બાળકમાં િતમક િીતે અધ્યયન નનષ્પત્તિનો વવકાસ થાય તે અપેશક્ષત છે અને આ બાબત આપણે અભ્યાસિમ થકી 
સમજી િકીએ છીએ. આપણા વવર્યના િૈક્ષણણક કાયય માટે અધ્યયન નનષ્પત્તિને ધ્યાનમાં િાખી આયોજન કિવુું 
જોઈએ. તેના આધાિે જ દૈનનક કાયય કિવુું જોઈએ. 
અધ્યયન નનષ્પત્તિની સસદ્ધિ માટે ક્ષશિકની અપેક્ષિત પૂવજ તૈયારી. 
● માસવાિ આયોજન અધ્યયન નનષ્પત્તિ પ્રમાણે બનાવવુું. 
● વગયખુંડ પ્રક્રિયામાં પાઠ પ્રમાણે અધ્યયન નનષ્પત્તિની ઓળખ કિવી. 
● દિેક વગયમાં અધ્યયન નનષ્પત્તિ ઉપલબ્ધ િાખવી. 
● િક્ય હોય તો પાઠ્યપુસ્તકમાં દિેક પાઠની િરૂઆતમાં અધ્યયન નનષ્પત્તિની નોંધ કિી િાખવી. 
● અધ્યયન નનષ્પત્તિ જસદ્ધ કિવા યોગ્ય પદ્ધતત/પ્રર્ુક્ક્ત/પ્રવૃત્તિ નક્કી કિવી. 
● વગયખુંડ પ્રક્રિયામાં અધ્યયન – અધ્યાપન માટે જરૂિી સુંસાધનોની ઉપસ્થિતત સુનનત્તિત કિવી. 
● નક્કી કિેલ આયોજન મુજબ જ વગયખુંડમાં િૈક્ષણણક પ્રક્રિયા કિવી. 
● નનયતમત તમામ બાળકોને િૈક્ષણણક પ્રક્રિયામાં જોડવા અને આકલન દ્વાિા તેમની જસદ્ધદ્ધની ચકાસણી કિતાં 

િહેવુું. જરૂિ જણાયે ઉપચાિાત્મક કાયય કિવુું. 
અધ્યયન નનષ્પતતમાં મહિમ સસદ્ધિ મેળવવા માટેના વૈજ્ઞાનનક સોપાનો આ મ જબ છે: 
1.  અન ભવ 
● પડકાિર્ુક્ત હોય 

● ક્રિયા કિવા પ્રેિક તથા િોચક હોય 

● પૂવય અનુભવ સાથે સુંકળાયેલ હોય 

● નાવીન્યપૂણય હોય 

2.  ચચતન 
● ચચતન, કલ્પના કિવા અનુભવ આપો. 
● પૂવય અનુભવ સાથે જોડાણ િાપો. 
● માહહતી અુંગે બાળક વવચાિ કિતુું થાય, સવાલ ઉભા કિે તેવો પ્રયાસ કિો. 

3.  ઉપયોજન 
● અગાઉના અનુભવ દ્વાિા મળેલ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કિવો 
● નવા સજાયયેલા જ્ઞાનને વ્યવહાક્રિક જીવનમાં ઉપયોગમાં લેવુું. 
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4.  નનષ્કષજ 
● સુંકલન કિવુું અને નવુું જ્ઞાન મેળવવુું. 
● નવા જ્ઞાનને દ્રઢ કિવુું. 

આ માટે આપણ ેકેટલીક અધ્યયન નનષ્પત્તિના ઉદાહિણ દ્વાિા આ બાબતને સમજવાનો પ્રયાસ કિીએ. 
ઉદાહરણ:- એક અધ્યયન નનષ્પત્તિ િીખવવા માટે કઈ પ્રક્રિયા કિી િકાય તે જોઈએ. (અહીં ફક્ત ઉદાહિણરૂપ જ 
પ્રક્રિયા બતાવેલ છે. તમે તમાિી િાનનક પક્રિસ્થિતત, ઉપલબ્ધ સુંસાધન મુજબ યોગ્ય ફેિફાિ કિી િકો છો. 
ક્રદવસો પણ એ પ્રમાણે વધાિી કે ઘટાડી િકાય છે.)  
અધ્યયન નનષ્પત્તિ : EVS402:- પિીઓ અને પ્રાણીઓમાં રહેલ વવવવધતાને ઓળખે છે. (ર્મે કે ચાંચ, પુંજો, 
કાન, પાંખ, માળો, રહેઠાણ વગેરે) 
ક્રદવસ 1 - બાળકોને તેમણે જોયેલા પક્ષીઓનાં નામ બોલવા કહેવુું. જોયેલાં પક્ષીઓ વવિે વણયન કિાવવુું/કિવુું. 
બીજા પક્ષીઓના ધચત્રો બાળકને બતાવવાં અને ઓળખ કિાવવી. જરૂિ જણાય તો ટેકનોલોજીનો સહાિો લેવો. 
ક્રદવસ 2 - વવદ્યાથીઓએ જોયેલાં પક્ષીઓ અને ધચત્રવાળા પક્ષીઓનુું ચાંચ, પુંજા, પીંછા, માળો(િહેઠાણ) આધાક્રિત 
વગીકિણ કિવા કહેવુું. 
ક્રદવસ 3 - બાળકોને તેમણે જોયેલાં પ્રાણીઓનાં નામ બોલવા કહેવુું. જોયેલા પ્રાણીઓ વવિે વણયન કિાવવુું. બીજા 
પ્રાણીઓના ધચત્રો બાળકને બતાવવા અને ઓળખ કિાવવી. જરૂિ જણાય તો ટેકનોલોજીનો સહાિો લેવો. 
ક્રદવસ 4 - વવદ્યાથીઓને જોયેલાં પ્રાણીઓ અને ધચત્રવાળાં પ્રાણીઓમાં પુંજા, કાન, શિગડા, િહેઠાણ વગેિે 
આધાક્રિત વગીકિણ કિવા કહેવુું. 
ક્રદવસ 5 - શિક્ષકશ્રી દ્વાિા બાળકોને પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓમાં વવદ્યાથીઓએ જોયેલી વવવવધતા અને વગીકિણના 
આધાિે એમના પુંજા, કાન, ચાંચ, માળો, િહેઠાણ વગેિેની સમજ આપવી અને વવદ્યાથીઓને પ્રાણી અને પક્ષીઓ 
ભેગા આપી વગીકિણ કિવા આપવુું. છેલ્લે, અધ્યયન નનષ્પત્તિ આધાિે ટેસ્ટ લઇને િચનાત્મક મૂલ્યાંકન કિવુું. 
     નનદાન કસોટી (માચય 2021)માં િાજ્યભિમાં સૌથી ઓછુું  પક્રિણામ પ્રાપ્ત થર્ુું છે. તેમાંથી અને અન્ય 
કેટલીક અધ્યયન નનષ્પત્તિ િીખવવા માટે શુું શુું કિી િકાય તે જોઈએ. (અહીં દિાવેલ કામગીિી ઉદાહિણરૂપ છે. 
આનાથી પણ વધુ સાિી કામગીિી થાય તો એ આવકાયય છે.) 
ધોરણ – 3 – ગણણત – બાળકો ત્રણ અુંકની સુંખ્યા સાર્થે કામ કરે છે. 
● સૌથી પહેલુું કામ એ છે આ અધ્યયન નનષ્પત્તિના પેટા વવધાન અુંગે આપણે જાણી લઈએ. 
● િક્ય હોય તો મહિમ વવધાનોને િીખવી િકાય તેવાં સાધનો મેળવવાં / વસાવવાં / નનમાણ કિવાં. 
● અધ્યયન નનષ્પત્તિના વવધાનોને વ્યવહાક્રિક જીવન સાથે જોડવાં. 
● િમતો કે પ્રવૃત્તિ દ્વાિા બાળકોને િીખવવા પ્રયાસ કિવો. 
● બાળકો જાણતા હોય તેવી વસ્તુઓ/ખ્યાલો (સો રૂવપયાની નોટ, ક્રિકેટમાં સદી વગેિે)ના આધાિે બાળકોને 

વતયમાન વવભાવના ઉપિ લઇ જવા. 
● મણકાઘોડી, િાનકકમત દિાવતાં કાડય  બાળકોને આપી જાતે અનુભવ કિવા આપી િકાય. 
● બાળકના તમામ વવચાિોને સ્વીકાિવા. 
● બાળકોને જૂથમાં અને વ્યક્ક્તગત િીતે કામ કિવાનો અનુભવ પૂિો પાડો. 
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ધોરણ – 3 – ગણણત – સેમી અને મીટર ર્વેા પ્રમાણણત એકમોનો ઉપયોગ કરી લુંબાઈ અને અુંતરન ું અુંદાજ 
લગાવે છે તર્થા વચે્ચનો સુંબુંધ ઓળખ ેછે. 
● બાળકો પાસે િહેલી અને િાળામાં ઉપલબ્ધ વસ્તુઓનુું માપન વવદ્યાથીઓ પાસે કિાવીએ. 
● માપપટ્ટી, ફૂટપટ્ટી (એક ફૂટની હોય તે) દિેક બાળકને આપીએ. 
● કોઈપણ જગ્યાની લુંબાઈ માપતાં પહેલા અુંદાજ કિાવી ત્યાિબાદ વાસ્તવવક િીતે માપવા આપીએ. 
● બ ેટુકડીઓ પાડી અુંદાજ અને વાસ્તવવક માપ જવેી િમત િમાડી સ્પધા યોજી િકાય. 
● વગય, ઘિ ઉપિાંત બાળક જ ે જગ્યાઓ િોજ જુએ છે કે ઉપયોગમાં લે છે તેની લુંબાઈના અુંદાજ અને 

વાસ્તવવક માપ સિખાવે તેવા પ્રયાસ કિીએ. 
● આપણ ેએ યાદ િાખવાનુું કે સાચો અુંદાજ લગાવવા મહિમ મહાવિો એકમાત્ર ઉપાય છે. (દાત. કક્રડયો કે 

સુથાિ જગ્યા જોઈને જ અુંદાજજત માપ કહી દે છે. એ તેના અનુભવના આધાિે જ આવડે છે.) 
ધોરણ – 6 - પ્રર્થમ સત્ર : અુંગ્રેજી (EN602) સાદી સૂચનાઓ સાંભળી, વાંચી અને તેનો પ્રતતભાવ આપી શકે 
છે. 
● આ અધ્યયન નનષ્પત્તિની જસદ્ધદ્ધ માટે શિક્ષકે સતત બાળકોને વવવવધ સૂચનાઓ વવિે માહહતગાિ કિવા 

પડિે. 
● જ ેમાટે દૈનનકકાયયની સૂચનાઓ શિક્ષક અુંગ્રેજીમાં જ આપિે. 
● િરૂઆતનાં તબકે્ક શિક્ષક સુંકેત/ઈિાિાનો ઉપયોગ પણ કિિે. દા.ત. ‘STAND UP’ (Inverted 

Comma)ની સૂચના આપવાની છે તો, શિક્ષક િબ્દ બોલિે સાથે હાથનો ઈિાિો પણ કિિે. 
● વાિુંવાિ આ પ્રકાિની વવવવધ સૂચનાઓ બાળકો સાંભળિે અને સમજિે તો, િમિઃ તેના યોગ્ય પ્રતતભાવ 

પણ આપિે. 
● ત્યાિબાદ આ સૂચનાઓ લેશખત સ્વરૂપે બાળકો વાંચે તે માટે શિક્ષકે પાઠ્યપુસ્તકના વાંચન દ્વાિા પ્રવૃત્તિ 

કિાવવી. 
● આ પ્રકાિની સૂચનાઓની સમજ માટે તથા મૂલ્યાંકન માટે શિક્ષક બાળકોને જૂથકાયય, નાટ્યીકિણ, સુંવાદ 

પૂણય કિવાં જવેી વવવવધ પ્રવૃત્તિ કિાવી િકે છે. 
● મૂલ્યાંકન માટે શિક્ષક ક્રિયાનાં ધચત્રો અને િબ્દોની સાચી જોડ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ કિાવી િકિે. 

ધોરણ - 5 - પ્રર્થમ સત્ર : ગ જરાતી : (G511) જોયેલ, સાંભળેલ અને કલ્પના કરેલી બાબતોન ું વણજન કરી શકે 
છે. 
● આ અધ્યયન નનષ્પત્તિનો ઉદ્દેશ્ય ‘બાળકના અભભવ્યક્ક્ત કૌિલ્યનો વવકાસ’ છે. 
● આ માટે શિક્ષકે વગયમાં કે વગય બહાિ બાળકો મુક્તપણે પોતાના વવચાિો િજૂ કિી િકે તેવા વાતાવિણનુું 

નનમાણ કિવુું જોઈએ. 
● બાળકો સમક્ષ એવા મુદ્દા કે પ્રશ્ન મૂકવા જોઈએ કે જનેા આધાિે બાળકો અભભવ્યક્ત થાય. 
● શિક્ષકે ચચા પદ્ધતતનો ઉપયોગ કિીને બધાં જ બાળકો પોતાના વવચાિો િજૂ કિે તેવુું આયોજન કિવુું 

જોઈએ. 
● બાળકો પોતાના અનુભવોનુું લેખન કિે તે માટે જરૂિી માગયદિયન આપી પ્રવૃત્તિ કિાવવી જોઈએ. 
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અધ્યયન નનષ્પત્તિન ું ધોરણવાર વવકાસાત્મક આવતજન : વવષય : ગણણત 

ધોિણ 
અ. નન. 

િમ અધ્યયન નનષ્પત્તિ અપેશક્ષત પ્રક્રિયા 

1 M101 1 થી 20 સુધીની સુંખ્યા સાથે કામ કિે છે. 
જોડીમાં, સમૂહમાં કે વ્યક્ક્તગતરૂપે 
પ્રાયોત્તગક કાયયમાં તે સુંખ્યાનો ઉપયોગ 
કિે 

2 M201 
બે અુંકની સુંખ્યા સાથે કામ કિે છે. 99 સુધીની 
સુંખ્યા વાંચે છે અને લખે છે. 

સમૂહમાં કે વ્યક્ક્તગતરૂપે પ્રાયોત્તગક 
કાયયમાં તે સુંખ્યાનો ઉપયોગ કિે, મૂતય 
વસ્તુઓ દ્વાિા મહાવિો કિે. 

3 M301 
ત્રણ અુંકની સુંખ્યા સાથે કામ કિે છે. 999 સુધીની 
સુંખ્યાઓ વાંચે અને પાયાની ગાણણતતક પ્રક્રિયાઓ 
કિે છે. 

પોતાની આસપાસની વસ્તુઓને એક, દસ 
અને સોનાં જૂથ બનાવી ગણતિી કિે. 

4 M401 10000 સુધીની સુંખ્યાઓની સમજ કેળવી 
િોજીુંદા જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કિે છે. 

પ્રાયોત્તગક િમતો, પ્રર્ુક્ક્તઓના ઉપયોગ 
વડે કોયડા ઉકેલવા, દાખલા ગણવા 

5 M501 1000થી મોટી સુંખ્યાઓ સાથે કામ કિે છે. 
પ્રમાણણત અલ્ગોક્રિધમ, સુંખ્યાિેખા વગેિે 
બાબતો તથા વ્યવહાક્રિક સ્થિતતમાં 
ઉપયોગ 

6 M601 
યોગ્ય પ્રક્રિયાના ઉપયોગ દ્વાિા મોટી સુંખ્યાના 
(આઠ અુંક સુધીની) દાખલા ઉકેલે છે. 

વ્યવહાક્રિક પક્રિસ્થિતતમાં આઠ અુંકની 
સુંખ્યાનો ઉપયોગ 

7 M701 
M703 

પૂણાંક સુંખ્યાઓના ગુણાકાિ અને ભાગાકાિ કિે 
છે. 
અપૂણાંક અને દિાંિ સુંખ્યાના ગુણાકાિ અને 
ભાગાકાિ માટે વવવવધ િીતોનો ઉપયોગ કિે છે. 

પેટનય અને િમત દ્વાિા તથા ગુણધમોના 
ઉપયોગથી દાખલા ગણવા 

8 M801 

પેટનય, ઉદાહિણ દ્વાિા સુંમેય સુંખ્યાઓની 
ગાણણતતક ક્રિયાઓ વવિેના ગુણધમોનુું 
સામાન્યીકિણ કિે છે અને ગુણધમોના આધાિે 
સાદુરૂપ આપે છે. 

સુંવૃિતા, િમનો ગુણધમય, જુથનો ગુણધમય, 
વવિોધી સુંખ્યા, વવભાજનનો ગુણધમય 
આધાક્રિત પ્રવૃત્તિઓ 

નોંધ: પ્રતતનનધધરૂપ 20 અધ્યયન નનષ્પતતનુું મૂલ્યાંકન િચનાત્મક પત્રક Aના આધાિે કિવાનુું જ છે. સાથે તે 
જસવાયની બાકી િહેતી અધ્યયન નનષ્પત્તિનુું પણ લેશખત, મૌશખક કે ક્રિયાત્મક મૂલ્યાંકન કિવુું જરૂિી છે. 
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એકમ કસોટી  

વવદ્યાથીઓ સુંદભય સાહહત્યમાંથી કે અન્ય કોઈ િીતે નકલ ન કિે તે બાબતે ખાસ કાળજી િાખવી. એકમ 
કસોટીમાં ભૂલોનો નનદેિ કિવો અને જરૂિ જણાય ત્યાં સુધાિા કિવા. મોટાભાગની ભૂલો આવિી લે તે િીતે તથા 
બાળક અને વાલીને સમજાય એવી ભાર્ામાં સૂચન કિવુું. ઉપચાિપાત્ર અધ્યયન નનષ્પત્તિની ઓળખ કિવી. ભૂલોને 
આધાિે કિેલ સૂચન અને અધ્યયન નનષ્પત્તિ પ્રમાણે ઉપચાિાત્મક કાયય કિવુું. ઉપચાિાત્મક કાયય એકમ કસોટી 
નોંધબુક/અલગ નોટબુકમાં અધ્યયન નનષ્પત્તિની કચાિ દૂિ થાય તે પ્રમાણે કિવુું. એકમ કસોટીમાં વાલીની સહી 
કિાવવી. 
વાર્ષષક પરીિા અને સત્રાંત પરીિાના પેપર 

વવદ્યાથીઓ સુંદભય સાહહત્યમાંથી નકલ ન કિે કે અન્ય કોઈ િીતે નકલ ન કિે તે બાબતે ખાસ કાળજી 
િાખવી. સત્રાંત અને વાર્ષર્ક પિીક્ષાના પેપિ વાલીને બતાવી એમાં સહી કિાવવી. ઉિિવહી અને પત્રક Cમાં ગુણ 
ધ્યાનપૂવયક લખવા. એ જ પ્રમાણે ગુણ ઓનલાઈન કિવા. ઓનલાઇન કિેલ ગુણની વપ્રન્ટ કાઢી િાખવી. 

GSQAC – ગ ણોત્સવ 2.0 અપેક્ષિત ગે્રડ સસદ્ધિ 
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વગજખુંડ વાતાવરણ અને વ્યવહાર.  
આદિય પાઠ આપવા માટે પૂિતી તૈયાિી સાથે વગયમાં જવુું અને એ પ્રમાણે અધ્યાપન કાયય કિાવવુું. તાસની 

િરૂઆતમાં વવદ્યાથીઓને ભણવા તત્પિ કિવા. વવર્યાભભમુખ કિાવવાં.  જ ેમુદ્દો િીખવવાના હોવ તેના વવિે વાત 
કિવી. વવર્યાંગની ચચા કિવી. વવર્યાંગ સુંબુંધી પ્રશ્નોતિી જમેાં પૂિક પ્રશ્નો, મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો,, વવચાિ પ્રેિક પ્રશ્નો 
પૂછવા. િીખવેલા મુદ્દાનુું બોડય  પિ અથવા મૌશખક આકલન કિવુું. છેલ્લે િીખવેલા મુદ્દાનુું દૃહઢકિણ કિાવવુું અને 
બાળકોને કેટલુું આવડુ્યું તે જાણવા પ્રશ્નોતિી કિવી. વવદ્યાથીઓને નામ કે યોગ્ય સુંબોધનથી બોલાવવા. 
બેઠકવ્યવિા િૈક્ષણણક મુદ્દાને અનુરૂપ િાખવી. વવદ્યાથીઓ એકબીજા સાથે વવર્યાંગ અનુરૂપ ચચા કિી િકે અને 
શિક્ષકને પ્રશ્નો પૂછે તેવા વાતાવિણનુું નનમાણ કિવુું. 

વવર્ય અને પાઠ પ્રમાણે Learning Materialનુું નનમાણ કિવુું. જરૂિી LM અગાઉથી જ વગયમાં ઉપલબ્ધ 
િાખવા. LMની ગોઠવણી બાળકો જાતે ઉપયોગ કિી િકે તે િીતે કિવી. 

અધ્યયન અધ્યાપન માટેની તૈયારી  
● માસવાિ આયોજન અધ્યયન નનષ્પત્તિ મુજબ બનાવવુું. 
● દૈનનક નોંધપોથી અધ્યયન નનષ્પત્તિ મુજબ લખવી. જમેાં િૈક્ષણણક મુદ્દા, વવર્ય, પ્રવૃત્તિ, િૈક્ષણણક સાધનો અને 

સ્વાધ્યાયકાયય પણ લખવુું. આચાયયશ્રીએ દૈનનક નનયતમત ચેક કિવી. જરૂિી સુધાિાત્મક બાબતની નોંધ કિવી 
અને લોગબુક નનભાવવી. 

● SCE પત્રક A નનભાવવુું. જમેાં જ ેતે અધ્યયન નનષ્પત્તિનુું જમે જમે મૂલ્યાંકન કિીએ એમ નોંધતા િહેવુું. પહેલાથી 
જ બધી અધ્યનન નનષ્પત્તિ લખવી નહહ. આધાિ તિીકે એકમકસોટી લઈ િકાય. 

● SCE પત્રક Aનુું મૂલ્યાંકન દિ અધ્યયન નનષ્પત્તિના અુંતે લેશખત, મૌશખક કે ક્રિયાત્મક કસોટીથી કિવુું. 
વવદ્યાથીઓને વગયખુંડ પ્રક્રિયામાં જોડવા પ્રોત્સાહન આપવુું. જરૂક્રિયાતવાળા વવધાથીઓ પિ વવિેર્ ધ્યાન 
આપવુું. દિેક પ્રવૃત્તિમાં બધા વવદ્યાથીઓને સમાન તક આપવી. 

● વવર્ય પ્રમાણે માસવાિ આયોજન બનાવી િકાય. 

શાળા વ્યવસ્થાપન 
● િાળામાં બાળકોની નનયતમતતા વધે તથા ઓનલાઇન હાજિી સમય મયાદામાં પુિાય તે અપેશક્ષત છે. 
● સૂ્કલ બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ તૈયાિ કિવુું. 
● િાળા વવકાસ યોજના SMCની મદદથી તૈયાિ કિી તેની નનયતમત સમીક્ષા કિવી. 
● િાળા વવકાસમાં SMC સભ્યોની ભાગીદાિી લેવી. SMC ઠિાવ, એજન્દ્ડા, તમનનટ્સ બુક, વાલી સુંપકય  િજજસ્ટિ 

નનભાવવુું. 
● SMC િાળાની દિેક પ્રવૃત્તિથી માહહતગાિ હોય તે જરૂિી છે. 
● િાળાએ સત્ર પ્રમાણે ગાઇડલાઈન મુજબ વવર્યની ફાળવણી સાથેનુું સમયપત્રક બનાવવુું અને િાળાનુું કામ 

સમયપત્રક મુજબ થાય તે જરૂિી છે. દિેક વગયમાં સમયપત્રક લગાવવુું. િાળામાં તાસ પદ્ધતત તથા વવર્ય 
શિક્ષક પદ્ધતત મુજબ કાયય થાય તે જરૂિી છે. (ચાિથી વધુ શિક્ષકો હોય ત્યાં) 
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સલામતી  
● િાળાએ પોતાની િાનનક પક્રિસ્થિતતને ધ્યાને લઈ આપત્તિ વ્યવિાપન પ્લાન બનાવવો અને પ્લાન તથા 

વવવવધ ટુકડીઓ અને ટુકડીઓના કાયય અુંગે બાળકો તથા શિક્ષકો વાકેફ હોવાં જરૂિી છે. 
● પ્લાનમાં િાળાનો નકિો, ઇમિજન્સી એક્ક્ઝટ, આકસ્િક સુંજોગોમાં ભેગા થવાનુું િળ વગેિે દિાવેલાં હોવાં 

જોઈએ. 
● િાળામાં િાનનક પક્રિસ્થિતત પ્રમાણે સલામતી માટેનાં સાધનો હોવાં જોઈએ. જમેકે ફાયિ સેફ્ટી બોટલ, 

િેતીની ડોલ, નદી નજીક હોય તો લાઇફ જકેેટ, િાળા નજીક જુંગલ કે ઘાસ જવેુું હોય તો સાપ પકડવાનુું સાધન 
વગેિે હાથવગુું તેમજ ઉપયોગ કિી િકાય તેવી સ્થિતતમાં હોય તે જરૂિી છે. 

● વવદ્યાથીઓને ડેમો અને મોકડર ીલ દ્વાિા આપત્તિમાં બચાવ અુંગે સમજ પૂિી પાડવી.  
સહ શૈિણણક પ્રવૃત્તિઓ 
● પ્રાથયનાસભામાં દિેક બાળક સક્રિય િીતે ભાગીદાિી નોંધાવે તે અપેશક્ષત છે. 
● પ્રાથયનાની પ્રવૃત્તિઓમાં કન્યા તથા કુમાિની ભાગીદાિી સપ્રમાણ હોવી જોઈએ. 
● પ્રાથયનામાં 5 કે તેથી વધુ વાજીુંત્રોનો ઉપયોગ વવદ્યાથીઓ દ્વાિા થતો હોવો જોઈએ 

● પ્રાથયના, ભજન, ધૂન અને પ્રાથયનાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં વૈવવધ્ય હોવુું જોઈએ. (20-25 પ્રાથયના, 20-25 ભજન અને 
ધૂન વર્ય દિતમયાન થાય તેવુું આયોજન કિવુું.) 

● પ્રાથયના પહેલા તમામ બાળકોને યૌત્તગક ક્રિયાઓ, યોગાસનો કિાવવાં જોઈએ. 
● િમતગમત/ખેલ મહાકુુંભમાં વધુમાં વધુ િજજસ્ટરેિન થાય તેમજ બાળકો પોતાની ક્ષમતા અનુસાિ ભાગ લે તેવા 

પ્રયત્નો કિવા જોઈએ. 
● િાળામાં સમૂહ કવાયત નનયતમત થતી હોવી જોઈએ. 
● બાળકો િાળામાં થતાં પ્રવાસ કે િૈક્ષણણક મુલાકાત(દિ વર્ે 10 કે તેથી વધુ)માં ભાગ લે અને તેનુું અનુકાયય 

થાય તે ઉિમ સ્થિતત છે. 
● િાળામાં ઓછામાં ઓછી 5 મૂલ્યલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોવી જોઈએ. (િામહાટ, આજનો ક્રદપક, આજનુું 

ગુલાબ, ખોયાપાયા, અક્ષયપાત્ર, આજનો ચાંદ/સુિજ વગેિે....) 
● િાજ્ય પિીક્ષા બોડય  દ્વાિા લેવાતી વવવવધ પિીક્ષાઓ જવેી કે NMMS, શિષ્યવૃત્તિ અને ધચત્રમાં લાયકાત 

ધિાવતા બાળકો પૈકી 20 ટકા કે તેથી વધુ બાળકો િજજસ્ટરેિન થાય, િજજસ્ટિ થયેલાં તમામ બાળકો 
પિીક્ષામાં ઉપસ્થિત િહે અને વધુમાં વધુ બાળકો મેક્રિટમાં િાન પામે તે માટે વવદ્યાથીઓને મહાવિો પૂિો 
પાડવો.  

સુંસાધનો અને તેનો ઉપયોગ  
● મધ્યાહન ભોજન યોજના નનયતમત ચાલતી હોય. જમેાં વવદ્યાથીઓ હાથ-પગ, મોં ધોઈને જમવા બેસે, 

બેસવાની જગ્યા સ્વચ્છ હોય અને મધ્યાહનનાં વાસણોની સફાઈ નનયતમત િીતે થાય તથા તેની દેખિેખ 
થાય તેવુું ચોક્કસ આયોજન ગોઠવવુું. મધ્યાહન ભોજનની ગુણવતિાની ચકાસણી શિક્ષકો દ્વાિા થતી 
હોવી જોઈએ. ચકાસણી િજીસ્ટિ નનભાવી િકાય. 
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● પાણીની ટાંકી અને િૌચાલયની સફાઈ યોગ્ય સામગ્રી દ્વાિા નનયતમત થતી હોવી જોઈએ. િૌચાલયની 
અુંદિ અને બહાિ પાણીના નળની વ્યવિા ઉપલબ્ધ કિાવવી. 

● તમામ બાળકો માટે પીવાનુું પાણી પૂિતાં પ્રમાણમાં તથા સિળતાથી ઉપલબ્ધ હોવુું જોઈએ. તમામ 
વવદ્યાથીઓની સ્વચ્છતા નનયતમત ચકાસીને સ્વચ્છતાનો ગુણ વવકસાવવો.  

 
GSQAC 2.O CHECKLIST 

વવ
ધા
ન 
ક્ર
મ 

મ દ્દો 
ચેકસલસ્ટ મ જબ 
વવધાન (મહિમ 
મળવાપાત્ર ગ ણ) 

આદશજ સ્થસ્થતત કેવી હોય? શાળા દ્વારા શ ું પ્રયત્ન કરી શકે? 

1 

એકમ 
કસોટીની 

જવાબવહી
માં 

વવદ્યાથી
ઓના 

જવાબો 

તમામ વવદ્યાથીઓએ 
એકમ કસોટીમાં 

યોગ્ય િીતે જવાબો 
લખ્યા છે. 

પ્રશ્નની સુચના મુજબ જવાબ લખેલા 
હોય, વાક્યિચના ભુલિહહત હોય, 
વવદ્યાથીના જવાબો અધ્યયન નનષ્પત્તિ 
અનુરૂપ હોય. 

વવદ્યાથીઓને સૂચનાની સમજ આપવી. એકમ 
કસોટીમાં લખાણની પધ્ધતતની સમજ આપવી 
અને અધ્યયન નનષ્પતત મુજબ કેવી િીતે જવાબ 
લખાય તેની સમજ આપવી. 

2 

એકમ 
કસોટીની 

જવાબવહી
ની 

ચકાસણી 

તમામ વવર્યની 
એકમ કસોટીની 

ઉિિવહી યોગ્ય િીતે 
ચકાસેલ છે. 

એકમ કસોટી ચકાસતી વખતે ભૂલોનો 
નનદેિ કિેલો હોય, જ્યાં ગુણ 
કપાયેલા હોય તેનો સ્પષ્ટ નનદેિ 
કિેલો હોય, પ્રશ્નના જવાબને 
મળવાપાત્ર ગુણ આપેલા હોય. 

વવદ્યાથીઓની જ્યાં ભૂલો હોય ત્યાં ભૂલો પિ 
ગોળ િાઉન્દ્ડ કિવુું અને સાચો જવાબ લખવો. 
જ્યાં ગુણ કપાયા છે તેનો સ્પષ્ટ નનદેિ કિવો. 
પ્રશ્નના મળવાપાત્ર હોય તેટલા જ ગુણ 
ચકાસણી વખતે અપાય તેનુું ધ્યાન િાખવુું. 

3 
શિક્ષકની 
હટપ્પણી

ઓ 

તમામ વવર્યની 
એકમ કસોટીની 
ઉિિવહીઓમાં 

યોગ્ય હટપ્પણીઓ 
છે. 

શિક્ષકના સૂચનો ભૂલો સાથે સુંબુંધધત 
હોય, સૂચનો સમજવામાં સિળ હોય, 
સૂચનો તમામ ભૂલોને આવિી લે તે 
મુજબ લખેલા હોય. 

એકમ કસોટીમાં વવદ્યાથીની જ્યાં ભૂલ હોય ત્યાં 
ભૂલને અનુરૂપ સૂચન શિક્ષક દ્વાિા લખેલુું હોવુું 
જરૂિી છે. સૂચનનો ઉપયોગ વવદ્યાથીઓ અને 
વાલીઓએ કિવાનો છે, માટે સૂચનની ભાર્ા 
સિળ હોવી જોઈએ. જથેી બાળક અને વાલી 
સમજી િકે. સુચન એવુું લખવુું કે જનેા આધાિે 
ઉપચાિાત્મક કાયય થઈ િકે. 



 31 

4 ઉપચાિા
ત્મક કાયય 

તમામ વવર્યની 
એકમ કસોટીના 

પક્રિણામના આધાિે 
ઉપચાિાત્મક કાયય 

કિેલ છે. 

ઉપચાિાત્મક કાયય શિક્ષકના સૂચનોને 
અનુરૂપ હોય, ઉપચાિાત્મક કાયય 
અધ્યયન નનષ્પતત અનુરૂપ હોય, 
ઉપચાિાત્મક કાયય તમામ ભૂલોને 
આવિી લે તે પ્રમાણેનુું હોય તથા જરૂિ 
હોય ત્યાં અધ્યયન નનષ્પત્તિ અનુરૂપ 
નનદાન કિવામાં આવ્ર્ુું હોય. 

વવદ્યાથીની જ્યાં ભૂલો હોય, જ ે અધ્યયન 
નનષ્પત્તિમાં કચાસ હોય તે મુજબ અલગ 
નોટબુકમાં/એકમ કસોટીમાં ઉપચાિાત્મક કાયય 
કિાવી, તે અધ્યયન નનષ્પત્તિને અનુરૂપ અલગ 
પુનઃ કસોટી લઇ શિક્ષકે તપાસવી. 

5 વાલીઓને 
જાણ 

તમામ ઉિિવહીઓ 
વાલીઓને બતાવી 
સહી કિાવેલ છે. 

તમામ એકમ કસોટીમાં વાલીની સહી 
થયેલી હોવી જોઈએ 

શિક્ષક દ્વાિા ચકાસીને પિત આપેલી એકમ 
કસોટી દ્વાિા વાલી પોતાના બાળકની પ્રગતતથી 
વાકેફ થાય તે માટે તમામ એકમ કસોટીમાં 
નનયત સમય મયાદામાં વાલીની સહી ફિજીયાત 
કિાવવી. 

6 

એકમ 
કસોટીની 
સિેિાિ 
ટકાવાિી 

િાળાએ કિેલ 
ગુણની ઓનલાઈન 

એન્ટર ી પિથી 

િાળાના વવદ્યાથીઓના એકમ 
કસોટીમાં સિાસિી માકય સ જટેલા વધુ 
હિે તેમ આ ઇત્તન્દ્ડકેટિમાં વધુ માકય સ 
મળવાપાત્ર થિે. 

એકમ કસોટીમાં તમામ બાળકો ખૂબ જ સાિી 
િીતે લખે જથેી વધુમાં વધુ ગુણ પ્રાપ્ત થાય તે 
માટેના પ્રયત્નો કિવા જોઈએ. ઉપિાંત નનયતમત 
િીતે વવદ્યાથીઓની એકમ કસોટીના ગુણ 
ઓનલાઇન કિવા. 

7 
ઉિિવહી

ની 
ચકાસણી 

તમામ ઉિિવહીઓ 
યોગ્ય િીતે ચકાસેલ 

છે. 

સત્રાંત કસોટીની તમામ ઉિિવહીઓ 
ચકાસાયેલી હોય, વવદ્યાથીઓને 
અપાયેલા ગુણ ખિેખિ મળવાપાત્ર 
ગુણ જટેલા જ હોય, ઉિિવહીમાં 
અપાયેલ કુલ ગુણ અુંદિના ભાગે 
પ્રતે્યક જવાબના આપેલ ગુણને 
અનુરૂપ હોય. 

સત્રાંત કસોટીની ઉિિવહીઓમાં બાળકોના 
જવાબો જાતે લખેલા હોય, માસકોપી ન હોય તે 
ખાસ તકેદાિી િાખવી. ઉિિવહીની ચકાસણી 
શિક્ષકો દ્વાિા ખૂબ જ ચોકસાઇ પૂવયક કિેલી 
હોવી જોઈએ.મળવાપાત્ર ગુણ જટેલા જ ગુણ 
અપાયેલ હોવા જોઈએ. 

8 

પક્રિણામપ
ત્રકમાં 
ગુણની 
નોંધ 

તમામ 
પક્રિણામપત્રકમાં 

ઉિિવહી મુજબ જ 
ગુણાંકન દિાવેલ છે. 

વવદ્યાથીઓની ઉિિવહીના ગુણ અને 
પક્રિણામ પત્રક Cના ગુણ એક સમાન 
હોય,પક્રિણામ પત્રક Cના ગુણ તથા 
ઓનલાઈન એન્ટર ી કિેલા ગુણ સમાન 
હોય. 

ઉિિવહીના ગુણનુું ટોટલ કિતી વખતે, 
ઉિિવહી પિથી પત્રક C મા લખતી વખતે, 
પોટયલ ઉપિ માકય સ ઓનલાઈન કિતી વખતે 
શિક્ષકે ખાસ ચોકસાઈ િાખવી.અન્ય શિક્ષક 
પાસે અિસ-પિસ તપાસણી કિાવી િકાય. 

9 
વાલીઓને 

જાણ 

તમામ વાલીઓને 
સત્રાંત કસોટીની 
જવાબવહીઓ 
બતાવેલ છે. 

વાલી પોતાના બાળકની પ્રગતતથી 
વાકેફ થાય તથા સુધાિાત્મક બાબતો 
પ્રતે્ય ધ્યાન આપી િકે તે હેતુથી 
સત્રાંત કસોટીની ઉિિવહીઓ વાલીને 
બતાવવી. 

સત્રાંત કસોટીની ઉિિવહીઓની ચકાસણી થઇ 
ગયા બાદ વાલીમીટીંગ બોલાવીને, તમામ 
ઉિિવહીઓમાં વાલીઓની સહી કિાવવી. 
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10 

સત્રાંત 
કસોટી-

1માં 
િાળાએ 
મેળવેલ 
ગુણ. 

એસ.એસ.એ. 
પોટયલમાં કિેલ 

ઓનલાઇન ગુણની 
સિેિાિ પિથી. 

િાળાના વવદ્યાથીઓના સત્રાંત કસોટી 
1માં સિાસિી માકય સ જટેલા વધુ હિે 
તેમ આ ઇત્તન્દ્ડકેટિમાં વધુ માકય સ 
મળવાપાત્ર થિે 

સત્રાંત કસોટી 1માં તમામ બાળકો ખૂબ જ સાિી 
િીતે લખે જથેી વધુમાં વધુ ગુણ પ્રાપ્ત થાય તે 
માટેના પ્રયત્નો કિવા જોઈએ િાળાએ 
ઓનલાઈન કિેલા ગુણનુું પત્રક વપ્રન્ટ કિીને 
ફાઈલે િાખવુું. 

11 

સત્રાંત 
કસોટી-

2માં 
િાળાએ 
મેળવેલ 
ગુણ. 

એસ.એસ.એ. 
પોટયલમાં કિેલ 

ઓનલાઇન ગુણના 
સિેિાિ પિથી. 

િાળાના વવદ્યાથીઓના સત્રાંત કસોટી 
2 માં સિાસિી માકય સ જટેલા વધુ હિે 
તેમ આ ઇત્તન્દ્ડકેટિમાં વધુ માકય સ 
મળવાપાત્ર થિે 

સત્રાંત કસોટી 2માં તમામ બાળકો ખૂબ જ સાિી 
િીતે લખે જથેી વધુમાં વધુ ગુણ પ્રાપ્ત થાય તે 
માટેના પ્રયત્નો કિવા જોઈએ. િાળાએ 
ઓનલાઈન કિેલા ગુણનુું પત્રક વપ્રન્ટ કિીને 
ફાઈલે િાખવુું. 

12 

શિક્ષક 
અને 

વવદ્યાથી 
વચે્ચ 

સૌહાદયપૂણય  
વ્યવહાિ 

તમામ વગયખુંડમાં 
શિક્ષક વવદ્યાથીઓ 
સાથે સૌહાદયપૂણય  
વ્યવહાિ કિે છે. 

શિક્ષક પ્રતે્યક વવદ્યાથીને યોગ્ય 
સુંબોધનથી બોલાવે, વવદ્યાથીઓ 
શિક્ષકને ડિ કે સુંકોચ વવના પ્રશ્ન પૂછી 
િકે, જરૂક્રિયાતવાળા વવદ્યાથીઓ પિ 
વવિેર્ ધ્યાન આપે. 

િાળામાં શિક્ષક વવદ્યાથીને યોગ્ય નામ 
સુંબોધનથી બોલાવે તે ખાસ જરૂિી છે. 
અધ્યાપન કાયય દિતમયાન વવદ્યાથીને જ્યાં પણ 
પ્રશ્ન થાય ત્યાં નનસુંકોચ શિક્ષકને પ્રશ્ન કિી િકે 
તેવુું વાતાવિણ નનમાણ શિક્ષકે કિવુું જોઈએ. 
કચાિવાળા વવદ્યાથીઓ પ્રતે્ય શિક્ષક વવિેર્ 
ધ્યાન આપે તે જરૂિી છે. 

13 
અસિકાિ
ક વગયખુંડ 
વાતાવિણ 

તમામ વગયખુંડમાં 
અસિકાિક વગયખુંડ 

વાતાવિણ જોવા મળે 
છે. 

વગયખુંડમાં અધ્યયન-અધ્યાપન 
પ્રક્રિયાને અનુરૂપ બેઠક વ્યવિા હોય, 
વગયખુંડમાં પૂિતા હવા-ઉજાસની 
વ્યવિા હોય, વવદ્યાથીને પ્રવૃત્તિ કિવા 
માટે યોગ્ય અવકાિ પ્રાપ્ત થાય 

વવર્યવસ્તુનાં મુદ્દા પ્રમાણે વગયખુંડમાં બેઠક 
વ્યવિા ગોઠવવી જોઈએ. તમામ વવદ્યાથીઓ 
પાથિણાં અથવા બેન્ચ પિ બેસે તથા શિક્ષક 
અને બ્લેક બોડય ને સિળતાથી નનહાળી િકે તેવી 
બેઠકવ્યવિા હોવી જોઈએ. વગયખુંડમાં પૂિતા 
હવા-ઉજાસની વ્યવિા હોય, તમામ 
વવદ્યાથીઓને પ્રવૃત્તિ કિવા પૂિતો અવકાિ 
પ્રાપ્ત થાય અને પ્રવૃત્તિમાં તમામની 
સહભાગીદાિી નોંધાય તેની કાળજી િાખવી. 
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14 
શિક્ષકો 

દ્વાિા 
પે્રિણા 

તમામ શિક્ષક 
વવદ્યાથીઓને પે્રિણા 

આપે છે. 

શિક્ષક વવદ્યાથીને વગયખુંડ પ્રક્રિયામાં 
જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન આપે, શિક્ષક 
વવદ્યાથીના પ્રયત્નોને દ્ધબિદાવે, શિક્ષક 
વગય સમક્ષ વવદ્યાથીઓની જસદ્ધદ્ધને 
દ્ધબિદાવે. 

શિક્ષક વવદ્યાથીઓને વગયખુંડ પ્રક્રિયામાં જોડાવા 
પે્રિણા તથા પ્રોત્સાહન આપે અને હકાિાત્મક 
સુદ્રઢકોનો ઉપયોગ કિે તે જરૂિી છે. વગયમાં 
તમામ બાળકોની સક્રિય ભાગીદાિી હોય અને 
વગયખુંડનુું વાતાવિણ જીવુંત હોય તે અપેશક્ષત 
છે.શિક્ષક કોઇ પ્રવૃત્તિમાં શે્રષ્ઠ કાયય કિનાિ 
વવદ્યાથીઓની જસદ્ધદ્ધને વગય સમક્ષ દ્ધબિદાવે તે 
જરૂિી છે. 

15 

વવદ્યાથી
ઓ દ્વાિા 

ઉધચત LM 
(અધ્યયન 
સામગ્રી)નો 
ઉપયોગ 

તમામ વવદ્યાથીઓ 
ઉધચત LMનો 

ઉપયોગ કિે છે 

અધ્યયન સામગ્રી વવદ્યાથીની 
વયકક્ષાને અનુરૂપ હોય, અધ્યયન 
સામગ્રી વવદ્યાથી માટે સિળ હોય, 
અધ્યયન સામગ્રી વવર્યના મુદ્દાને 
અનુરૂપ હોય અને વવદ્યાથીઓ 
ઉપયોગમાં લઇ િકે તે િીતે ગોઠવેલ 
હોય, અધ્યયન સામગ્રી અધ્યયન 
નનષ્પત્તિને અનુરૂપ હોય. 

િાળામાં તમામ શિક્ષકો દ્વાિા અધ્યયન નનષ્પત્તિ 
મુજબ મહિમ LM નનમાણ કિવામાં આવે. 
શિક્ષકો દ્વાિા વગયખુંડમાં મહિમ LM નો 
ઉપયોગ કિી અધ્યાપન કાયય કિવામાં આવે 
જથેી ગોખણપટ્ટીવાળા શિક્ષણ કિતા 
સમજપૂવયકનુું શિક્ષણ બાળકોને પ્રાપ્ત થાય. 
ઉપિોક્ત સામગ્રી વવદ્યાથી માટે સિળ હોય, 
વવર્યવસ્તુના મુદ્દાને અનુરૂપ હોય અને 
વવદ્યાથીઓ ઉપયોગમાં લઇ િકે તે િીતે 
ગોઠવેલ હોય તેનુું ખાસ ધ્યાન િાખવુું. શિક્ષકે 
ઉપયોગ કિેલ LMની નોંધ નનયતમત િીતે દૈનનક 
નોંધપોથીમાં કિવી. 

16 

ચચા 
આધાક્રિત 
અધ્યયન 
માટેની 
તકોનુું 

નનમાણ 

તમામ વગયખુંડમાં 
વવદ્યાથીઓની 
સહભાત્તગતાને 

પ્રોત્સાહહત કિવામાં 
આવે છે. 

શિક્ષક વવદ્યાથીઓ વચે્ચ વવર્યાંગ 
સુંદભે ચચા થતી હોય, ચચા દિતમયાન 
વવદ્યાથીઓને િજૂઆત કિવા માટે 
પૂિતી તક આપવામાં આવે અને 
શિક્ષકો દ્વાિા વવદ્યાથીઓના પ્રશ્નોને 
ચચામાં સમાવવામાં આવે ઉપિાંત 
વવદ્યાથીઓ એકબીજા સાથે ચચા કિી 
િકે તેવા વાતાવિણનુું નનમાણ કિવુું 
જોઈએ. 

વગયખુંડનુું શિક્ષણકાયય શિક્ષકકેન્દ્દ્રી નહીં પિું તુ 
વવદ્યાથીકેન્દ્દ્રી હોવુું જોઈએ, વગયખુંડ કાયયમાં માત્ર 
શિક્ષક જ બોલ્યા કિે તો એકતિફી પ્રક્રિયા થિે. 
શિક્ષક વવદ્યાથીઓને પોતાની વાત િજૂ કિવા 
તક પૂિી પાડે તથા તેમના પ્રશ્નોની વગયમાં ચચા 
થાય તેવો પ્રયાસ કિવો. 

17 

િીખ્યા 
હોય તેના 
વવિે વાત 

કિવી. 

તમામ વવદ્યાથીઓ જ ે
િીખ્યા છે તેના વવિે 

વાત કિી િકે છે. 

તાસના અુંતે શિક્ષકે િીખવેલી 
બાબતોનો સાિાંિ કહેવો તથા 
િીખવેલી બાબતોનુું દ્રઢીકિણ 
કિાવવુું. તાસમાં વવદ્યાથી જ ે િીખ્યા 
હોય તેના વવિે વાત કિી િકતા હોય. 

તાસના અુંતે શિક્ષકે જ ેબાબતો િીખવી છે તેનો 
ટૂુંકમાં સાિ િજૂ કિવો જોઈએ, િીખવેલી 
બાબતોનુું દ્રઢીકિણ કિાવવુું જોઈએ. બાળકો જ ે
િીખ્યા છે તેના વવિે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તો 
તેના જવાબો મોટાભાગના વવદ્યાથીઓ આપી 
િકે તેવુું અધ્યાપન કાયય કિવુું જોઈએ. 
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18 
અધ્યાપન 

માટેની 
તૈયાિી 

તમામ શિક્ષક 
વવદ્યાથીઓને 

અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં 
સાંકળવા માટે ઉધચત 

સુંસાધનો, 
પાઠ્યપુસ્તકો, 

તત્પિતાની પ્રવૃત્તિઓ 
તૈયાિ િાખે છે. 

દૈનનક નોંધપોથીમાં અધ્યયન 
નનષ્પતતકેન્દ્દ્રી આયોજન કિેલુું હોવુું 
જોઈએ. દૈનનક નોંધપોથી આચાયયશ્રી 
દ્વાિા ચકાસાયેલ હોવી જોઈએ. શિક્ષક 
તાસની િરૂઆતમાં વવદ્યાથીઓને 
અભ્યાસ માટે તત્પિ બનાવે અને 
તેમના પૂવયજ્ઞાનના આધાિે વગયખુંડનુું 
કામ િરૂ થાય તે સુનનજિત કિવુું 
જોઈએ. વગયખુંડમાં તાસની િરૂઆત 
વવર્યાભભમુખ દ્વાિા કિવી. ‘તાસમાં 
કયા કયા િૈક્ષણણક સાધનોની 
જરૂક્રિયાત ઊભી થિે?’  પહેલેથી જ 
તેની હાજિીની સુનનજિતતા નક્કી કિી 
લેવી જોઈએ. 

દૈનનક નોંધપોથીમાં અધ્યયન નનષ્પતતની ટૂુંકમાં 
નોંધ કિવી જોઈએ જથેી શિક્ષકને ખ્યાલ આવે 
કે 'જ ે તે પાઠ કે વવર્યવસ્તુમાંથી બાળકોને શુું 
િીખવવાનુું છે.' હેતુની પૂિતી સમજ હોય તો તે 
મુજબ શિક્ષક અધ્યાપનકાયય કિાવી િકે. 
વગયખુંડમાં વવદ્યાથીઓને વવર્યાભભમુખ કિવા 
અને વવર્યવસ્તુ િીખવા તત્પિ બનાવવાના 
પ્રયાસ કિવા જોઈએ. િૈક્ષણણક 
સાધનસામગ્રીની હાજિી સુનનજિત કિી લેવી 
જોઈએ જથેી વગયખુંડકાયય માટે પૂિતો સમય 
મળી િહે. 

19 

અધ્યયન 
નનષ્પતત
ઓને 

ધ્યાનમાં 
િાખીને 

શિક્ષણકા
યય 

તમામ શિક્ષકો 
અધ્યયન 

નનષ્પતતઓને 
ધ્યાનમાં િાખી 

શિક્ષણકાયય કિાવે 
છે. 

શિક્ષકે અધ્યયન નનષ્પત્તિ અનુસાિ 
તૈયાિ કિેલ આયોજનનો અમલ કિવો 
જોઈએ, અધ્યયન નનષ્પત્તિને અનુરૂપ 
અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રીનો તથા 
અધ્યાપન પદ્ધતતનો ઉપયોગ કિવામાં 
આવે, આચાયયશ્રી દ્વાિા વગયખુંડ 
નનિીક્ષણની લોગબુક નનભાવવામાં 
આવે. 

દૈનનક આયોજન મુજબ વગયખુંડનુું કાયય થાય, 
અધ્યયન નનષ્પત્તિ મુજબ શિક્ષણ કાયય થાય 
અને તે મુજબ યોગ્ય અધ્યયન-અધ્યાપન 
પદ્ધતતનો ઉપયોગ થાય અને અધ્યયન-
અધ્યાપનના મુદ્દાને અનુરૂપ અધ્યયનસામગ્રીનો 
ઉપયોગ થાય તે િીતે વગયખુંડનુું આયોજન અને 
અમલીકિણ હોવુું જોઇએ. િાળાના આચાયયશ્રી 
દ્વાિા નનયતમત િીતે વગયખુંડ નનિીક્ષણની 
લોગબુક નનભાવેલી હોવી જોઈએ. 

20 

શિક્ષકો 
દ્વાિા 

પૂછાતા 
પ્રશ્નો 

તમામ શિક્ષકો 
અધ્યાપન પ્રક્રિયા 

દિતમયાન 
વવદ્યાથીઓને યોગ્ય 

પ્રશ્નો પૂછે છે. 

તાસ દિતમયાન શિક્ષક પ્રશ્નો, તેના 
પેટા/પૂિક પ્રશ્નો, વવચાિપે્રિક પ્રશ્નો 
અને મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો પૂછે તે ખાસ 
જરૂિી છે. 

શિક્ષક વગયખુંડ કાયય દિમ્યાન વવવવધ પ્રકાિના 
પ્રશ્નો જવેા કે પેટા પ્રશ્નો, વવચાિપે્રિક પ્રશ્નો, મુક્ત 
જવાબી પ્રશ્નો પૂછે. જથેી બાળકો જાતે વવચાિવા 
પે્રિાય અને મૌજલક િીતે એના જવાબો આપી 
િકે તેવુું વાતાવિણ નનમાણ કિાવી િકાય. 

21 

વવદ્યાથી
ઓનુું 

િચનાત્મક 
મૂલ્યાંકન 

તમામ શિક્ષકો 
વવદ્યાથીઓનુું યોગ્ય 
િચનાત્મક મૂલ્યાંકન 

કિે છે. 

વવદ્યાથીઓનુું િચનાત્મક મૂલ્યાંકન 
વગયવાિ/વવર્યવાિ સતત અને 
સવયગ્રાહી િીતે કિવુું, િચનાત્મક 
મૂલ્યાંકન પત્રક Aમાં અધ્યયન નનષ્પતત 
દિાવેલ હોય, તેનુું નનયતમત િીતે 
આકલન થતુું હોય તથા વવદ્યાથીના 
અધ્યયનને સુધાિવા માટે પ્રતતપોર્ણ 
આપવામાં આવતુું હોય તે જરૂિી છે. 

જ ે તે અધ્યયન નનષ્પત્તિના અધ્યયન બાદ તેની 
જસદ્ધદ્ધની જાણકાિી માટે તમામ વવદ્યાથીઓનુું 
નનયતમક મુલ્યાંકન કિવુું. િચનાત્મક મૂલ્યાંકન 
પત્રક Aમાં અધ્યયન નનષ્પતતના હેતુ દિાવવા 
અને મૂલ્યાંકનને અુંતે વવદ્યાથીની જ ે તે અધ્યયન 
નનષ્પત્તિમાં જસદ્ધદ્ધ/કચાિની નોંધ કિવી. કચાિ 
દૂિ કિવા અને અધ્યયનને સુધાિવા શિક્ષક દ્વાિા 
પ્રતતપોર્ણ મળવુું જોઇએ. 
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22 
અધ્યયન
માં સમાન 

તક 

તમામ શિક્ષકો 
વવદ્યાથીઓને 

અધ્યયન માટે સમાન 
તક આપે છે. 

વગયખુંડમાં કુમાિ અને કન્યાઓની 
સપ્રમાણ સહભાગીદાિી હોય તે જરૂિી 
છે. વગયખુંડ કાયયમાં cwsn બાળકોની 
ભાગીદાિી માટે પણ પ્રયત્ન કિવામાં 
આવે. વગયખુંડ કાયય/પ્રવૃત્તિમાં તમામ 
વવદ્યાથીઓને જોડવાનો પ્રયાસ 
કિવામાં આવે. વવશિષ્ટ 
જરૂક્રિયાતવાળા વવદ્યાથીઓ માટે 
સ્પેશ્યલ ટીચિની મુલાકાત નનયતમત 
િીતે થતી હોવી જોઈએ. 

વગયખુંડકાયયમાં કુમાિ તથા કન્યાઓની 
સહભાગીદાિી હોવી જોઈએ. CWSN બાળકોની 
ભાગીદાિી માટે પ્રયત્ન કિવામાં આવે તથા 
વવશિષ્ટ વવદ્યાથીઓ માટે સ્પેશ્યલ ટીચિની 
મુલાકાત નનયતમત િીતે થતી હોય તેવુું િાળા 
દ્વાિા સુનનજિત કિવુું જોઈએ. સ્પેશ્યલ ટીચિની 
મુલાકાતની અલગથી નોંધ િાખવી. વગયખુંડ 
કાયય/પ્રવૃત્તિમાં કોઇપણ પ્રકાિના ભેદભાવ વગિ 
તમામ વવદ્યાથીઓને જોડવા. 

23 
િાળાની 
સિેિાિ 
હાજિી 

SSA પોટયલ પિ 
ઉપલબ્ધ છેલ્લા બે 

માસની સિેિાિ 
હાજિી 

સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટિની મુલાકાતના 
સમયથી અગાઉના છેલ્લા બે માસની 
િાળાની સિેિાિ હાજિી SSAના 
પોટયલમાંથી લેવામાં આવે છે. જમેાં 
વવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકોની હાજિી 
ધ્યાને લેવાય છે. 

શિક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ િાળામાં નનયતમત 
હાજિ િહે અને હાજિી નનયતમત િીતે 
ઓનલાઇન કિવામાં આવે અને અનનયતમત 
બાળકોનો નનયતમત વાલીસુંપકય  કિવો. 

24 

જજલ્લાની 
સિેિાિ 
હાજિીના 

સુંદભે 
િાળાની 
હાજિી 

છેલ્લા બે માસની 
િાળાની સિેિાિ 
હાજિી જજલ્લાની 

હાજિી કિતા 10 % 
વધાિે છે 

સૂ્કલ ઇન્સ્પેક્ટિની મુલાકાતથી 
અગાઉના છેલ્લા બે માસની િાળાની 
સિેિાિ હાજિી જો જજલ્લાની સિેિાિ 
હાજિીથી 10 ટકાથી  વધાિે હોય તો 
આદિય સ્થિતી ગણાય અને 5 ગુણ 
મળવાપાત્ર થાય છે. 

િાળાની હાજિી નનયતમત ભિાય, સતત 
ગેિહાજિી કે અનનયતમતા દ્ધબલકુલ ન િહે તેવા 
પ્રયત્નો કિવા જોઈએ. 

25 

િાળા 
વવકાસ 

યોજનાની 
િચના અને 
અમલીકિ

ણ 

િૈક્ષણણક અને 
ભૌતતક બાબતોને 
અનુલક્ષી યોજના 
બનાવી, યોગ્ય 

અમલીકિણ કિેલ 
છે. 

દિેક િાળાની િાનનક પક્રિસ્થિતત 
જુદી જુદી હોય છે તે મુજબ િાળા 
વવકાસ યોજના િાળાએ પોતાની િીતે 
બનાવવી જોઈએ અને બેઝલાઇન 
એસેસમેન્ટ કિવુું જોઈએ. િાળાએ 
પોતાના આગામી લક્ષ્યાંકો નક્કી 
કિવા જોઈએ, જમેાં ભૌતતક ઉપિાંત 
િૈક્ષણણક બાબતોનો પણ સમાવેિ 
કિવો જોઈએ તેમજ િાળા વવકાસ 
યોજનાનુું યોગ્ય િીતે અમલીકિણ 
થાય તથા તેની નનયતમત િીતે સમીક્ષા 
પણ થાય તે જરૂિી છે. 

િાળાની હાલની સ્થિતત ધ્યાનમાં લઈ, ભૌતતક 
અને િૈક્ષણણક બાબતો સાથેનુું બેઝલાઇન 
એસેસમેન્ટ તૈયાિ કિવુું. "િાળા વવકાસ માટે 
િાળાના શિક્ષકો અને એસ.એમ.સી.  િાળાને 
કઈ ક્રદિામાં લઇ જવા માંગે છે"-તેના મુદ્દાઓની 
નોંધ કિી - તે મુજબ િાળા વવકાસ યોજના 
બનાવવી. Sdpની નનયતમત સમીક્ષા થાય અને 
એનુું અમલીકિણ થાય તેવા પ્રયત્નો કિવા 
જોઈએ. 
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26 
એસ.એમ.

સી.ની 
ભુતમકા 

એસ.એમ.સી. સભ્યો 
િાળા વવકાસ 

યોજના તૈયાિ કિવા 
ઉપિાંત િૈક્ષણણક 

તેમજ િાળાની અન્ય 
વહીવટી બાબતોમાં 
સક્રિયતા દિાવે છે. 

િાળા વવકાસ યોજના બનાવવામાં 
તેમજ તેને અમલીકૃત કિવામાં SMC 
સક્રિય ભુતમકા ભજવે. િાળાની 
િૈક્ષણણક ગુણવિા અભભવૃદ્ધદ્ધમાં, 
હાજિી સુંદભે, િાનનક સુંસાધનો 
ઉપલબ્ધ કિાવવામાં, િાળાને મળતી 
ગ્રાન્ટના સુયોગ્ય ઉપયોગમાં તથા 
િાળાની સમસ્યાઓ દૂિ કિવામાં 
smc મદદરૂપ થાય અને િાળા 
વવકાસમાં સક્રિય િહે તેવી અપેક્ષા છે. 
એસ.એમ.સી બેઠકો નનયતમત યોજાય 
અને બેઠકનો એજન્દ્ડા તૈયાિ કિવામાં 
એસ.એમ.સી સભ્યો સક્રિય ભાગ લે 
તે અપેશક્ષત છે. 

SMCના તમામ સભ્યો િાળાની તમામ 
બાબતોથી વાકેફ િહે, િાળાની સમસ્યાઓના 
નનવાિણમાં મદદરૂપ થાય , િાળા વવકાસ માટે 
ચચતનિીલ બને અને િાળાની િૈક્ષણણક અને 
ભૌતતક પ્રગતત માટે પોતાની ભુતમકા અદા કિે - 
તેવી સક્રિયતા જરૂિી છે. SMC એજન્દ્ડાબુક, 
ઠિાવબુક અને તમનનટ્સબુક નનયમોનુસાિ 
નનભાવવી. 

27 િાળા 
સમયપત્રક 

તાસપદ્ધતત અને 
વવર્ય શિક્ષક પદ્ધતત 

બુંનેનો યોગ્ય િીતે 
અમલ થાય છે. 

વવર્ય શિક્ષક અને તાસ પદ્ધતતનો 
યોગ્ય િીતે અમલ થાય, દિેક 
વગયખુંડમાં સમયપત્રક લગાવેલુું હોય, 
સમયપત્રકમાં પ્રતે્યક વવર્યને 
GCERTની ગાઈડલાઈન અનુસાિ 
તાસ ફાળવેલ હોય  અને સમયપત્રક 
મુજબ િાળાનુું કામ થાય તે ખાસ 
જરૂિી છે. 

દિેક વવર્યને ન્યાય આપવા અને િૈક્ષણણક 
કાયયમાં અસિકાિકતા વધાિવા, િાજ્ય 
સિકાિની ગાઇડલાઇન મુજબનુું, આયોજનબદ્ધ 
તાસપદ્ધતત સાથેનુું સમયપત્રક બનાવવુું અને 
દિેક વગયમાં તે લગાવેલુું હોવુું જોઇએ. 
સમયપત્રકનુું અમલીકિણ થાય, તે મુજબ જ 
કાયય થાય તે જરૂિી છે. 

28 
સલામત 
િાળા 

પક્રિસિ 

િાળાનુું પક્રિસિ 
સલામતીની દ્રણષ્ટએ 
ઉિમ ધોિણ ધિાવે 

છે. 

િાળાનુું મકાન, કમ્પાઉન્દ્ડ વોલ, 
પાણીની ટાંકી, ફાયિસેફ્ટી, પ્રાથતમક 
સાિવાિ સુવવધા, વવિેર્ જરૂક્રિયાત 
ધિાવતા વવદ્યાથીઓ માટેની સુવવધા, 
વીજળીકિણ, ટરાન્સપોટેિનની 
સુવવધા, સીસીટીવી કેમેિા (હોય તો 
જ), વવિેર્ િોગ ધિાવતાં બાળકોની 
માહહતીની ઉપલબ્ધતા તથા તેની 
ગુણવિા ચકાસાય છે. 

િાળાના ઓિડા, મેદાન,પાણીની ટાંકી વગેિેનુું 
નનયતમત િીતે નનક્રિક્ષણ થાય તે ખાસ તકેદાિી 
િાખવી જોઈએ, ફાયિ સેફ્ટીની સુવવધા 
પ્રાથતમક સાિવાિની સુવવધા, CWSN 
બાળકોની સુવવધા વગેિે નનયતમત િીતે અપડેટ 
કિવી જોઈએ. િાળામાં ખુલ્લા વાયિ ન હોય 
તથા ELCB લગાવેલી હોય એ વીજળીકિણ 
માટે ઉિમ સ્થિતત ગણાય. જો ટરાન્સ્પોટેિન 
લાગુ પડતુું હોય તો તેની વવગતવાિ માહહતી 
િાખવી, વવિેર્ િોગ ધિાવતાં બાળકોની 
માહહતી ઉપલબ્ધ િાખવી. 
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29 

આપત્તિ 
વ્યવિાપ
ન સુંદભે 
શિક્ષક 
વવદ્યાથી
ઓની 
તૈયાિી 

આપત્તિ વ્યવિાપન 
સુંદભે શિક્ષક 

વવદ્યાથીઓની તૈયાિી 
ઉિમ છે. 

િાળામાં આપત્તિ વ્યવિાપન માટેના 
પુિતા સાધનો અને આપત્તિ 
વ્યવિાપનનો પ્લાન હોવો જોઇએ. 
આપત્તિ વ્યવિાપન સુંદભે િાળાના 
વવદ્યાથીઓને માગયદિયન આપવામાં 
આવે. િાળામાં આપત્તિ સમયે લેવાના 
પગલાં સુંદભે મોકડરીલ યોજાય અને 
વવદ્યાથીઓને આપત્તિ વ્યવિાપન 
પ્લાનની જાણકાિી મળે.  

િાનનક પક્રિસ્થિતત મુજબ િાળાએ આપત્તિ 
વ્યવિાપનનો પ્લાન બનાવવો અને 'જુદી જુદી 
આપત્તિ સમયે વવદ્યાથીઓએ કેવી િીતે વતયવુું'- 
તે બાબતે માગયદિયન આપવુું. આગ, ભૂકું પ, કિું ટ 
જવેી આપત્તિ અુંગે મોકડરીલનુું આયોજન કિવુું. 
આપત્તિ વ્યવિાપનની વવવવધ ટુકડીઓ તથા 
તેની કામગીિી અુંગે બાળકો તથા શિક્ષકો 
માહહતગાિ હોવાં જોઇએ. તમામના ડોક્યુમેન્ટસ્ 
નનભાવવાં. 

30 

પ્રાથયનાસ
ભામાં 

વવદ્યાથી
ઓની 
સક્રિય 

ભાગીદાિી 

તમામ વવદ્યાથીઓ 
પ્રાથયનાસભામાં દિેક 
પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય િીતે 

જોડાય છે. 

બાળકો િસ પડે તે િીતે પ્રાથયનામાં 
જોડાઈ પોતાનુું યોગદાન આપે. તમામ 
વવદ્યાથીઓ પ્રાથયનામાં સક્રિયપણે 
ભાગીદાિી નોંધાવે. 
મૂલ્ય શિક્ષણ મળે. 

પ્રાથયનાસભા િસપ્રદ બનાવવી. પ્રાથયનાસભામાં 
તમામ બાળકોની સક્રિય ભાગીદાિી માટે પ્રયત્ન 
કિવો. 
 

31 

પ્રાથયનાસ
ભાના 

સુંચાલન
માં તમામ 
વવદ્યાથી
ઓને 

સમાન તક 

કોઇપણ પ્રકાિના 
ભેદભાવ જસવાય 

પ્રાથયનાસભાનુું 
સુંચાલન કિવામાં 
આવે તથા તમામ 

પ્રવૃત્તિઓ કુમાિ અને 
કન્યા દ્વાિા સમાન 
િીતે િજૂ કિવામાં 

આવે છે. 

કન્યા અને કુમાિ બુંને દ્વાિા 
પ્રાથયનાસભાનુું સુંચાલન થાય, તમામ 
પ્રવૃત્તિઓ સમાન િીતે કુમાિ અને 
કન્યા દ્વાિા કિવામાં આવે. 

વવદ્યાથીઓમાં વવવવધ ગુણ વવકસે તે માટે 
તમામ બાળકોને સુંચાલનની તેમજ િજૂઆતની 
સમાન તક આપવી. 

32 

પ્રાથયનામાં 
વવદ્યાથી
ઓ દ્વાિા 
વવવવધ 

વાસજત્રોનો 
ઉપયોગ 

હામોનનયમ, તબલા, 
ઢોલક, ખુંજિી, 

મુંજીિા વગેિે વવવવધ 
વાસજત્રો વવદ્યાથીઓ 

ઉપયોગ કિે છે. 

િક્ય હોય તો મહિમ વાસજત્રો 
બાળકો દ્વાિા વગાડાય . 

જટેલા િક્ય હોય તેટલા વધુ વાસજત્રો બાળકો 
િીખે અને તાલબદ્ધ િીતે વગાડે- તે માટે પ્રયત્નો 
કિવા. 
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33 

ઘક્રડયાગા
ન, 

સમાચાિ 
વાંચન, 

પ્રશ્નોિિી 
જવેી 

પ્રવૃત્તિઓ 
નો 

સમાવેિ 

બાળકો  ઘક્રડયાગાન, 
સમાચાિ વાંચન, 
પ્રશ્નોિિી જવેી 
પ્રવૃતતઓમાં 

સહભાગી થઈ 
પોતાનુું યોગદાન 

આપે છે. 

પ્રાથયનાસભામાં ઘક્રડયાગાન, 
સમાચાિવાંચન, પ્રશ્નોિિી જવેી તમામ 
પ્રવૃત્તિઓ વવદ્યાથીઓ દ્વાિા નનયતમત 
િીતે થાય અને િાળાના મોટાભાગના 
વવદ્યાથીઓ તેમાં સક્રિય િીતે 
સહભાગી થાય. 

પ્રાથયનાસભામાં થતી જ્ઞાનવધયક પ્રવૃત્તિઓમાં 
વવદ્યાથીઓને આનુંદ આવે અને સાથે સાથે જ્ઞાન 
વધે તેવો પ્રયત્ન કિવો. 

34 

પ્રાથયનાની 
પસુંદગી 
તેમજ 

સમગ્રતયા 
વૈવવધ્ય 

વર્ય દિતમયાન 
આિિે 20 થી 25 

ક્રદન વવિેર્ 
ઉજવણી, 20 થી 25 
પ્રાથયનાઓ, 20 થી 

25  ભજન-ધૂન તથા 
અન્ય જ્ઞાનવધયક 

પ્રવૃત્તિઓ થાય છે 

બાજુમાં દિાવ્યા મુજબની જ્ઞાનવધયક 
પ્રવૃત્તિઓ િસપ્રદ િીતે તથા નનયતમત 
થાય. 

પ્રાથયના અને ભજનમાં વૈવવધ્ય લાવી, દિેક 
બાળકને જોડવાનો પ્રયત્ન કિવો 

35 

િાળાના 
વવદ્યાથી
ઓની 
યૌત્તગક 

ક્રિયાઓમાં 
ભાગીદાિી 

તમામ વવદ્યાથીઓ 
યૌત્તગક ક્રિયાઓમાં 

જોડાય છે. 

સમયપત્રક મુજબ નનયતમત બાળકો 
યોગમાં જોડાય. બાળકોને વ્યક્ક્તગત 
િીતે યૌત્તગક ક્રિયાઓ અને વવવવધ 
મુદ્રાઓ આવડે. 

પ્રાથયનામાં યૌત્તગક ક્રિયાઓ નનયતમત કિાવવી. 
પ્રાથયનાની ફાઇલમાં તેની યોગ્ય નોંધ પણ કિવી. 
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િાળાના 
વવદ્યાથી
ઓની 

િમતગમત
માં વવવવધ 

કક્ષાએ 
ભાગીદાિી 

િાજ્ય કક્ષાએ 
ખેલમહાકુું ભ/િમતો

ત્સવમાં ભાગ લીધેલ 
છે અથવા જજલ્લા 

કક્ષાએ એકથી વધુ 
િમતમાં ભાગ લીધો 

છે. 

બાળકો નનયમસિ િમતો િમે, ખેલ 
મહાકુું ભમાં મહિમ વવદ્યાથીઓ ભાગ 
લઈને િાજ્યકક્ષા સુધી પહોંચે તેવો 
પ્રયાસ કિવો. 

બાળકોનુું કૌિલ્ય ઓળખી તેઓ િમતગમતમાં 
આગળ વધે તે માટેની પે્રક્ટક્ટસ કિાવવી. િમતના 
તાસમાં યોગ્ય આયોજન સાથે નનયમાનુસાિની 
િમતો િમાડવી. 
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37 

િાળામાં 
સમૂહ 

કવાયતની 
નનયતમત

તા 

િાળાનાં તમામ 
બાળકો નનયતમત 

િીતે સમૂહ 
કવાયતમાં જોડાય છે 
તથા તાલબદ્ધ િીતે 

સમૂહમાં કવાયત કિે 
અને અુંગ કસિતના 
વવવવધ દાવ કિે છે. 

નનયતમત સમૂહ કવાયત થાય અને 
બાળકોનુું સ્વાસ્થ્ય જળવાય. બાળકો 
સ્વાસ્થ્ય અુંગે જાગૃત થાય. 

હળવી કસિત, ઉભા િહીને અને બેસીને 
કિવાના કસિતના દાવ તમામ બાળકને આવડે 
તેવો પ્રયત્ન કિવો. િાિીક્રિક શિક્ષણ અુંગે 
બાળકોમાં જાગૃતત આવે તેવી સમજણ આપતા 
િહેવુું. 

38 

િમતગમત 
- 

વ્યાયામની 
નનયતમત 

તક 

ચોક્કસ આયોજન 
અને તે પ્રમાણે 

કામગીિી. 

તમામ બાળકો આ પ્રક્રિયામાં નનયતમત 
જોડાય, અઠવાક્રડયે ઓછામાં ઓછો 
એક તાસ વ્યાયામનો હોય.શિક્ષકના 
માગયદિયન હેઠળ વવદ્યાથીઓ િમત 
િમે. 

િમતગમતના તાસમાં  તમામ બાળકો નનયતમત 
િીતે ભાગ લે તેવા પ્રયાસ કિવા. બાળકોને 
િમતગમત અને વ્યાયામ પ્રતે્ય જાગૃત કિવાં, 
શિક્ષકે હાજિ િહીને િમત િમાડવી. 
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િમતગમત
માં 

કન્યાઓની 
ભાગીદાિી 

બધી જ િમતોમાં 
કન્યાઓની સપ્રમાણ 

ભાગીદાિી. 

વવદ્યાથીનીઓને પણ વવદ્યાથીઓ 
જટેલી પ્રોત્સાહહત કિી, દિેક િમતોમાં 
ભાગ લેવડાવવો. િાળામાં િમાતી 
બધી િમતોમાં કુમાિ અને કન્યાની 
સપ્રમાણ ભાગીદાિી હોય. 

બધી જ િમતો કુમાિ અને કન્યા બુંને િમે તે 
ઉિમ  સ્થિતત ગણાય. ઉદા. તિીકે ખો ખો, 
લુંગડી જ નહહ પણ ક્રિકેટ, કબ્બડી, વૉલીબૉલ, 
ભાલાફેંક જવેી તમામ િમતોમાં પણ કન્યાઓ 
સપ્રમાણ ભાગ લે તે માટે તેઓને પ્રોત્સાહહત 
કિવી. તેવી જ િીતે લુંગડી, દોિડાકૂદ જવેી 
િમતો માત્ર કન્યા િમતી હોય તે યોગ્ય ન 
ગણાય. 

4
0 

ગણણત 
વવજ્ઞાન 

પ્રદિયનમાં 
ભાગીદાિી 

િાજ્ય કક્ષાએ 
અથવા જજલ્લા 

કક્ષાએ એક કિતા 
વધુ વવભાગમાં 

ભાગીદાિી 

વવદ્યાથીઓ ગણણત-વવજ્ઞાનમાં િસ લે, 
માનવ ઉપયોગી િોધો માટે 
વવચાિિીલ બને, તેના કાયયને પ્રદર્શિત 
કિવા નવુું પ્લેટફોમય મળે, આજનુું 
બાળક આવતીકાલનો વૈજ્ઞાનનક 
બનવા પ્રોત્સાહહત થાય. 

વર્ય દિતમયાન િાજ્ય કક્ષાએ ગણણત-વવજ્ઞાન 
પ્રદિયનમાં ભાગ લીધેલ હોય અથવા 
જજલ્લાકક્ષાએ એકથી વધુ વવભાગમાં ગણણત-
વવજ્ઞાન પ્રદિયનમાં ભાગ લીધેલ હોય - તો એ 
ઉિમ પ્રદિયન ગણાય. ભાગ  લીધા બદલના 
પ્રમાણપત્ર સાચવી િાખવા. 
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િાળા 
દ્વાિા હાથ 

ધિાતી 
પયાવિણ 
સુંવધયન 

પ્રવૃત્તિઓ 

વવદ્યાથીઓ 
પયાવિણ સુંવધયનની 
વવવવધ પ્રવૃતતઓ કિે 

છે અને સ્વિ 
પએયાવિણ અુંગે 

જાણકાિી ધિાવે છે. 

િાળાબાગ, ઔર્ધબાગ, ક્રકચનગાડય ન 
વગેિે તૈયાિ કિવા. પયાવિણ જાગૃતત 
કેળવાય અને ભવવષ્યમાં આવનાિી 
પયાવિણીય સમસ્યાઓના 
નનવાિણમાં મદદરૂપ થાય. બાળકોમાં 
પયાવિણ પ્રતે્ય સુંવેદના અને સમજ 
વવકસે તે ઇચ્છનીય છે. 

િાળાના વવદ્યાથીઓ દ્વાિા પયાવિણ સુંવધયનની 
વવવવધ પ્રવૃત્તિઓ કિવામાં આવતી હોય, 
પયાવિણ સુંવધયનના મહત્વની સમજણ 
વવદ્યાથીઓને આપવામાં આવતી હોય, 
વવદ્યાથીઓને સ્વિ પયાવિણનુું પ્રત્યક્ષ મોડેલ 
દિાવવામાં આવતુું હોય તો ઉિમ ગણાય. 
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42 

િાષ્ટરીય 
તહેવાિોની 
ઉજવણી 

અને 
સાંસૃ્કતતક 
પ્રવૃતતઓ 

10 કે તેથી વધુ 
સાંસૃ્કતતક પ્રવૃત્તિઓ 
કિવામાં આવી છે. 

િાષ્ટરીય તહેવાિો જવેા કે 
ગણતુંત્રક્રદવસ, સ્વાતુંત્રક્રદવસ, 
િહીદક્રદન, ગાંધીજયુંતી- વગેિેની 
ઉજવણી તિીકે વર્ય દિમ્યાન 10થી 
વધુ સાંસૃ્કતતક પ્રવૃત્તિઓ થવી જોઇએ, 
જથેી બાળક આપણા સાંસૃ્કતતક 
વાિસા વવિે ગૌિવ અનુભવે તેમજ 
પોતાના કૌિલ્યોને િજૂ કિી િકે. 

જુદા જુદા િાષ્ટરીય તહેવાિોની ઉજવણી િાળામાં 
થતી હોય અને તેમાં થતા સાંસૃ્કતતક કાયયિમોના 
ફોટોગ્રાફ્સ, અહેવાલ વગેિે િાળાકક્ષાએ 
ફાઇલ કિવા જોઈએ. િક્ય હોય તો અહેવાલ 
બાળકો પાસે લખાવવા. તમામ બાળકો પોતાની 
કલાનુું પ્રદિયન કિે અથાત સાંસૃ્કતતક પ્રવૃત્તિમાં 
પોતાની ભાગીદાિી નોંધાવે - તેવો પ્રયાસ કિવો. 

43 

િૈક્ષણણક 
મુલાકાત 
અને તેનુું 
અનુકાયય 

10 કે તેથી વધુ 
િૈક્ષણણક મુલાકાતો 

યોજલે છે. 

વગયવાિ ઓછામાં ઓછી 10 મુલાકાતો 
થાય અને તેનુું અનુકાયય થાય, જથેી 
બાળકમાં અવલોકન િક્ક્તનો વવકાસ 
થાય. સવતુંત્રલેખન કૌિલ્ય વવકસે. 
બાળકો અનુભવજન્ય જ્ઞાન મેળવે. 

બેંક, પોસ્ટ ઓક્રફસ, ખેતિ, પુંચાયત  જવેા 
િળોની 10થી વધુ મુલાકાતો થાય, દિેક 
બાળક સહભાગી થાય, અને તેનુું િૈ. અનુકાયય 
થાય. શિક્ષકે 'મુલાકાતથી શુું િીખવ્ર્ુું?'- તેની 
નોંધ િાખવી. િક્ય હોય તો બાળકો પાસે  
અહેવાલ લખાવવો. 
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િાળામાં 
મૂલ્યલક્ષી 
પ્રવૃત્તિઓ

નુું 
આયોજન 

પાંચથી વધુ 
મૂલ્યલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ 

કિેલ છે. 

િાળામાં ઓછામાં ઓછી 5 
મૂલ્યલક્ષી પ્રવૃતત થતી હોવી જોઇએ, 
જથેી વવદ્યાથીને મૂલ્યશિક્ષણ આપી 
િકાય, અને તેને સાિો નાગક્રિક 
બનાવી િકાય. 

ઉ.દા. આજનો ગુલાબ, આજનો દીપક, ખોયા 
પાયા, િામહાટ, પક્ષીઘિ, અક્ષયપાત્ર જવેી 
પ્રવૃત્તિઓ નનયતમત અને યોગ્ય િીતે થાય તે 
અપેશક્ષત છે. 

45 
NMMS 
પિીક્ષામાં 
ભાગીદાિી 

ધો. 8ના 20 ટકાથી 
વધુ વવદ્યાથીઓ 

ભાગ લે છે. 

NMMSની પિીક્ષામાં ધો. 8ના 20% 
કે તેથી વધુ વવદ્યાથીઓના 
આવેદનપત્રો ભિેલ હોય. 

બાળકો અને વાલીઓને પિીક્ષા વવિે 
માહહતગાિ કિી, વવદ્યાથીઓને પિીક્ષા આપવા 
માટે પ્રોત્સાહહત કિવા જોઈએ. પિીક્ષા 
ઉમેદવાિી ફોમય/હોલ હટક્રકટ સાચવી િાખવાં. 

46 
િાજ્યમાં 
મેક્રિટમાં 
પસુંદગી 

પિીક્ષામાં ઉપસ્થિત 
વવદ્યાથીઓ પૈકી 20 

ટકાથી વધુ 
વવદ્યાથીઓનો 

િાજ્યના મેિીટમાં 
સમાવેિ. 

િાળાના ધોિણ-8ના, NMMS 
પિીક્ષામાં ઉપસ્થિત વવદ્યાથીઓની 
સુંખ્યા પૈકી 20% કે તેથી વધુ 
વવદ્યાથીઓનો િાજ્યના મેક્રિટમાં 
સમાવેિ થાય. 

NMMS પિીક્ષાની બાળકોને અલગથી તૈયાિી 
કિાવી િકાય. પક્રિણામપત્રકો સાચવી િાખવાં. 
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ધોિણ 
6ની 

PSEમાં 
વવ.ઓની 
ઉપસ્થિતત 

PSE પિીક્ષામાં 
ધોિણ 6ના 20 

ટકાથી વધુ 
વવદ્યાથીઓ ભાગ લે. 

િા. પ. બો. દ્વાિા ધો 6 માં લેવાતી પ્રા. 
શિષ્યવૃત્તિ પિીક્ષામાં 20%  કે તેથી 
વધુ વવદ્યાથીઓ ભાગ લે. 

બાળકો અને વાલીઓને પિીક્ષા વવિે 
માહહતગાિ કિી, વવદ્યાથીઓને પિીક્ષા આપવા 
માટે પ્રોત્સાહહત કિવા જોઈએ. િાળાએ 
ઉમેદવાિી ફોમય/હોલ હટક્રકટ સાચવી િાખવાં. 
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48 

ધોિણ 5 
થી 8ના 

વવધાથીઓ
ની 

પ્રાથતમક-
માધ્યતમક
ધચત્રકામ 
પિીક્ષામાં 
ઉપસ્થિતત 

ધોિણ 5 થી 8 ના 
20 ટકાથી વધુ 

વવદ્યાથીઓ ભાગ લે. 

િા. પ. બો. દ્વાિા લેવાતી પ્રાથતમક - 
માધ્યતમક ધચત્રકામ પિીક્ષામાં 
િાળાના ધોિણ 5 થી 8ના વગોના 
વવદ્યાથીઓની કુલ સુંખ્યાના 20% કે 
તેથી વધુ વવદ્યાથીઓ ભાગ લે. 

બાળકોને ધચત્રકલા પ્રતે્ય િસ કેળવાય. વર્ય 
દિમ્યાન િાળામાં ધચત્ર પ્રતતયોત્તગતા ગોઠવી 
િકાય. સાિા ધચત્રો દોિનાિને પ્રાથયનાસભામાં 
પ્રોત્સાહહત કિી િકાય અને મોટાભાગના 
બાળકો પિીક્ષા આપવા પે્રિાય તેવો પ્રયાસ 
કિવો. SEBમાં ભિેલ ફોમય/હોલ હટક્રકટ સાચવી 
િાખવાં. 

49 

શિક્ષકો 
દ્વાિા 

િાળાના 
પુસ્તકાલય
નો ઉપયોગ 

દિેક શિક્ષકે  વર્ય 
દિતમયાન સિેિાિ 
10થી વધુ પુસ્તકો 

વાંચેલ છે. 

શિક્ષકોએ વર્ય દિતમયાન  10થી  વધુ 
પુસ્તકો વાંચવા જોઇએ અને તેની 
પુસ્તક ઇસ્ર્ ુિજીસ્ટિમાં નોંધ કિવી. 

શિક્ષકો દ્વાિા વુંચાયેલ પુસ્તકોની 
પ્રાથયનાસભામાં સમીક્ષા થાય, શિક્ષણમાં 
ઉપયોગી સુંદભય પુસ્તકોનુું શિક્ષક દ્વાિા સતત 
વાંચન થતુું હોય. શિક્ષક આજીવન વવદ્યાથી 
હોય. 

5
0 

વવદ્યાથીઓ 
દ્વાિા િાળા 
પુસ્તકાલય
નો ઉપયોગ 

િાળાના 
વવદ્યાથીઓએ વર્ય 
દિતમયાન સિેિાિ 
પાંચથી વધુ પુસ્તકો  

વાંચે છે. 

િાળા પુસ્તકાલય અને વગય 
પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કિી બાળકો 
વર્ય દિમ્યાન 5 કે તેથી વધુ પુસ્તકો 
વાંચે તે જરૂિી છે. પુસ્તક ઇસ્ર્ુ 
િજીસ્ટિમાં તેની નોંધ િાખવી. 

બાળકો જ ે પુસ્તકો વાંચે તેની પ્રાથયનાસભામાં 
સમીક્ષા કિાવવી. વવદ્યાથીઓ જ ેવાંચે તેના વવિે 
વાત કિતા થિે તો મૌજલકતા આપોઆપ 
વવકસિે. 

51 

શિક્ષકો 
દ્વાિા 

િૈક્ષણણક 
કાયય માટે 

ટેકનોલોજી
નો ઉપયોગ 

િાળાના તમામ 
શિક્ષકો 

ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોગ િૈક્ષણણક 

કાયયમાં કિે છે. 

િાળાના તમામ શિક્ષકો િૈક્ષણણક 
કાયય માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કિે 
અને શિક્ષકને દૈનનક નોંધપોથીમાં તેની 
નોંધ પણ કિવામાં આવે. 

ઉ. દા . 'દક્રિયાકાંઠાની સફિ' એકમ િીખવતી 
વખતે કોમ્પુટિ, મોબાઈલ કે ટીવી પિ દક્રિયો 
બતાવી િકાય. િાળાના તમામ શિક્ષકો 
અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે 
અવાિનવાિ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કિે તે 
ઇચ્છનીય છે. 

52 

ધો. 6 થી 
8ના વવ.ઓ 

દ્વાિા 
ટેકનોલોજી
નો ઉપયોગ 

ધોિણ 6 થી 8ના 
તમામ વવદ્યાથીઓ 

ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોગ કિે છે. 

ધોિણ 6 થી 8ના તમામ વવદ્યાથીઓ 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કિીને 
વવર્યવસ્તુ આધાક્રિત કાયયિમો જાતે 
ચલાવી િકે. ટેકનોલોજીના ર્ુગમાં 
બાળકો શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોગ કિી અઘ્યયનમાં પોતાની 
કચાિ દૂિ કિે. 

બાળકો ક્રદક્ષાએપ, જી-િાલા, ક્ય.ુઆિ. કોડ, 
ર્ુટ્યુબ,  સામાન્ય કોમ્પ્ર્ુટિ જ્ઞાનથી વાકેફ હોય 
અને તેનો ઉપયોગ કિી િકતા હોય તે અપેશક્ષત 
છે. 
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53 

િાળામાં 
નનયતમત 
મધ્યાહન 
ભોજન 
યોજના 

ચાલે છે. 

િાળામાં વર્ય 
દિતમયાન 90 ટકા કે 

તેથી વધુ 
કાયયક્રદવસોમાં 

મધ્યાહન ભોજન 
અપાય છે. 

િાળાના કાયયક્રદવસોમાં મ. ભો. યો. 
નનયતમત ચાલે. 

અનનવાયય સુંજોગો જસવાય, તમામ કાયયક્રદવસે 
વવદ્યાથીઓને નનયતમતપણે મ. ભો.  અપાય તે 
ઈચ્છનીય છે. 

54 

મ. ભો. 
યો.નો 

લાભ લેતા 
વવદ્યાથી

ઓ 

િાળાના 100% 
વવદ્યાથીઓ મ.ભો. 

યોજનાનો  નનયતમત 
લાભ લે છે. 

મ. ભો. યોજનાનો લાભ િાળામાં 
હાજિ  તમામ વવદ્યાથીઓ લે તે જરૂિી 
છે. 

વધુમાં વધુ બાળકોને મ. ભો. લેવા પ્રોત્સાહહત 
કિવાં. 

55 

વવદ્યાથી
ઓ હાથ-
પગ મોં 
ધોઈને 
જમવા 

બેસે છે. 

તમામ બાળકો હાથ-
પગ મોં ધોઈને જમવા 

બેસે. 

િાળાનાં 100% બાળકો હાથ, પગ, 
મોં ધોઈ જમવા બેસે. 

તમામ બાળકો હાથ-પગ અને મોં ધોઈને, 
લાઈનમાં વ્યવસ્થિત િીતે જમવા બેસે અને 
યોગ્ય િીતે પીિસવામાં આવે તે જરૂિી છે. 

56 

ભોજનની
ગુણવિા

ની 
ચકાસણી 

મધ્યાહન ભોજન 
યોજના અુંતગયત 

અપાતા ભોજનની 
ગુણવિા શિક્ષકો દ્વાિા 

દિિોજ ચકાસવામાં 
આવે છે. 

મ.ભો.માં બનતી િસોઈની ગુણવિાની 
ચકાસણી શિક્ષકો દ્વાિા દિિોજ થાય 
અને તેનો સ્પષ્ટ અભભપ્રાય આપવામાં 
આવે. 

મ. ભો. ચકાસણી િજી. બનાવવુું. જુદા જુદા 
શિક્ષકો અને કયાિેક કયાિેક SMC સભ્યો પણ 
મ. ભો.ની િસોઈની ચકાસણી કિે તે ઇચ્છનીય 
છે. 

57 

મ.ભો.યો. 
માટે 

િસોઈની 
તથા 

બેસવાની 
જગ્યાની 
સ્વસ્છતા 

િસોડુું , જમવાની 
જગ્યા, સાધનો અને 
વાસણો નનયતમત 
િીતે સાફ થાય છે. 

િસોડુું , જમવાની જગ્યા અને 
વાસણોની સાફ-સફાઈ દિિોજ થાય. 

અનાજ સાફસૂફ કિી મુકાવવુું. અનાજને ઉપયોગ 
કિતા પહેલા ફિીથી સાફ કિાવવુું, િસોડામાંના 
સાધનો અને બાળકોની ક્રડિો સાફ થયા પછી 
યોગ્ય જગ્યાએ મુકાય તે જરૂિી છે. િસોડુું  તથા 
બાળકોને બેસવાની જગ્યાની સ્વચ્છતા ખાસ 
જરૂિી છે. 

58 

તમામ 
વવદ્યાથીઓને 
પીવાલાયક 

પાણીની 
સિળતાથી 
ઉપલસ્થબ્ધ 

તમામ વવદ્યાથીઓને 
માટે પીવાલાયક 

પાણી સિળતાથી 
ઉપલબ્ધ છે. 

તમામ વવદ્યાથીઓને પૂિતા પ્રમાણમાં 
સ્વચ્છ પીવાનુું પાણી મળે. 

વવદ્યાથીઓની સુંખ્યાના પ્રમાણમાં પૂિતા નળ 
હોય, તમામ બાળકો પાણી પી િકે તેટલી 
ઊું ચાઈએ નળ લગાવેલા હોય, િાળામાં 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા પાણીની 
ગુણવિાની ચકાસણી કિવામાં આવતી હોય તે 
અપેશક્ષત છે. 
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59 

પાણીની 
સુવવધા(ટાંકી

)તથા 
િૌચાલયની  

યોગ્ય 
સામગ્રી દ્વાિા 

નનયતમત 
સફાઈ 

િૌચાલયની સફાઇ 
યોગ્ય સામગ્રી દ્વાિા  
નનયમત િીતે કિાય 

છે. 

િૌચાલયની સફાઈ દિિોજ નનયતમત 
િીતે થાય. 

પીવાના પાણીની ટાંકીની સફાઇ નનયતમત થાય 
કે જથેી પાણીની સ્વચ્છતા જળવાય. તે ઉપિાંત 
િૌચાલયની યોગ્ય સાધનસામગ્રી દ્વાિા 
નનયતમત સફાઇ થાય તે જરૂિી છે. 

60 

 તમામ 
િૌચાલયો
માં પૂિતા 
પ્રમાણમાં 
પાણીની 

ઉપલબ્ધતા 

દિેક િૌચાલયમાં 
અને િૌચાલયની 
બહાિ નળ દ્વાિા 

પાણીની ઉપલબ્ધતા 
છે. 

ક્રદવસ દિતમયાન, િૌચાલયના 
ઉપયોગ બાદ હાથ - પગ ધોવા તેમજ 
િૌચાલયની સફાઈ માટે જરૂિી પાણી 
પૂિતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય. 

બાળકો સેનનટેિનનો ઉપયોગ કયા પછી પાણી 
નાખે અને હાથ સાબુથી સાફ કિે તેવી ટેવો 
કેળવવી. કુમાિ અને કન્યા માટે અલગ 
િૌચાલય હોય, બધા િૌચાલયના દિવાજા 
યોગ્ય હોય, યોગ્ય ક્રદિા નનદેિ કિેલ હોય તે 
અપેશક્ષત છે. 

61 

િાળાના 
વવદ્યાથી
ઓની 

િાિીક્રિક 
સ્વચ્છતા 

તમામ વવદ્યાથીઓની 
િાિીક્રિક સ્વચ્છતાની 
ચકાસણી યોગ્ય િીતે 

થાય તે સુનનજિત 
કિવામાં આવે. 

તમામ વવદ્યાથીઓ સ્વચ્છ કપડાં 
પહેિીને આવે, નખ કાપેલા હોય, વાળ 
યોગ્ય િીતે ઓળાયેલ હોય તેમજ 
વાલીસુંપકય  વખતે વવદ્યાથીની 
સ્વચ્છતાની જાણ કિવામાં આવે. 

બાળકની િાિીક્રિક સ્વચ્છતાની નનયતમત તપાસ 
પ્રાથયનાસભામાં થતી હોય તે જરૂિી છે. િાળામાં 
નેઇલકટિ, કાંસકો, અિીસો જવેી વસ્તુઓ 
ઉપલબ્ધ િાખવી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 

મૌજલકતાનો વવકાસએ સ્વતુંત્ર લેખનિૈલીના વવકાસની સાથે જ થાય છે. બાળક જ્યાિે વવચાિિીલ બને 
છે ત્યાિે તેનામાં મૌજલકતા વવકજસત થાય છે. અભ્યાસિમમાં વણયનાત્મક પ્રશ્નો આપવાનો ઉદ્દેિ બાળકોની 
મૌજલકતા વવકજસત કિવા માટેનો છે. આ ઉપિાંત વવવવધ ભાર્ાઓમાં આપવામાં આવતાં સ્વતુંત્રલેખનના મુદ્દા 
જવેા કે નનબુંધલેખન, અહેવાલલેખન, વાતાલેખન, પત્રલેખન વગેિેનો ઉદ્દેિ પણ બાળકોની મૌજલકતા વવકજસત 
કિવાનો છે. પ્રાથતમક િાળાઓના બાળકોમાં મહદુંિે મૌજલક લખાણનો વવકાસ ઓછો જોવા મળેલ છે. આજના 
આધુનનક અને પત્રકાિત્વના ર્ુગમાં સ્વતુંત્રલેખન િૈલી બાળકોમાં વવકસાવવી ખૂબ જ જરૂિી છે.  

વવવવધ ભાર્ાઓમાં સ્વતુંત્રલેખન કૌિલ્યનો વવકાસ થાય તે માટે નનબુંધલેખન, પત્રલેખન, 
અહેવાલલેખન, ધચત્રવાતા લેખન, ધચત્ર પિથી પાંચ વાક્યો લખો- જવેા વવવવધ ભાર્ાકીય પ્રર્ુક્ક્તઓનો ઉપયોગ 
કિવામાં આવે છે. પિું તુ આ બાબતોનો જ ેઉદ્દેશ્ય છે તે મોટે ભાગે જસદ્ધ થયેલો જોવા મળતો નથી. 

તેનુું મુખ્ય કાિણ તે છે કે કેટલીક વાિ બાળકોને સ્વતુંત્રલેખન લખવા માટે શિક્ષકતમત્રો દ્વાિા પૂિતી 
સ્વતુંત્રતા આપવામાં આવતી નથી. કેટલીકવાિ અમુક બુંધાિણને અનુસિીને જ બાળકોને લખવાની છૂટ હોય છે 
જનેા કાિણે સ્વતુંત્ર લેખનિૈલીનો વવકાસ થતો નથી. ઘણી જગ્યાએ એવુું બને છે કે કોઈ પણ તૈયાિ ફોમેટમાં 
અથવા તો નનબુંધમાળાનો ઉપયોગ કિીને બાળકો ઉપિોક્ત બાબતતોને ગોખણપટ્ટી દ્વાિા ગોખે છે અને પિીક્ષામાં 
લખે છે. જનેા પક્રિણામે બાળકોમાં સ્વતુંત્ર લેખનિૈલીનો વવકાસ થયેલો જોવા મળતો નથી.. 
આ માટે નીચે પ્રમાણેની પદ્ધતતઓ અને પ્રર્ુક્ક્તઓનો ઉપયોગ કિી િકાય. 

● શિક્ષક દ્વાિા બાળકોને સ્વતુંત્રલેખન લખવા માટેનુું વાતાવિણ પૂરૂ પાડવુું જોઈએ. 
● િરૂઆતમાં બાળક જ ેકુંઈ લખાણ લખે તેમાં ભાર્ાકીય ભૂલ જસવાયની, અન્ય કોઇ બાબતમાં તેને ઠપકો 

આપવો કે ટોકવાં જોઈએ નહીં. 
● િરૂઆતથી જ બાળકો યોગ્ય વણય અને મિોડ સાથે લખે તે માટે વધુમાં વધુ મહાવિો કિાવીએ. 
● બાળકોની મૌજલક અભભવ્યક્ક્ત ખીલે તે માટે વવવવધ તબકે્ક પ્રવૃત્તિઓ દ્વાિા બાળકોની મૌજલક 

અભભવ્યક્ક્ત વવકસાવવી. (વગયખુંડમાં કોઈ મુદ્દો આપી ચચા કિાવવી.) 
● બાળકો મૌજલક િીતે લખતાં થાય તે માટે તેમના વવચાિોનો સ્વીકાિ કિવો. 
● કોઈપણ મુદ્દાના લેખન માટે તેને લગતા િબ્દો આપી ચચા કિાવી વાક્યોનુું નનમાણ કિાવ્યા બાદ જ લખવા 

આપવુું. દા.ત. ‘ક્રદવાળી’ માટે ફટાકડાં, આસો માસ, િામનુું આગમન, િોિની, સુિોભન, િુંગકામ, 
સાફસફાઈ, નવા કપડાં, મીઠાઈ, નવુું વર્ય, િજાઓ જવેા િબ્દો આપી ચચા કિવી પછી પોતાની િીતે લેખન 
કિવા આપવુું. 

● સૌ પહેલા તો બાળકોને તેમનો મૌશખક પક્રિચય આપવા કહેવુું. ત્યાિબાદ તેમને તેમનો પક્રિચય લેશખતમાં 
લખવા માટે કહેવુું અને શિક્ષકે આ બાબતે માગયદિયન પુરૂું  પાડવુું. 

● વગયખુંડમાં કોઈ ધચત્ર મૂકીને તેના વવિે પાંચ વાકયો લખવા માટે જણાવવુું. પોતાના તમત્ર વવિે પક્રિચય 
આપવા માટે જણાવવુું. 

મૌસલકતાનો વવકાસ અને સર્ જનાત્મક લેખન પિતત 
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● નનબુંધલેખનમાં કેવા પ્રકાિના મુદ્દાઓનો સમાવેિ થાય અને નનબુંધ કેવો હોવો જોઈએ-તેની ચચા કયા બાદ 
બાળકને કોઈ પણ વવર્ય ઉપિ જ્યાિે નનબુંધલેખન આપવામાં આવે તો તેમાં તેને લખવાની સ્વતુંત્રતા 
હોવી જોઈએ. 

● પત્રલેખનની પદ્ધતતની સમજાવટ બાદ કોઈપણ વવર્ય ઉપિ તે સ્વતુંત્ર િીતે પત્રલેખન લખે તે પ્રકાિનુું 
વાતાવિણ પૂરૂ પાડવુું જોઈએ. િાળામાં કોઈપણ કાયયિમ કયા બાદ અહેવાલ લેખનનુું કાયય બાળકોને જ 
આપવુું જોઈએ. 

● વાતા બાળકોને મૌશખક િીતે કહેવી. ત્યાિબાદ બાળકો વાતા જાતે લખે અથવા તો તે વાતાના ધચત્રો 
બતાવીને ધચત્રો ઉપિથી બાળકો વાતા લખે - તેવુું વાતાવિણ પૂરૂ પાડવુું જોઈએ. 

● ધોિણ 3 થી 5ના બાળકોમાં સ્વતુંત્રલેખનના વવકાસ માટે િરૂઆતના તબકે્ક, 'ધચત્ર પિથી પાંચ વાક્યો 
લખો' તેવો મહાવિો કિાવવો. 

● વવદ્યાથીઓ વગયખુંડમાં બેઠેલ હોય ત્યાિે અથવા તો અન્ય જગ્યાએ વવદ્યાથીઓને લઈને મુલાકાતે ગયેલ 
હોય ત્યાિે (સમયાંતિે) શિક્ષકે એવુું કહેવુું કે અહીંયા તમને જ ેકુંઈ પણ દેખાય છે તેના વવિે દસ-પુંદિ 
વાક્યો બોલો/લખો. 

● બાળકોને િાળાકીય વવવવધ મુલાકાતો કિાવવી અથવા પ્રવાસ-પયયટન લઈ જવુું. િાળાકીય વવવવધ 
મુલાકાતો જવેી કે નદી, તળાવ, પુંચાયત, મુંક્રદિ, ખેતિ વગેિેની મુલાકાત કયા બાદ- અમુક બાળકોને 
અહેવાલલેખન, અમુક બાળકોને પત્રલેખન અને અમુક બાળકોને નનબુંધલેખન જવેુું સ્વતુંત્ર લેખનનુું કામ 
આપવુું. 

● બાળક પોતાના માતા-વપતા સાથે બહાિગામ ગર્ુું હોય તો તેના વવિે લેખનકાયય આપી િકાય. 
● િાળા કક્ષાએ અવાિ-નવાિ સ્વતુંત્રલેખન અુંતગયત આવતી વવવવધ બાબતો જવેી કે નનબુંધલેખન, 

પત્રલેખન, અહેવાલલેખન, વાતાલેખન વગેિેની સ્પધા યોજવી અને પ્રથમ નુંબિ લાવનાિ બાળકને 
પ્રોત્સાહન આપવુું તથા ભાગ લેનાર દરેક બાળકને પણ પ્રોત્સાહન આપવ ું.  

● બાળકોને નવી વાતા તથા કવવતા લખવા માટે પ્રોત્સાહન તથા માગયદિયન પૂર પાડો. 
● જૂથ કક્ષાએ યોજાતી સાંસૃ્કતતક સ્પધાઓમાં બાળકોને ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહન પૂર પાડો. 
● બાળકોમાં અથયગ્રહણ કૌિલ્યનો વવકાસ કિવા માટે ફકિા પિથી પ્રશ્નોના જવાબનો વાિુંવાિ મહાવિો 

કિાવવો જોઈએ. 
● કોઈપણ વવર્યમાં એકમ ભણાવતી વખતે વવચાિિીલ પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. 
● પિીક્ષા દિતમયાન વવદ્યાથીએ  લખેલ મૌજલક જવાબને શિક્ષક દ્વાિા પ્રોત્સાહન/માગયદિયન મળવુું જોઈએ. 
● દિેક બાળકને િાળામાં તથા વગયખુંડમાં બોલવા માટે પૂિતી સ્વતુંત્રતા આપવી જોઈએ.  
● વવવવધ એકમોના પ્રશ્નોના જવાબ ગોખણપટ્ટી કિવાને બદલે બાળકો સમજીને લખે તેવા પ્રયત્નો શિક્ષકો 

દ્વાિા થવા જોઈએ. 

િાળાના વવદ્યાથીઓમાં મૌજલકતાનો વવકાસ થાય તે માટે વણય પિથી િબ્દ, િબ્દ પિથી વાક્ય, વવર્ય 
પિથી વાક્યો, િીર્યક કે વવર્ય પિથી ફકિો, ફકિાના અથયગ્રહણના આધાિે પ્રશ્નોના ઉિિ આપવા જવેી પ્રવૃત્તિઓ 
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કિાવી િકાય. ફકિામાં આવેલ પાત્રો, ઘટનાઓ વગેિેનુું અથયગ્રહણ થાય તેમજ વવદ્યાથીઓમાં લેખનપદ્ધતતના 
વવકાસ માટેની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ જવેી કે શુ્રતલેખન, અહેવાલલેખન, પત્રલેખન, નનબુંધલેખન, મુદ્દા પિથી વાતા, 
િીર્યક પિથી વાતા, ધચત્ર પિથી વાતા, નનયતમત અનુલેખનકાયય, સુલેખન સ્પધા, પ્રવાસ કે મુલાકાત બાદ જોયેલી 
કે અનુભવેલી બાબતોનુું મૌજલકલેખન  વગેિે જવેી પ્રવૃત્તિ દ્વાિા લેખન પદ્ધતતનો વવકાસ થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ 
કિાવી િકાય છે. 

િાળામાં બાળકોના અભ્યાસ સાથે સુંકળાયેલ સમસ્યાઓમાં મૌજલક લખાણ લખી િકવામાં અસમથયતા 
- એ એક મોટી સમસ્યા છે. એકમ કસોટી તથા સત્રાંત પિીક્ષામાં બાળકોએ લખેલ જવાબોમાં મોટાભાગની 
પ્રાથતમક િાળાઓમાં આ પ્રકાિની સમસ્યાઓ જોઈ િકાય છે. જનેે નનવાિવા નીચે મુજબ પ્રયત્ન કિી િકાય. 

વાંચન : વવદ્યાથીઓને સ્વતુંત્ર િીતે પુસ્તકો વાંચવા દેવા, જનેાથી તેઓની સજયનાત્મકતા  અને મૌજલક િીતે વ્યક્ત 
થવાની ક્ષમતા વવકસિે. તેનાથી બાળકો તેમની આસપાસના અને વાસ્તવવક જીવનની પક્રિસ્થિતતઓ સાથે સુમેળ 
સાધિે. આમ, એક એવુું સક્ષમ વાતાવિણ બનાવવાની જરિ છે કે જમેાં બાળકો આનુંદ માટે વાંચે તથા 
આનુંદદાયક અને ટકાઉ હોય તેવી પ્રક્રિયા દ્વાિા તેમની કુિળતા વવકસાવે. જ ેબાળકો વાિુંવાિ વાંચે છે તેઓ વધુ 
સાિી િીતે અથયગ્રહણ કિી િકે છે, જનેથી િાળા અને જીવનના અન્ય ક્ષેત્રોમાં તેમજ સ્વતુંત્રલેખનમાં ઝડપી 
સફળતા મળે છે. બાળકો મહિમ વાતાની ચોપડીઓ વાંચે તે ઉિમ બાબત કહેવાય. 

ચચત્રવાંચન/ચચત્રવાતા : ધચત્રપુસ્તકોની મદદથી અને ધચત્રોના સુંગ્રહ દ્વાિા વવધાથીઓ અથય સાથે વાંચી િકે તેવી 
પક્રિસ્થિતત નનમાણ પામે છે. જથેી વવધાથીઓને ધચત્રવાંચનની તક પૂિી પાડવી . 

અન ભવ આધાક્રરત લેખન : બાળકોને વગયખુંડની તથા બહાિની દુનનયાના દૈનનક અનુભવો વવિે સ્વતુંત્રલેખન 
કિાવવુું જોઈએ. 

બાળકોને વાત કરવા માટે પ્રાત્સાહહત કરો : બાળકો જયાિે વગયખુંડમાં પ્રોત્સાહહત થાય છે, વાત કિે છે અને 
ચચા કિે છે ત્યાિે તેઓ વધુ િીખે છે, જ ેલેખનના સુધાિમાં મદદરૂપ થઇ છે. 

આદશજ શૈિણણક વાતાવરણ બનાવવ ું : સતત સમાન પ્રક્રિયાનુું પુનિાવતયન અને એકધાિી શિક્ષણ પ્રક્રિયાથી 
બાળકો થાકી જાય છે. અને જલ્દીથી િસહીન અથવા વવચજલત થઇ જાય છે તથા તેમનો કાયયસમય વેડફાય છે. 
આવી એકધાિી પ્રક્રિયાના પક્રિણામે મોટાભાગના બાળકો શિક્ષણના મોટાભાગના સમય માટે વગયખુંડમાં 
િાિીક્રિક િીતે હાજિ હોવા છતાં માનજસક િીતે હાજિ હોતા નથી. િીખવાની પ્રક્રિયામાં આનુંદ કે આનુંદની ભાવના 
ન હોય તો બાળકો વવચજલત થઇ જાય છે. આથી વગયખુંડની પ્રવૃત્તિઓ બાળકો િસ લઇને કિે તેવી પ્રવૃત્તિ કિાવવી 
જોઈએ અને તમામ પ્રવૃતતઓનુ મૌજલક અનુકાયય કિાવવુું જોઈએ. 

પ્રાયોત્તગકતા અને વાસ્તવવક વવશ્વ આધાક્રરત ક્ષશિણ : જો વગયખુંડમાં શિક્ષણ પાઠ્યપુસ્તક કેણન્દ્દ્રત હોય, ફકત 
અભ્યાસિમ પૂણય કિવા પિ જ ભાિ મુકવામાં આવે અને  શિક્ષણ બાળકોના સુંદભય તેમજ વાસ્તવવક વવિના 
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અનુભવોથી વવમુખ થાય તો બાળકો િીખવામાં િસ લેતા નથી. તેવા સુંજોગોમાં તેમની મૌજલકતા જોવા મળતી 
નથી. જથેી વવધ્યાથીઓને પ્રાયોત્તગક અને વાસ્તવવકતા સાથેનુું વૈત્તિક જ્ઞાન પૂરું  પાડવુું જોઈએ. 
વગજખુંડોમાં વપ્રન્ટસમૃિ વાતાવરણ બનાવવ ું : મોટાભાગના વગયખુંડોમાં બાળકો માટેની વાંચન સામગ્રી અથવા 
એલ.એમ. બહુ ઓછા જોવા મળે છે. બાળકોને પુસ્તકો અથવા અન્ય િૈક્ષણણક સામગ્રી સાથે જોડાવવાની તક 
મળતી નથી, જથેી શિક્ષકોએ વગયખુંડમાં વપ્રન્ટ અને િમકડા સમૃદ્ધ વાતાવિણ પૂરું  પાડવાની જરૂિ છે જનેાથી 
બાળકોની મૌજલકતા વવકસે છે. વગયમાં અગાઉના ક્રદવસના અનુભવોને લખવા માટે દિિોજ વગયનો અમુક નનયત 
સમય ફાળવી િકાય છે. વવદ્યાથીઓને તેમના દૈનનક અનુભવો પોતાના િબ્દોમાં લખવા માટે પ્રોસાહહત કિવા અને 
અનુભવના આધાિે વાતાઓ અને કવવતાઓ વવકસાવવાની તક પણ આપી િકાય. 
લેખન પિતત :  

બાળકો મૌજલક લખતા થાય ત્યાિ બાદ તેઓને તેઓની કક્ષા અનુસાિ, જ ેતે લેખનકાયય અુંતગયત માળખુું 
સ્પષ્ટ કિવુું અને તેનો મહાવિો કિાવવો. 
લેખન પિતતમાં સમાવવષ્ટ બાબતો: 
● પત્રલેખન, નનબુંધલેખન, પક્રિચે્છદલેખન 

● વવચાિ-વવસ્તાિ, અહેવાલલેખન 

● સાિલેખન અથવા સુંક્ષેપીકિણ 

● ધચત્રવણયન 

● પક્રિચે્છદનુું અથયગ્રહણ 

● ઘટનાનુું લેખન અને અથયગ્રહણ 

● વણય પિથી િબ્દો બનાવી લખવા, િબ્દો પિથી વાક્યો બનાવવા. 
● વાક્યોને યોગ્ય િમમાં ગોઠવી પક્રિચે્છદલેખન કિવુું. 
● વાક્યમાં યોગ્ય વવિામધચહ્નોનો ઉપયોગ કિવો. 
● વણય વચે્ચનો ભેદ ઓળખવો. 

 ચચત્ર વણજન: 
● ધચત્ર નનદિયન 

● ધચત્રનુું મૌશખક વણયન 

● ધચત્રના આધાિે િબ્દોનુું લેખન 

● ધચત્રનુું લેશખત વણયન 

● સાંકેતતક બોડય , પ્રતીકોની ઓળખ 

● ધચત્ર આધાક્રિત પ્રશ્નોિિી 
   પત્ર લેખન 
● સિનામુું, તાિીખ, સુંબોધન 

● વવર્ય, પત્રની વવગતો 
● અભભવાદન 
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● સમાપન  
● પત્ર લખનાિનુું નામ 

 ઘટનાન ું લેખન અને અર્થજગ્રહણ 
● ઘટનાનુું મૌજલક વણયન 

● ઘટનાને આધાિે િબ્દોનુું લેખન 

● ઘટનાનુું લેશખત વણયન 

● ઘટના આધાક્રિત પ્રશ્નોિિી 
● ઘટનાને િમમાં ગોઠવવી 

 શબ્દો પરર્થી વાક્યો બનાવવા 
● સૌપ્રથમ બાળકોને સિળ િબ્દો પિથી સિળ વાક્યો બનાવવા જણાવવુું 
● ત્યાિબાદ અજાણ્યા િબ્દોના અથય સમજાવી તેના વાક્યો બનાવવા કહેવુું 

અહેવાલ લેખન 
● મુલાકાતનો અહેવાલ 

● કાયયિમ અુંતગયત અહેવાલ 

● ક્રદનચયાનો અહેવાલ, વગેિે 

ઉિરવહીમાં વવદ્યાર્થીઓના જવાબો 
● બાળકોના િબ્દોના મિોડ 

● બ ેિબ્દો વચે્ચ યોગ્ય જગ્યા 
● આકૃતતઓ હું મેિા પેન્ન્સલ વડે દોિવી 
● દાખલા પદ્ધતતસિ ગણવા 
● વવજ્ઞાનના પ્રયોગ પદ્ધતતસિ લખવા 
● જોડકાં યોગ્ય પદ્ધતતથી લખવાં 
● પ્રશ્નની સૂચના મુજબ ઉિિ લખવા 

 
સર્જનાત્મક લેખન 
  લેખનપદ્ધતતના પાયામાં શ્રવણ, કથન અને વાંચન કૌિલ્ય િહેલાં છે. લેખન અભભવ્યક્રકત વવકસાવવા માટે 
સ્વતુંત્રલેખન (મૌજલક લેખન)નુું અધ્યાપન કિાવવામાં આવે છે. પ્રસુંગ અનુસાિ ભાર્ાની પસુંદગી, વવદ્વાનોના 
મુંતવ્યો, વવચાિ કે સુવવચાિનો ઔધચત્યપૂણય ઉપયોગ વગેિેને ભાર્ાગત કિવાની તક સજયનાત્મક લેખનમાં જોવા 
મળે છે. શિક્ષક તિીકે આપણે સજયનાત્મક લેખનનુું મહત્વ તેના વવવવધ સ્વરૂપો અને તેને િીખવવાની પદ્ધતતઓ 
જાણવી જરૂિી છે. 
સર્જનાત્મક લેખનકાયજન ું મહત્વ: લેશખત અભભવ્યક્ક્ત જટેલી અસિકાિ તેટલુું જ પ્રત્યાયન અસિકાિક બની િકે 
છે. માતૃભાર્ા શિક્ષણમાં સજયનાત્મક લેખન એ મહત્વનુું અુંગ છે. બાળક શુદ્ધ ભાર્ામાં અસિકાિક િીતે પોતાના 
વવચાિ, તકય , ભાવ, સુંવેદના વગેિે લખીને િજૂ કિી િકે એ ખૂબ જરૂિી છે. 
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● લેખન એક કળા છે. લેખનથી જલવપનુું લાવણ્ય જાળવી િકાય છે. હસ્તાક્ષિો સુવાચય બનાવી િકાય છે. 
● સજયનાત્મક લેખનથી કલ્પનાિક્ક્ત, ચચતનિક્ક્ત અને તકયિક્ક્તનો વવકાસ થાય છે. 
● મૌજલકતા વવકસે છે. 
● મહાપુરર્ો અને ઉિમ સાહહત્યકાિોના વવચાિોની જાળવણી થાય છે. 
● વવચાિોનુું સુંક્ષેપીકિણ અને વવસ્તૃતીકિણ હસ્તગત કિી િકાય છે. 
● વ્યાકિણશુદ્ધ ભાર્ા લખવાનુું કૌિલ્ય કેળવાય છે. નનિીક્ષણ અને અવલોકન િક્ક્તનો વવકાસ થાય છે. 

લેખન મહાવરાના હેત ઓ: 
● વવદ્યાથીઓ મિોડદાિ અને સુવાચય અક્ષિોમાં લખે. 
● ભાર્ાશુદ્ધ અને વ્યાકિણશુદ્ધ લખાણ કિે. 
● પોતાના વવચાિો િમબદ્ધ િીતે િજુ કિે  
● પ્રસુંગને અનુરૂપ વાક્ય િચનાઓનો ઉપયોગ કિે. 
● યોગ્ય વવિામધચન્હોનો ઉપયોગ કિીને લખે. 
● સજયનાત્મકતા વવકસે. 
● તકયબદ્ધ અને વવચાિોની સુુંદિ ગૂુંથણી કિીને લખતા િીખે. 
● લેખનના વવવવધ સ્વરૂપોને સમજ ેઅને લખે. 

સર્જનાત્મક લેખનના આયોજનમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: 
● લેખનકાયય અુંગે વગયમાં વાતાવિણ નનમાણ કિવુું.  
● લેખન માટે વવદ્યાથીઓને પહેલા માનજસક િીતે સજ્જ કિવા. 
● લેખનકાયય અુંગેની પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કિવો.  
● વવર્યની પસુંદગી વવદ્યાથીની વયકક્ષા અને િસને ધ્યાનમાં લઈને કિવી. 
● વવદ્યાથીઓના સુુંદિ લેખનકાયયના નમૂનાઓને જાહેિમાં દ્ધબિદાવવા 
● ઉિમ લેખનના નમૂનાઓને વાર્ષર્ક હસ્તજલશખત અુંકમાં િાન આપવુું. 

સર્જનાત્મક લેખન પૂવજ તૈયારી 
અન લેખન: અનુલેખન એ પાયાનુું લેખનકાયય ગણાય છે. અનુલેખનમાં એકાગ્રતાની સાથે હાથની અુંગાળીઓ અને 
આુંખના સ્નાર્ુઓ વચે્ચ સાહચચય કેળવાય તે જરૂિી છે.બાળકો અક્ષિોના આકાિ ઓળખતા િીખી જાય ત્યાિ 
પછી હાથ વડે તે અક્ષિો લખવાનુું કામ કિે. અનુલેખનનો મૂળ ઉદ્દેિ અક્ષિ સુધાિણાનો છે. બાળકો લેખનમાં બ ે
અક્ષિો વચે્ચ,બ ેિબ્દો વચે્ચ અને બ ેલીટીઓ વચે્ચ યોગ્ય અુંતિ િાખે તે જરૂિી છે. 
ક્ષશિકન ું કાયજ: 
● શિક્ષકે વવદ્યાથીઓ સમક્ષ નમૂનારૂપ સુલેખન િજૂ કિવુું. 
● બાળકો પાસે એકવાિ તેનુું વાચન કિાવવુું. 
● કા.પા. પિ ડબલ લીટીમાં બ-ેત્રણ વાકયો પદ્ધતતસિ લખી બતાવવાં. 
● લેખનમાં આવતા જોડાક્ષિો,નવા િબ્દો ડબલ લીટીમાં જુદા લખી બતાવવા. 
● અક્ષિ સુધાિણા અુંગે પ્રાિુંભથી જ કાળજી લેવી. 
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● િબ્દો વચે્ચ સિખુું અુંતિ જાળવીને લીટીને ઉપિ નીચે અડાડીને પદ્ધતતસિ લખાવવુું. 
● હ્રસ્વ, દીઘય, કાનો, માત્રા, અનુસ્વાિ વગેિે બેવડી લીટીની અુંદિ બહાિ કેટલા પ્રમાણમાં આવે તેની સમજ 

આપવી. 
ઉપિોકત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં િાખીને શિક્ષકે દિ અઠવાક્રડયે એક ફકિાનુું બાળકોને સુલેખન 

કિાવવુું. 
શ્ર તલેખન: 

અનુલેખનમાં જોઈ જોઈને લખવાનુું હોવાથી તેમાં આુંખનો ઉપયોગ થાય છે,જયાિે શુ્રતલેખનમાં સાંભળીને 
લખવાનુું હોવાથી કાનનો પણ ઉપયોગ થાય છે. શુ્રતલેખનને શ્રવણ કૌિલ્ય સાથે ગાઢ સુંબુંધ છે. શુ્રતલેખનમાં 
શિક્ષકના િબ્દોનુું ઉચ્ચાિણ બાળકના કાન પિ પડે ત્યાિે તે ઝીલીને તેને અક્ષિદેહમાં રૂપાંતક્રિત કિવાનો પ્રયત્ન 
બાળક કિતુ હોય છે. 
ક્ષશિકન ું કાયજ : 
● શુ્રતલેખન સુંબુંધી જરૂિી માગયદિયન આપવુું. 
● જ ેપક્રિચે્છદનુું શુ્રતલેખન કિાવવાનુું હોય તેનુું શિક્ષકે વવિામધચહ્નોને ધ્યાનમાં િાખીને ભાવપૂવયક વાચન કિવુું. 

પક્રિચે્છદનુું વાચન પૂરું  થયા પછી વવદ્યાથીઓને શુ્રતલેખન માટે સજ્જ કિવા. 
● શિક્ષકે પહેલા આખુું વાક્ય સુંભળાવવુું પછી સ્પષ્ટ ઉચ્ચાિણથી યોગ્ય ઊું ચા અવાજ ે બોલીને 

વવદ્યાથીઓને લેખન કિાવવુું. 
● શિક્ષકે વગયમાં ફિીને વ્યક્ક્તગત માગયદિયન આપી બાળકોને લેખન કિાવવુું. 
● પક્રિચે્છદનુું લેખન પૂરું  થયા પછી વચે્ચ-વચે્ચ ક્યાંક િહી ગયેલુું, અધૂરું  લખાણ વવદ્યાથીઓ પૂરું  કિી િકે 

તે હેતુથી આખા પક્રિચે્છદનુું વાચન વગય સમક્ષ કિવુું. 
● લખાવેલ પક્રિચે્છદ બાળકો સમક્ષ િજૂ કવો. બાળકો પોતે પોતાનુું લખાણ તપાસે અથવા નોટબુકની 

અદલાબદલી કિીને અિસપિસ તપાસે તેવી સૂચના આપવી. શિક્ષકે બાળકોના તપાસણીકાયયની ખાતિી 
કિવી 

● સાિા, સુવાચય અને સુઘડ લેખનની પ્રિુંસા કિી તેવા નમૂનાઓ પ્રદર્શિત કિવા. 
ઉપિોકત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં િાખીને શુ્રતલેખન કિાવવુું. 

સર્જનાત્મક લેખન: 
બાળકો પોતાના વવચાિો શુદ્ધ ભાર્ામાં, સ્પષ્ટ અને અસિકાિક િીતે િજૂ કિી િકે અને તે િજૂઆતમાં 

ક્રદનપ્રતતક્રદન મૌજલકતાનુું તત્વ ઉમેિાતુું જાય તે માટે સજયનાત્મક લેખન આવશ્યક છે. વવદ્યાથીની વયકક્ષાનુસાિ 
સ્વતુંત્રલેખન કિાવવુું. તેનાથી લેખનના વવવવધ સ્વરૂપોનો પક્રિચય થિે. અને વવર્યની િજૂઆત કિવાનુું કૌિલ્ય 
કેળવાિે. ધોિણ 1 થી 5 દિમ્યાન વવદ્યાથીને સ્વતુંત્રકથન, વવચાિ અને અવલોકનની તકો પૂિતા પ્રમાણમાં મળી 
હિે તો સ્વતુંત્રલેખનમાં પોતાના એ અનુભવોનુું પ્રતતબબબ પાડી િકિે. વવદ્યાથી પોતાના મનમાં સુ્ફિતા વવચાિો, 
ઊર્મમઓ, કલ્પનાઓ વગેિેને મનમાં દાબી ન િાખે પિું તુ તે અભભવ્યક્ત કિિે તો જ એની લેખનિક્ક્તનો વવકાસ 
થિે. 
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સર્જનાત્મક લેખનના મ ખ્ય પ્રકારો: 
● નનબુંધલેખન 

● પત્રલેખન 

● વાતાલેખન 

● વવચાિ-વવસ્તાિ 

● અહેવાલ લેખન 

નનબુંધલેખન: 
કોઈપણ ભાર્ાના સાહહત્યને કાયમી સ્વરૂપે િજૂ કિવાનુું અને આજીવન ઉપયોગમાં લઇ િકાય તેવુું સ્વરૂપ 

આપવામાં લેશખત અભભવ્યક્રકત અનનવાયય છે. વવર્યને અનુરૂપ સ્વતુંત્ર િીતે તાર્ડકકતાથી અને િતમકતાથી 
વવચાિોની લેશખત સ્વરૂપે િજૂઆત કિવામાં આવે તેને નનબુંધ કહી િકાય. એક વવદ્વાને નનબુંધના સ્વરૂપ વવિે નોંધ્ર્ુું 
છે કે, ‘ગુંભીિ, વવદ્વતાભિી, વ્યવસ્થિત, સુશ્શ્લષ્ટ અને એકનનષ્ઠલેખન િચનાને નનબુંધ કહેવામાં આવે છે.’ 
નનબુંધલેખનમાં લેખકની મનોવૃત્તિ, અનુભવ, જ્ઞાન અને ઉધચત િૈલીનાં દિયન થાય છે. 
નનબુંધના પ્રકારો : 
1. કર્થનાત્મક નનબુંધ: વવદ્યાથી પોતે જોયેલ પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ, વસ્તુ કે ઘટના પિ પાંચ-સાત વાકયો લખે છે તેને 
કથનાત્મક નનબુંધ કહે છે. 
ઉ.દા., ગાય, ભેંસ, મોિ, પોપટ, લીમડો કે વડ પિ પાંચ-સાત વાક્યો લખો. 
2. આત્મકર્થનાત્મક નનબુંધ: પોતાના વવિે અથવા પોતે જ એ પાત્ર છે તે િીતે લખવામાં આવે તેને આત્મકથનાત્મક 
નનબુંધ કહેવાય છે. તેનુું વાતચીતની ભાર્ામાં આલેખન થાય છે. ઉ.દા., ઘાયલ સૈનનકની આત્મકથા. 
3 વણજનાત્મક નનબુંધ: જ્યાિે હકીકત, િળ કે પક્રિસ્થિતત અુંગેના આપણા અનુભવોને દ્રષ્ટાંતો વડે વણયવવામાં 
આવે ત્યાિે એ નનબુંધ વણયનાત્મક નનબુંધ તિીકે ઓળખાય છે. ઉ.દા., માિા વપ્રય લેખક, વપ્રય નેતા, માિો યાદગાિ 
પ્રવાસ, મેળો વગેિે 
4. ચક્રરત્રાત્મક નનબુંધ: જયાિે કોઈ મહાન કે પૂજનીય વ્યક્ક્તના જીવનના પ્રેિણાદાયી અને િિણીય અનુભવોને 
નનબુંધસ્વરૂપે િજૂ કિવામાં આવે ત્યાિે તે ચક્રિત્રાત્મક નનબુંધ તિીકે ઓળખાય છે. ઉ.દા., મહાત્મા ગાંધી, ડૉ. વવિમ 
સાિાભાઈ, સ્વામી વવવેકાનુંદ વગેિે. 
5. વવવેચનાત્મક નનબુંધ: વવવેકબુનદ્વથી સ્પષ્ટ વવચાિણા કિીને, વવર્યના વવવવધ પાસાઓનુું લેખન કિવામાં આવે 
તેને વવવેચનાત્મક નનબુંધ કહે છે. તેને ચચતનાત્મક કે વવવિણાત્મક નનબુંધ પણ કહે છે. તેનો વવર્ય ખાસ કિીને 
ભાવવાચક કે સમસ્યારૂપ હોય છે. ઉ.દા, ઊજાયની સમસ્યા, પયાવિણ જાળવણી 
નનબુંધન ું મહત્વ  
● નનબુંધ એ વ્યક્ક્તનો ધચિુંજીવ અક્ષિદેહ છે. 
● કલ્પનાિક્ક્ત અને ચચતનિક્ક્તનો વવકાસ થાય છે. જમે જમે નનબુંધલેખન કિતા જઈએ તેમ તેમ લેખનમાં 

નનખાિ આવતો જાય છે. 
● મૌજલકતા અને સજયનક્ક્તનો વવકાસ થાય છે. 
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● ચોકસાઈ, નનયતમતતા અને વવચાિોની િમબદ્ધતાનો વવકાસ થાય છે. 
ક્ષશિકન ું કાયજ: 
● બાળકના પક્રિધચત પયાવિણ અને અનુભવ જગતમાંથી વયકક્ષા અનુસાિ વવર્યની પસુંદગી કિાવવી 
● સામાન્ય િીતે વણયનાત્મક વવર્યોની પસુંદગી કિવી 
● જ ેતે વવર્યો પિ બાળકોના પૂવાનુભવો જાણવા માટે વગયમાં પ્રશ્નોતિી કિવી. 
● બાળકોના જ ેઉિિો મળિે તેની મુદ્દાસિ નોંધ કા.પા. પિ કિવી. 
● નનબુંધના વવકાસ માટે િતમક મુદ્દાઓ (પ્રસ્તાવનાથી ઉપસુંહાિ સુધી) વવદ્યાથીઓની મદદથી નક્કી કિવા. 
● નનબુંધની પ્રસ્તાવના માટે ત્રણ-ચાિ ઉદાહિણો િજૂ કિવાં. 
● નનબુંધમાં ભાર્ાશુદ્ધદ્ધ અને ભાર્ાપ્રયોગો તિફ ધ્યાન દોિવુું. 
● વવદ્યાથીની મદદથી નનબુંધનુું સળુંગ કથન કિાવવુું. 
● બાળકોને સ્વતુંત્ર િીતે જ ેતે નનબુંધલેખન કાયય કિાવવુું. 
● લેખન પૂણય થયા પછી તે તપાસીને દિેક વવદ્યાથીઓને વ્યક્રકતગત માગયદિયન આપવુું અને થયેલ ભૂલો 

સુધિાવવી. 
     ઉપિોકત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં િાખીને  નનબુંધલેખન કિાવવુું. 

 
પત્રલેખન: લખનાિ પોતાના વવચાિોને િતમક િીતે, શિષ્ટ ભાર્ામાં તથા અસિકાિક િીતે પત્રલેખન દ્વાિા િજૂ કિે 
છે. પત્રલેખનની િરૂઆત ધોિણ 1 થી 5માં િજાધચઠ્ઠીથી થાય છે. 
પત્રલેખનના પ્રકારો 
1. વ્યવહાક્રરક પત્રો - કામકાજ, વવવાહ, જન્મક્રદવસ ઉજવણી સુંબુંધધત 
2. ધુંધાકીય પત્રો - ખિીદ, વેચાણ સુંબુંધધત 
3. સરકારી પત્રો - અિજી, નનવેદન, િાજીનામુું 
ક્ષશિકન ું કાયજ : 
● પત્ર લખનાિનુું પૂરું  સિનામુું, તાિીખ વગેિે ક્યાં લખવુું, કઈ બાજુએ લખવુું, કેવી િીતે લખવુું-તેની સમજ 

આપી કા.પા. પિ લખી બતાવવુું. 
● પત્ર જનેે લખવાનો હોય તેને કેવુું સુંબોધન કિવુું, ક્યાંથી િરૂઆત કિવી, ક્યાં વવિામધચહ્નો વાપિવા- 

વગેિેની સમજ આપવી અને કા.પા પિ લખી બતાવવુું. 
● જ ે વવગત અુંગે પત્ર લખવાનો હોય તેની િરૂઆત કયાંથી કિવી, કેવી િીતે કિવી, ટૂું કી અને મુદ્દાસિ 

માહહતી કેવી િીતે િજૂ કિવી વગેિેની સમજ આપવી. 
● પત્રનો અુંતભાગ કેવી િીતે લખવો, પત્રને અુંતે જલશખતુંગમાં શુું લખવુું, પત્ર પૂિો થયા બાદ જનેે મોકલવાનો 

હોય તેનુું સિનામુ કેવી િીતે લખવુું તેની સમજ આપવી. 
● પત્ર સ્પષ્ટ અને સચોટ િીતે લખાવવો. 
● સ્પષ્ટ સમજાય તેવી ભાર્ા વાપિવા કહેવુું. 
● પત્રમાં વવચાિ બદલાય ત્યાિે પક્રિચે્છદ પાડીને લખાવવુું. 
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● પત્રનુું જુદાજુદા બાળકો પાસે વાચન કિાવવુું. 
ઉપિોક્ત તમામ બાબતો ધ્યાનમાં િાખીને બાળકોને પત્રલેખન કિાવવુું, 

 
વાતાલેખન: વાતાલેખન એ જાણીતુું સ્વરૂપ છે. વાતાલેખન દ્વાિા વવદ્યાથીની અભભવ્યક્ક્તનો વવકાસ થાય છે. 
તેનામાં વવચાિ વવસ્તાિનુું કૌિલ્ય ખીલે છે. તે પ્રસુંગોની િમબદ્ધ ગોઠવણી કિી િકે છે. તેનુ િબ્દભુંડોળ સમૃદ્ધ 
બને છે. વાતાલેખનમાં અસિકાિક વાતાવિણ, પાત્રો અનુસાિ પિસ્પિની વાતચીત, જજજ્ઞાસા, ઉિેજના અને 
સાતત્ય જળવાય તે જરૂિી છે. 
ક્ષશિકન ું કાયજ : 
● વાતાનુું િીર્યક વાતાના વવર્યવસ્તુને અનુરૂપ આપવુ. 
● વાતાલેખનમાં વવચાિ બદલાય તો પક્રિચે્છદ પાડવો. 
● વવિામધચહ્નોના ઉપયોગ અુંગે વવદ્યાથીઓને માહહતગાિ કિવા. 
● વાતાનો અુંત િોચક હોવો જોઈએ, તેવી સ્પષ્ટ માહહતી આપવી. 
● 'વાતા વાંચીને આનુંદની અનુભૂતત થાય એમાં જ વાતાલેખનની સફળતા છે'- તેવી વવગતો અને અનુભવ 

પૂિા પાડવા. 
● મુદ્દા પિથી વાતા હોય તો વાતાના હાદયને બાળકો સમજ ે તે માટે મુદ્દાઓને બે ત્રણ વખત ધ્યાનપૂવયક 

વુંચાવવા.  
● વાતાના મુદ્દાઓને પિસ્પિ સાંકળીને યોગ્ય સુંવાદ, કહેવત, સુવવચાિ કે િબ્દની પસુંદગી કિી એકસૂત્રતામાં 

લેખન કિવાની સમજ આપવી. 
● ધચત્ર પિથી વાતાલેખન કિાવવુું હોય તો વગય સમક્ષ પાંચેક ધચત્રો િતમક મૂકવા. 
● બાળકોને ધચત્રો જોવા કહેવુું, ધચત્ર આધાક્રિત પ્રશ્નોતિી કિવી. 
● વવદ્યાથીઓ પાસે વાતાનુું સળુંગ કથન કિાવવુું. 

ઉપિોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં િાખીને બાળકોને વાતાલેખન કિાવવુું. 
 
વવચારવવસ્તાર: સુંક્ષેપમાં િજૂ થયેલ વાક્ય તથા પુંક્ક્તમાં િહેલ ગૂઢ વવચાિબીજને સમજવા ઉદાહિણો, દલીલો 
અને કહેવતો આપી સ્પષ્ટ િીતે વવસ્તાિવામાં આવે તેને વવચાિવવસ્તાિ કહે છે. 
ક્ષશિકન ું કાયજ : 
● 12 થી 15 લીટી કે 100 થી 150 િબ્દોમાં વવચાિવવસ્તાિ કિવા જણાવવુું. 
● પહેલા ફકિામાં  પુંક્ક્તમાં િહેલા મુખ્ય વવચાિને તાિવી એક-બ ેલીટીમાં નોંધ કિાવવી. 
● મુખ્ય વવચાિને વધુ સ્પષ્ટ કિવા અને તેની પુણષ્ટ કિવા દ્રષ્ટાંતો આપવા અને વચે્ચના ફકિામાં દિેક 

લીટીમાં વવસ્તૃત નોંધ કિવા જણાવવુું. 
● છેલ્લા ફકિામાં સમગ્ર ચચાનો બોધ, સુંદેિ કે નનષ્કર્ય સુંશક્ષપ્તમાં એક બ ેલીટીમાં લખવા જણાવવુું. 

ઉપિોકત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં િાખીને બાળકો પાસે વવચાિવવસ્તાિ કિાવવો. 
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અહેવાલ લેખન: અહેવાલ એટલે કોઇ ઘટના, પ્રવૃત્તિ કે કાયયની વ્ર્ૂહાત્મક, વણયનાત્મક, ધચત્રાત્મક અને િાભબ્દક 
િજૂઆત. કોઈ પણ સુંિાની કામગીિી, પ્રવૃત્તિનો પ્રચાિ-પ્રસાિ તેમજ થયેલા કાયયની નોંધ દસ્તાવેજ તિીકે 
કિવામાં આવે છે તેને અહેવાલ કહે છે. અહેવાલલેખન પિથી સમગ્ર કાયયપદ્ધતત અને પ્રવૃત્તિનો ખ્યાલ આવે છે. 
સમગ્ર પ્રવૃત્તિની વ્ર્ૂહિચના અને આુંકડાકીય માહહતી પ્રાપ્ત થાય છે. અહેવાલ પિથી કાયય કે પ્રવૃત્તિની 
અસિકાિકતા તેમજ વતયમાન પક્રિસ્થિતતનો ખ્યાલ આવે છે. 
ક્ષશિકન ું કાયજ: 
● શિક્ષકે િરૂઆતમાં િળ, તાિીખ, અહેવાલ અુંગેની વવગતોની સમજૂતી આપવી . 
● જનેો અહેવાલ લખવાનો હોય તે સમેલન, ઉજવણી કે કાયયિમના અવલોકન અને નનિીક્ષણના આધાિે 

પ્રશ્નોતિી કિવી.  
● સુંિાઓની કામગીિી વવિે અથવા સમાિોહમાં મુખ્ય મહેમાન, અતતધથવવિેર્ના વક્તવ્યોને સાંભળી, 

ચયા કિી તેની માહહતી નોંધાવવી.  
● બાળકોને સુંમેલનોમાં લઈ જવા અને તેની ચચા કિાવવી. 
● કાયય કે ઘટનાનુું િાભબ્દક, ધચત્રાત્મક કે વણયનાત્મક આલેખન કિાવવુું. 
● અહેવાલમાં દ્ધબનજરૂિી લખાણને ટાળવુું. 

       ઉપિોકત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં િાખીને બાળકોને અહેવાલલેખન કિાવવુું. 
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િાળાના સુંપૂણય વવકાસમાં જટેલુું મહત્વ િૈક્ષણણક બાબતોનુું છે એટલુું જ મહત્વ ભૌતતક બાબતો 
(ઇન્દ્રાસ્ટરક્ચિ)નુું પણ છે. િાળા ભૌતતક િીતે સમૃદ્ધ અને સુંપન્ન હિે તો તેનુું પક્રિણામ િાળાની ગુણવિાલક્ષી 
બાબતોમાં પણ જોવા મળિે. િાળાનાં વાતાવિણ અને ભાવાવિણની અસિ િૈક્ષણણક બાબતો પિ જરૂિ થાય છે. 
આ માટે િાળાની ભૌતતક સુવવધાનુું યોગ્ય વ્યવિાપન પણ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. SoE સર્ટટક્રફકેટ 
મેળવવા માટેના કુલ 5 માપદુંડો પૈકી એક માપદુંડ "િાળામાં SoEના માપદુંડ અનુસાિ માળખાગત સુવવધાઓ છે"-
આ મુજબ છે. આ માપદુંડ અુંતગયત િાળાની માળખાગત સુવવધાઓની પણ ચકાસણી અને ગુણાંકન થનાિ છે. આ 
માટે શુું અને કેવી િીતે કિી િકાય તે વવિે થોડુું  વવચાિીએ. 
● માળખાગત સુવવધા અુંતગયત મુખ્યત્વે "જસવવલ ઇન્ફાસ્ટરકચિ" (ઉપલબ્ધતા, તૈયાિી અને ઉપયોત્તગતા) 

તથા "ક્રડજજટલ ઈન્દ્રાસ્ટરક્ચિ" (ઉપલબ્ધતા, તૈયાિી તથા ઉપયોત્તગતા) - આ બાબતોની ચકાસણી થઈ 
િકે. જથેી ઉપલબ્ધ સુંસાધનોની ઉપયોત્તગતા જળવાય અને િક્ય એટલા અધ્યતન સુધાિા થાય તથા  
ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા સુંસાધનો મેળવવા જરૂિી પ્રયાસ થાય- તે અપેશક્ષત છે. 

● િાળાનુું જરૂિી સમાિકામ કિાવી લેવુું, પિું તુ મેઇન ગેટ, બાઉન્દ્ડર ીવોલ તથા વગયખુંડોનુું કલિકામ- અનનવાયય 
ન હોય તો હાલ પૂિતુું ટાળવુું. િાળાનુું મેદાન સમતલ, વવદ્યાથીઓને અડચણ વવનાનુું તથા આયોજનબદ્ધ 
વૃક્ષાિોપણ સાથેનુું હોય તે ઇચ્છનીય છે. િમતનુું મેદાન, દિેક વગયખુંડ, િૌચાલય તથા અન્ય સુંસાધનો 
CWSN બાળકો સિળતાથી ઉપયોગ કિી િકે તેવા હોવા જોઈએ. (દિેક જગ્યાએ જવા માટે નનયમ 
અનુસાિ હેન્દ્ડ ત્તગ્રલ સાથેના િેમ્પ, બ્રેઈલ પુસ્તકો અને અન્ય સુંસાધનોની ઉપલબ્ધતા) 

● સોલિ રફટોપ, િેઇન વોટિ હાવેસ્ટસ્ટગ, િાળા નસયિી - બગીચો તથા પયાવિણ પ્રયોગિાળા, ઊજાય 
બચાવ, કચિાનુું વ્યવિાપન અને સફાઈ, વપિાયેલ પાણીનો પુનઃઉપયોગ વગેિે સુંસાધનો િાળામાં 
ઉપલબ્ધ હોય તથા વપિાિમાં હોય તો તે ઉિમ બાબત ગણી િકાય. 

ભૌતતક વાતાવરણમાં નીચે પ્રમાણે કાયજ કરાવી શકાય. 
● બાળકો માટે િમત-ગમતનાં સાધન અને મેદાનની વ્યવિા ઉપલબ્ધ કિાવવા પ્રયત્ન કિવા. 
● િાળાનો વવસ્તાિ કિવા માટે જમીન પૂિતી ન હોય તો ઉપલબ્ધતા માટે પ્રયાસ કિવો. 
● િાળાની ફિતે કમ્પાઉન્દ્ડ વોલ વવદ્યાથીઓની તથા ભૌતતક સુંસાધનોની સુિક્ષા માટે જરૂિી છે.. 
● િાળામાં કુમાિ તેમજ કન્યાઓ માટે અને CWSN માટે અલગ-અલગ અને પૂિતા કાયયિત િૌચાલય હોય 

તે અપેશક્ષત છે. જમેાં િૌચાલયની અુંદિ અને બહાિ નળ દ્વાિા પાણીની વ્યવિા હોય. 
● િાળામાં પાણીના નળ વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા અને ઊું ચાઈ પ્રમાણે હોવા જોઈએ. 
● િાળામાં ફાયિસેફ્ટી અને સલામતીના અન્ય સાધનો પૂિતાં અને યોગ્ય સ્થિતતમાં હોય તથા િાળાનો 

નકિો અને ઇમિજન્સી નુંબિ િાળા બહાિ લખાયેલાં હોય તે અપેશક્ષત છે. 
● િાળામાં વવદ્યાથીઓ તેમજ શિક્ષકો માટે અદ્યતન પુસ્તકાલય હોવુું જોઈએ. 
● િાળામાં અક્ષયપાત્ર અને ખોયા-પાયા વવકસાવવુું. 

ભૌતતક અને પયાવરણીય સુંસાધનોનો વવકાસ 
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● િાળામાં ગણણત-વવજ્ઞાન કોનયિ, ભાર્ા કોનયિ અને સામાજજક વવજ્ઞાન કોનયિ બનાવી િકાય. િાળામાં 
વગયખુંડો વવર્ય પ્રમાણે બનાવી િકાય. 

● વવદ્યાથીઓ ભોજન અને નાસ્તો લઈ િકે તે માટે મધ્યાહન ભોજન િેડની ઉપલબ્ધતા ન હોય તો તે 
મેળવવા માટે પ્રયાસ કિવો. 

પયાવરણ પ્રયોગશાળા 
પયાવિણ પ્રયોગિાળામાં નીચે મુજબ કાયય કિી િકાય. 
● િાળામાં ઇકોક્લબની પ્રવૃત્તિઓ કિાવવી. 
● િાળામાં સુુંદિ બગીચાનુું નનમાણ કિવુું 
● િાળામાં ઔર્ધબાગ બનાવી, ઔર્ધધઓ વવિે બાળકો જાણ ેઅને તેનો ઉપયોગ કિે તેવુું આયોજન કિવુું. 
● િાળામાં ક્રકચન ગાડયન બનાવવુું. ક્રકચન ગાડયનમાં િહેલી િાકભાજીનો ઉપયોગ મધ્યાહન ભોજનમાં થાય 

તેવુું આયોજન કિી િકાય. 
● ઋતુ પ્રમાણે િાકભાજી વાવી, તેની ઓળખ બાળકોને કિાવી િકાય. 
● િાળામાં વૃક્ષો અને બગીચાના ખિેલાં પાન અને મધ્યાહનના વધેલા ખોિાક દ્વાિા જવૈવક ખાતિ બનાવી 

િકાય. 
● હાઇડર ોપોનનક્સ પદ્ધતત દ્વાિા ઓછી જગ્યામાં પણ સાિી િીતે ફૂલ છોડ ઉછેિી િકાય. 
● દિ વર્ે બાળકને પોતાના જન્મક્રદન નનતમિે વવવવધ ઉપયોગી વૃક્ષો વાવી, તેનુું જતન કિવા આપી િકાય. 

ક્રડસર્ટલ ઇન્ફ્રાસ્ટરકચર 
● િાળામાં જ્ઞાનકુુંજ પ્રોજકે્ટ અુંતગયત અથવા અન્ય િીતે વગોને િાટય  બનાવી િકાય. 
● િાળામાં દિેક વગયમાં CCTV કેમેિા અને સૂચના આપવા વગયમાં સ્પીકિ વસાવી િકાય. 
● G-SHALA, SARAL ડેટા એપ, MS-TEAMS, DIKSHA એપ, QR સે્કનિ જવેી શિક્ષણમાં ઉપયોગી 

એસ્પ્લકેિન્સ દિેક શિક્ષકના મોબાઈલમાં અને િાળાના ટેબ્લેટમાં હોવી જોઈએ. વવદ્યાથીઓ પણ G-
SHALA, MS-TEAMS, DIKSHA એપ વગેિે ક્રડજીટલ માધ્યમ દ્વાિા િીખે તેવો પ્રયાસ કિી િકાય. 

િાળામાં ઉપિ મુજબની ભૌતતક તેમજ િૈક્ષણણક માળખાગત સુવવધાઓ વવકસાવી િકાય . 
નીચેની લલક અને QR code દ્વારા આપણે શાળાના નમૂનારૂપ ફોટા જોઈ શકીશ .  
https://drive.google.com/folderview?id=1VHdR0N88VuvxecS04CYKV-93Zwhe-iZx 
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https://drive.google.com/folderview?id=1VHdR0N88VuvxecS04CYKV-93Zwhe-iZx
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સુંદભજ સાહહત્ય: 
● GSQAC રેમવકય , 
● નનપુણ ભાિત મોડુ્યલ 

● SoE તાલીમ મોડુ્યલ 

● અધ્યયન નનષ્પત્તિ બુક 

● HTAT મોડુ્યલ 

● LEARNING LOSS SURVEY DATA 

● અસિકાિક વગયવ્યવહાિ મોડુ્યલ 

● PTC – B.Ed પાઠ્યપુસ્તકો 

આ પણ કરીશ... 
 બધાં બાળકોને સમાનભાવે જોઈિ. 
 વગયખુંડમાં ગુણવિાસભિ શિક્ષણ કાયય કિીિ. 
 વગયખુંડમાં બાળકોને સ્વઅધ્યયનની તકો પૂિી પાડીિ. 
 બાળકોની સુષુપ્ત િક્ક્તઓ ઓળખીને તેમને વવકસાવવાની તકો પૂિી પાડીિ. 
 હકાિાત્મક િાભબ્દક-અિાભબ્દક સુદૃઢકોનો ઉપયોગ કિીિ. 
 બાળકોમાં િાષ્ટરભાવના અને જીવનમૂલ્યો દૃઢ બનાવવા કાળજી િાખીિ. 
 બાળકોનો સવાંગી વવકાસ થાય તેવા પ્રયત્નો કિીિ. 
 વગયખુંડ અધ્યાપન કાયયમાં મુક્તશિસ્તનો આગ્રહ િાખીિ. 
 બાળકોની મુશ્કેલીઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કિવા હુું  પૂિતુું ધ્યાન આપીિ. 
 બાળકોનાં નામ અને કુટુુંબથી િક્ય એટલુું પક્રિધચત થઈ, બાળકને નામથી જ બોલાવીિ. 
 બાળક સાથે બાળક બની, સુંકોચ છોડી અભભનય કિીિ, નાટક ભજવીિ, િમત િમીિ, નાસ્તો કિીિ. 

બાળકોમાં  ‘રસ અને ધ્યાન’ વવકસાવવા આટલ ું કરીએ.... 
 બાળક નાનુું છે, પિું તુ તેને પોતાનુું વ્યક્ક્તત્વ છે માટે તેનો સ્વીકાિ કિીએ, સન્માન કિીએ. 
 બાળકને સ્નેહ, સલામતી, પ્રોત્સાહન અને હૂું ફની ખૂબ જરૂિ છે. 
 બાળકની પ્રકૃતત કુતૂહલવપ્રય અને િમત વપ્રય હોય છે. તેને ખોલવુું, જોડવુું, તોડવુું, કુંઈક નવુું બનાવવુું અને 

નવી નવી િમતો િમવી ખૂબ જ ગમે છે. 
 બાળકને સમસ્યાઓ જાતે ઉકેલવામાં િસ પડે છે. આવી મથામણ તેને ગમે છે. 
 બાળકને જાતે કામ કિવાની અને તે કિવા માટેની િક્ક્ત કેળવવાની વધુ હોંિ હોય છે.  
 બાળકની કલ્પનાિક્ક્ત ખૂબ જ તેજ હોય છે. તેની આ િક્ક્તને તે બોલવામાં, ધચત્રો દોિવામાં સાિી િીતે 

અભભવ્યક્ત કિે છે. 
 બાળકને જવાબદાિી ગમે છે. જવાબદાિીભર્ુું કામ કિવામાં તેનુું સ્વાભભમાન વધે છે. 
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 બાળક પિ નકાિાત્મક કિતાં હકાિાત્મક સૂચનોની અસિ વધુ થાય છે. તેને ઉપદેિ કિતાં શિખામણ અને 
મૈત્રીભાવથી કિાયેલુું સૂચન વધાિે સ્વીકાયય બને છે. 

 મનગમતી પ્રવૃત્તિમાં બાળક એકાગ્ર થઈ િકે છે.  તેની એકાગ્રતાની સમયમયાદા ઓછી હોવાથી સમયાંતિે 
પ્રવૃત્તિ બદલવી પણ હહતકાિક છે. 

 વગયખુંડની દિેક પ્રવૃત્તિમાં બધાં જ બાળકો સામેલ થાય તેનુું ધ્યાન િાખવુું. 
 બાળકના દિેક સાિા કાયયને, નાની સિખી પ્રવૃત્તિને, આપેલ સાચા ઉિિને વધાવી લઈને પ્રોત્સાહહત કિીએ. 
 દિિોજ એક નવુું જોડકણુું, એક નવુું ગીત, એક નવુું અભભનય, એક નવી વાતા અને એક નવી પ્રવૃત્તિ તો 

આપવી જ. 
 બાળકોને તમત્રો સાથે કે જૂથમાં કામ કિવાની ટેવ પાડવી.  
 બાળકને ક્યાિેય તોછડાઈથી બોલાવીએ કે ધમકાવીએ નહહ. 
 બાળકને લાલચ આપીએ નહહ, સજા કિીએ નહહ. 
 બાળકો વચે્ચ તુંદુિસ્ત સ્પધા કિાવીએ. 
 કોઈ બાળકને ક્યાિેય ‘ઠોઠ’, ‘નબળુું’, ‘આ તાિાથી નહહ થાય’ એવુું કહીએ નહહ. 
 વગયખુંડમાં બધાં જ બાળકો ઉપિ સમદૃણષ્ટ િાખવી. 
 વગયખુંડમાં બાળકને હું મેિાં પ્રવૃત્તિમય િાખવુું. 
 પ્રવૃત્તિ, િૈક્ષણણક સાધનોની પસુંદગી બાળકોની િસ-રધચ, વયકક્ષાને ધ્યાનમાં િાખીને કિવી. 

વગજવ્યવહારને અસરકારક બનાવતાં પક્રરબળો 
 શિક્ષકે વગયખુંડમાં જતાં પહેલાં સજ્જતા કેળવી લેવી જોઈએ.  
 વગયખુંડનાં બધાં જ બાળકોને દિેક પ્રવૃત્તિમાં સામેલ કિવાં. 
 અસિકાિક પ્રત્યાયન તથા અધ્યયન અનુભવો પૂિા પાડવા. 
 વગયખુંડનાં બધાં જ બાળકો પ્રતે્ય સમાનતાની દૃણષ્ટ િાખવી, દિેક બાળક ઉપ૨ વ્યક્ક્તગત ધ્યાન આપવુું. 
 શિક્ષકની વાણી કણયવપ્રય, મીઠી, મધુિ, સૌમ્ય, સ્પષ્ટ, સચોટ, ઉચ્ચાિશુદ્ધ, યોગ્ય આિોહ-અવિોહવાળી 

તથા વવવેકપૂણય હોવી જોઈએ. 
 શિક્ષકના સભ્ય વતયન અને સદગુણોની છાપ વવદ્યાથીઓના માનસને સ્પિયતી હોવી જોઈએ. પ્રસન્ન ધચિે 

તથા સ્િત વદને વગયમાં પ્રવેિ કિવો. 
 િૈક્ષણણક સાધનોની સ્થિતત તપાસી લેવી, પાઠ્યપુસ્તક, ચોક, ડસ્ટિ, િૈક્ષણણક ઉપકિણોની તૈયાિી સાથે 

જ વગયમાં જવુું. 
 વવર્ય અને એકમને અનુરૂપ સુંદભય સાહહત્યનો અગાઉથી અભ્યાસ કિવો. 
 એકમ અુંગે મૂુંઝવણ કે અસ્પષ્ટતા હોય તો સાથી તમત્રો સાથે પિામિયન કિીને તેમની પાસેથી સમજ મેળવી 

લેવી. 
 એકમના વવર્યવસ્તુને આત્મસાત કિવુું. 
 વવદ્યાથીઓને પૂછવાના પ્રશ્નો અુંગે વવચાિણા કિવી. 
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