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6.0  તાવના  :  

વગખડં એક એ ુ ં મહ વ ણૂ થાન છે, યા ં બાળકો, 

િશ ક તેમજ તમામ કારની શૈ ણક સામ ી અને સા હ ય 

િવિવધ ર તે તર યા કર છે. આ તર યામા ં િશ કની 

િૂમકા બૂ જ મહ વની હોય છે. એક સારા િશ કનાં ય ત વ, 

વાણી, વતન અને યવહારની િવ ાથ ના માનસપટ પર હમેંશા 

અસર થાય છે. આ  યાર યાવસાિયક ર તે િશ ત અને 

સામા જક ર તે સવેંદનશીલ િશ કનો કોઈ િવક પ નથી યાર 

ભાષાિશ ણને વતં અને રસ દ બનાવવામાં િશ કની શી 

િૂમકા છે તે ગે આપણે તુ કરણમા ં ણી ું.    

 

6.1 હ ઓુ :   

 તુ કરણમા ં આપણે વગખડંમા ં િશ કની િૂમકા, 

એક સશંોધક તર ક િશ કની િૂમકા અને વાતચીતના ઉ પક 

તર ક િશ કની િૂમકા વા મહ વ ણૂ ુ ાઓ ગે મા હતગાર 

થઇ ું.    
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6.2 વગખડંમા ંિશ કની િૂમકા :  

 વગખડંમા ંિશ ક અને એમાં પણ ભાષાિશ કની િૂમકા ુ ં

મહ વ તો એ વાતથી પ ટ થાય છે ક ભાષા કોઇ એક િવષય 

રૂતી સીિમત ન રહતાં સમ  અ યાસ મમા ં તુ થાય છે. 

આપણે ણીએ છ એ ક િશ ક એક સ પાયેલ મયા દત અિધકાર 

ધરાવે છે અને તે કટલાકં પ રવતન ક િવરોધાભાસ િવના પોતાના 

કાય ુ ં નુ:આયોજન કર  શકતા નથી‚ પરં  ુએ પણ એટ ુ ંજ 

મહ વ ણૂ છે ક પ રવતનની યાઓ પણ અ કુ શે 

વગખડંમા ંશ  થવી જ જોઇએ. (અ નહો ી‚ 1995).  

અહ  અગ ય ુ ં એ છે ક િશ ક Beyond the text અને 

Beyond the class શીખવવા સુ જ બને. દરક િશ ક 

ભાષાિશ ક છે કારણ ક ગ ણત, િવ ાન અને ટ નોલો , 

સામા જક િવ ાન વગેર િવષયો ભાષા ારા જ ય ત થાય છે. જો 

આ િવષયોમા ં સમાિવ ટ િવષયવ  ુ સલં ન ભાષા બરાબર ન 

સમ ય ક તે ુ ં અથઘટન બરાબર ન થાય તો આ િવષયો 

આ મસાત કરવા ુ કલ બને છે. ચાલો આ બાબત ઉદાહરણની 

મદદથી સમ એ.  
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ગ ણતના પાઠ ુ તકમાં ા િૃતક સં યા, સમીકરણ, નીપજ, 

તટ થ, ચલ, ઘાત, પદાવ લ, રુખ વા અનેક શ દો આવે છે 

તેમજ િવ ાન અને ટ નોલો ના પાઠ ુ તકમાં વાહક, સં િમત, 

વયં રત, દહનશીલ, વલન બ ુ , અવલંબત, પાતં રત વા 

અનેક શ દો આવે છે. જો િવ ાથ ઓને આ શ દોનો અથ બરાબર 

ન સમ ય ક તે ુ ં અથઘટન બરાબર ન થાય તો આ શ દો 

આ મસાત કરવા ુ કલ બને છે અને પ રણામે આ શ દો સાથે 

સકંળાયેલ િવષયવ મુા ંકચાશ રહ  જવાની શ તા રહ છે.  

  

 આમ, દરક િશ ક ભાષા યે તૃ રહ ુ ં પડશે અને 

શીખેલ બાબતો ુ ં િવ ાથ ઓ યો ય ર તે અથ હણ કરતા થાય 

તેના માટ વ નેુ વ  ુ ય ન કરતા રહ ુ ંપડશે.  
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6.3 િશ ક : વાતચીતના ઉ પક તર ક : 

 િવ ાથ ઓ વાતચીત કર યાર િશ કોએ ઉ પક તર ક 

કામ કર ુ ં જોઈએ. િશ કની હાજર મા ં િવ ાથ ઓ બોલે, ઘ ુ ં

બોલે તેવા ય નો કરવા.  િવ ાથ ઓ બોલતા ન હોય તેમને 

મદદ કરવી. િવ ાથ ઓના ૂથમાં ક જોડ મા ંજઈને, યા ંબેસીને 

જ ર પડ તો તેમને ગુમતા કર  આપવી. આ ર તે કરવાથી 

િશ કને પણ યાલ આવશે ક બાળકોની ભાષા શેની બનેલી છે. 

વાતચીતમાં િવ ાથ ઓ ાદિશક શ દો બોલે તો તેને બોલવા 

દવાના છે. તે વખતે બાળકો િશ ટ ભાષાનો ઉપયોગ કર તે જ ર  

નથી. અનૌપચા રક પ ર થિત ક વાતચીતમા ં િવ ાથ ઓ  

દશના હોય યાનંી છાટં આવી ય, તો તેમાં કશો વાધંો નથી. 

આપણા પાઠ ુ તકમાં એવા એકમો પણ છે મા ં સૌરા ની 

બોલી ક રુતી બોલીમા ંપણ સામ ી હોય. એ ભાષા ુ ં વૈિવ ય 

છે. એ ભાષાનો શણગાર છે. એકદમ િશ ટ ભાષા એ તો મશીન 

લ વેજ વી છે પણ એમા ં યાર કોઈ લહકા ભળે છે યાર તે 

ુદરતી ર તે ય ત થઇ આવે છે. એટલે બાળક યાર પોતાના 

શ દો બોલે યાર શુ થ ુ ંજોઈએ, એને બોલવા દ ુ ંજોઈએ.  
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 ઘણીવાર એ ુ ં પણ બને છે ક વગખડંમા ં કોઈ િવ ાથ ની 

ળૂ ભાષા ુદ  હોય અને તે તેની ભાષામાં બોલતો હોય તો તેને 

મા યભાષામા ંબોલવા કહવામા ંઆવે છે પરં ,ુ સા ુ ંતો એ છે ક, 

તેઓ તેમની ભાષાના શ દો બોલે તો તે પણ બોલવા દવા. હા, 

વ ચે વ ચે તે િવ ાથ ઓને ટ ુ ં ફાવે તેટ ુ ં જુરાતી ભાષા 

સાભંળવા ુ ંકહો, બોલવા ુ ંકહો કારણ ક, વગમા ંઅડધો કલાક ક 

કલાક ટલો સમય યાર િવ ાથ ઓને એકબી ને તેમની 

ભાષામાં સાભંળવા ુ ં અને બોલવા ુ ં થાય તો તો િવચારો ક, 

કટલો િવશાળ ભાષાકોશ ઊભો થાય. આથી, આ તબ ાને પણ 

ભાષાિશ ણ અને ભાષાઅભ ૃ ની એક તક ગણવી જોઇએ. 
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6.4 િશ ક : એક સશંોધક તર ક :  

 પાઠ ુ તકો અને અ યાસ મ રચનાના િતસાદ તર ક 

િશ કના સશંોધનની કદર થવી જ ર  છે. િશ ક એક એવી 

ય ત છે  બાળકો અને તેમના ં માતાિપતાના સપંકમાં સૌથી 

વધાર હોય છે, તેમજ બાળકો અને તેમના ંમાતાિપતાની ભાષાથી 

મહદ શે પ ર ચત હોય છે. જો િશ ક બાળકોના વિન, શ દો, 

વા ો અને વાતાલાપ વા તમામ ભાષાક ય તર સવેંદનશીલ 

િનર ક અને સશંોધક બને તો િનશકંપણે શાળામા ં આવતા ં

બાળકોમા ંરહલ એક િવશાળ ભાષાક ય અને ાના મક સભંાવના 

ઓળખી શક.  

ભાષાના સદંભમા ં જોઇએ તો‚ દરક સામા ય બાળક તેની 

પોતાની ભાષાનો દોષર હત અને િનરંતર વ તા હોય છે. 

સવેંદનશીલ અને સચેત િશ કને એ ણ હોવી જોઈએ ક બાળકો 

શાળામા ં  ભાષા સાથે વેશે છે અને શાળામા ં  ભાષાનો 

ઉપયોગ થાય છે તેને એકબી  સાથે કવી ર તે સાકંળવી. એક 

સમથ િશ ક એ છે ક  ભાષાિશ ણમાં બાળકો ારા થતી લૂોને 

પણ ભાષા શીખવાની યાના જ ર  તબ ા તર ક ુએ. 
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 િવ ાથ ઓમાં ભાષાિશ ણના ં િવિવધ વ પોના િવકાસના 

સદંભમા ં વાત કર એ તો, િશ ક એકમા  મા યમ છે ક  

વગખડં યા દરિમયાન બાળકોના ં ઉ ચારણ અને આરોહ -

અવરોહ બાબત અપે ત પ રવતન લાવી શક છે. િશ ક 

િવ ાથ ઓને પ ના લય અને ગ ની ચોકસાઇ યે સવેંદનશીલ 

બનાવી શક છે. િશ ક િવષયો વ ચેની દવાલને નીચી કર ને 

િવષયો વ ચેના અ બુધંથી િવ ાથ ઓને અવગત કરાવી શક છે.  

એક સશંોધક તર ક િશ ક માટ જ ર  છે ક તે િવિવધ 

િવષયો સલં ન િવષયવ મુાં રહલી ભાષાિશ ણની શ તાઓને 

શોધે અને તે િવષયવ નુે એવી ર તે ર ૂ કર ક બાળકો િવષયો 

વ ચેના અ બુધંને સમ , વીકાર અને અ ભુવે ક ભાષા બધે જ 

છે. આ કવી ર તે થઇ શક તે આપણે એક િવડ યોના મા યમથી 

જોઇએ.  

વાતા ુ ંશીષક : ટ પાઓંની સફર 

-: તુકતા :- 

ડૉ. અરિવદ ભાંડાર , િન તૃ ોફસર, ભાષાભવન,  

જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 
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િમ ો, આ િવડ યોમા ંઆપણે જો ુ ં ક પયાવરણ ક િવ ાન 

િવષય સાથે સકંળાયેલ િવષયવ નેુ એક વાતાના મા યમથી 

કવી ુદંર ર તે ર ૂ કરવામા ં આવી અને તમાં ટ પાઓની 

સં યા સલં ન  ારા તેને ગણત સાથે પણ કવી ર તે સાકંળ  

લેવામા ં આવી. સાથે સાથે, વાતા કહનારના ચહરાના હાવભાવ 

અને આરોહ - અવરોહ ારા િવષયવ નુી ર ૂઆત કવી ર તે 

કરવી જોઇએ તે ુ ંઉમદા ઉદાહરણ પણ જો ુ.ં     

 આમ, એક િશ કમા ં િવિવધ િવષયો ક િવષયવ મુાં રહલા 

અ ુબંધંને જોવાનો અને તેને િવિવધ મા યમથી તુ કરવાનો 

ૃ ટકોણ હોય તે બૂ જ જ ર  છે. વળ , ભાષાિશ ણના સદંભમા ં

જોઇએ તો, િવ ાથ ઓનાં ઉ ચારણ અને આરોહ-અવરોહ, પ ના 

લય અને ગ ની ચોકસાઈ તેમજ ભાષાક ય અને ાના મક 

સભંાવના બાબત િશ ક મા  િશ ણ રૂતો સીિમત ન રહતા ં

સતત સશંોધન-િનદાન કરતો રહ અને તે સશંોધનનાં તારણો 

અ સુધંાને યો ય ઉપચાર કરતો રહ તો ભાષાિશ ણની યા 

ખરા અથમાં િવ ાથ ના સ ૃ કરણની યા બની રહ.      
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6.5 સારાશં :   

તુ કરણમા ંઆપણે વગખડંમા ં િશ કની િૂમકા તથા 

વાતચીતના ઉ પક તેમજ એક સશંોધક તર ક િશ કની શી 

િૂમકા હોઇ શક તેના િવશે ુ.ં   

હવે પછ ના કરણમાં આપણે ૂ યાકંનની સકં પના, 

ૂ યાંકન કસોટ ના કાર, ૂ યાંકન કસોટ  િનમાણની યા 

તેમજ ભાષાિશ ણમા ં ૂ યાંકન અને ૂ યાંકન સલં ન િવિવધ 

િૃ ઓથી વાકફ થઇ ું. 

 

6.6 વા યાય કાય : 

 બાળકની ભાષા અને શાળાની ભાષાને સાકંળ ને તમે ભાષા 

િશ ણ ુ ંકાય કવી ર તે કરશો ? ઉદાહરણ સ હત સમ વો.  

 

6.7 સદંભ ૂચ : 

NCERT (2006). Position Paper : National focus group 

on Teaching of Indian Languages. New Delhi : 

NCERT 



1 
 

કરણ - 1  ભાષા ુ ં વ પ 
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1.8 ભાષા‚ વલણ અને ેરણા  

1.9 ભાષા‚ સં ૃિત અને િવચારધારા  

1.10 િશ ણ‚ ભાષા અને જવાબદાર નાગ રક વ  

1.11 સારાંશ  

1.12 વા યાય  

1.13 સંદભ ૂ ચ  
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કરણ - 1 ભાષા ુ ં વ પ 

 

1.0   તાવના : 

 મોટાભાગના લોકો‚ િશ કો‚ િશ ક િશ કો‚ 

પાઠ ુ તકના લેખકો‚ અ યાસ મની રચના કરનારાઓ અને 

શૈ ણક આયોજન કરનારા ભાષાને મહદંશે યાયન ુ ં એક 

મા યમ ગણે છે. િશ ણમા ં ભાષાની ૂ િમકા સમજવા માટ 

ભાષાનો સમ તાવાદ  ૃ ટકોણ વીકારવો જોઇએ. આપણે 

ભાષાના ં માળખાક ય‚ સા હ યક‚ સામા જક‚ સાં ૃ િતક‚ 

મનોવૈ ાિનક અને સ દયા મક પાસાનેં મહ વ આપી તે ુ ં 

બ ુપ રમાણીય ૂ યાંકન કરવાની જ ર છે.  

 સામા ય ર તે ભાષાને શ દકોશ તેમજ કટલાક ચો સ 

વા  રચનાના િનયમોના િમ ણ તર ક પણ જોવામાં આવે છે‚ 

યાં તે એક આયોજનબ  ર તે ગોઠવાયેલા ં ઉ ચારણો‚ શ દો 

અને વા ોના સ ૂ હના વ પમા ંર ૂ થાય છે. જો ક‚ આ બાબત 

સ ય છે અને તેને નકાર  ન શકાય, પરં ુ  તે િસ ાની મા  એક 

જ બા ુ છે. ભાષા ૂ બ જ િવશાળ છે‚ ના સાવિ ક વ પનો 

પ રચય આપણે આ કરણમાં મેળવી ુ.ં    
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1.1  હ ુઓ :   

  ુત કરણનો હ ુ  ભાષાના સાવિ ક વ પનો 

પ રચય મેળવવાનો છે.  

  ુત કરણમાં આપણે ભાષાના વ પ સાથે 

સંકળાયેલ ભાષાયો યતા, એક િનયમ સંચા લત ણાલી તર ક 

ભાષા, કથન અને લેખનના સંદભમાં ભાષા, ભાષા અને બોલી 

વ ચેનો તફાવત, ભાષા અને સા હ યમાં રહ ુ ંસ દયશા , ભાષા 

અને સમાજ વ ચેનો સંબંધ, અ યેતાના વલણ અને ેરણાની 

ભાષાિશ ણ પર થતી અસર, ભાષા‚ સં ૃિત અને િવચારધારા 

વ ચેનો સંબંધ તેમજ જવાબદાર નાગ રકોના િનમાણમા ંભાષાનો 

ફાળો વગેર વા મહ વ ૂણ ુ ાઓ ગેની સમજ કળવી ુ ં.    
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1.2   ભાષાયો યતા : 

 એક વાત એ સમજવાની જ ર છે ક બધા ંબાળકો ણ 

વષની મર પહલા ં જ પોતાની ભાષાની ૂ ળ ૂ ત ણાલીથી 

સાર  ર તે પ ર ચત થઇ ય છે‚ માં તેઓ મા  ભાષા િવષયક 

યો યતા જ નહ ‚ પરં  ુ યાયન કૌશ ય પણ કળવી લે છે. એક 

ણ વષના બાળક સાથે એવા કોઇ પણ િવષય પર સાર  ર તે 

વાતચીત થઇ શક છે‚  તેના ાના મક ે માં આવ ુ ં હોય.  

 ચો ક ‚ 1986 ના મતે‚ બાળક એક સામા ય ભાષા 

જગતના પ રચય ઉપરાંત જ મ ત ુદરતી ભાષાયો યતા સાથે 

જ મ લે છે. આથી‚ એ મહ વ ૂણ છે ક બાળકોને ૂ રતા 

માણમા ંભાષા ઉપયોજનનો મહાવરો આપવો તેમજ યાકરણ 

શીખવવા કરતા ં ભાષાના અથસભર િશ ણકાય પર વ  ુ ભાર 

આપવો ક થી તેઓ સંલ ન ભાષા તેમજ નવી ભાષાઓની 

સરળતાથી સમજ મેળવી શક અને તેમની ભાષાયો યતામાં 

અપે ત અ ભ �ૃć કર  શક.   
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1.3  ભાષા એક િનયમ સંચા લત ણાલી તર ક : 

 વૈ ાિનક ઢબે ભાષાનો અ યાસ કરતા ભાષાશા ીઓ 

માટ ભાષા ુ ં યાકરણ એક અ ૂત જ ટલ રચના છે‚ ક  કટલીક 

પેટા રચનાઓ પણ ધરાવે છે. તમામ ભાષાઓના વર અને 

યંજન એક િનયત મમા ં યવ થત ર તે ગોઠવાયેલા હોય છે. 

મોટાભાગની ભાષાઓમાં વિનની સં યા ૨૫ થી ૮૦ ની હોય છે 

અને તેના શ દોની રચનામાં મોટભાગે યંજન અને વર એક 

પછ  એક જોવા મળે છે‚ મ ક, યંજન + વર + યંજન + વર‚ 

નહ  ક યંજનનો સ ૂ હ + વરનો સ ૂ હ. 

 ઉદા.  સ ચન = ્  + અ + ્ + ઈ + ્  + અ  

 અહ  જ ર  છે ક ભાષાિશ ણ દરિમયાન શ દરચનાના 

આ સોપાનને આવર  લેવામાં આવે તેમજ અ યેતાઓને 

શ દરચનાનો ુ કળ મહાવરો મળ  રહ. 

 ભાષાિશ ણના સંદભમાં જોઇએ તો, થમ ભાષા 

શીખવાની સાથે-સાથે અ ય ભાષા શીખવા માટ પણ ભાષાક ય 

ર તે સ ૃ  વાતાવરણની આવ યકતા હોય છે. યાદ રાખીએ ક 

તીય ભાષા શીખવામાં થમ ભાષા ારય અડચણ પ બનતી 

નથી‚ પરં ુ  સહાયક બને છે. થમ ભાષા - ુજરાતી અને તીય 

ભાષા - ે ના ંઉદાહરણ ારા સમ એ તો,   
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ુજરાતી :  તે ા ંજઇ ર ો છે ?  

 તે ઘર જઇ ર ો છે.     

ે  :   Where is he going ? 

 He is going home. 
 

 ઉપરો ત ઉદાહરણમાં આપણે જો ુ ં ક ુજરાતી 

ભાષામાં વાચક વા માં  થાન પર ‘ ા’ં આવે છે‚ યાં જ 

તેના જવાબમાં ‘ઘર’ આવે છે. યાર ે  ભાષામાં આ રચના 

અલગ છે. જો તીય ભાષાિશ ણ દરિમયાન િવ ાથ ઓને તે 

થમ ભાષાથી ાં અને કવી ર તે ભ  છે તેની ઉદાહરણસહ 

સમજ પ ટ કરવામાં આવે અને તેનો ૂ રતો મહાવરો કરાવવામાં 

આવે તો, િવ ાથ ઓ તીય અથવા નવી ભાષાની પણ 

સરળતાથી સમજ મેળવી શક.  

 આ તબ ે  એ વાત ખાસ યાનમાં રાખવી આવ યક છે 

ક, ભાષા શીખવાના ક માં િનયમ ન રહતા ં મા  િવ ાથ  જ 

હોવો જોઈએ.    
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1.4  કથન અને લેખન : 

 કથન અને લેખન વ ચે ૂ ળ ૂત તફાવત એ છે ક 

કથન લેખનની સરખામણીએ વધાર ઝડપથી બદલાય છે યાર 

લેખન (લે ખત ભાષા) પર સભાનપણે િનયં ણ અને દખરખ 

રહતી હોઇ તે ઝડપથી બદલા ુ ં નથી. આથી‚ ભાષામા ંકથન અને 

લેખન વ ચેના તફાવતને જોઇને કોઈએ આ ય પામ ુ ંજોઈએ 

નહ . ચાલો, કથન અને લેખનના વ ચેના તફાવતને છ  

બોલીનાં ઉદાહરણ પરથી સમ એ.   

 ક છ  બોલી ક છ ઉપરાંત મનગર લાના હાલાર 

પંથક તેમજ પા ક તાનના િસધ ાંતમાં પણ બોલાય છે પરં ,ુ 

ક છ  ભાષાની પોતાની લિપ ન હોવાથી તે ુજરાતી લિપનો જ 

ઉપયોગ કર છે. વળ , ક છ ુજરાતનો જ હ સો હોઇ ક છની 

શાળાઓમાં ુજરાતી મા યમમાં જ િશ ણ આપવામાં આવે છે.  

 આમ, ભાષા અને લિપ વ ચે કોઇ ચો સ ત રક 

સંબંધ હોતો નથી. આ જ ર તે, ે  ભાષા અને રોમન લિપ 

અથવા સં ૃત ક હ દ  ભાષા અને દવનાગર  લિપ વ ચે 

ત રક સંબંધ નથી હોતો. ખરખર તો ુ િનયાની બધી જ 

ભાષાઓ થોડાઘણા ુધારાઓ સાથે એક જ લિપમા ંલખી શકાય 

છે અને એ જ માણે, કોઇ એક ભાષા ુ િનયાની બધી જ લિપમાં 

લખી શકાય છે.  
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 ભાષા અને લિપ વ ચેના આ કારના સંબંધ ુ ં

શૈ ણક મહ વ છે. આ બાબતથી  િશ ક સભાન હોય છે તે 

બાળકોની ૂ લ યેના પોતાના અ ભગમને બદલે છે અને 

શીખવવા માટની નાવી યસભર શૈ ણક પ િતઓ િવકસાવવાની 

શ આત કર છે અને િવકસાવતા રહ છે.   
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1.5  ભાષા અને બોલી : 

 ભાષા માનવ સમાજની સં ૃિત, પરંપરા તેમજ 

વનશૈલી ુ ં ચાલક પ રબળ છે. ભાષા ક બોલી સાં ૃ િતક 

વારસાની જનની છે. માટ જ ભાષા અને બોલીઓ સં ૃિતને 

ટકાવી રાખવા માટ વાહક ુ ં કામ કર છે.  

 બોલી એ કોઇપણ દશની ભાષા ુ ં ુ  અથવા અ ુ  

પ છે. બોલી ુ ં કોઇ લ ખત વ પ એટલે ક લિપ હોતી નથી. 

બોલીઓ મોટ ભાગે દશ આધા રત અથવા ચો સ િત 

આધા રત સ ુદાયના લોકો પરંપરાગત ર તે બોલતા હોય છે. 

સામા ય ર તે બોલી એ કોઇ એક ુ ય ભાષાને બોલવાની અલગ 

અલગ પ િતઓ જ છે. 

 ભાષા પર કોઈ સમાજ પોતાનો દાવો ન કર  શક ક આ 

ભાષા  તે સમાજની મા લક ની ભાષા છે, યાર બોલી સંદભ 

કોઈપણ દશ એ ુ ં જણાવી શક ક તે તેમની બોલી છે. ભાષા 

િવશાળ ભૌગો લક િવ તારમાં બોલાતી હોય છે યાર બોલી 

મહદંશે નાનકડા િવ તારમાં ક દશમાં બોલાતી હોય છે. ભાષામાં 

સામા જક યવહારની િવશાળતા ક સવગ યતા ળવવાનો 

યાસ હોય છે, યાર બોલીમાં ાદિશકતા ળવવાનો ય ન 

હોય છે.  
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 ભાષા અને બોલી વ ચેના તફાવતને ુજરાત રા યના 

સંદભમાં સમ એ તો, ુજરાતમાં રહતા લોકો ુજરાતી ભાષા 

બોલે છે, પરં ુ  ુજરાત િવશાળ િવ તારમાં ફલાયે ુ ં હોવાથી 

બધી જ ય તઓનો એકબી  સાથેનો ભાષા યવહાર એક સરખો 

હોતો નથી. તેમની વ ચે સંબંધોની ક યવહારની મા ા વધતી 

ઓછ  હોવાની જ, પ રણામે એક જ ભાષા સવ  એક પે જોવા 

મળતી નથી. એક જ ભાષા બોલતા ભાષાસમાજમાં પણ 

ઉ ચારણ, યાકરણ, શ દભંડોળ વગેર બાબતમાં થળ સંદભ 

કંઈક ને કંઈક ર તે ુદાપ ુ ં જોવા મળે છે. એક જ ભાષા ુદ -

ુ દ  ર તે બોલાતી હોય છે. અથાત તેમાં ઉ ચારણની ભ તા 

જોવા મળતી હોય છે મક, ગામ - ગૉમ, પાણી - પૉણી. કા ુ ં – 

કાય ,ુ ચા યા – ચાઇલા. પ રણામે એક જ ભાષા બોલતી બે 

ય તઓને એક બી ની ભાષા સમજવામાં ુ કલી પડતી હોય 

તે ુ ં પણ જોવા મળે છે.  

 ૂ ંકમા,ં ભાષા તો તટ થ હોય છે. દરક ભાષાને અથ તો 

એને બોલનારો સમાજ આપે છે. ને કારણે ભાષા અને બોલી 

વ ચે મોટો ભેદ જોવા મળે છે. અહ  ભાષાિશ ક તર ક આપણે એ 

ુ િનિ ત કર એ ક શાળામા ં બાળકની ઘરની બોલી / ભાષાનો 

સતત આદર થાય પરં ,ુ સાથે સાથે િવ ાથ ઓ મા ય ભાષાને 

આ મસાત કરવા તરફ મશ: આગળ વધે.  
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1.6  ભાષા, સા હ ય અને સ દયશા  :   

 ભાષામા ંઘણા ંકા પિનક ત વો હોય છે. ગ ‚ પ  અને 

નાટક એ ભાષાના એવા ોત છે ક  મા  આપણી ભાષાક ય 

સંવેદના જ વધારતા નથી‚ પરં  ુ તેઓ આપણા વનનાં 

સ દયિવષયક પાસાનેં સ ૃ  પણ કર છે. સાથે સાથે તે આપણી 

વાચન અને લેખન મતામાં પણ અ ભ ૃ  કર છે. સા હ યમા ં

ુચકા, ક પના ચ ‚ વાતા‚ યંગા મક શૈલીમા ંર ૂ થતી કહવત 

અને કટા  વી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે  આપણા રો જદા 

ભાષા યવહારનો યાપ વધાર છે.  ભાષા, સા હ ય અને 

સ દયશા ના સમ વય ું એક ે ઠ ઉદાહરણ જોઇએ તો,   

 ી રવી નાથ ટાગોરના શાંિતિનકતન - િવ ભારતીમા ં

િવ ાથ ઓ ટાગોરની સાથે નાટક વાંચતા, બાં લા ભાષામાં તેનો 

અ ુવાદ કરતા‚ નાટક તૈયાર કરતા અને યારબાદ ટજ તૈયાર 

કર  નાટકની ભ યતાને લોકો સમ  ુત કરતા.  

 કોઇપણ ભાષાિશ ણ નીિત આ યામાં સામેલ 

કા પિનક, વણના મક, અ યા મ અને અલંકા રતા વા ંભાષાના ં

ત વોને નકાર  શક નહ .  
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 ભાષાિશ ક તર ક આપણે ભાષા સંલ ન લખાણમા ં

ભાષા ુ  અને વા રચના કરતા ંભાષાસ દયમા ંવધારો કરનાર  

ભાષાની સ નશીલતા, િવશાળતા, સંવાદ અને ભાષા િવિનમયને 

વ  ુ મહ વ આપ ુ ં જોઈએ. લખાણમાં શ દભેદ, અથભેદ, 

િવરામ ચ ના થાન પ રવતનથી થતા અથભેદ, અ ુ વારનો 

ઉપયોગ વગેરથી ય ત થતી ભાષાક ય ચમ ૃિતને કારણે ગટ 

થતા ભાષા સ દયનો આ વાદ માણવાની તક િવ ાથ ઓને મળ  

રહ તે પણ જો ુ ં જ ર ુ ં. ઉદાહરણ તર ક‚  

‘આ ુ કાનમાં નાંખો’ અને આ ુ  કાનમાં નાંખો’. આ કારના ં

ઉદાહરણો ારા અ યેતાઓને સા હ યના અનોખા ભાષાસ દયનો 

અ ુભવ આપી શકાય. અ ય કટલાકં ઉદાહરણ જોઇએ તો‚  

 ‘ચરણા ૃત’, ‘ચરણકમળ’, અને ‘ક યાદાન’ વા શ દો 

પાછળ રહલ ભાવ અને લાગણી બી  કોઈ સં ૃિતની ભાષામાં 

ય ત કર  શકાય જ નહ . આથી, આપણા િવ ાથ ઓને આ 

કારના શ દો પાછળ રહલ ભાવ અને લાગણીનો અ ુભવ 

કરાવવો જ ર ો.   

 ‘પેટ ભર ને જમ ુ’ં અને ‘ધરાઈને જમ ુ’ં એ બે વ ચેનો 

તફાવત આપણા માટ સહજ હોઇ શક, પરં ુ  આ શ દોમાં રહલી 

ભાવા મકતા માણવાથી આપણા અ યેતાઓ વં ચત ન રહ  ય 

તે જોવાની જવાબદાર  પણ આપણી જ છે. 
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1.7  ભાષા અને સમાજ : 

 ભાષાને સમાજ સાથે ગાઢ નાતો છે. સમાજ િવના 

ભાષાની અને ભાષા િવના સમાજની ક પના કરવી અશ  છે. 

માનવી સમાજમાં રહ ને જ ભાષા ા ત કર છે. સમાજ પાસેથી જ 

ભાષા શીખે છે. એટલે ક ભાષાની ઉ પિ  પણ સમાજમાં જ થાય 

છે અને ભાષાનો િવકાસ પણ સમાજમાં થાય છે.  

 મ ુ ય યારથી ઉ ચારણ કરતાં શીખે યારથી તે  

સમાજમાં રહ છે તે સમાજની જ ભાષા બોલવા યાસ કર છે. જો 

કોઇ એક ભાષા બોલતા દશમાં રહતી ય ત કોઇ બી  ભાષા 

બોલતા દશમાં જઇને રહવા લાગે તો તે તેની ભાષા બોલતા ં

શીખી લે છે. એટલે ક‚ મ ુ ય પોતાના વાતાવરણને અ ુ ળૂ એક 

અથવા અનેક ભાષા શીખે છે. 

ઓરો રન‚ 1977 ના મત માણે‚ ભાષાનો િવકાસ સમાજની 

બહાર થઈ શક નહ . યેક બાળક ભાષાને ચો સ સામા જક - 

સાં ૃ િતક અને રાજક ય સંદભમાં આ મસાત કર છે. ભાષા વગર 

માનવ સ ુદાય યાયન‚ િવચારિવિનમય અને અ ભ ય ત વા ં

કાય  કર  શક જ નહ . ભાષાના વાહને બાંધી શકાય નહ . તે 

સતત બદલાતી અને એવી લવચીક યવ થા છે ક ને ય ત 

પોતાની તને તેમજ આસપાસના જગતને સમજવા મશ: 

શીખતી રહ છે અને તેમા ંબદલાવ લાવતી રહ છે.  
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 ઘણીવાર ભાષાઓને વતં  એકમો તર ક ગણવામા ં

આવે છે અને લોકો તે બાબતે જડ વલણ પણ ધારણ કર  લે છે. 

એક િશ ક તર ક, આપણે ભાષા સંલ ન આ બાબત યે ૃત 

બન ુ ંજોઈએ અને બાળક ભાષાને એક વતં  એકમ ન ગણતા ં

તેના અને સમાજના િવકાસ માટ અિનવાય માનતો થાય તેવા 

વાતાવરણ ુ ં િનમાણ કર ુ ં પડશે. સાથે સાથે દરક બાળક ચો સ 

સામા જક - સાં ૃ િતક સંદભ ુ ંબોલ ુ‚ં ાર બોલ ુ,ં ા ંબોલ ુ ં

અને કવી ર તે બોલ ુ ં તે યો ય ર તે શીખે તે બાબત પર વે પણ 

િવશેષ યાન આપ ું પડશે.   
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1.8   ભાષા‚ વલણ અને ેરણા : 

 શીખનાર ુ ં વલણ અને ેરણા હંમેશા ં ભાષાિશ ણમા ં

અગ યનો ભાગ ભજવે છે. તેવી જ ર તે‚ િશ ક ુ ં વલણ અને 

માતાિપતા ુ ં ો સાહન સફળ ભાષાિશ ણમા ં મહ વનો ફાળો 

આપી શક છે. ડલ કાનગીએ પણ સરસ વાત કર  છે : નકારા મક 

વાતની શ આત પણ હકારા મક ર તે થવી જોઈએ કારણ ક, 

નકારા મકતા ર તો બંધ કર  દ છે યાર હકારા મકતા ર તા 

ખોલી આપે છે.  

 ગાડનર અને લે બટ (1972) માને છે ક તીય ક અ ય 

ભાષા શીખનારની ેરણા તેની ઇ છાશ ત પર િનભર હોય છે. 

તેમના મતે‚ જો શીખનાર તીય ભાષા ક અ ય ભાષા પોતાના 

યવસાય ક અ ય ઉપયોગી બાબત માટ શીખે છે, યાર ેરણા 

તેના માટ એક સાધન બની રહ છે. જો ેરણાને મા  કાયસાધક 

તર ક જ જોવામા ંઆવશે તો, તીય ક અ ય ભાષા શીખવાની 

સફળતા ઓછ  ા ત થશે.  

 મોટાભાગના ં સંશોધનોમા ં જોવા મ ુ ં છે ક અ ય ક 

તીય ભાષામા ં ાવી ય મેળવવા શીખનારના ં વલણ અને 

ેરણા ૂ બ જ સાર  ર તે જોડાયેલા ં છે. ખ ા અને અ નહો ી 

(1984) ના મતે, તીય ભાષા ાવી ય માટ મા  ેરણા અને 
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વલણ વા ંપ રબળો જ નહ , પરં  ુસામા જક‚ સાં ૃ િતક‚ વ તી-

િવષયક‚ ભાષા વૈિવ ય‚  તે ભાષાનો પા રવા રક ઉપયોગ‚ 

શાળાનો કાર‚ વ તીગીચતા‚ ચતા ુ ં માણ વગેર વા ં

પ રબળો પણ મહ વનો ભાગ ભજવે છે. 

 તીય ક અ ય ભાષાિશ ણના ે મા ં કાય કરતા 

સંશોધકોએ કટલાંક સામા જક‚ માનિસક પ રબળોની અ ય 

ભાષાિશ ણ પરની અસર ગે સંશોધનો કરલા ંછે. આ સંશોધનો 

ારા ા ત તારણો દશાવે છે ક અ ભયો યતા‚ ુ ‚ વલણ‚ 

ેરણા અને ેરણા ુ ં માણ‚ સ ાવાદ અને ૃ વંશ ક વાદ વગેર 

એવા ં કટલાંક પ રબળો છે  તીય ભાષાિશ ણની યાને 

ભાિવત કર છે. વલણ અને ેરણા એ આ પ રબળોમા ંસૌથી 

વ  ુ ૂ ચક પ રબળો છે. િશ ક ુ ં વલણ અને માતા-િપતા ુ ં

ો સાહન એ મા  મા ૃભાષા માટ જ નહ , પરં ુ  અ ય 

ભાષાિશ ણ માટ સૌથી મહ વ ૂણ કહ  શકાય.  

 આપણે એ વાત હંમેશા યાદ રાખીએ ક, આપ ું વલણ 

અને ેરણા િવ ાથ  વનના દરક પાસાને ય  ક પરો  ર તે 

પશ છે અને ભાષાિશ ણ તેમાંથી બાકાત નથી. આથી, આપ ું 

વલણ જો હકારા મક હશે તો તેની િવ ાથ ઓના ભાષાિશ ણ પર 

હંમેશાં ભાવા મક અને સકારા મક અસર પડશે જ.  
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1.9   ભાષા‚ સં ૃિત અને િવચારધારા : 

 ભાષા અને સં ૃિત એ એકબી ના ં િત બબ જ નહ  

પણ અવલંબન પણ છે. સં ૃિતને િવકસવા માટ ભાષા જ ર  છે 

અને ભાષાને િવકસવા માટ સં ૃિત. એટ ુ ં જ નહ , જો કોઈ 

સં ૃિતને સાચી ર તે સમજવી હોય તો તે સં ૃ િત સાથે 

સંકળાયેલી ભાષા શીખવી અિનવાય બની ય છે. જો  તે 

સં ૃ િત સંલ ન ભાષા ક તેમાં રહલ શ દોને સમ યા વગર તે 

સં ૃ િત ુ ં આલેખન થાય તો અથના અનથ થઇ ય. અને એ જ 

ર તે, સં ૃિતને સમ યા વગર જો મા  ભાષાનો અ યાસ થાય 

તો તેના ં બૂ ગંભીર પ રણામો આવી શક. આનો સીધો અથ એ 

થાય છે ક જો કોઇ સં ૃિત ુ ં સંર ણ‚ સંવધન અને હ તાંતરણ 

કર ુ ં હોય તો તે સં િૃત સાથે સંકળાયેલ ભાષા ુ ં પણ સંર ણ‚ 

સંવધન અને હ તાંતરણ કર ુ ંજ ર ુ.ં 

 આપણી સં ૃિત પરા ૂ વથી મહાન રહ  છે માટ આપણા 

શ દો પણ ઢૂ અથવાળા છતાં ુબ લાવ યમય અને ભ ય ર ા 

છે. કોઈ સં ૃિત કટલી ઉદા  છે એ સમજવા માટ તેની ભાષામાં 

યોજવામાં આવતા સંબોધનોનો અ યાસ કરવો જોઈએ. 

ઉદાહરણ તર ક,  
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આપણી સં ૃિતમાં યો યેલા ં ‘ ુ ’, ‘ ીમાન’, ‘ ીમતી’, 

‘ વગ થ’, ‘સૌભા યવતી’, ‘ગંગા વ પ’, ‘સ ધમચા રણી’, 

‘ ાચ ’ુ વગેર સંબોધનો ભ ય તો છે જ પણ તેનાથી પણ વ ુ 

અથ ૂણ, મ ુર અને લાવ યમય છે. િતિથઓ માટ ‘ ુ યિતિથ’ 

અને ‘જ મજયંતી’ ટલા ડા અને છતાં જરમાન એવા શ દો 

બી  કોઈ સં ૃિતએ યો યા નથી. શ દ યોજન ુ ં વૈિવ ય 

આપણી ઉ ાત િવચારધારા ુ ં િત બબ છે. 

 ભાષા અને િવચારધારા વ ચેનો સંબંધ પણ એટલો જ 

જ ટલ છે અને તે ભાષાશા ીઓ‚ મનોવૈ ાિનકો અને બૌ ક 

વૈ ાિનકો માટ હંમેશા ં ૂ ંઝવતો  ર ો છે. સાિપર-હોફની 

ઉ ક પના ુજબ‚ આપણા િવચારો સં ૂ ણપણે આપણા ભાષાના 

તં  પર િનિમત છે. આપણને આપણા આસપાસના જગતના  

અ ુભવો થાય છે તેને િનધા રત કરનાર ાના મક‚ સામા જક 

અને સાં ૃ િતક ણાલી ુ ય વે આપણે  ભાષામા ં બોલીએ 

છ એ તે ભાષા ારા જ િનમાણ પામે છે. આપણે સાિપર-હોફની 

ઉ ક પના વીકાર એ ક ન વીકાર એ‚ પણ િવચાર અને ભાષા 

એકબી  પર જ ર અવલંબન ધરાવે છે. એક તરફ ભાષા 

આપણા િવચારોને યવ થત ર તે ગોઠવી આપે છે તો, બી  

તરફ તે આપણને વાતં ય પણ બ ે છે તેમજ ાન‚ ક પના 

અને ભાવજગતની અનોખી ુ િનયામાં લઇ ય છે.  
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1.10  િશ ણ‚ ભાષા અને જવાબદાર નાગ રક વ : 

 ુ ને કોના મત અ ુસાર‚ “સમાજ કવી ર તે િશ ણના 

ઉ ે યોને યા યાિયત કર છે તે સંદભમાં ુણવ ાને જોવી 

જોઈએ.” િશ ણનો હ  ુ એ છે ક બધા િવ ાથ ઓ જવાબદાર 

નાગ રક માટ આવ યક એવાં ાન‚ કૌશ ય અને ૂ યો 

આ મસાત કર; િવ ાથ ઓનો ાના મક, સ ના મક અને 

ભાવના મક િવકાસ થાય; તેઓ કોઇપણ ૂથ સાથે થતા 

ભેદભાવનો િવરોધ કર અને અ ય શ દોમાં કહ એ તો, િવ ાથ ઓ 

યાય ૂણ સમાજના િનમાણમાં પોતા ુ ં યોગદાન આપે.  

 જવાબદાર નો અથ છે - એક િવકિસત સમજદાર ‚ 

કારણ ક સમજદાર  સામા જક િવકાસનો ૂળ ૂત આધાર છે. 

શાળાને એ ુ ં થાન ગણવામાં આવે છે યા ં બાળક મતભેદ ક 

િવરોધાભાસમાં પણ આનંદ મેળવવાના માગ શોધી શક. 

હબરમાસના મતે, યાયન મતા પર પરની સમજ કળવવા 

ૂ બ જ જ ર  છે. યાયન ય તગત અ ભ ય ત પર વે 

અ યની સાવિ ક સમજ અને સહમતી મેળવવામાં સહાયક બને 

છે. પ રણામે, બાળક સૌને સાથે રાખીને જવાબદાર નાગ રકની 

મ આગળ વધી શક છે.    
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 તમાં એટ ુ ં કહ  શકાય ક, ખરખર ભિવ યમા ં જો 

ભાષાના ંપાઠ ુ તકો‚ િશ ક તાલીમ અને વગ યવહાર વગેરને 

ુત સા હ યમા ંદશાવેલ ૂ ચનોના અ ુસંધાને બ ુપ રમાણીય 

ભાષાશા ીય પ ર ે યમાં સમજવામા ંઆવે તો‚ ભાષા એ મા  

બાળકોના િશ ણમા ં જ નહ ‚ પરં  ુ જવાબદાર નાગ રકોના 

િનમાણમા ંપણ મહ વ ૂણ ફાળો આપી શકશે.  

 

1.11  સારાંશ  

 ુત કરણમાં આપણે ભાષાના વ પ સાથે 

સંકળાયેલ ભાષાયો યતા, એક િનયમ સંચા લત ણાલી તર ક 

ભાષા, કથન અને લેખનના સંદભમાં ભાષા, ભાષા અને બોલી 

વ ચેના તફાવત, ભાષા અને સા હ યમાં રહલા સ દયશા , ભાષા 

અને સમાજ વ ચેના સંબંધ, અ યેતાનાં વલણ અને ેરણાની 

ભાષાિશ ણ પર થતી અસર, ભાષા‚ સં ૃિત અને િવચારધારા 

વ ચેના સંબંધ તેમજ જવાબદાર નાગ રકોના િનમાણમા ંભાષાનો 

ફાળો વગેર વા મહ વ ૂણ ુ ાઓ ગે ઉદાહરણસહ સમજ 

કળવી.    

 હવે પછ ના કરણમાં આપણે ભાષાિશ ણ અને તેના 

હ ુઓનો પ રચય મેળવી ુ ં. 
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1.12  વા યાય : 

1. “બાળકોને ૂ રતા માણમા ં ભાષા ઉપયોજનનો 

મહાવરો આપવો.” આ િવધાનમાં ‘ભાષા ઉપયોજન’ 

એટલે ુ ં ? ુજરાતીના પાઠ ુ તકમાંથી ભાષા 

ઉપયોજન સાથે સંકળાયેલી કોઇ પણ પાંચ ૃ િ ઓની 

ન ધ કરો.  

2. “િશ ક ુ ં વલણ બાળકના ભાષાિશ ણ પર સીધી અસર 

કર છે”. આ િવધાનના સંદભમાં તમારા િવચારો પ ટ 

કરો.  

 

1.13  સંદભ ૂ ચ : 

 NCERT (2006). Position Paper : National focus 

group on Teaching of Indian Languages. New Delhi : 

NCERT 
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 વા યાય કાય સબિમટ કરવા સંદભ નીચેની બાબતો 

યાનમા ંરાખવાની રહશે :    

 વહ તા રમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ વા યાય કાય 

બાબત :  

 વા યાય કાય વહ તા રમા ં લખીને સાર  ર તે વાંચી 

શકાય તે ર તે કન કર ને સબિમટ કર .ુ  

 વા યાય કાય વ છ અને ુવા ય અ ર ુજરાતીમા ં

લખવા ુ ં રહશે તથા કો ે માં લખવાના રહશે.  

 વા યાય કાય સંલ ન ના જવાબનો માંક બન ૂ ક 

દશાવવો તેમજ દરક પેજ નીચે મ આપવાનો રહશે.  
 

 ક ુટરાઇ ડ વા યાય કાય બાબત :   

 વા યાય કાય ક ુટરમા ંMS-WORD ની ફાઇલમા ંટાઇપ 

કર ને PDF ફોમટમાં સબિમટ કર .ુ  

 વા યાય કાય ુજરાતીમા ં ુ િત ફો ટમાં ટાઇપ કરવા ુ ં 

રહશે અને ફો ટ સાઇઝ 18 ની રાખવાની રહશે તેમજ કો 

ે માં ટાઇપ કરવાના રહશે.  

 વા યાય કાય સંલ ન ના જવાબનો માંક બન ૂ ક 

દશાવવો તેમજ દરક પેજ નીચે મ આપવાનો રહશે.   
 

ન ધ : ઉપરો ત વા યાય કાય ાર અને કવી ર તે સબિમટ 

કર ુ ં તે સંદભ આપને ૂ ંક સમયમાં જણાવવામાં આવશે.     
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�.�  ���	��	 : 

 N	(�$ �	
	�� &�(�	2, �,=, ��� O� �� P� �Q�પ	- 

N	N� O�. દ��� N	(� ���� �,=�	�, ���, *	�  �	
	 / �2* �	
	 

�$R પ� ��	��	 ����
 �7F� ���	 S�દ��, �T�� �,=� O�. U* U* 

N	(��$ ���	& 2	7 O� ��* ��* �� Vપ.	W�� �2�	 

��Xપ.	W�� �T�� ����� પW�8�2���*	' N,Y �	
	� પ� �,=� 

O� . -� �� .	� �
3�, �	�, �7*	' + Z�	' N	(�$ N� - -� 

�	
	�$ &�(�	2, [પ7$� ���	' �,=, \7 O�. *	- ]#)�' + 

�W�, ��� .$_& &'દ�3*	' �� �	
	�$ [પ7$� પ� ��T ��� O�. 

]*, *	�  �	
	 / �2* �	
	 �$7 �� N,Y �	
	, �	
	����, 

�W`7	 ����� .	)� + ��� O� . +$ ��, �	
	��� a�' O� ? ��� 

N	(� �	
	 ���, �T�� �,=� O� ? �� ��� ����� *� ���c O� U�$ 

પW�.7 ]પ�� ��� �� *$de�<*	' *�(�,a�'.   
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�.�   ��� �� :   

  ��� �� �����$ f�g7 ��� � �	
	�	I,� ��� 

�����દ$�	 *�� �	
	��� a�' O� �� \��	�$ ��� 

�	
	����	 ����� ��� ��2, *	W���	� 2�	�$ O�.  

  ��� �� ����*	' ]પ�� પ	�<$� ��� ��T��, .$h��T, 

�પ7	U ��*+ ���$F��T�	 *�� �	
	��� a�' O� �� \�,a�' ��*+ 

�	
	����	 &	'�(�)�' &*+�	�, *�	�$ ���	&, *	- �	.� 

��/‚ પ� �	.� &	2� �234�� *�	�$ ���	&, &�+ �5�6789�, 

;�&'�� <�=��	73, ����� ��
7 &'<?� �	
	 પ� ��7'-�, 

�	
	�$ �AB	��� �C7	&, &E�	F*��	 ��� &'��દ��,<�	 U�	 

����� ��� ���, [દ	���&� &*+ ��(�,a�'. ] [પ�	'�, ]પ�� 

�	
	��� &'N'��� ��#<	� ����	I,7 ���	� / �<	*�$2, 

પ� �	��i 2Ra�'.    
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�.�  �	
	��� ����	 ����� � !"#�$� :  

 ����� �	
	�	I,�, �����દ$ ��� *�$�AB	���$ 

�	
	��� ��� 5�j 5�j � !"#�$� ��	�� O� .   

 પ	�<$� ��� ��T�� U�	 ��3��	દT��	 *��, 

�	
	��� P *$#��	�� �C7	&, �*�*`T ��� 7	દ �	=�	 �� *$k� 

���	�, �W`7	 l	�	 2��' [mTપ� – ���.	�o�' +$d	� O�.  

 .$h��TP P�, દ<,< ��T �� �	
	�T7 *�	 +p*\� 

�$7 O�, �W� �$ �	
	�'-�, +W#< �.�	�� &*+�, q LN + f�r��< 

N�� O� ��� �,=�	�, �W`7	 �s + � N��.  

 ���$F��T�	 *��, N	(��, �	
	 P &*	+ &	2��, 

t��W`7	o�' પW��	* O�. �	
	 ���	&�	 �N_� N	(�$ N� ��	��, 

�	
	�$ [પ7$� ��� O� : ]F*��!pu� ��� &	*	v+�. ]F*��!pu� 

�	
	�	 *	K7*2, N	(� \� &	2� �	�.,� ��� O� w7	�� 

&	*	v+� �	
	�	 *	K7*2, N	(� N	�T�, �� ��7	 &	2� t��W`7	 

��� O�. N	(�$�	 �F7 ���T� ��� �o����	 ]�	�� 

���$F��TP +�	6x�' �� N	(�$ *	- &*	+ �2	�પ� પ$�	�, �	
	�$ 

+ ���	& ���	' �2,, પ�'� � �F7'� +W#< y L�3 <�=� ��	<,�$ પ� 

���	& ��� O� . &*7 +�	' ����� Nz��	
,7 +�� &	2� t��W`7	 

���	 *	#� +W#< �	
	 &'4� ���&	��	�, +{� ��� O� .  
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 �પ7	U�	 *��, �p7 B	�	F*� ��	<,�, U* ]&પ	&�	 

�	�	��� &	2� t��W`7	 ���	2, �	
	o�' &E� ��� ���	& 2	7 

O�. �પ7	Uo�' *	�|�' O� ��, N	(�$ ����, &*4 �W`7	 દ��*7	� 

B	�	F*� ���	&�	 y L�3 �N_	, f L�3 / �	����� �N_	 ��� 

Vપ.	W�� �N_	 P* S�< -� �N_	*	'2, પ&	� 2	7 O�. 

�પ7	U N	(�*	' +p*\� �	
	�T7 *�	 �$�	 ����, [F�}પ�	 

��,�	��	 �2,. ��*�	 &'�.�	�	દT � !"#�$� �o�&	�, &*4 

B	��'- &~&�T*$#� ��	<, l	�	 [Fપj 2	7 O� ‚ U*	' N	(� 

]F*&	�,��� ��� &*	7$+��, �W`7	 l	�	 પ$�	�	 ��દ	 ��દ	 

g7	<$ ���&	�� O� .  

  ��/ ]પ�� �	
	��� a�' O� ? ��� N	(� �	
	 ���, 

�T�� �,=� O� ? �� ��� ����� �	
	�	I,�, �����દ$ ��� 

*�$�AB	���$*	' ���	 *� ���c O� ���$ પW�.7 *�(67$ પ�'� �, 

�	
	����	 ����� �N_	 દ��*7	� ���	2�� �	
	����	 

*��* ��� �� .$99&પ�� �&� ��� �� પ� ;������ ��|�' + ���'. �$ 

.	<$, �	
	����	 ����� ��� �� ����, ]પ�, &*+ ��� 

���&	�,P.  
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�.%  �	
	����	 ��� �� :  

 *$#	�	��	' N	(�$ �	(	*	' �	
	�T7 *�	 &	2� 

]��	' �$�	2, �	(	�	 �C7	&`**	' �	
	����	 ��� �� �પ"# 

�$�	 +$�P. �	
	 ���*	' &X2, *�F��$ ��� � P O� �� ���	2�� 

P�, �T�� &	� N�� �� ��*�	*	' �234�� &	2� <�=� - �	.� 

��T ��� ���, *�	��$ ���	& 2	7. ]પ�	 �7F�$ N	(�$*	' 

પ��<�2, + ���<, �l�	
,7 ��� Nz��	
,7 *�	�� \(�, 

�	=�	�	 ��� ���$ ���	& ���	�	 �$�	 +$RP. &	2� &	2�, 

�����	 ��� �,�+�, *�	 ���&	��	�, પ� +{� O� �� U2, 

��� �*	* ��	��, પW�8�2��*	' &W�"���	 ��� ]F*&p*	� &	2� 

�F7	7� ��T ���. ] &	2� +{� O� �� ���3*	� પW�8�2�� ��� 

&'દ�3�� &*Y�� .$_& ��� �� �_T ���	*	' ]�� ��� �� �o�&	� 

7$?7 પ��� ��� &	*4,�$ ���	& ���	*	' ]��.   

 ]પ�� Z�	 <	'N	 &*72, �	
	 ����	 ��� ��*	' 

��� - �2� - �	.� - <�=� (LSRW) �, �	� ���	 ��	 OTP 

પ�'� �, �	
	 �	�,�7�	 &'દ�3*	' &*4�	�	દT �<� �પ�	��	�, 

+{� O�. �	�� ��, ]પ�� w7	�� N$<,P OTP F7	�� &	'�(TP પ� 

OTP ��� w7	�� <=,P OTP F7	�� �	.� પ� 2	7 O�. Z�, P�, 
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પW�8�2�� �� �|  �� પ� �$7 O� U*	' P� ���	' ��� �X�}7$ 

&'x�9�પ�� &	2� *(T�� B	�&E� ��� O�. દ	.�. Z�	 N�	 

���	2�� &	2� *(T�� �	#� &'<?� <=	� �	'.�	 �$7 O� ��� 

���� �+��	 *	#��, �Q� પ� �A7	� ���	 �$7 O�. ���3*	� 

પW����7*	' �	
	����	 ��� �� ��� - �2� - �	.� – <�=� 

�X�}7�	 ���	& y L��	 �&�*� � ����	' ��*	' �p7 ��#<	� ��� �� 

પ� �&� 2	7 �� ;������ ��|�' +$RP. U�, ���� �,.� f�+N O� :   
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�.%.� &	'�(�)�' &*+�	�, *�	�$ ���	& : 

 &	'�(|�' P P� �(	 O�. ��3='d*	' .	<�	 �K7	પ��	73 

&*7� દ��� ���	2� ����� K7	�2, &	'�(�$ �$7 ��|�' + <	�� O� 

પ�'� �, દ��� ���	2��, &*+��, �	 �<� �<� �$�	2, �� 

����, �	��� U �23*	' ��L ���	*	' ]�, �$7 �� + �23*	' 

&*U �� ��* �� \�, ��	� �' �2,. ]2,, +{�T O� �� ��� 

���	2��*	' �	!�દ� ��� ��	!�દ� &'���$ �� W`7	� &*Y�� ��o �' 

&	'�(�<, N	N�$ &	2� �o�&'�	� ���	�, ��� �o�*	� ���	�, 

S��(�	�$ ���	& ���. ] ��� ��� �&� ���	 �	2 ��T ��	7 ���, 

�|  ��o�' P� [દ	��� +$RP.    
 

�|  �� : �  

  ���	2�� &* �$R W`7	�$ �5��7 ��$ ��� 

���	2���� �� W`7	 �(=, N�	��	 ��$. F7	�N	દ, ���	2���� 

P + �|  �� �p7 W`7	� ��T ]�( ��	��	 +�	�$. U* ��,     
 

�. �	દ� �T.d�	(	 ���	 પ� .	<�	o�' O�, K7	� �	=+$.  

�. ��* .	 ��T� પ� k$(	R �R. 

%. N,*	�T*	' �d�, દ�	 પ,�, પd��.  
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�|  �� : �  

  ���	2�� &* P� �	s N$<$ ��� �� �	s*	' ���<	 

.$_& ��દ�	 �2	�� �p7 P� ��દ f L�T �	sપW���3� ���	�, 

�|  �� ��	�$. &X�2* ���	2���� P� [દ	��� ]પ$ ��� 

F7	�N	દ ���	2���� P + �|  �� �p7 �	s$�, *દદ2, ]�( 

��	��	 +�	�$.  
 

[દ	.  P� O$��$ N$<, [��$. (O$��T)     

 P� O$��T N$<, [�T.  
     

�. ����' &f�u ��i +� �' �� �'.   (�દT) 

�. ��' �	�T �T�� + +U.     (�*�) 

%. Wદ}�T*	' z�' પ��<$���<$ \� �'.  (�*�) 

:. ] O$��T *	�T પX-, O�.    (દ	દT) 

>. �	'� N,\�$�� &\ *�� 2	7.  (*	�$)  
 

 ] ��	��, ������� �|  ��� l	�	 ���	2��*	' 

&	'�(�)�' &*+�	�, *�	�$ ���	& 2	7 ���	 �7F�$ &�� 2�	 

����	 +$RP.  
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�.%.� *	- �	.� ��/‚ પ� �	.� &	2� �234�� *�	�$ 

���	& :  

 �	
	���*	' �234�� P &X2, �2* ]�� F7	�N	દ 

���, �2�, �	.� ��� <�=� �X�}7$ ]��. �$� પ� �	
	 

�,=�	�, �{]� ��� ��� �2�2, 2	7 O� પ�'� � ��*	' +$ 

�234�� � 2	7 �$ �� �W`7	�$ �$R �23 ����$ �2,. �	.�*	' 

�234���	 *�F��� [દ	����, *દદ2, &*YP.  

1.  *�	�	+ &�	*	' N��	 O�.  

2.  *�	�	+ �2	 �	'.� O� .  

3.  *�	�	+ �&$� ��� O� .  

 ]પ�� +$x�' �� [પ�$9� દ��� �	s*	' ‘*�	�	+’ ��દ�$ 

�23 �<� O�. ��/ ���	2�� *	#� ] �	s$�	 �	.��, &	2� 

&	2� ��*	' ���<	 �5� � �23�� &*+�$ પ� q LN +{�T O� �� U2, �� 

�	.��$ ��*�� 7$?7 <	� *(� . �p7 P� [દ	��� +$RP �$,  

 ‘; L�+ ¡�� O�.’ ��� ‘y�"પ =,<� O� .’  

 ] N'�� �	s*	' ‘[�|�'’ ��� ‘=,<|�'’ N'�� ��દ�	 �23 

�<� O�. ��/ *	- �	!�દ� �23�, �	� � &*+�,. +$ ‘[�|�'’ �$ 

�23 &*\7 �$ + ‘=,<|�'’ �$ �23 &*+�$ &�( N��.  
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 ��/ +{�T O� �� પ	��`**	' &*	��"# ] ��	��	 ��દ$ 

��� ���	 �232, ���	2��� �	��i ���	*	' ]�� ��*+ ����� 

&'દ�3*	' ] ��	��	 ��દ$�	 [પ7$��, �� પ� ]પ�	*	' ]��.   

 ���� &'�$��$P P|�' &	5N� �x�¢ O� �� ���	2���, 

�	.� ��� �234�� *�	 &	�T �$7 �$ ���, �p7 ��
7$�, 

�&�� પ� પ� q LN &	�T �&� પd� O�. ]2,, ���	2��*	' ����� 

�	s�.�	‚ �23���	3�� ��� <�=� [£.	�� &'���$�$ [પ7$� 

��T�� &'N'��� <=	��� �	'., ��� ���, ]દ� ���&	��, +$�P. 

���	2� ��3*	� ��
7��� ��� y L�3B	� &	2� &	'�(T�� ��"�
3 

�	���	 ��*+ �	.� �234�� ��T ���	 &* �$�	 +$�P. 

�	.� �=�� ���	2��*	' ; L�* ���T� ��� ����.�	F*� 

� !"#�$��, ]દ� ��(�	7 ��*+ ��*�	 *�*	' �¤$ પ� [¥�� 

���, ����� �|  ���o�' ]7$+� ��|�' +$�P. 7	દ �	=,P ��, 

���	2��, *�	 *	- i��	�	 �234�� y L��, &,�*� � ��T 

\7. ���	2� ����� ��{પ*	' ]પ�	*	' ]��< *	W��,o�' �234�� 

���	 &* N��$ +$RP. �234���	 ��� ��� �&� ���	 �	2 ��T 

��	7 ���, �|  ��o�' P� [દ	��� +$RP.    
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�|  �� : �  �$"#��� ]�	�� +�	N ]પ$.  
 

�	���$ 

��	� 

P� i��	*	' ���To�' 2� �' �+� 

(W�<$4	*) 

�	���, �dપ 

(W�*, / �<	�) 

N(દ�	¦�' ��� : 

O�d$ W�	 @�� �� 

§�9#� G�� �� 

§� @��� :: 
  

�. ���� W�<$4	* ���To�' ��� ���	 N(દ�	d	�	 ��#<	 i��	 

���	 પd�? 

�. §� -� �<	�*	' ��#)�' ��� �	પ��? 

%. O�d$ W�	 પ	'. i��	*	' ��#<, ���To�' ��� ����?  

:. ��� W�<$*,#� ��� �	પ�	 *	#� §�9#� ��#<$ &*7 <���? 

>. @� #� ���To�' ��� ���	 *	#� §��� ��#<	 i��	 ���	 પd�? 
 

 ] ��	��, ������� �|  ��� l	�	 ���	2��*	' 

�234�� *�	�$ ���	& 2	7 ���	 �7F�$ &�� 2�	 ����	 

+$RP.  
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�.%.% &�+ �5�6789� : 

 �5�6789� P#<� ���#o�' ��#T���. +�	 �<� �T�� 

+$�P �$, N,+*	' |   ���# O�, ] N,+ |   N�� P �W`7	 + 

�5�6789� O�. &�( �T�� +$�P �$, �5�6789��$ �	!�દ� �23 

6789��, <	��,� ��� 6789��� ¨��$o�' �5�679� 2|�'. ���� 

���	2���, �2� ��� <�=� �5�6789� �&��	�� N�� �� *	#� 

&�� \¨ � ���| �' પd�. 

 �K7��	 ����� પW�8�2���*	' પ$�	�	 �F7	7� 

�X�}7�$ [પ7$� ��T ���	 &*23 N�� �� *	#� �K7	પ�� &�� 

�	73�,< ���| �' +$�P. �K7��	 પ	&� �5�6789��, ����� ��	� 

�$7 U*	'2, પW�8�2�� �o�&	� 7$?7 ��	��, પ&'દ�, ��T ���	 

&*23 �$�	 +$�P. �K7��	 ..	3 - &'�	દ �� �	દ���	દ દ��*7	� 

�	W�©� �T��‚ ��r<�
�	F*� �T�� ��� �.�	F*��	2, �	� <� 

���	 &* �$�	 +$�P. �K7��	*	' ] �*	* *�	‚ �X�}7 

��� �5�6789� =,<��	 �K7	પ�� &*7	'��� w7	' �� *(�  F7	' 

����� �|  ���o�' ]7$+� ��|�' +$RP.  

 ���	2��*	' �5�6789� =,<��	�, ����� �|  ��� 

પA�T P� �|��� +$RP.    
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�|  �� : �  [દ	��� �*	�� �	s N�	�$ ��� ��L ��$.   

     [દ	. P�, �*-�	 �	 �	*�, U f�&,N�*	' �	* � ]��.  

�. P|�' ���� �	 �	*o�' U ________________.  

�. ___________________ U પ	(|�' �s � �$7. 

%. P N�	�� �T �	 �	*�, U ________________. 

:.  _____________________ U &	«�' +$R � ���.   
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�.%.: ;�&'�� <�=��	73 :  

  <�=� P 7	'�-� �X�}7 �2,. �23 ���o�', U* ��.	x�¢ ��* 

+ <=, �	'=|�' P <�=� �2,. �$Rપ� <�=��	73 ��
7 �� �&'��� 

�o�{પ ;�&'�� �T�� 2	7 �� q LN + +{�T O�. [દ	��� ��T��,   

‘�d|�'’, ‘] '̀દ ��|�'’, ‘�~�d$ �	��$’ ����� ��દ$*	' P� + W`7	 

O� O�	' પW�8�2�� �*	�� �	s�$ �7$� ���	*	' ]�� �$ �� ��	�� 

�&��	�� N��.  

 ���� ���	2��*	' 67	���‚ ��દ�'d$(‚ ��
7���� ��� 

���	*5.¬$ ��*+ ��.	�$�, ;�&'�� �$��� ���	�, *�	 

���&	��, + ��T. ���	2�� પ� પ$�	�	 ��.	�$�� &�+ ��� 

7$?7 �T�� 679� ���	 *	#� &�� ]F*��	& ���&	�� �� પ� 

P#)�' + *�F�y L�3 O�. &	2� &	2� ���	2�� પ$�	o�' ��
7��� � 

પ&'દ ��T ���‚ પ$�	�	 ��.	�$ 7$?7 �T�� ��� �� ��T ��� ��� 

�	.� ��*+ �$�	�, �	 f�+N <=, ��� �� *	#� �$F&	W�� ��*+ 

���5� ���	 +$�P. ] N	N� F7	�� + �s N�� w7	�� <�=� 

�X�}7�� P� �,પ+ ��T�� ��/‚ પ�'� � �W`7	 ��T�� &*+�	*	' 

]��. ���	2�� ����� ��� �� ��*+ ����� પW�8�2��� *	#� 

��Xપ.	W��2, Vપ.	W�� ��	��	 <�=��$ [પ7$� ���	 &*23 

N�� �� Wદ�	*	' &�� �7F�$ 2�	 +$RP. [દ	��� ��T��,    
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�|  �� : �  �*-$ &	2� ..	3 ��T �T� - 1, �T� - 2 ��� �T� - 3 �	 

[પ7$�2, �	�	3 y L�3 ��$.  

� �T� - 1  :  

�. �*	�	 �L2�	 �*-$ &	2� �� �3(*	' N�&$.  

�. z�' P� �	�	3�, �{]� ��T�. ([દ	. P� �	* �� �'. ��*	' .	� 

�*-$ ����	 ��	. ��*	'2, P�� �&®� પ	(�<$ ��$.)  

%. �	�	3*	' ]�( a�' Npx�' �� �L2�	 �*-$ &	2� *(T ..	3 ��$.  

:. �� ;��,�, ]=, �	�	3 N�, \7 F7	�� ��3*	' ��L ��$.  

� �T� – 2 

�. z�' �*�� P� �	�	3*	' O�}<� a�' Npx�' �� ��T�. (�	�	3�$ �� : 

F7	� પOT *x��� s	��7 +<�N, =	�	o�' �	* � <,��'.) 

�. ] �	�	3�$ �� O�. �$ ���	 પ�2, �{]�2, <� �� ;��, 

a�' a�' Npx�' ��� ���, �*	�	 �L2*	' ..	3 ��$.  

%. ..	3�� ��� ]=, �	�	3 ��L ��$.  

� �T� - 3 

�. z�' �*�� P� �	�	3�, �{]� ��� �� ��T�.  

�. ���	 પ�2, �£.� a�' Npx�' ��� ���, �L2*	' ..	3 ��$  

%. ..	3�� ��� ]=, �	�	3 ��L ��$. 
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�.%.> ����� ��
7 &'<?� �	
	 પ� ��7'-� :  

 �	
	�$ [પ7$� s	��7 P�&*	� �T�� 2�$ �2,. 

�	
	*	' ����� પW�8�2�� ��� �	73�- �o�&	� �&'g7 �A��K7‚ 

]�	�$‚ �'�$ �$7 O�, U ���	2��	 &'4� �� પW�.7�-*	' �$�	 

+$�P. �	(	�	 ��
7$ [પ�	'� ���	2��� &'�,�‚ N	�	7�‚ 

N	'��	*‚ �&$R�	* ����� ��
7$*	' [પ7$�*	' <��	*	' ]��, 

�	
	�� &*+�	 ��� ���$ [પ7$� ���	�, ]�d� પ� �$�, 

+$�P. ���	2��*	' ] ]�d� ���&� �� *	#� ����� �|  ���o�' 

]7$+� ��|�' +$RP. ���	2��*	' ����� ��
7 &'<?� �	
	�$ 

���	& ���	*	' &�	7� P�, ����� �|  ��� પA�T [દ	���{પ P� 

�|  �� +$RP.    
    

�|  �� : �   ��દ�, S� �̄'N���,�$ પW�.7.   

&$પ	� - � ��દ�, S� �̄'N���,*	' ]��	 ����� ��દ$�, 7	દT 

�A7	� ��$. [દ	��� ��T��,  

�	(	 : ���, ���	2�, �	<,, y����, .$�, d�#�, q���,, 

#�N<, �Wi&, �#	i{*, �7પ	-   
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&$પ	� - � ��દ�, S� �̄'N���,*	' ]��	 ����� <$�$ / 

.,+��� ���	' �	73 / [પ7$�,�	 ���� +�	�$.   

&$પ	� - % ��દ�, S� �̄'N���,*	' ]��	 ����� ��દ$�$ [પ7$� 

��T �	s N�	�$ / i��$ �A7	� ��$. 

&$પ	� - : ]પ�	*	' ]��<	 ��દ$ / 5.-$o�' ���, S� �̄'N���, 

�*	�� ������ ��$.  

&$પ	� - > *�� �(=$. ] &$પ	� ���3� ]પ�	*	' ]��< 

��3��� ]�	�� ��દ �(=$ ��� �� �R S� �̄'N���,*	' 

]�� O� �� +�	�$. 

 

 [પ�$9� [દ	���*	' દ�	367	 f�+N�	' &$પ	�$ �o�&	� 

&'�,�, N	�	7�, N	'��	*, �&$R�	*, =���, �$#<, °<	!�#�, 

« L'#�,, <�N$��#�T, ��	&, *$N	R<, W`��#, 4'2	<7, Wi}* ����� 

U�	 ��
7$ &'<?� ���� �|  ��� 7$Y ��	7 ��� ���	2���� 

����� ��
7 &'<?� �	
	�$ ���	& ���	*	' &�	7� 2R ��	7.  
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�.%.@ �	
	�$ �AB	��� �C7	& : 

  �	
	�	 ��3����	73*	' P�$ �A5�� �5��* 

�પ�	��$ +$�P ��*+ P�	 ��	��, �|  ��� �	2 ���, +$RP 

�� U*	' ���	2���� ��
7��� ��	 &'�<�‚ ��<$��‚ &*	��	 ��� 

���$�	�	&�	 ]�	�� ������ ��� પW��}પ�	 ���	 U�, 

�AB	��� �W`7	*	'2, પ&	� 2|�' પd�.  

 .	<$, [પ�$9� ��� ��� �&� ���	 �	2 ��T ��	7 ���, 

����� �|  ��� પA�T�, P� �|  �� +$RP.    
 

�|  �� : � ]પ�< ��દ$ �£.��, &*	��	 ��� ���$�	�	& +�	�$.  

[દ	��� : *$N	R< ��� y����   
  

� &*	��	 :   

�.  N'�� �	2*	' �	=, ��	7. 

�.  N'��*	' �	'., ��� <=, ��	7.  

%.  N'��2, B	� �	°� 2	7 O�.  
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� ���$�	�	& :   

�. *$N	R< l	�	 N,\ &	2� �	� ��T ��	7 w7	�� y���� l	�	 

N,\ &	2� �	� � ��T ��	7. 

�. y����*	' *	- <=, ��� �	'., ��	7 w7	�� *$N	R<*	' ] 

[પ�	'� Z�	' �	7± ��T ��	7.  

%. *$N	R< l	�	 i$#$ પ	dT ��	7 w7	�� y���� l	�	 i$#$ � પ	dT 

��	7. 
 

 ] �|  �� ���3� ���	2���, �7 �	 �o�&	� 

��દ$�, પ&'દ�, ��T ��	7. U* ��,  
 

� �#��� ��� ��3='d 

� પ	� ��� પ$પ#   

� t= ��� �દT 

� ���	 ��� �5����	  

� �<* ��� �<�	�  
 

 ] ��	��, �|  ��2, ���	2���, U �� ��દ �� ��
7 

&'<?� &'�}પ�	 ��� &*+� ��#<, �પ"# O� ���$ g7	< ]�� O�.  
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�.%.D &E�	F*��	  

 �	
	�	 ��3='d*	' �F7�� ���	2��� પ$�	�, �}પ�	 ��� 

&E�	F*��	 ����&� ���	 *	#��$ 7$?7 ���	� *(�$ +$�P. 

��3='d �	�	��� ��� ���-���	2� &'N'� ���	2��*	' 

]F*��	& ���&	�� O� ‚ U પ	��&	*4,�	 ]દ	� �દ	� ��� 

�|  ���*	' &E�	F*��	�	 �7$��, �� y L�T પ	d� O�. ���	2���, 

&E�	F*��	 =,<��	�, ����� �|  ��� પA�T P� �|  �� +$RP. 
 

�|  �� : �   �	s ����	� ��$.  

&$પ	� - �   ]પ�< �	s*	' પ��<	 ��� O�}<	 ��દ �� ��દ&f L� 

�£.� `�*� P� – P� ��$ ��દ �� ��દ&f L� [*��T 

�23y L�3 �T�� �	s�$ ����	� ��$.  

[દ	��� : ]U __________ ��&	દ પd�$. 

  ]U &�	�� ��&	દ પd�$.    

  ]U &�	�� �*દ	�	દ*	' ��&	દ પd�$.  

    ]U &�	�� �*દ	�	દ*	' �$�*	� ��&	દ પd�$.  
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&$પ	� - � ]પ�< �	s�, �{]�*	' ��$ ��દ �� ��દ&f L� 

[*��T �23y L�3 �T�� �	s�$ ����	� ��$.  

[દ	��� : P� દ7	² �	\ ��$.   

   P� ���*	' P� દ7	² �	\ ��$. 

   �	.,� &*7*	' P� ���*	' P� દ7	² �	\ ��$. 
 

 [પ�$9� [દ	���*	' દ�	367	 f�+N�, �|  ��� �	2 ��T 

���	2��*	' &E�	F*��	�$ ���	& ���	*	' &�	7� 2R ��	7.  
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�.%.G &'��દ��,<�	 : 

 �	
	��3='d ���	2���� ]પ�, &f  � &'�S ��, �67 

�	�&	 �2	 ]પ�	 &*�	<,� Y���	' ����� પ	&	'�$ પW�.7 

��	��	� ��� ���	 પ�F�� &'��દ�	 +�	d�	� &'દ�3 ³$� N��	 

+$RP. �	
	��3='d ��� પ	��&	*4,*	' ���	2���� પ$�	�, 

]&પ	&�	 �	�	���, <$�$ �2	 �	"§ �F7� &'��દ��,< 

N�	��	�$ ��y�< ���	� �$7 O�, U�	 &f�5.� [પ7$� l	�	 

���	2�� &'��દ��,< N�� ���	 �7F�$ 2�	 +$RP. 
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  �.: ��#<	� ����	I,7 ���	� / �<	*�$ :  

 �	
	 ���4�� પ� 27�< &*�	<,� &'�$�� l	�	 

�K7��	 P �	
	���o�' ��pu Np7$ O�. P|�' ; L.��	*	' ]6x�' O� �� 

P� �K7��	 �	
	�	 67	���o�' &�+ ��*	3� ���	*	' F7	�� + 

&* N��� w7	�� 5.®�	�W�� �K77� પW�8�2��*	' ���� B	� ��� 

�234��x�9� &	*4, [પ<�� ��	��	*	' ]���.  

 �̀��� પ� +�	6x�' O� �� ���	2��� <�5=� �5�6789� 

&'દ�c w7	�� y L��$ &*7 ��� ���'-�	 ]પ�	*	' ]�� O� F7	�� 

��� ��*�	 <�=��	73*	' �પ�5� ;��	� <	�, ��� O�.  

 �પ7	UP �	
	��� *	#� પ7	3��� &	2��, t��W`7	 

પ� ����
 �	� f Ls$ O� ‚ U ���3� ���	2��� ]&પ	&�	 

પ7	3���*	'2, �,=�	�, *��* �� *(T ��� �� ;������ ���	 

+�	6x�' O�.  

 67$�$F��TP �	
	���*	' N	(��pu, �5��* પ� �	� 

f Ls$ O�.  

 .$h��To�' P|�' ; L.� �� �' ��‚ �	
	 ���4���, �W`7	*	' 

*	W��,o�' ��<$��‚ ������‚ [F�}પ�	�, �.�	 ����� U�, 

�AB	��� �પ	&�, �W`7	�$ ����	73પ�� &*	��� 2�$ +$�P. 
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[પ�$9� ���	� પ�2, �પ"# 2	7 O� ��‚  

� ��3='d 67��2	 �s N�� F7	' ;��, &�+ �$�, +$RP ��� 

�	
	�K77� પW�8�2�� �A&5� � �$�, +$RP.  

� �	
	�	 ��{પ ���	' ���	 �23 પ� ����
 �	� ]પ�$ +$RP. 

� ��3�$ �F7�� N	(� �	
	 ���, �T�� �,=� O� ���, &*+ N�	N� 

�	°� ���, +$RP.  

� �	
	���*	' ���	2���� 6789��� ��� &	f LW�� �|  ���, 

&	2� &	2� +$dT ��� �L2*	' �|  �� ��	��, �	�� �� +$dT*	' �� 

�L2*	' �	* ���	2, ���	2��� P�N,\ &	2� ..	3 ���	�, �� 

*(�  O�, ]F*��	& ��� O�. +$dT*	' �� �L2*	' �|  �� ���<, 

�$�	2, =$ �̄' પd�	�, N,� ����, �2,. P�N,\�	 ��.	�$ ��� 

� !"#�$� \��	 *(�  O�.  

� ���	2�� �	
	o�' �E� (S�દ��, �T�� �	
	 ]F*&	�) ��T ��� 

�� *	#� ��3='d*	' &�+, ��	�	��� ��� ]�'દદ	7, 

પW�8�2���o�' ��*	3� ��|�'. ] *	#� �|  ����	 ��
7$ પ� 

�$+N�$+�	 �	����� Y��*	' �o���	�, પW�8�2�� �� Z#�	 

�� �&'�$ &'<?� �$�	 +$RP.  
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� �	
	����, �|  ��� �&�દ N�, ��� �2	 ���	2���� ] 

�|  ��� ]�'દy L�3� ���	o�' *� 2	7 �� *	#� �	�.,�, &'�	દ, 

�	
	�*�$, �2( f�<	�	�, 5.-, �Wd7$, �,Wd7$ U�	 

*	K7*$�$ [પ7$� ���$.   

� �	
	����� *	- ¨�+�	�, ��
7 y L�� �' *7	3Wદ� � �	=�	' 

��*	' �p7 �*	* ��
7$�	 ��
7��� ��$ પ� &*	��� ���$ �� 

U2, ���	2�� �o���, ��� �� �	
	 N�� + O� ��� N�	 + 

��
7$*	' O�. 

� ���	2���� P�	 ��	��, �|  ��� ]પ�, �� U*	' ����� N��	 
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8.0  તાવના  :  

 િશ ણ ુ ં ુ ય યેય માનવ ઘડતર ુ ં છે. માટ, િશ ણ 

િવકાસની યામાં સતત ચતન, યોગ અને પ રવતન અિત 

આવ યક છે. ુ ત કરણમા ંભાષાિશ ણ સાથે સંકળાયેલ સૌ કોઇને 

રાજક ય અને થાિનક પ ર ે યમાં ભાષાિશ ણ સંદભ ુન: િવચારવાની 

તક ૂ ર  પાડ તેવી ભાષાિશ ણ િવષયક ભલામણો ર ૂ કરવામાં આવેલ 

છે. આ ઉપરાંત, ભાષાિશ ક તર ક બાળકો સાથેના વગ યવહારમાં 

અપે ત પ રવતન લાવવા બાબત ુન: ચતન અને આયોજન કરવા 

ેર તેવી ભાષાિશ ણ િવષયક ભલામણો પણ ુત કરણમાં ર ૂ 

કરવામાં આવેલ છે.  

 

8.1 હ ુઓ :   

 ુ ત કરણમાં આપણે િવિવધ પ ર ે યમાં કરવામાં આવેલી 

ભાષાિશ ણ સંબંિધત ભલામણો ગે મા હતગાર થઇ ુ.ં    
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8.2 ભાષાિશ ણ સંબંિધત ભલામણો :  

તીય મોડ ુલના કરણ : 1 થી 7 માં ર ૂ કરવામાં આવેલ 

િવિવધ ુ ાઓના આધાર નીચે ુજબની કટલીક ભલામણો કરવામા ં

આવેલ છે :  

1. ાથિમક િશ ણ એ ુ ય વે ભાષાિશ ણ છે. બાળક પોતાની 

આસપાસના પયાવરણમાંથી ભાષા ુ ં ાન અને ઉપયોગના 

અ ુભવ સાથે શાળામાં વેશે છે. વળ , ારં ભક તબ ે  કગ ણત 

તેમજ સમાજ અને પયાવરણ ગે ુ ં ાન મા ૃભાષાના મા યમથી 

સૌથી ે ઠ ર તે અને સરળતાથી ા ત કર  શકાય છે. આથી, 

ાથિમક શાળાઓમાં િશ ણ ુ ં મા યમ અ યેતાની મા ૃ ભાષા હો ુ ં 

જોઇએ. યારપછ ના તબ ે  શાળાિશ ણમાં િશ ણ ુ ં મા યમ 

મા ય ભાષા હોવી જોઈએ.  

2. બાળકો શાળામાં પોતાની ભાષા આ મસાત કર ને જ વેશે છે. 

આથી, ાથિમક ક ાએ બાળકની ભાષા ુધારવાના યાસ વગર 

મા  વીકાર કરવો. ી  ધોરણથી બાળકોમાં મૌ ખકતા, 

સા રતા, ઉ ચકો ટ ુ ં યાયન કૌશ ય અને તા કક ચતન 

કળવવાના તેમજ ચોથા ધોરણથી સવસામા ય ભાષા અને ુ  

લેખનનો પ રચય આપવાના સઘન ય નો કરવા.  
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3. ૂ લ કરવી એ શીખવાની યાનો ભાગ છે. બાળક તૈયાર થયા 

પછ  જ ૂલો ુધાર  શકશે. આથી, બાળકની ુ કલીઓ પર યાન 

આપવાની જ યાએ વૈિવ યવાળ  સામ ી ઉપર વ ુ યાન આપ ું 

તેમજ બાળકોના બોલવામાં ુ  ઉ ચારણના ુ રા હની જ યાએ 

બાળક બોલે છે એ એક તક તર ક ૂલવ ુ ં. 

4. યા ં યો ય લાયકાત ધરાવતા િશ ક અને ૂ રતી માળખાક ય 

ુ િવધાઓ ઉપલ ધ હોય યા ં ાથિમક તરથી જ ે  ભાષા ુ ં 

િશ ણ દાખલ કર  શકાય, પરં  ુ શ આતના ં એક - બે વષ 

દરિમયાન બાળકની ભાષા સંલ ન કથન - વણ કૌશ ય, 

શ દભંડોળ અન ે રોજબરોજની વાતચીત ૫૨ યાન ક ત કર ુ ં

જોઈએ. ે ના વગમા ં પણ બાળકોને તેમની ભાષાઓનો 

ઉપયોગ કરવાથી રોકવા ં જોઈએ નહ  અને િશ ણ પણ એવા ં

પાઠ ુ તકો આધા રત હો ુ ં જોઇએ  બાળકોની સમજના તર ું 

હોય. જો િશ ત િશ કો ઉપલ ધ ન હોય તો ે  ભાષાને 

ાથિમક તબ ા બાદ જ દાખલ કરવી જોઈએ અને તેનો યાપ 

એવી ર તે વધારવો જોઈએ ક અ યેતાઓ ાથિમક ક ાએથી જ 

ે  શીખવા ુ ંશ  કરનારા તેમના સહપાઠ ઓના તર ઝડપથી 

પહ ચી  શક.   
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5. શાળામાં બાળકની ઘરની બોલી / ભાષાનો સતત આદર થવો 

જોઇએ. ઘરમા ંબોલાતી બોલી / ભાષા, િમ ો અને પડોશની ભાષા 

તેમજ શાળામા ં યો તી ભાષા વ ચે ઓછામા ંઓછ  ભ તા રહ 

તેવા યાસ રહવા જોઈએ. 

6. મા ૃભાષા / ાદિશક ભાષા િશ ણનાં તમામ તર શીખવવામાં 

આવે કારણ ક, મા ૃભાષામાં ઉ ચ ક ાની વા હતા એ ાના મક 

િવકાસ, તરવૈય તક યાયન કૌશ ય અને સંક પના મક 

પ ટતાને ુ િનિ ત કર છે. 

7. ભાિષતા અને શૈ ણક િસ  વ ચે હકારા મક સંબંધ હોવાને 

કારણે શાળાના સમ  િશ ણ દરિમયાન ભાિષતા જળવાઈ રહ 

તેવા સંભિવત ય નો કરવા જોઈએ. યા ં ુધી ભાષા(ઓ)મા ંઉ ચ 

તરની િન ુણતાની ા ત ન થાય યા ં ુધી ગ ણત, સામા જક 

િવ ાન અને િવ ાનમા ંિસ ઓ ુ ં તર ુધરશ ેનહ .   

8. ભાષાિશ ણના સંદભમા ંસવ ાહ  અ ભગમ હોવો જોઇએ. િવિવધ 

સંદભ મા ં ભાષાના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા ંથોને િશ ણનો 

આધાર બનાવવો જોઇએ. આ ઉપરાંત, ભાષાિશ ણમાં અપ ર ચત 

સંદભ ના થાને પ ર ચત અને થાિનક સંદભ નો પણ ઉપયોગ 

કરવામાં આવે તે જ ર  છે.  
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9. ભાષાની િન ુણતાના તરને વધારવા માટ ુદ - ુ દ  ભાષાઓ 

અને િવષયો સંબંિધત અ યાસ મ િનમાણ કરનાર, પાઠ ુ તક 

લેખકો અને િશ ક િશ ક વ ચ ેસંપક થાિપત કરવાનો યાસ 

થવો જોઈએ ક થી ભાષા સ જતાનાં િવિવધ તરોમાં અ ભ ૃ  

થઇ શક. ભાષા-િન ુણતા ુ ંઅ તન તર આપમેળે એક ભાષાથી 

બી  ભાષામા ં થાળાતં રત થવા ુ ં વલણ ધરાવ ે છે, તેથી, 

પાઠ મના દરક તર યો તી ભાષાઓ પર યાન ક ત કર ુ ં

જ ર  છે. 

10. હ દ  અને ે ના િશ કોને િવ ાથ ઓની ાદિશક ભાષા ુ ંથો ુ  ં

ાન હો ુ ં જ ર  છે ક થી િવ ાથ ઓની સ ય ભાગીદાર ને 

ુ િનિ ત કર  શકાય. આ દવાસી િવ તારોમા ં તે િવ તારની ભાષા 

પણ ણતા હોય તેવા િશ કોને જોડવા આવ યક છે.  

11. િશ ક િશ ણ કાય મોની ુણવ ાને ુ િનિ ત કરવા માટ એવી 

સં થાઓ ઊભી કરવામાં આવે યા ં ભાષાિશ ણ માટ ુશળ 

િશ ક તૈયાર કર  શકાય. સાથે - સાથે ભાષાિશ ણના ે મા ં

ન ધપા  નાવી ય ૂણ યોગ કરનાર િવ ાન તજ ોના સંપકમાં 

રહ ુ ંજ ર  છે.   
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12. વગખંડ યવહારની પ િતઓ, સામ ી, કાયર િત અને ૂ યાંકન 

યા ુ િનિ ત કર ક શાળાિશ ણ ૂ ણ થાય યાર િવ ાથ ઓ 

હ દ  / ે ીયભાષા અને ે મા ંઉ ચ દ તા ા ત કર  ૂ ા 

હોય.  

13. ભારતની િશ ણ ણાલીમાં સામા ય છે એવા બ ુભાષી વગખંડોને 

અવરોધ ન હ‚ પરં ુ  સંસાધન તર ક ગણવા જોઇએ. યાદ રાખીએ 

ક બ ુભાિષતા એટલે વગમાં ભણાવાતી ભાષાઓની સં યા નહ , 

પણ વગમાં બોલાતી ભાષાઓ તથા બોલીઓ છે. આથી, વગખંડ 

િશ ણ યામાં બ ુભાિષતાનો વીકાર કરવો જોઇએ. બ ુભાષી 

વગખંડ ભાષાક ય અને સાં ૃિતક િવિવધતા િવશે ૃ િત 

લાવવામાં પણ સહાયક સા બત થઇ શક છે. 

14. િશ કોએ વગખંડને મા  અ યાપન ુ ં થાન ન ગણતાં, 

અ યયન ું થાન પણ ગણ ું જોઇએ, યાં એક કરતાં વધાર 

ભાષાઓ શીખવા માટનો અવકાશ છે.  

15. ઝડપી સામા જક પ રવતન અને વૈિ ક કરણને પ રણામે ુ ં 

અ ત વ જોખમમાં છે એવી અ પસં યક અને આ દવાસી 

ભાષાઓના સંર ણ અને ઉ કષ માટ સંભિવત તમામ ય નો 

કરવા જોઇએ.  
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16. ૂ યાંકન યા ુ ં વ પ ારય િતમ અથવા મા  યાકરણના 

ાન અને થાિનક વાચન અથ હણ પર ક ત ન હો ુ ંજોઈએ. 

ૂ યાંકન હંમેશા ંસતત અને સવ ાહ  હો ુ ં  જોઇએ, મા ંભાષાક ય 

વૈિવ યનાં અ ભ ય ત, યાયન, સ ના મકતા વગેર વા ં

િવિવધ પાસાંઓ િત બ બત થતા ંહોય.  

17. કટલાકં દ યાંગ બાળકો સામા ય સામા જક તર યા ારા 

ૂ ળ ૂ ત ભાષાકૌશ ય સંતોષકારક ર તે આ મસાત કર  શક છે 

પરં ુ  ક ટૂરને સંચા લત કરવામા ં થોડ  ુ કલી અ ુભવી શક 

છે. આ કારના ં બાળકોને આ ુિનક તકનીક નો િવશેષ મહાવરો 

અને તેમની જ રયાતોને અ ુ પ િવિશ ટ ર તે તૈયાર કરવામાં 

આવેલ એવી શૈ ણક સામ ી આપવામાં આવે ક થી તેઓ 

અપે ત સ જતા અને િન ુણતા ા ત કર  શક.  

18. સમ  અ યાસ મમાં ભાષાની ૂ િમકાના મહ વનો હવે વીકાર 

કરવામાં આવી ર ો છે યાર, તમામ િશ કો માટ એક 

ઓ રએ ટશન કાય મ અિનવાય કરવામાં આવે  ભાષાનાં વ પ, 

સંરચના અને કાય પર ક ત હોય, તેમજ  િશ કોમાં અ યેતા 

અને ભાષા એમ બનેંના િવકાસને ુ િનિ ત કરવામાં મદદ પ થાય.  
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19. ભારતીય ભાષાઓના અ યાપન માટ ઓનલાઇન ો ામ શ  

કરવામાં આવે. સાથેસાથે, ુસંગત અને રસ દ ટ લિવઝન કાય મ 

તૈયાર કરવામાં આવે ક  િવિવધ ભાષાિશ ણ અને ભાષા િવષયક 

ગ કતાની અ ભ ૃ માં સહાયક થાય.      

20. શાળાના દરક િવષય અને વગ માટ ૂ રક વાચન સામ ીનો 

િવકાસ કરવો તેમજ પાઠ મમાં લેખન અને વાચન કૌશ યના 

િવકાસ સંલ ન િવિવધ આયામો તથા નવાચારનો િવચાર કરવો 

જોઇએ. 

21. વાચનની ટવને ો સા હત કરવા માટ, દરક શાળામા ં ુસ જ 

ુ તકાલય હોવા ં આવ યક છે, યા ં બાળકોને તેમના સામા ય 

અ યાસ મ ઉપરાંત અ ય સા હ ય-સામ ી સંલ ન વાચન અને 

લેખન માટ ો સા હત કર  શકાય તેમજ િશ કો પોતે પણ વાચન 

ારા તેમની િવષય સ જતા કળવી શક.  

22. ભાષાિશ ણ અને ભાષાિશ ણ પ િતઓના ે મા ંનાના ંસંશોધન 

ો સને ો સા હત કરવા માટ દરક સંભિવત ય નો થવા 

જોઈએ.  

  



10 
 

23. ભાષા દરક િવષયમાં છે. આથી તેને મા ૃ ભાષાના િશ ણ ૂ રતી 

મયા દત ન જ રાખી શકાય.  ભાષાનાં પાઠ ુ તકો તેમજ િવ ાન 

અને સામા જક િવ ાનના ંપાઠ ુ તકોમાં ઉપયોગ કરવામાં આ યો 

છે તેવી ભાષાઓ વ ચે ુ ં તર ઘટાડ ને તેમના વ ચે સંબંધ 

થાિપત કરવો ૂબ જ જ ર  છે. કારણ ક, ઘણા િવ ાથ ઓ 

િવ ાન અને સામા જક િવ ાનની ઘણી સંક પનાઓ ભાષાક ય 

સમ યાઓને કારણે સમ  શકતા નથી.  
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8.3 સારાંશ :   

ુ ત કરણમાં આપણે ાથિમક શાળાઓમાં િશ ણના 

મા યમ, મા ૃભાષાનાં મહ વ, ભાિષતા અને શૈ ણક િસ  વ ચેનાં 

સંબંધ, વગખંડ યવહારની પ િતઓ, સામ ી, કાયર િત અને ૂ યાંકન 

યા, બ ુભાષી વગખંડ ુ ં મહ વ, અ પસં યક અને આ દવાસી 

ભાષાઓના સંર ણ અને ઉ કષની જ રયાત, ૂ યાંકન યા ુ ં વ પ 

અને ભાષા દરક િવષયમાં છે વગેર વા મહ વ ૂણ ુ ાઓ સંદભ 

કરવામાં આવેલ ભલામણોથી મા હતગાર થયા.    

આમ, ‘ભાષાિશ ણની સમજ’ આધા રત આ તીય મોડ ૂલમાં 

આપણે ભાષા ુ ં વ પ, ભાષાિશ ણની સંક પના, બ ુભાિષતા અને 

શૈ ણક િસ , ભાષાિશ ણની િવિવધ પ િતઓ, ભાષાિશ ણ સંલ ન 

સામ ી, ભાષાિશ ણમાં િશ કની ૂ િમકા, ભાષાિશ ણ અને ૂ યાંકન, 

ભાષાિશ ણ સંબંિધત ભલામણો વગેર વા મહ વ ૂણ ુ ાઓની 

િવિવધ ઉદાહરણો ારા સમજ મેળવી.  

ુ ત મોડ ુલમાં િન દ ટ બાબતોના મા યમથી ભાષાિશ ણની 

યા સહજ, સરળ અને રસ દ બને તેવો ન  યાસ કરવામાં 

આવેલ છે. આશા છે, આ મોડ ુલ આપને ભાષાિશ ણ સંલ ન અ યયન 

- અ યાપનના કાય ે માં ચો સપણે મદદ પ થશે જ.  
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8.4 વા યાય કાય  

 ુ ત કરણમાં ભાષાિશ ણ સંબંિધત  ભલામણો ૂચવેલ છે 

તે પૈક ની કઇ કઇ ભલામણોની અમલવાર  ાથિમક િશ ણ ે ે થયેલ 

જોવા મળે છે ? ઉદાહરણ સ હત પ ટ કરો.  

 

8.5 સંદભ ૂ ચ  

NCERT (2006) Position Paper : National focus group on 

Teaching of Indian Languages. New Delhi : NCERT 
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- : મોડ ુલ - 3 સંલ ન િવશેષ ન ધ : - 
 

હવે પછ ના મોડ ુલ એટલે ક મોડ ુલ - 3 ુ ં  બે 

ભાગમાં િવભાજન કરવામાં આવેલ છે માં ઓનલાઇન 

સ ટ ફકટ કોસ ઓન ટ ચગ ઓફ ુજરાતી લ વજ એટ 

ાઇમર  લેવલ માટ ુ ં મોડ ુલ - 3 ‘ ારં ભક ભાષાિશ ણ’ 

રહશે યાર ઓનલાઇન સ ટ ફકટ કોસ ઓન ટ ચગ ઓફ 

ુજરાતી લ વજ એટ અપર ાઇમર  લેવલ સંલ ન િમ ો 

માટ ુ ં મોડ ુલ - 3 ‘વાચન અને લેખન િશ ણ’ રહશ.ે  
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  કરણ - 4  ભાષાિશ ણની િવિવધ પ િતઓ 

 

   4.0 તાવના 

4.1 હ ુઓ  

4.2 ભાષાિશ ણની પ િતઓની મયાદા અને બોધપાઠ 

4.3 ભાષાિશ ણની યો ય પ િત તરફ  

4.3.1 અ યેતા  

4.3.2 વલણ  

4.3.3 િનવેશ (ઇન ુટ)  

4.3.4 બ ુભાિષતા : એક સંસાધન તર ક  

4.3.5 િત ( લગ) અને પયાવરણ સંલ ન ુ ા  

4.3.6 ૂ યાંકન   

4.4 સારાંશ  

4.5 વા યાય  

4.6 સંદભ ૂ ચ  
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4.0  તાવના :  

  ભાષાિશ ણના ે માં સમયાંતર ભાષા અને અ યયન 

સંલ ન િસ ાતંોએ અનેક શૈ ણક પ િતઓને જ મ આ યો છે, માં 

મા ૃભાષા, તીય ભાષા અથવા િવદશી ભાષા સંલ ન િવિવધ 

પ િતઓનો સમાવેશ થાય છે. જોક, આ પૈક ની મોટાભાગની પ િતઓ 

તીય ભાષા અિધ હણના સંદભમાં િવકસાવવામાં આવેલ છે. સમ  

િવ માં ભાષાિશ ણના ે માં િવકિસત થયેલ પ િતઓ પૈક ની ુ ય 

પ િતઓમાં પરંપરાગત યાકરણ અ ુવાદ પ િત, ય  પ િત, 

ભાષી પ િત, ક ટૂર આિ ત ભાષા અ યાપન પ િત, આગમન-

િનગમન પ િત, ો ટ પ િત, યાયન અ ભગમ, રચનાદશ  

અ ભગમ, પ ર થિતજ ય અ ભગમ, ક ુ િનટ  લ વેજ ટ ચગ અને 

ટોટલ ફ ઝકલ ર પો સનો સમાવેશ થાય છે.  

 ઉપ ુ ત િવિવધ પ િતઓની પોતાની લા ણકતાઓ અને 

મયાદાઓ છે. આથી, ભાષાિશ ણની પ િત ભલે ગમે તે હોય પરં ,ુ 

ભાષાિશ ણના કટલાક મહ વ ૂણ ુ ાઓ તેમાં ુત હોવા જ ર  છે 

ની િવ ૃ ત ચચા ુત કરણમાં કરવામા આવેલ છે.   
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4.1   હ ુઓ :   

  ુ ત કરણનો ુ ય હ ુ  ભાષાિશ ણ માટ 

અપનાવવામાં આવતી કોઇ પણ પ િતમાં  ુત હોવા અિનવાય 

છે તેવા અ યેતા, વલણ, િનવેશ (ઇન ુટ), બ ુભાિષતા : એક સંસાધન 

તર ક, િત ( લગ) અને પયાવરણ સંલ ન ુ ા અને ૂ યાંકન વા 

મહ વ ૂણ ુ ાઓ ગેની સમજ કળવવાનો છે.  
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4.2  ભાષાિશ ણની પ િતઓની મયાદા અને બોધપાઠ : 

  ભાષાિશ ણની િવિવધ પ િતઓની પોતાની લા ણકતાઓ 

અને મયાદાઓ હોય છે. યેક પ િતનો ઉ વ અને િવકાસ િવિશ ટ 

ઐિતહાિસક સંદભ અને  તે સમયની ચો સ જ રયાતોને અ ુ પ 

થયો હોય છે. ઉદાહરણ તર ક, પરંપરાગત યાકરણ અ ુવાદ 

પ િતનો ઉ વ અને િવકાસ વતનવાદ  મનોિવ ાન અને 

સંરચનાવાદ  ભાષાિવ ાનના સંદભમા ં  તે સમયના વસાહતી 

શાસનની જ રયાતોને સંતોષવા માટ થયો હતો. વતમાન 

પ ર ે યમાં ઉપ ુ ત પૈક  કોઇપણ પ િત અમલી ૃત કરવી હોય તો 

તેને તે જ વ પે ન વીકાર  શકાય પરં ુ  િવિવધ તર પર તેમાં 

આવ યક ુધારા કરવા પડ.  
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4.3  ભાષાિશ ણની યો ય પ િત તરફ : 

  દરક િશ ક સામા જક, મનોવૈ ાિનક અને ભાષાક ય 

પ ર ે ય તેમજ તેના વગખંડના વૈિવ ય અ ુસાર ભાષાિશ ણની 

અનેકિવધ પ િત અપનાવે છે અથવા તો પોતાની અલાયદ  પ િત 

િવકસાવે છે. અહ  એ યાદ રાખ ુ ં  ક, ભાષાિશ ણની પ િત ભલે ગમે 

તે હોય, પરં ુ  તેમાં ભાષાિશ ણના કટલાક મહ વ ૂણ ુ ાઓ ુત 

હોવા જ ર  છે ની િવગત નીચે ુજબ છે :  
 

4.3.1 અ યેતા :  

 અ યયન-અ યાપનની યામાં િવ ાથ ઓ મા  િન ય 

ોતા નથી. આ  શાળામાં આવતા િવ ાથ ને કોર  લેટ ન સમજવો 

જોઇએ. ટ વી, ર ડયો, ૂ ઝપેપર, ફ મ અને ઇ ટરનેટ વગેર વા ં

િવિવધ મા યમો ારા િવ ાથ ુ ં ુમ  મગજ યો ય - અયો યની 

પ ટતા િવનાની અનેકિવધ મા હતીથી લદાયે ુ ં હોય છે યાર, 

િવ ાથ ઓ િવિવધ ો, ૂ ંઝવણ અને શીખવાના ઉ સાહ સાથે 

શાળાએ આવે છે. આવા સંજોગોમાં િશ ક મા  મા હતી ની ભરમારથી 

િવ ાથ ઓના માનિસક ભારને વધારવાનો નથી, પરં ુ  વગખંડમાં 

ભાષાિશ ણ ુ ં એ ુ ં વાતાવરણ ઊ ુ ં કરવા ુ ં છે માં િવ ાથ  તે 

શીખતો થાય. 
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 યાદ રાખીએ ક, અ યયન-અ યાપન યાના ક માં અ યેતા 

હોવો જોઇએ. િશ ક મશ: અ યેતાની ાના મક મતા અને રસને 

ણીને તેને અ ુ પ ભાષાિશ ણની પ િત યોજવી જોઇએ. 
 

4.3.2 વલણ : 

 િશ ણના િવિવધ કાય  પૈક ુ ં એક કાય હકારા મક વલણના 

ઘડતર ું છે. હકારા મક વલણ િશ ણની યાને વધાર તં ુ ર ત 

અને ગિતશીલ બનાવે છે. િશ ક પોતાના હકારા મક વલણ ારા 

િવ ાથ ની િવચારધારાને બદલી શક છે. િવ ાથ માં સારા ય ત વના 

િનમાણ માટ િશ કની ૂ િમકા મહ વની બની રહ છે. િશ ક પોતાના 

વગખંડમાં સાર -નરસી બાબતો ુ ં િવ લેષણ ર ૂ કર િવ ાથ માં 

વલણ પ રવતન લાવી શક છે. 

 ભાષાિશ ણના સંદભમાં જોઇએ તો, િવ ાથ  તેની 

મા ૃભાષા અને શાળામાં શીખવવામાં આવતી મા ય ભાષા પૈક  કઇ 

ભાષા તરફ વ ુ  ઝોક આપવો તે બાબતે ૂ ંઝવણ ધરાવતો હોય તેવા 

તબ ે  જો િશ ક પોતે િવ ાથ ની ભાષા પર વે માનની લાગણી અને 

હકારા મક વલણ ધરાવતો હશે તો જ િવ ાથ માં હકારા મક વલણનાં 

બીજ વાવી શકાશે અને િવ ાથ  ભાષાિશ ણની યામાં જોડાઇ તે ુ ં 

ે ઠતમ દાન આપી શકશે.  
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 યાર િશ ક િવ ાથ ઓ યે િત, રંગ, ધમ ક ાિત 

સંલ ન કોઇપણ કારના ભેદભાવ િવના હકારા મક વલણ અપનાવ ે

છે યાર િવ ાથ ઓની અ યયન યામાં બાધા પ બન ુ ં  ચતા ુ ં 

માણ પણ ઘટ છે. િશ કના હકારા મક વલણથી િવ ાથ ઓ 

અ યયન-અ યાપન યામાં ઉ સાહ ૂવક ભાગ લે છે તેમજ તેમના 

અ યયનની સંભાવનાઓ પણ ઘણી વધી જતી હોય છે.  
 

4.3.3 િનવેશ (ઇન ુટ) : 

 ભાષાિશ ણની યામાં આપવામાં આવ ુ ં  ઇન ુટ સ ,ૃ 

રસ દ, પડકાર પ અને િવષયવ ુ  સંલ ન હો ુ ં જોઇએ. િવ ાથ ઓને 

સ પવામાં આવ ુ ંકાય ક ૃ િ  મા  આપવા ખાતર ક કરવા ખાતર 

ન હો ુ ં જોઇએ. િવષયવ ુમાં એટ ુ ં તો વૈિવ ય હો ુ ં જ જોઇએ ક 

િવ ાથ ઓને ય તગત, જોડ માં અને ૂથમાં ૃ િ  કરવાની તક 

મળ  રહ તેમજ કંઈક િસ  કયાનો આનંદ અને સંતોષ મળે.   

 અ યયન-અ યાપન યા દરિમયાન, ખાસ કર ને ભાષા 

િશ ણ દરિમયાન િશ ક પરંપરાગત યા યાન પ િતના બદલે 

ો ટ, ચચા, વાદિવવાદ, સંવાદ, ૂથચચા, ેિ ય ુલાકાત, વાસ 

પ િત અપનાવવી જોઈએ. આ માટ પાઠ ુ તકમાં આવતા એકમને 

અ ુ પ ( મ ક, મેળો, આપણા યવસાયકારો, બાનો વાડો, રલવે 
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ટશન વગેર) ની મા હતી આપવાને બદલે િવ ાથ ઓને ય પે  

તે થળે લઈ જવા ક થી િવ ાથ ઓને અવલોકન કરવા અને 

તઅ ુભવથી શીખવાની તક મળ  રહ. આમ કરવાથી િવ ાથ ઓ તે 

થાન સાથે સંકળાયેલ શ દભંડોળ અને ભાષાથી વાકફ થશે તેમજ 

તેના ંકાય  અને તેની ઉપયોગીતા ગે ણશે. ઉદાહરણ તર ક,  

 શૈ ણક વાસ તગત િવ ાથ  જયાર અ ય દશ ક 

રા યની ુલાકાત લે છે યાર તેને ર તા પર અલગ અલગ ભાષામાં 

સાઇનબોડ જોવા મળે છે. મ ક,  

 “पुढे दणका आहे | आपले वाहन हळू चालवा |”  

 થમ તબ ે બાળકને કદાચ આ વા નો અથ ખબર ન 

પણ પડ પરં ,ુ ર તા પરના બ પ અને સાઇનબોડના અ ુબંધથી 

તેમજ િમ ો સાથેની ચચા ક િશ કના માગદશનથી બાળકને 

ચો સપણે ખબર પડશે ક સાઇનબોડ પર લખવામાં આવેલ વા નો 

અથ તેની મા યભાષામાં “આગળ બ પ છે. તમા ુ ં વાહન ધીમે 

ચલાવો.” એવો થાય છે તેમજ બી  ભાષામાં “Bump ahead. Drive 

your vehicle slowly.” એવો થાય છે. 

         આમ કરવાથી િવ ાથ ુ ં ાન ચર થાયી બનશે  તે 

ભાષાિશ ણની યામાં સહાયક બનશ.ે  
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4.3.4 બ ુભાિષતા : એક સંસાધન તર ક : 

 ભારતની િશ ણ ણાલીમાં સામા ય છે એવા બ ુભાષી 

વગખંડોને અવરોધ ન હ‚ પરં ુ  સંસાધન તર ક ગણવા જોઇએ. યાદ 

રાખીએ ક બ ુભાિષતા એટલે વગમાં ભણાવાતી ભાષાઓની સં યા 

નહ , પણ વગમાં બોલાતી ભાષાઓ તથા બોલીઓ છે. આથી, વગખંડ 

િશ ણ યામાં બ ુભાિષતાનો વીકાર કરવો જોઇએ.  

 વગખંડમાં ઉપલ ધ બ ુભાિષતાનો ઉપયોગ ભાષાિશ ણના 

િવિવધ હ ઓુ િસ  કરવા માટના એક લેટફોમ તર ક થવો જોઇએ. 

યેક િશ ક િવ ાથ ઓના સહયોગથી વગખંડમાં બ ુભાિષતા સંલ ન 

એક સંવેદનશીલ અવલોકન અને ૃથ રણ હાથ ધર ુ ં જોઇએ ક 

થી િશ ક તેમજ િવ ાથ ઓમાં બ ુભાિષતા સંલ ન ગ કતા આવે. 

આ સંદભમાં અ ુવાદ એક અસરકારક મા યમ િસ  થઇ શક. આ 

વાતને વધાર પ ટતાથી સમ એ.  
 

 મા ય ભાષા                        બાળકની ઘરની ભાષા 

માર જ ું છે.     -               માર ુ ં  હ.  

તે જતો ર ો.        -                ઈ વયો યો.  

છોકરો ાં છે?      -              પોસા કઠ હ?  
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 એક વાત વીકાર ને ચાલીએ ક, દરક ભાષાને પોતાની 

ુ ંદરતા છે. બાળક યાર મા ય ભાષા કરતાં પોતાની ભાષાને 

ઊતરતી સમ ને બોલવામાં ખચકાટ અ ુભવે યાર િશ ક બાળકની 

ભાષાનો વીકાર કર  તે િવ ાથ  અને અ ય સહપાઠ ઓને તે ભાષાની 

િવિવધતા અને સ દયનો પ રચય કરાવવો જોઈએ.  

 

4.3.5 િત ( લગ) અને પયાવરણ સંલ ન ુ ા :  

 આ ુિનક ભાષાિશ ણની પ િત ારા િવ ાથ ઓમાં િત 

અને પયાવરણ િવષયક ગ કતા આવે એ ૂબ જ જ ર  છે. 

ભાષાિશ ણની પ િતમાં ાંય પણ ણે-અ ણે િવ ાથ ઓની િત 

ક પ રવેશ સંલ ન નકારા મક ટ પણી ક િનવેદન ન થાય તે 

ુ િનિ ત કર ુ ં યેક િશ કની જવાબદાર  છે. િવ ાથ ઓની િત 

અને પયાવરણ િવષયક ુ ાઓને ૂબ જ સાવધાની ૂ વક અને 

સંવેદનશીલ િશ ણ પ િતના મા યમથી ઉકલવા જોઇએ.      
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4.3.6 ૂ યાંકન :  

 ૂ યાંકન એક વંત યા છે,  બાળકનાં કૌશ યો, 

વલણો, અભ ુ ચ ને રસ ૃ િ  તથા બી  અનેક બાબતો સાથે 

જોડાયેલ છે. ૂ યાંકન એ સતત ચાલતી હ ુલ ી, સવ ાહ  અને 

યાપક યા છે,  સં ૂ ણ િશ ણ ણાલી ુ ં મહ વ ૂણ ગ છે. 

ૂ યાંકનનો િશ ણના હ ુઓ સાથે ઘિન ટ સંબંધ છે. ૂ યાંકન પ િત 

મા  શૈ ણક િસ ઓ ું માપન જ નથી કરતી પરં ુ  તેના ારા એ 

ખાતર  મળે છે ક, દરક બાળક તે પછ ના સોપાન ક તર પર આગળ 

વધે તે પહલાં તે  શી યો હોય તે હણ કરવા સ મ બ યો છે ક 

કમ? 

 ૂ યાંકન અ યયન - અ યાપન યાનો જ ભાગ બન ુ ં

જોઇએ કારણ ક યાર- યાર આપણે કસોટ  ક પર ાને સામા ય 

વગખંડ યાથી અલગ તારવીએ છ એ, યાર- યાર િવ ાથ ઓમાં 

ચતા અને તણાવ ઉ પ  થાય છે. ારક તો તેઓ આ બાબતે એટલા 

સભાન અને ચિતત બની ય છે ક તેમના માટ સામા ય વગખંડ 

યામાં ફર થી જોડા ુ ં ુ કલ બને છે. આથી, અ યયન-અ યાપન 

યા દરિમયાન જ ૂ યાંકન કરવામાં આવે તે જ ર  છે.   
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 ૂ યાંકનને વન સાથે / ય  અ ુભવ સાથે જોડ ુ ં પડ. 

કોઈપણ એકમ ુ ં અ યાપન કાય ૂણ થતાં ‘તેમાં આવતા પા ુ ં 

વતન યો ય હ ુ?ં શા માટ?’ ‘તમે તેને થાને હો તો ુ ં કરો?’  વા 

ો ારા િવ ાથ ઓ  તે એકમની કથા સાથે તાદા ય કળવી 

શકવા સમથ બને તેવા ય નો કરવા જોઇએ. આમ કરવાથી 

ૂ યાંકન યા ચો સપણે સહજ અને સરળ બનશે.  
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4.4  સારાંશ  

 ુ ત કરણમાં આપણે ભાષાિશ ણ માટ અપનાવવામાં 

આવતી કોઇ પણ પ િતમાં  ુત હોવા અિનવાય છે તેવા 

અ યેતા, વલણ, િનવેશ (ઇન ુટ), બ ુભાિષતા : એક સંસાધન તર ક, 

િત (લગ) અને પયાવરણ સંલ ન ુ ા અને ૂ યાંકન વા 

મહ વ ૂણ ુ ાઓ ગેની સમજ કળવી.  

હવે પછ ના કરણમાં આપણે ભાષાિશ ણમાં સહાયક એવી 

િવિવધ સામ ીનો પ રચય મેળવી ુ.ં 

 

4.5  વા યાય  

1. તમારા મતે ભાષાિશ ણની ે ઠ પ િત કઇ છે? શા માટ? 

ભાષાિશ ણ દરિમયાન આ પ િતનો ઉપયોગ તમે કવી ર તે 

કરો છો તે ઉદાહરણ સ હત જણાવો.     

 

4.6  સંદભ ૂ ચ  
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1.1 ������� ����, �! ��"� #$���� ������ �%&�� '�! 

'(���&) $*���� )�+,-�,# ��.����  

���� D#S O�]#��! �A��� ��) O������ #B �!^ _���� 

'D, �)_ �#B '�! પ����� ��`����� ��#�� #$S �#B, પ����� 

_���� �# L�!� �aS #$B '�! �!�! પ�)���� ���� #$B �!) H 

O�_ E�b@��! પ� �!)H  #$���� '�G#�$ 4! �! W�!.  OG�� 

O�]#��! �# ��� #��,&) )�$�� ��]�D� H�J��� �!)H �!)�! 

c��� A#��� $�/���, #B T #��,&) �c�!# O�]#�� )R>��! �$SD� 

dZe #$���! )Rc�f :�, �)T '�! OG�� O�]#��! +%$)��� ��� 

#$��! �D� �!)��)�� ��/���� ��g�� H+��!. ��]�)�� )]�� 

'81���� #�$�! ��h�i ��)�jH# '�! Q�Dk# f Zlmn :�))��D� 

Q�!� ��h�i ��$S%$#, )���P2���# '�! Oop.# ���!��� 

G$����$�� O�]#� ��/�� )�AB '�! ��]�� ��"� #$�� )�AB 

�)D, O�!. ��]��� #��,&)� D#S  O�]#)�� Qc)�q)��, 

�P��#���� ��#�� '�! $*��c)#���� ��#���� Q�r�#��^�! 

��D�)#�� )]�� H�X�. O�]#��! પ��,�$� ��$�� ��� 

���!-���� O������ � પ� '(���&)�� )Rc��� ��+ 4!.  



4 

 

��.��.��-2005�� -����!T '(���&) ��)�,��� *�$ 

)�+,-�,# ��.���� Qપ!� 4!  

1. 2���! ��]� OR�$�� _�� ��D! H�J01�. 

2. +�/�પs� QG�%$� ������ c��+ F1���t� #$��. 

3. '(���&)�! ��� $S�! �9 Z. #$�� #B T પ�muf1��#D� 

�G�$B Q+] HX �#B. 

4. પ$S���! �G�$B �*��� O����� '�! પ$S���! �+,/�J�� 

�%&�� ��D! H�J��. 
 

Q )�+,-�,# ��.�����! =1H$��� ������ [-�R$� N�$� 

�)H�� ��c� #$S�.  

 

1. 2���! ��]��� OR�$�� _�� ��D! H�J01� �A�! 

પ�muf1��#)�� 'L��� ��lપ�> '�!  ������Y 1�! L���! 

�v �!�� E�R��$)�� [પ��+��� f :$��� [-�R$�� 9 :#��� 

H�X�. ��C�Dw�!, � T 2�� ��"� #$B 4! �!�� E��R�$)�� 

[પ��+ #$�� )�AB�� f :$�� �#� પ�muf1��#)��D� )]�� 

H�X�. TD� O�]# T 2�� ��"� #$B 4! �!�� �! E��R�$)�� 

O��� xA���! �)H��)�� [પ��+ #$S �#B. O�]#�! y��� 
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Q�! #B �+,/�J)�� ��"� #$B� 2�� �!�! E��R�$)�� 

'81����� �)����� ��$�#$�)��  [પ��+� O�! 4!. -�.�. 

O�]# ���*��� #B �/��� ��/! 4! �! ��� $�HO$�H�� 

_��)�� #B�� $S�! #�) ��+! 4! �! �)W�01� H�X�. ��]� #B 

�+,)�� #$B� #�X �0 Z�> #B #��,&)81� 'RB��� �!/� #$B 4! 

�H $S�! O�]# પ����� +�) #B 2��� )�J]�� #��,&)�� 

'RB��� પ� �/� �#01� H�X�. “2���! ��]��� OR�$�� 

_�� ��D! H�J01�” Q ��.����! L���! �v =1H$����� 

પ�muf1��#)�� 9 :#��)�� Q�!� 'q� [-�R$� ��G� '�! 

�!��  �|G �P��$ #$�. 
 

2. +�/�પs� QG�%$� ������ c��+ F1���t� #$��. 

�+,/�J�� }-$ ���� #��, 'L��� ��lપ�> '�! 

������Y 1�! L���! �v ��`� �P�h�# પ.���� [પ��+ 

#$�� )�AB81� )�+,-�,� ���#�! પ�muf1��#)��D� )]S $RB0 1� 

H�X�. પ�muf1��#)�� Qપ!� �P�h�# પ.���! H� ���# 

�+,/�J)�� ')��\Z� #$B �� O�]#)�� 'L��� ��lપ�> '�! 

������Y 1 '81Iપ ��`� #o�;�� '�! �)H�� ��#�� D��. 

�+,/�J�� }-$ ~��� �# )]! c��� O�]#�! �0 Z�> '�! 
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���*�� #$���� �# )]�� H�X� � )�AB પ�muf1��# 

�0 Z�>��� R�01� H�X�. 'L��� ��lપ�> '�! ������Y 1 

'81Iપ ����G �0 Z�>^ પ�muf1��#)�� ��+���$ Qપ!�� 

R��� H�X� #B TD� O�]# પ� � �0 Z�> '81Iપ �/�� 

���*��! � �0 Z�>^ #$S �#B. -�.�. #�X �# ����, #B #���� 

O�- ��C�Dw^ T �! ����, #B #���� }+! ���*�� #$S 

�#�� H�X�.  ���#�! Q ���*�� #B�� $S�! Q+] 

�G�$�� �! )�AB81� %-��F :*� પ�muf1��#)��D� )]01� H�X�. 

��C�Dw �0 Z�>/���*�� N�$� ������Y 1�� �)H W�! ��"� 

#$�! �� �!�! ������Y 1 +�/�� પJ�! �R�. “+�/�પs� 

QG�%$� ������ c��+ F1���t� #$��.” �A�! #B ��C�Dw 

�)H ��D!81� ���� ��"� #$B � )�AB =1H$����� #�X �# 

પ�muf1��#)�� #X #X H`��� O�]#� ���# ��D! '�! 

}-$-}-$ ���*�� #$S �#B ��� �# Qપ��)�� Q�� 4! 

�!�� �|G �P��$ #$�. 
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3. '(���&)�! ��� $S�! �9 Z. #$�� #B T પ�muf1��#D� 

�G�$B Q+] HX �#B. 

'L��� ��lપ�> '�! ������Y 1 '81Iપ પ�muf1��#)�� 

Qપ!� )�%R�� [પ$����� �G�$��� )�%R�� O�]# W�! 

)!]�� �#B �!�� �# O�]#�! )]�� H�X� '�! �! )�AB8 1� 

)�+,-�,� ���#�! પ�muf1��#)��D� )]S $RB0 1� H�X�. Q 

)�AB ����lA �P�h�# પ.���� ���# [પ��+ #$S �#B �! 

)�AB�� �# પ�muf1��#)�� R��� H�X�. -�.�. #�X �# પ�m)�� 

�#�- WRB$�� ��/���� Q��� R���, 'D�� ��*� 

'D,�R� }�+,� WRB$���� �9 :���� [પ��+ �+,/�J)�� 

#�� R��. �! પ4S Q �#�$�� WRB$��� 'q� #��� �D]�� 

H��� )]! 4! �! ��G�� ��C�Dw^�! #RB0 1� H�X�. Q H $S�! 

�# ��-�! f :�,+ #B [પ�+, �+����! ��� O��� ��-� 

#BA��# પ�m)�� Q��� R�� 4!. O�]#��! Q�� O�W ��-� 

��G�� '�! O����� #RB01� H�X�.  =1H$����� #�X �# 

પ�muf1��#)�� Qપ!� )�%R�� [પ$����� �G�$��� )�%R�� 

O�]# W�! )!]�� �#B � )�AB  #X H`��� %-����-�� 4! 

�!�� �|G #$�.  



8 

 

4. પ$S���! �G�$B �*��� O����� '�! પ$S���! �+,/�J 

�%&�� ��D! H�J��. 

પ$S���! �*��� O������� HI$ 4! O�]#�81� �@� �!h/� 

9 :;���#� �� #$��� ����G $S�! O�]#�81� 9 :;���#� D01� 

H�X�. O�]#� ��, -$�)��� �+,/�J)�� T �0 Z�>^  #$B 4! 

�! પ� �!�� 9 :;���#��� ��+ O��� H�X�. O�]#� T $S�! 

પ���81� 9 :;���#� D�� �) v�4�� R�� �! $S�! �)81� 

9 :;���#� D01� H�X�. $�HO$�H �+,/�J)�� #$��)�� Q��� 

����G �0 Z�>^, ���*��, ��T@A #��,, �!7�� 91��#���� 

'RB��� �+!$B પ� 9 :;���#��� ��+ O��� H�X�. =1H$��� 

������ 'L��� ��lપ�>^�! L���! �!��� Qપ�� )�AB #X 

#X 'L��� ��lપ�>81� 9 :;���#� �!h/� $S�!  #$01� ��`� 

�D� �! #�$�� �%R� H����.  

 

������� ��� : ������� ����)�� 91y�c�!...  

• ��*�$ �D� %&���� Q��-S, Qc) ���,$��, ��9 :%R# �D� 

���G���f :�,# �P*�%$# 9 :;� ��G�,%$� ���,� �!���� �)�� 

��"� #$B. 
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• ��/�� )�AB ��/01�, T ��y�� R�� �! 4�JS�! પ��� �01� 

��/���� �cપ$��, ��� પ%$b�D�� ��� $*��c)# $S�! 

���%&�� E�@� #$���� )Rc�f :�, �%&�� [પ$ H�$. #B�� 

$S�! ��/� �#�� �! ��/� �!0 1� � 1O HI$S 4! #B TD� O�]# 

Q_�� ���� ��"� #$�� $RB.  

• ��#����7# �%&��)�� ��+�-�$S �)�H)�� ����G �#�$�� 

��+-�� Qપ���� ��)��, પ$ ���,$ 4!. TD� ���� D#S 

Q�Dk# �%&�� '�! ��)�jH# પ%$��,�)�� ��+ �!���� 

��)��,�! ��#��� #$01� H�X�.  

Q )�AB ���� ������ �%&�� ��*! 91HO #$�� H�X�. 

1. #�X પ� O�O� ��/��� �/�! O�]#��! **�,)�� ��+ �!�� 

��c��%R� #$��� H�X�. -$B# O�]# �+,/�J�� **�,)�� ��+ 

�! �! F1���t� #$01� H�X�.  

2. O�]#��! ��$���$ #�X O�O� }+! પ����� 'h���� #B 

������ Qપ�� પJB � �#�$�� ?1b@�^ 'H)���� H�X�. 

T) #B, Q પ�m, #����, #�X �# ��� �+!$B O�]#�! +���� 

#B �R�, '�! �� )�AB? ��C�Dw )�7 R� #B �� )�� H��O Qપ! 
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�!) �R�, ��C�Dw પ����� H��O )�AB�� �#, પ� Qપ! ��� 

'પ!�� $�/�� H�X�.  

3. ����lA �P�h�# પ.���� [પ��+D� O�]#�! y��� Q��! #B 

��]� [પ$��� પ� ���� ��"� #$����� x��� OG�� ����G�� 

4!. /!�:�, J�@A$, #B 'q� #�X E�����#�$, #�X ����lA 

�D]�� 91��#�� �+!$B N�$� પ� ���� ���� #$S �#�� 4!. 

Q��� �D]� '�! E�����#�$��� પ����� ��-��h� R�� 4!. 

� N�$� O�]#� ��� ��-� �� ��/! H 4!, ��D! ��D! #�X �# 

��-�� �1-S H $S�! [પ��+ #$��81� પ� ��/! 4! . #BA��# 

)R��$�, #RB��� ��C�Dw^ T �! E�����#�$� ��D!�� **�, 

-$�)��� �RH��D� ��/�!. Q) ��$ �+$ ��/���� 

O�]#��! )W પ� Q��!.  

4. ������ �+,)�� �:D #��,, H�JS #��,, E�b@�+� #��, � 

OG��� �)��!� D�� H�X�. ��C�Dw^�! 91@�h*��� )�AB�� 

91�� '�! ��� Qપ�� H�X� T }+! �!^ �:D #B H�JS)�� 

��*�$B '�! પ4S �+,)�� $�1 #$B. O�]#�� $�:Q��! R�)!��� 

��c��%R� #$�� H�X�. H� E��Ju�$D� પ����� �D���# 

O���)�� H��O Qપ! �� પ� �! ���#��, +��� H�X�.  
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1.2  ��/01� '�! 2�� 31� 4! ?  

O�]# ��� ��/�� )�AB ��c� #$Y 1� $RB 4!. Q H #�$�! �! 

પ����� Q�પ���� d1 ����D� )�%R�+�$ D�� 4!. �!�� ��)! 

��� ��� ��� ��Y 1̂  Q�! 4! �!�� ���! ��� [�� #$B 4! �!�� 

[>$� )!]�! 4! '�! ��� 'D,81� ��)�,� #$B 4! . �)�H81� 

'�oપ*�%$# ���� ��C�Dw)�� પ����� W�#�$S �P��$ #$���� 

�������# �)�� ��#��� #$B 4!. ��! )�AB ���!�2 ��#�D� 

પ%$h*� D01�, ��� ���+��! 'H)����, n :�� #$�� '�! પ4S 

�!�! F1G�$�� x�� HI$S 4!. ��]� �પ*�%$# ������ T 

�%&���! ������ O���! 4! � ��C�Dw^�� _��)�� �)H '�! 

d1 ���� ��O��G�  ��� �������^�! /��� �#B 4!. 

O�]#Bq�� ��������� 'D, 4! O�]#��� '81��, �)�� 

'��H '�! �)�� �%&� ��+�-�$S�! ��D�)#�� Qપ��. Q 

�#�$�� �������)�� O�]#�� )���P2���# ��#�� '�! 

'h��1h*�! L���)�� $�/� ������ �%&�� +�m����� HI$ 4!. 

પ����� Q�પ���� d1 ���� ��D! �O�G H�J��, 'D, #�e��, 

$*�� #$�� '�! O�W )���� ��D! ����- �D��પ� #$���� ��� 

9 :] 'h��1h*81� પ��� #$01� H�X�. 
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� ������ �%&�� N�$� O�]#��! ��� $S�! ��) O������ 

H�X� #B �! પ����� '��H [m��� �#B, પ����� [cF1#���! 

��#��� #$B, W�! #$��� ��/!, ���� f :4!, ��Y 1�! પ�$/��� 

��/! '�! પ����� '81����! ��]��� )�%R�� ��D! H�JS �#B. 

� O�]#� ��� �����$�)�� ��/!  4! ~��� �)�! ��+! 4! #B 

�)�! )Rc�f :�, )����)�� Q�! 4! )�AB ������ �%&��)�� 

O�]# #Bq� �D��! R�01� H�X�. 

� 2���� 'D, D�� 4! #��, #B ������ )�L�)D� પ����� 

d1 �����! �)H��. 

� OG�� O�]#��� ���D '�! ��$S%$# ��#�� OG� �#�$�� 

��#���� પRB�� �$� 4!. � )�AB પo�lA# QR�$,E����) 

�D� -$B# �#�$�� ��$S%$# �+�J� )]�� H�X�. ��*�$�: 

��G� : ��C�Dw^ 91@�h*��� #$S �#B ���  પ�muf1��#)�� 

��� ��� �# Qપ��)�� Q�!� 4!? =1H$����� #�X �# 

પ�muf1��#�� QG�$B H��O �P��$ #$�.  

� OG�� O�]#� �����D� ��/�� )�AB �cપ$ $RB 4! '�! 

��/���� �)�� G$��! 4!. Q O�O��! L���! $�/� -$B# 

O�]#�! ��/�� )�AB�� f :$�� �#� Qપ�� H�X�. 
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� O�]#� '81���� )�L�)D�, ��Y1 W�! #$��D�, ��� 

��-��� [પ��+D�, ��*�$��)�, #$��D� f :4પ$4, 

����G�, �� f :4�� �+!$B T�� �1-S�1-S પ.��D� ��/! 4! .   

� 'L���)�� ����G�� '�! પJ#�$ R��� H�X� TD� � 

O�]#�! $�*# ��+!,  �!^�! E��� $�/� �#B. 

� ��]��� }-$ '�! OR�$ O��! H`��� ��/���� �%&�� 

*��! 4!. H� Q O��! H`���� �O�G O�� $RB �� ��/���� 

�%&���� �+�� D�� 4!. ������ પ�muf1��#)�� #?1� �01� 

������Y 1 4! #B T81� ���� ��C�Dw ��]� OR�$D� ��"� 

#$S �#B ��� �|G �P��$ #$�. 

 

� 2��81� ��� :  

��/���� �%&��)�� E��� �# O�]# પ����� W�#�$S પ��! 

H ��)�,� #$B 4! . O�]#��! �� f :4���� '81)�� Qપ�� TD� 

�!^ ��]�)�� ��/���)�� Q��� O�O���� �O�G OR�$�� 

d1 ���� ��D! �D��પ� #$S �#B �!^�� [>$� �)�� )oh�# 

����)�� Qપ�� '�! પ����� '81��� #RB�� )�AB ��c��%R� 

#$�� H�X�. 
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f :4પ$4, ����G�, �� f :4��, ��- ����-, ���*�� '�! 

h*����� � :O H �#� Qપ�� H�X�. Q OG�� #���)�� O�]#� 

��]�#��� E��� $RB��� H�X�. ��]� N�$� ��� �#� [�� D�� 

H�X� #B TD� O�]#� �� f :4! , **�, #$B, )�� #$B, પ����� 

'81����! L���! �! '�! c��$B ��#;પ��^�! Qc)��� #$B #B 

પ4S ��� ��*�$��� $*�� #$B. Q H 2��81� ��� 4! '�! H� 

Q01� D�� �� O�]# 2���� ��# O�� �#B. (Q�� �# �)! 

��C�Dw�! Qપ� 4!? ��*�$�) 2�� પ�muf1��#�)�� �D� પ� 'q� 

H`��^ T)#B ��� પ����� '81���, x$ '�! �)�H�� ��#��� 

'81���, ��]� '�! ��]� OR�$�� f1��#����)�� ��G01� H�X� 

'�! �)�h�� $S�! ��. #��, O�- �!81� ��)�,� #$01� H�X�. Q 

�%&��)�� �� �� પ�muf1��# #B � �� 'L��પ# }��) �c� 4!. 

��.��.��-2005 � ����� ���)� #$B 4! #B ����� 

��*!�� %-�����! � $S�! ��*� #$��)�� Q�! #B O�]#�! 2���� 

�)����� y��� Q�� �#B. �A�! #B �# ������ ����D� 

��"� #$B� 2�� O�W ������ ����)�� [પ��+� O�� �#B '�! 

���#�� Q ����� ��*!�� 2��81� H�J�� #$��81� #��, #$��81� 

4! . 
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��]� #��� =1H$����� ���� -$�)��� O�]#��! �� 

f :4�� )�AB ��c��%R� #$�� H�X� '�! � ���� H��O O�]#� 

�# O�W ��D! **�, #$S, f1��#���)��D� ��%Rc� ��G�, #�X 

��l��� ��D! **�, #$S, પ����� '81����! #�)! �+�JS W�! 

��G�� ��c� #$B �!�� �#� O�]#��! Qપ�� H�X�. ���� 

��O��G� #�Xપ� ������Y 1�� $�:Q� #$��� પRB��� O�]# પ��! 

� ������Y 1 ��O��G�  #�X f :�, '81�� R�! #B �%R �! ��*�$01� 

H�X� '�! H� #�X f :�, '81�� R�� �� �!�� QG�$ �v 

�+,/�J �%&���! ��H�� H�X�. ���� ���� -$�)��� O�]#��! 

L���D� ����]���� '�! પ����� ��� $�1 #$���� AB� પ�J�� 

H�X�. �+,/�J�� }-$ O�]#�� jH2��� �G�$�� )�AB O�]# 

�)� ��� $�: #$�� $RB0 1� H�X� '�! � ����� H��O )�AB��� 

HI$S ����G�� (f1��#�, ��l���, #�X �D], website �+!$B) 

O�]#��! ��"� O������ H�X� '�! � ����G��� )--D� 

O�]# W�! H ���� H��� ��G! � �#�$�� �%&�� +�m��� 

H�X�. Q) #$��D� O�]# 2���� ��# O��!. O�]#�! પ��! 

)!]�!� 2���! E��R�$)�� O��� xA�� ��D! H�J���� �# 

Qપ�� H�X�.  
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O�W �����)�� )!]�!� 2�� ����)�� ��� #�))�� Q��! 

'�! ����)�� )!]�!� 2�� O�W ����)�� ��� [પ��+� O��! �! 

O�]#�! ���#B #RB0 1� H�X�. T) #B +h�� '�! ��2���� #BA��# 

પ�%$����# ��-� ���� ���# ��1 ��$S $S�! �)W�� �#B. -�.�. 

'f :���# �A�! T f :�, �D� �!. ����)�� ��/!�� #BA��# ��-� �!�! 

'q� ������� પ�%$����# ��-� �)H��)�� [પ��+� D�!. Q 

[પ$���, ������ �+,)�� ��C�Dw^�! E�b@�+� $S�!, H�JS)�� #B 

�9 :R)�� #�) #$���� '�! 'h�E�@� D���� T �# )]! 4! ��� 

��G! O�#S�� ������� ����#��, -$�)��� પ� O�]#��� 

�R��h+�� �G�!.  

“=1H$����� #�X �# પ�muf1��#�� '(��� #$S�! �|G� #B 

�!)�� O�W #�� ������ #�� #�� પ�%$����# ��-� Q�! 4!.” 
 

1.3 '(���&)��� �!7�, ����81� ��$ '�! 9 :;���#�   

�1-� �1-� ������� '(���&) '�! T �! ����81� ���� 

#B�� $S�!, '�! �!�� 9 :;���#��� ��� #$��)�� Q�!� 4!. 'R� 

Qપ�! �@� ���� (=1H$���) ������ '�! �! પ� ��D�)# '�! 

[�* ��D�)# #��� ���� ���� #B�� $S�! #$01� H�X� �!�� 

��� #$S31�. 
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#�X પ� ���� � +����� 4! '�! �!D� ��� ��#��� D�� 

$RB 4! . H)����� ��D! ���� પ� #-) �)���! 4! '�! 'q� 

������ #BA��# ��-��! પ�����)�� �)��� �! 4! . Q [પ$���, 

�)��� ��D! ��#��� $RB�� ���� પ����� #BA��# ��-��! ��� 

��� 'D� ��D! ���H�� $RB 4!.  

����81� ���� E�b@��! પ���81� H+� ����81� '�! પ����� 

Q�પ���� H+��! �)H��81� ��)��, f :�1�  પJB 4! .  

���� ������ Qપ�� dZ �lA/�)H�! ��#�$ #$�� )�AB 

������ '(���&)�! Q-�, O����� )�AB #BA��# પ����� 

)�પ-�J��� ��*�$ #$��)�� Q�!� 4! T�! Qપ�! Q+]��� 

�#$��)�� H�X31�.  

 

��D�)# #��� ���� ���� : 

(1) ��D�)# #���, /�� #$S�! G�$� 1 D� 3 )��  O�]# 

��1)�� ��1 O���Y 1� D��, **�,)�� '�! 'q� �0 Z�>^)�� 

��+ �!Y 1� D�� �! HI$S 4!.  

(2) O�]# પ����� ������� h��પ h*�� ��]�)�� Q���! ��/! �! 

'પ!h�� 4!. T�� N�$� �! ���*��� '�! �/��� ��/! 4!. 
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(3) ��]�)�� G�$� 1 )�� -�/� D�� c��$B પ� O�]# પ����� 

)�Y Z���� W�Y1� H R�� 4!. Q ����)�� પ��! ����]S�! 

�)_ �#B 4! '�! O����! �)W�� �#B 4!. O�]#�� Q 

�)���! ��1 �! ��1 ��#��� #$�� H01� H�X�.  

(4) ��D�)# #��� , /�� #$S�! G�$� 1-2 -$�)��� O�]# 

પ����� ������ OG�� 9 :]��$ '�! ��$ ��2�^ 

()�7�^)D� પ%$h*� O�! 4!. ��]� ������� �IQ���� 

G�$��)�� H O�]# Q ��/� W� �� ���l�)�� 'q� 

����� ��/��)�� પ� ��! �$]�� $RB 4! .  

(5) O�]#��! ���, #D�, ��*�, �!/��� )R��$� )�AB )�7 

પ�muf1��# પ$ QG�$ � $�/�� H�X�. Q [પ$��� '�!# 

�#$�� ����G ��)�� T�� #B h*7�, ����,^, +��� , 

H�J#��� �+!$B�� OR�]� �)��)�� [પ��+ #$�� H�X�.  

 NCF 2005 �� ���)� 91HO ��D�)# ��$B ����)� IપD� 

#�X પ$S�� R��� H�X� �%R '�! #�X પ� G�$�)�� ��C�Dw�! 

��પ�� #$�� �R�. 

[�* ��D�)# #��� ���� ����  
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[�* ��D�)# #��� ��C�Dw81� 91y� #��,  

(1) ���*��! �)H��81� '�! �/��! �)W���81� R�� 4!. પ������ 

પ�muf1��# [પ$��� 'q� ��)�� ���*��! ��C�Dw T �! 

��)�� ���! પ����� 'h���� '�! ������ Qપ! �! HI$S 

4!. 

(2) Q #��� O�]# )�q� ����)�� �c���� #$S �#B � 

'પ!h�� 4! પ$�Y 1 H� #�X O�]#�! 'h�E�@� D��)�� )�q� 

���� '�$�G# O��� R�� �� �!�! પ����� ����)�� 

'h�E�b@��� �A Qપ�� H�X�.  

(3) Q #��� O�]# �����! ��� )�]/� ��D! ��/! 4! . �A�!  

E��#$� પ$ '�! ���)� પ$ Q #��� L��� Qપ��)�� 

Q�! 4!.  

(4) O�]#��! Q #��� ����7 �!/��� ��$���$ �# Qપ�� 

H�X�.  

(5) O�]#��� �!h/� 'h�E�b@��! ���#B O$�O$ *#���� 

H�X� TD� ���#�! y��� Q�! #B #�� ��C�Dw�� �b@� 

'�! )��,-� #X #X 4!.  
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O�]#�81� 9 :;���#� ��� D�� �! O�]# '�! ���#�! ��1 

[પ��+� 4!. �!D� �પ*�%$# પ$S��^ #$��� �+,/�J)�� 

'L���-'L��પ� �%&���� ��+Iપ! DY 1� 9 :;���#� ��1 )Rc�81� 

4! .  

������ '(���&)�� ��)�jH# પ%$��,� ������� 

[પ#$��� Iપ)�� ���+ #$�� H�X�. TD� �+,, h��+, W��, G), 

'�! �!7 QG�%$� )��!- ^4� Dv �#B. Qપ�! પ�muf1��#��� 

[પ��+ �)������ ��� �v Q����� �# )�L�)�� Iપ)�� 

#$�� પJ�!. 

-B�)�� �# �P#�;પ# પ�muf1��# �!/��! પ� ��c��%R� #$01� 

પJ�!, T $�l�S� '(���&))�� -��,�!� )�+,-�,# ��.��� 91HO 

$*��)�� Q�!. Q પ�muf1��#� N�$� ��C�Dw પ����� Q�પ���� 

H+���� [-�R$�� N�$� ��1 �$]��D� ���� ��/� �#B.   

(Q ���)� ��-�  Qપ81� 31� )��01� 4! ? #B)?) 

9 :;���#� : 

 O�]#��� #�Xપ� ������ �-�,�)�� Q#�� ��D! �!�� 

��/�� �c�! 'h�+), �1h*^ �!)H ����7 $S�! ��/� �#���� 

�)��81� Q#�� R�01� H�X�. 
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 Q#�� N�$�  ���#�! પ����� O�]#�� O�O�)�� W�#�$S 

)]�! #B �! �7 -$�)��� 31� ��y��? #�� �!7)�� �!�! F1G�$��� 

HI$ 4! ? )����)�� Q�! 4! #B Q#�� ������ 91r#B�� d:$ 

#$�� #�))�� Q�01� H�X�. �!%J�+ '�! �પ�� O�]#�� 

[પb�D��)�� D��� H�X� TD� O�]#�! /O$ પJB #B �!�� H��O 

/�A� 4! #B ��*� ? '�! 31� #�)? O�]#�! �!�� [>$� ���! 

f :4��D� ���#�! /O$ પJB #B O�]#B Q [>$ �� )�AB Q"�� 4!? 

QD� ���# O�]#B �/!�� [>$D� Q+] HX �#B. 

 Q#��)�� �����!7�� F :*�� [પ$��� O�]#81� ������, 

$)� +)��� ��`���, ��)�jH# #o�;�� �D� #�� '�! ��;પ�� 

��`����� પ� �)��!� D�� H�X�. 

 ��� '�! ��,��RS 9 :;���#� H 9 :;���#��� �#)�7 �!lm 

પ.�� 4! �!�� પ$ L��� Qપ01� HI$S 4!. 

પ$S�� પ.��)�� )�A� �)��)�� F1G�$� #$���� ���)� 

��.��.��-2005)�� #$��)�� Q�� 4!. Q )�AB ���!� પ+��� 

�!���� HI%$��� H��� 4!. T) #B ��પ781� f :�, ��Iપ! 

પ%$��,� #B T)�� �#,�b@� '�! $*��c)# �)��^�! O�]#�� 

Q#���� QG�$ O���� �#��, �%R #B +�/�પs��!. 
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��.��.��.-2005)�� ���)� #$��)�� Q�� 4! #B ¡�%$# 

9 :;���#��! )Rc� Qપ� પ$S���! �+,/�J�� +�����G ��D! 

H�J���� HI$ 4!. QT પ�� '�! ��પ�� T�� પ$S���� �*h�� 

પ.�� d:$ #$S ��� [પ��� ��G��)�� Q�! #B T O�]#��! '�+ 

'�+ ��$�� [પ���G^�� ��#;પ �!��)�� �!%$� #$S �#B. 
 

1.4 =1��>�?1@� ���� )�AB ��C��� �D� �+,81� �����$�  

NCF MUUV )�� ��Y 1� 91���� }-$ =1��>�?1@� ���� )�AB 

��C��� '�! �+,81� �����$� #B0 1� R�01� H�X� �! �����$D� 

Qપ��)�� Q�!� 4!. Qપ�! �)��D� ���� ���� ��O��G�  

O�O���! H��� ��c� #$S31�.  

��]�81� �o��# �����$� #B01� R�01� H�X� � ���� 

H��O)�� )�A���+��� O�]#� +�����, )P7�f :�, '�! _��� 

�����$� X�4! 4!. �!^ પ31 પ�� ��D!, ��1)�� ��1 �1;�� 

H`��)��, ¢� 4�J, 0 Z�� ��D! �����f :�, �����$�)�� પ������ 

$)#J�� ��D! $)��81� પ��- #$B 4!. \1-$�� �#�� �JB �+��! 

�#���� #$S �#�� '�! O�]#� N�$� O���!�� #��\Z�� N�$� 

�!)�� �+� '�! ��C������ 'q� �D]��! F1��h�� #$S �#�� 
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TD� O�]#� '�! �!)�� �����! /��$S D�� #B �!)�� #�)81� 

�q)�� Dv $£1� 4! . Q #��\Z�� ��� H`��� 9 :#�� #B �+���� 

H�X� T ~��� �c�!# O�]# 'J#S �#B '�! �RH��f :�,# �!�! 

H�X �#B. Q #��\Z���! �� R�� �� -$ )%R�! O-��� H�X�. 

�+�81� ��\Z��# �����$� �01� O���� �#�� #B T)�� O�]#� 

���� �9 :R)�� #B )�A� �Y1,])�� O!�� ����, ����]S �#B, �/��81� 

�/� �#B, �#m� O!���! ���*� �#B, '�! TV H�X �#B #B $B%J�� 

���$� ����]S �#B. ��C��� '�! �+��� [પ��+ ��1)�� ��1 

�� ������ ����G� �$S#B H D�� H�X�. Q )�AB #BA��# 

H`��� �+��� -S��� ¤ ¢A F1G� #�]�  $�+D� $�+��)�� Q�! 

TD� O�]#� �!�� [પ��+ h*7 -�$�� )�AB #$S �#B. #BA��# 

H`��� '91# *�a� ��-� ���#B �/�� H�X�, T�� QG�$B 

��C�Dw^� ��1 �����$D� #31# �/��81� R�� #B **�, #$���� 

R��. Q�� ��-� ���� }�$��! O-���� $RB�� H�X�. (Qપ�� 

��]�81� �����$� [પ$ -��,�!� ���)� 91HO O�! �! )�AB8 1� 

�)��1�  Q��H� O����) 
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�+,81� �����$� �01� R�� #B T)�� O�]# પ����! F1$h�� 

)��! ~��� ���! #�X �D�� � R��, ~��� �)������ QG�$B �! 

પ���81� #�) #$S �#B, ~��� �o�! �)�� �D�� ��"� D?1� R��, 

��C�Dw �1;�� )�! ��� f :4S �#B, ~��� O�]#��! �01� ��+! #B 

�!^ ������ �%&���� )Rc��� ��+ 4!. ~��� ���#� O�]#��! 

**�, )�AB ��c��%R� #$�� R�� '�! �#O�W ��D! ���D 

¡�$%&�� #$�� R��. Q01� D��D� �+, ��$� #B [-���� �%R 

$RB. 

��]��� -$B# #��,&) �aS #$�� �/�! ���# O�]# ��D! 

��� #$B. �!)81� f 1$Y 1� L��� $�/! '�! -$B# O�]#�! �+,�� 

�0 Z�>)�� ��+ �!���� )�#� )]! '�! �!D� ��]��� #��, ��H�� 

O����� �/�! ���#B � ���81� f1$Y 1� L��� $�/01� H�X� #B 

OG��! �)�� ��$B �R��+� D���� f :$�� �# )]! . 

#�X ���� ��/��� �/�! ����^�! #B O�W ��#��! 

����G� E�b@� ( �H2) �$S#B O����� �#�� '�! � $S�! �!)�� 

પ� 2�� '�! '81���� ��� �v �#�� -�.�. +�)�� #�X 

�JS��! ����, #RB��, +�� +��� )�AB O����� �#��. �D���# 

)!#B��#�! O����� ��7��� ���!�� **�, O�]#� ��D! #$��� 
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�#��. �� #�X /!�:��! ��]�)�� O����� /!���� પ�#� '�! �!�� 

E���D�પ� ���!�� **�, O�]#� ��D! #$��� �#��. ���� '�! 

�)�H ��D! ��]��� ��O�G� )H¥1� O����� ���� ���# )�J], 

n :�f :�, ��C�Dw )�J] �+!$B O���� �#��, ��]��� -$B# 

#��,&))�� �)�H�! Q)��7� #$S �#��  '�! ��]��� #��,�! 

�)�H F1G� પR|*�JS �#��. 

��]�)�� �9 Z. f1��#��� R�01� H�X�. f1��#��� F :h* '�! 

'q� E���D� ��� �#�$B R��� H�X� #B O�]#� Qc)���,$��D� 

f1��#����� [પ��+ #$S �#B. f1��#���)�� internet પ$D� 

����G�� ��"� #$���� F1��G� R��� H�X�. �"��R)�� � ��� 

f1��#����� [પ��+ )�AB�� R��� H�X�.f1��#���)�� O!����� 

f :$�� F1��G� R��� H�X� '�! f1��#��� /�J ��`� R�� [W� 

��]� R��� H�X�. 

�# ����G� �$S#B �D���# ��$ પ$ �*��� ��]� #B�!qJ$�� 

'�! �)� ��$���� ���)� #$��)�� Q�� 4!. TD� ��T@A 

�!)H ��\Z��# '�! ����\Z��# ��$��� T��� �D]� )�AB ¦)� T�� 

W� W��� �0 Z�> )�AB �1-� �1-� �)� ��G�,%$� #$���� 

'�#��  Qપ� �#��. 
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(H� ��]� �)�પ7# #B ��]� �)�)�� Qપ W�! �B$��$ #$S 

�#�� R�� �� ���� ����)�� Qપ��! ��� ��� )-- )]S $RB 

�!�� �|G �P��$ #$�) 

$�H�� ^4�)�� ^4� 45 �)��A�� �)� %-�� -$�)��� 

D�!�� #�)�� �)��� )�AB $�/�� H�X�. O�]#��� �|G 

O�����)��, Q+�� %-���� �P��$S )�AB T��� #�)� )�AB 

�G�$��� �)� )]�� H�X�. -$ 'm��%J�! ^4� )�� ^4� 3 

#��# ������ #��,�� �પ���� )�AB R��� H�X�. )%R��)�� 

^4�)�� ^4� � %-��  )���# #�)�� �)��� '�! O�]#� '�! 

O�W �9 :R�! W��� )�AB '�! ���� ��O��G�  �0 Z�> )�AB R��� 

H�X�. 
 

1.5 E����D�+� F1G�$���� HI%$���  ? 

(���� ���� ��O��G�  #�� E����D�+� F1G�$���� HI$ 

4! �! ��-�  R�! પ4S�� �#$�)�� ��+���$ **�, #$��)�� 

Q�� 4!.) 
 



27 

 

�|G: ��*! Qપ!� link પ$ H�� )�AB Qપ! �D) Q J�§1)!qA �! 

�)�$� #��"?1A$ #B )�O�X�)�� J�[���J #$01� પJ�!. 

 

� $�l�S� '(���&) �� Iપ$B/� – MUUV�� =1H$��� �#�  

)!]��� )�AB��  link 

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_20

05_Gujarati_22022017.pdf 

 

� $�l�S� '(���&) �� Iપ$B/� – MUUV�� }�!_ �#�  
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�કરણ – 1 

NCF 2005 અને ગિણત િવષય 

1. NCF – 2005  (રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા – 2005) 

(�મશઃ) 

1.2 NCF 2005 ની મુખ્ય બાબતો  : NCF મા ંબાળક શુ ંછ ેઅને તેન ેકઈ રીતે િશક્ષણ આપવુ ં

�ઈએ અને તેનુ ંમલૂ્યાંકન કઈ રીતે કરવું �ઈએ ત ેમાટનેી કેટલીક ભલામણો કરેલ છ.ે 

• �ત્યેક બાળક મહત્વનું છ.ે બાળકને િવચાર તથા કાયર્ કરવાની આઝાદી મળ.ે 

• �ત્યેક બાળકનુ ંપોતાનુ ંસ્તર હોય છ ેઅન ે�ત્યેક બાળકની શીખવાની પોતાની ગિત હોય છ.ે 

• બાળક પોતાના જ્ઞાનનું િનમાર્ણ �ત ેકરે છ ેઅને તનેે વ્યક્ત કરે છ.ે 

• શાળામાં બાળકેન્�ી િશક્ષણ હોવુ ં �ઇએ. જ્ઞાનને શાળા બહારના વાતાવરણ સાથ ે�ડવું �ઇએ. 

િશક્ષણન ેદિૈનક �વિૃત્તઓ સાથે �ડવુ ં�ઇએ. 

• બાળકની સ��ય ભાગીદારી હોય અન ેતનેા વ્યિક્તત્વનો સ્વીકાર થાય. 

• માત્ર પા�પુસ્તક આધા�રત ન�હ પણ તેની આગળ જઈ શકે તવેી તક આપે તેવો અભ્યાસ�મ 

હોવો �ઇએ. આથી, િવષયો વચ્ચ ે સંકલન સ્થાિપત કરવું કે જથેી િવ�ાથ� સમ� જ્ઞાનનો આનંદ 

મેળવી શકે. 

• ગોખણપ�ીને �ોત્સાહન આપતી પરીક્ષાઓનો ત્યાગ કરવો �ઇએ. પરીક્ષા પ�િતન ેવધારે લચીલી 

બનાવવી �ઇએ. 

1.3 NCF 2005 અને ગિણત પોઝીશન પેપર : 

એન.સી.એફ. 2005 ના દસ્તાવેજમાં િવિવધ િવષયોના િશક્ષણ માટે ભલામણો અને અપેક્ષાઓ રજૂ 

કરવામાં આવેલ છ.ે ગિણત િવષય સંદભ� પણ કેટલીક બાબતો ઉદાહરણ સાથે રજૂ કરવામાં આવેલ છ,ે 

જનેી રજૂઆત નીચે મુ�ાસર કરવામાં આવેલ છ;ે   
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• બાળક ગિણતથી ડરવાને બદલે તેનો આનદં મેળવ.ે 

• ગિણત એટલે ફક્ત યાંિત્રક ���યા તથા સૂત્રો નથી તેનાથી િવશષે છ.ે 

• બાળકન ેગિણતનો એવો અનુભવ મળ ે કે જથેી ત ેગિણતની વાતો કરે, ચચાર્ કરે અને તનેી સાથ ે

કામ કરી શકે. 

• પોતે ��ો ઉઠાવી તનેો ઉકેલ મેળવી શકે 

• બાળકો અમતૂર્નો �યોગ;  સબંધોને સમજવા , સંરચના સમજવા , િવવચેન કરવા તમેજ કથનોની 

સત્યતા અથવા અસત્યતા િવશે તકર્ કરવા માટ ેકરી શકે. તેમજ �તે િનણર્ય કરી શકે. 

• ગિણતના િવિવધ કૌશલ્યો કેળવી શકે જમેકે ગણન, માપન, તકર્, પૂવર્ �ાથિમક કક્ષાએ ગિણતનુ ંબધુ ં

િશક્ષણ રમત �ારા થાય. 

• ગિણતને રોજબરોજના �વન સાથે સાંકળી શકે. 

• બાળકો ડયાર્ વગર, રમતો ઉખાણાં તથા વાતાર્ઓ �ારા ગિણત શીખે. 

• માત્ર અંકગિણત ન�હ પરંતુ માપ, આંકડાની સમજ, આકાર પેટનર્ની સમજ આપવી. 

• િનદશર્ન અન ેઅસરકારક રજૂઆત �ારા ગિણત શીખવવુ ં

• ગિણતના િવષયન ેઅભ્યાસના અન્ય િવષય સાથે �ડાણ કરવું. 

1.4  ગિણત  પોઝીશન પેપર :  ગિણત પોઝીશન પપેર �ોફેસર આર. રામાનજુનની અધ્યક્ષતામા ં તયૈાર 

કરવામાં આવેલ હતું. ગિણત પોઝીશન પેપર એ NCF 2005 ની ભલામણો ને આધા�રત છ,ે તેમાં ગિણતનુ ં

લ�ય, તનેા િવશેનો દૃિ�કોણ , ગિણત શીખવવામાં પડતી મુશ્કેલીઓની ચચાર્ કરવામાં આવેલ છ.ે 

1.4.1  ગિણત િશક્ષણનંુ લ�ય : 

• બાળકની િવચારશિક્તનુ ંગાિણતીકરણ (mathematization of thinking) કરવું. 

• સામાિજક અન ેઆિથર્ક િવકાસમાં ફાળો આપી શકે તેવા નાગ�રક તયૈાર કરવા 

• ગિણત િશક્ષણ �ારા બાળકના આંત�રક સંશાધનોનો િવકાસ કરવો. 
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• શીખવવામાં આવેલંુ ગિણત બાળકન ેવાસ્તિવક �વનમાં ઉપયોગી બને. 

• ગિણત િશક્ષણ �ારા બાળકો તેમની સામ ેઆવેલ પડકારોનો સામનો કરી શકે  

1.4.2  ગિણત િવષયનો દૃિ�કોણ : 

• બાળકો ગિણતનો આનંદ માનતા શીખે. 

• બાળકો મહત્વપૂણર્ ગિણત શીખે છ.ે 

• ગિણત બાળકના �વનનો ભાગ બન.ે 

• બાળકો સામે આવતી સમસ્યાઓ હલ કરી શકે. 

• બાળકો ગિણતની મૂળભૂત રચનાને સમજ.ે 

1.4.3  ગિણત શીખવવાના પડકારો: 

• મોટા ભાગના બાળકોન ેગિણત િવષયમાં અસફળતાનો ડર છ.ે 

• ગિણતનો અભ્યાસ�મ તમામ �કારના બાળકોન ે( બિુ� આંક �માણે) િનરાશ કરે છ.ે 

• મૂલ્યાંકનની અયોગ્ય પ�િત બાળકોન ેયાિંત્રક પ�િત તરફ દોરી �ય છ.ે 

• ગિણત ભણાવી શકે તવેા તાલીમી િશક્ષકોની અછત. 

• ભણાવવાની અયોગ્ય પ�િત  

• બાળકોની અિનયિમતતા 

ઉપરોક્ત બાબતોને આપણે હવે િવડીયોમાં િનહાળીશુ.ં 

લેખનકાયર્ -  

- ડૉ. સજંય કે. શાહ, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, વડોદરા  

- ડૉ. િવભૂિત �. �ષી, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ (�ામ્ય)  
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�કરણ – 1 

NCF 2005 અને ગિણત િવષય 

 

1. NCF – 2005  (રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા – 2005) 

1.0  �સ્તાવના :  ભારતના સ્વતંત્રતા પછીના િશક્ષણના ઈિતહાસમાં ગુણવત્તા સંદભ� િવિવધ 

�યાસો થયા, આ પૈકી રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખાનો દસ્તાવજે આગવુ ંમહત્વ ધરાવે છ.ે 1976 સુધી દરેક 

રાજ્યને તેમની રીત ેશાળા િશક્ષણ માટ ે છૂટ આપવામા ંઆવી હતી. સૌ �થમ વખત 1975 મા ં 1968ની 

િશક્ષણ નીિતના આધારે રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા તૈયાર કરવામા ં આવી હતી. ત્યારબાદ 1986 મા ં

રા� ર્ીય િશક્ષણ નીિત (National Education Policy) તૈયાર કરવામાં આવી, આ િશક્ષણ નીિતને ધ્યાનમા ં

રાખી 1988માં રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી. જનેી વષર્ 2000માં સમીક્ષા કરવામા ં

આવી અન ે વષર્ 2005માં રા� ર્ીય શૈક્ષિણક સંશોધન અને તાલીમ પ�રષદ (NCERT) નવી �દલ્હી �ારા 

રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખાનું િનમાર્ણ કરવામાં આવ્યું.  

1.1 NCF 2005 શુ ંછ?ે  

NCF 2005 એ �ો. ડૉ. યશપાલ�ની અધ્યક્ષતામા ં િવશેષ સભ્યોની મદદથી તયૈાર કરવામા ં આવેલ 

દસ્તાવજે છ.ે આ દસ્તાવેજ તૈયાર કરવા માટ ે િવિવધ િશક્ષણ નીિતઓનો આધાર લેવામાં આવેલ છ,ે જનેી 

સંિક્ષ� િવગત નીચે દશાર્વેલ છ;ે 

- િશક્ષણ નીિત-1968 નો આધાર લઇ રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા (NCF) 1975 તૈયાર કરવામાં આવી. 

- િશક્ષણ નીિત-1986 નો આધાર લઇ રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા (NCF) 1988 અન ેNCF 2000ની 

સમીક્ષાના આધારે NCF 2005 દસ્તાવજે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છ.ે 

- 1993 ના ‘ભાર િવનાનું ભણતર’ અહેવાલના આધારે NCF 2005 દસ્તાવેજ તૈયાર થયેલ છ.ે 
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- NCF 2005 એ રાજ્યો માટ ેઅભ્યાસ�મ અને પા��મ તૈયાર કરવા માટનેી માગર્દિશર્કા છ.ે 

- ડૉ. યશપાલ�ની અધ્યક્ષતામાં રા� ર્કક્ષાનુ ંએક �ુપ અન ેિવિવધ િવષયો આધા�રત 21 ફોકસ �ુપ �ારા 

NCF 2005 નો દસ્તાવજે તયૈાર થયેલ છ.ે આ તમામ 21 ફોકસ �ુપ નીચે �માણે છ;ે 

1. Aims of Education 

2. Systematic Reforms for Curriculum Change 

3. Teaching of Indian Languages 

4. Teaching of English 

5. Teaching of Mathematics 

6. Teaching of Science 

7. Teaching of Social Sciences 

8. Habitat and Learning 

9. Art, Music, Dance and Theatre 

10. Heritage Crafts 

11. Work and Education 

12. Health and Physical Education 

13. Early Childhood Education 

14. Problems of SC & ST Children 

15. Gender Issued in Education 

16. Educational Technology 

17. Education of Groups with Special Needs 

18. Education for Peace 

19. Curriculum, Syllabus and Textbooks 

20. Teacher Education of Curriculum Renewal 

21. Examination Reforms 

- NCF દસ્તાવજેમા ંકુલ પાંચ �કરણો છ ે

1. Perspective (પ�ર�ે�ય) 
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2. Learning and Knowledge (શીખવુ ં(અધ્યયન) અન ેજ્ઞાન) 

3. Curricular Areas, School Stages and Assessment (અભ્યાસ�મના કે્ષત્રો, િશક્ષણનું સ્તર 

અન ેમલૂ્યાંકન) 

4. School and Classroom Environment (શાળા અન ેવગર્ખંડનું વાતાવરણ) 

5. Systemic Reforms (વ્યવસ્થાગત સુધારણા) 

NCF 2005માં ક્યા શૈક્ષિણક ઉ�શે �ા� કરવાના છ?ે તને ે�ા� કરવા ક્યા શૈક્ષિણક અનુભવો આપવા 

પડશ?ે આ શૈક્ષિણક અનભુવોનો કઈ રીત ેઅમલીકરણ કરવો? અન ેઆ ઉ�શેો ખરેખર પૂરા થયા છ ેકે કેમ 

તેની ચકાસણી કરવાની બાબતોનો સમાવશે કરેલ છ.ે NCF 2005 ના પાચં �કરણોમાં કઈ કઈ બાબતનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છ ેતેની િવગત નીચે જણાવેલ છ;ે 

�કરણ -1 : �થમ �કરણમાં ચાર માગર્દશર્ક િસ�ાતંો આપવામા ંઆવલે છ;ે 

1. જ્ઞાનને શાળાના બહારના �વન સાથ ે�ડવંુ. 

2. સુિનિ�ત કરવંુ કે િશક્ષક ગોખણપ�ી આધા�રત િશક્ષણનો ત્યાગ કરે. 

3. અભ્યાસ�મને એવી રીતે સમૃ� કરવો કે જ ેપા�પુસ્તકથી વધારે આગળ જઈ શકે. 

4. પરીક્ષાને વધારે લચીલી બનાવવી અને પરીક્ષાને વગર્ની �વૃિત્તઓ સાથ ે�ડવી. 

બધા બાળકોન ેશિક્તનો પ�રચય કરાવી શીખવાનો િવ�ાસ જગાડ,ે અસમાનતાઓને કારણે િશક્ષણમા ં

આવેલ �િતકૂળતા દૂર કરી જ્ઞાન, આત્મસમ્માન અને નૈિતકતાનો િવકાસ, બાળકોમા ં રચનાત્મકતાનો 

િવકાસ, શાળાઓને વધારે સ્વાય�ત્તા, બાળકોની પયાર્વરણ સંરક્ષણ �િત સંવેદનશીલતા જવેી બાબતો 

માટ ે �ગૃત કરવામાં આવલે છ.ે િશક્ષણની ગુણવત્તા, શાળાના બધા વગ�માં ગુણવત્તાની ચચાર્ અન ે

િશક્ષણના સામાિજક સંદભર્ અન્વયે ચચાર્ કરવામા ંઆવલે છ.ે ઉપરાંત, િશક્ષણના લ�યની વાત કરવામા ં
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આવેલ છ,ે જમેાં સમાનતા, ન્યાય, સ્વતંત્રતા, પરોપકાર, ધમર્િનરપેક્ષતા, માનવીય ગ�રમા તેમજ અન્ય 

�િત આદર જવેા મલૂ્યો, �િતબધ્ધતા જવેા ઉદેશો િનમાર્ણ કરવા પર ભાર મકૂવામાં આવેલ છ.ે 

�કરણ-2 : બી�  �કરણમાં શીખવું અન ેજ્ઞાન િવષ ેચચાર્ કરવામાં આવેલ છ.ે 

શીખવંુ : બાળક શીખવા સતત �યત્ન કરતો રહે છ.ે  આ જ કારણે ત ેપોતાની આસપાસની દુિનયાથી 

મા�હતગાર થાય છ.ે તેની સામે સતત નવી નવી વસ્તુઓ આવે છ,ે તેના િવશ ે��ો ઉભા કરે છ ેતનેા 

ઉત્તરો મળેવ ેછ ેઅન ેનવા અથર્નું િનમાર્ણ કરે છ.ે સમાજનુ ંઅનૌપચા�રક િશક્ષણ િવ�ાથ�મા ંપોતાની 

�ણકારી તૈયાર કરવાની સ્વાભાિવક ક્ષમતા િવકિસત કરે છ.ે એન ેમાટ ેિવશેષજ્ઞ લોકોથી પ�રિચત થવું, 

નવા �સંગો ને અજમાવવા, ભૂલો કરવી અને પછી તેન ેસુધારવી ઘણી જરૂરી છ.ે શાળા ઔપચા�રક 

િશક્ષણની જ ે���યાન ેસંભિવત બનાવ ેછ ેએ િવ�ાથ�ઓના �વનમાં સમજ અન ેદુિનયા સબિંધત નવી 

સંભાવનાઓન ેખોલી શકે છ.ે 

બાળકેન્�ી િશક્ષણશા�નો અથર્ છ ે બાળકોના અનુભવ, એમનો અવાજ અને એમની સ��ય 

ભાગીદારીન ે �ાથિમકતા આપવી. આ �કારના િશક્ષણશા�મા ં બાળકના મનોવજૈ્ઞાિનક િવકાસ અન ે

અિભરુિચન ેધ્યાનમાં રાખી િશક્ષણની ���યા ગોઠવવાની જરૂર છ.ે પોતાની આસપાસની દિુનયા સાથે 

સબંધ �ડવો, અથર્ કાઢવો, રચના કરવી અને બી� માણસો સાથે સંવાદ સ્થાિપત કરવાની એની મૂળ 

અિભરુિચનુ ંપોષણ કરવું �ઈએ. 

 િશક્ષણની ���યા �ારા બાળકોને એવી રીતે સક્ષમ બનાવવા �ઈએ કે ત ે પોતાનો અવાજ 

શોધી શકે, પોતાની ઉત્સુકતાને િવકિસત કરે, �તે કરતા શીખે, સવાલ પૂછ,ે વસ્તનુ ેપારખતાં 

શીખે અને પોતાના અનુભવોને શાળાની મા�હતી સાથે �ડી શકે.  

 બાળકો એવા વાતાવારણમાં શીખે છ,ે જ્યાં એમન ેમહત્વપૂણર્ માનવામાં આવે છ.ે 

 બધા ંબાળકો સ્વભાવથી શીખવા માટ ેતત્પર રહે છ ેઅન ેશીખવાની ક્ષમતા ધરાવ ેછ.ે 
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 બાળકો જુદી જુદી પ�િતથી શીખે છ.ે અનભુવના માધ્યમથી, �ત ે કરવાથી, નવા �યોગો 

કરવાથી, િવચાર િવમશર્ કરવાથી, પછૂપરછ, સંશોધન, �� પૂછવા વગેરેથી.  

 ભણતરની એક યોગ્ય ગિત હોવી �ઈએ જથેી િવ�ાથ� સંકલ્પનાન ે સમ� શકે અન ે

આત્મસાત કરી શકે. 

 ભણતરમા ંિવિવધતા અન ેપડકાર હોવા �ઈએ જથેી એ બાળકન ેરોચક લાગે તેઓને વ્યસ્ત 

રાખી શકે. 

 શાળાની અંદર અન ેબહાર બંન ેજગ્યાએ શીખવાની ���યા ચાલે છ.ે � આ બનં ેજગ્યાનો 

સબંધ બની રહે તો શીખવાની ���યાની �ગિત થાય છ.ે  

જ્ઞાન િનમાર્ણ : શીખવાની ���યામા ં વ્યસ્ત એક બાળક પોતાની �ણકારી પોતે જ િનમાર્ણ કરે છ.ે 

બાળકોન ે�� પછૂવાની અનમુિત આપવી, જથેી તેઓ શાળામાં શીખવવામાં આવતી બાબતોનો સબધં 

બહારની દિુનયા સાથ ેસ્થાિપત કરી શકે તેઓના ઉત્તરો એમની મૌિલક ભાષામા ંઆપવા અન ેપોતાના 

અનભુવો કહેવા માટ ે�ોત્સા�હત કરવા �ઈએ. 

  પૂછપરછ, સંશોધન, �� પછૂવા, વાદિવવાદ, વ્યવહા�રક �યોગો અન ે િચંતન જનેાથી 

િસ�ાંત બની શકે  આ બધા કાયર્માં બાળક શાળા કક્ષાએ વ્યસ્ત રહેવો �ઈએ. શાળા �ારા એવી તકો 

ઉભી થવી �ઈએ, જથેી બાળકો �� પૂછ,ે ચચાર્ કરે, મનન કરે, પોતાના અનભુવોન ેધ્યાને લે અન ે

ત્યારે ધારણાઓન ેઆત્મસાત કરે કે પછી નવા િવચારોની રચના કરે. આ જ જ્ઞાનનું સજ ર્ન છ ેઅને � 

આવું થાય તો બાળક જ્ઞાનનો સજ ર્ક બની શકે. જ્ઞાન પા�પુસ્તકોમા ંનથી પણ અન્ય જગ્યાઓ જમેકે 

એના પોતાના અનુભવો, ઘર અને સમાજના લોકાના અનભુવો, શાળા અન ે શાળા બહારના 

પુસ્તકાલયોમાં શોધવું �ઈએ અન ે �માિણત રીતે િસ� કયાર્ બાદ તનેું િનમાર્ણ કરવું �ઈએ આ 

���યામા ંના તો પા�પુસ્તક કે ન તો અધ્યાપક અિંતમ સત્ય છ.ે 
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એન.સી.એફ - 2005 એ વાતની ભલામણ કરે છ ે કે િવષયો વચ્ચનેી દીવાલો એ રીતે નીચી 

કરવામાં આવે કે બાળકને જ્ઞાનનો સમ�તાનો ખ્યાલ આવી શકે. એટલે કે, એક િવષય િશક્ષણથી �ા� 

કરેલ જ્ઞાન બી� િવષયના િશક્ષણમાં ઉપયોગી બની શકે અન ેિશક્ષકોએ આ િવષયો વચ્ચનેા જ્ઞાનનું 

�ડાણ કરવાનુ ંકાયર્ કરવાનું છ.ે 

 

�સ્તુત સામ�ીમાં આપણે NCF શુ ંછ ેઅન ેતનેા �કરણ 1 અન ે2 મા ંસમાિવ� બાબતોનો ખ્યાલ મળેવ્યો. 

�કરણ 3 થી 5 માં સમાિવ� બાબતોનો ખ્યાલ આગળની વાંચન સામ�ીમા ંમેળવીશું. 

લેખનકાયર્ -  

- ડૉ. સજંય કે. શાહ, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, વડોદરા  

- ડૉ. િવભૂિત �. �ષી, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ (�ામ્ય)  

References –  

 NCF 1975 Document : http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/NCF_10_Year_School_eng.pdf 

 NCFSE Document : http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/NCESE_1988.pdf 

 NCF 2000 Document : http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/NCF_2000_Eng.pdf 

 NCF 2005 Document : (in Gujarati) 

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22022017.pdf 

 NCF 2005 Document : (in English) 

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf 
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�કરણ – 1 

NCF 2005 અને ગિણત િવષય 

1. NCF – 2005  (રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા – 2005) 

1.1 NCF 2005 શુ ંછ?ે  

રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખાના �કરણ 1 અન ે2 ની મા�હતી આપણે આગળની વાચંન સામ�ીમા ંમળેવી 

�સ્તુત વાચંન સામ�ીમાં  �કરણ 3 થી 5 ની બાબતોનો સમાવેશ કરેલ છ.ે  

�કરણ-3 : �કરણ-3 માં અભ્યાસ�મના કે્ષત્રો, િશક્ષણનું સ્તર અન ેમૂલ્યાંકન િવશે મા�હતી આપવામા ં

આવેલ છ.ે જુદા જુદા િવષયોના પા��મ અન ે જ ે તે િવષયનું િશક્ષણ કેવી રીતે કરવાની અને તેના 

મૂલ્યાંકનની વાત કરવામા ં આવેલ છ.ે અહીં, આપણે �ાથિમક શાળાનુ ં િશક્ષણ અન ે ફક્ત ગિણત 

િશક્ષણની અને ત ેપણ પવૂર્ �ાથિમક, �ાથિમક અને ઉચ્ચ �ાથિમક કક્ષાએ ગિણત િશક્ષણ કેવી રીત ેકરવુ ં

�ઈએ તેની વાત કરીશુ.ં 

  ગિણતના િશક્ષણનો મુખ્ય ઉ�શે બાળકોને કેવળ ગિણતનું જ્ઞાન આપવાનો ન�હ, પરંતુ બાળકોમા ં

ગાિણતીય ક્ષમતાઓનો િવકાસ કરવાનો છ.ે તેનો ઉચ્ચ ઉ�શે બાળકના આંત�રક સંશાધનોનો િવકાસ 

કરવાનો છ ેકે જથેી તેઓ ગાિણતીય રીતે િવચારી શકે અન ેતકર્ કરી શકે. બાળકની અતંગર્ત ઉદ્ભવતી 

સમસ્યાઓન ે સૂત્રબ� કરી તેનો ઉકેલ મળેવવાની ક્ષમતાનો િવકાસ કરવાનો છ.ે �ત્યક્ષીકરણ અન ે

િનરૂપણની આવડતનો િવકાસ કરી શકે. 

ગિણતના િશક્ષણની પા�ચચાર્ના બ ે ખાસ મુ�ા છ,ે એક બાળકોના મનન ે પરોવવા માટ ે ગિણત 

િશક્ષણ માટ ેશુ ંકરી શકાય? અન ેબી� બાળકના સંશાધનોન ેસુદૃઢ કઈ રીત ેકરી શકાય? 
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�ાથિમક િશક્ષણ ધોરણ 1 થી 8 નું િશક્ષણ છ,ે જમેા ંબાળકન ે વાચન, લેખન,ગણન, િવજ્ઞાન અન ે

સામાિજક િવજ્ઞાનની પાયાની �ણકારી બાળકોને આપવામાં આવે. બાળકની ભાષા ક્ષમતાનો િવકાસ 

કરવો. આઠ વષર્નો ગાળો જ્ઞાનાત્મક િવકાસ અને તકર્શિક્ત, બિુ�મત્તા તેમજ કામ માટ ે આવશ્યક 

અિભગમનો િવકાસ કરવો. 

પૂવર્ �ાથિમક સ્તર ઉપર બધુ ંિશક્ષણ રમત �ારા થાય, વ્યાખ્યાન કે ઉપદેશાત્મક સં�ેષણ �ારા ન�હ. 

આકાર અને સંિમિત પારખવા જવેા કૌશલ્ય આ સ્તર પર િવકસાવવા �ઈએ, પોતાના િવચાર અન ે

ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવા ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનુ ંશીખવવું.  

 �ાથિમક સ્તર પર બાળકોમા ંસકારાત્મક અિભગમ અને રુિચનો િવકાસ કરવો, જ્ઞાનાત્મક કૌશલ્યનો 

િવકાસ કરવો, ગાિણતીક રમતો, ઉખાણા ંઅન ેવાતાર્ઓ �ારા િશક્ષણ આપવું. અંકગિણતની સાથ ેઆકાર 

તરાહ (પેટનર્), માપન અન ેઆંકડાની સમજન ેમહત્વ આપવું. ગણન કૌશલ્ય સાથ ેસાથે પેટનર્ ઓળખવી 

તેન ેઅિભવ્યક્ત કરવી અન ેસમ�વવી. સમસ્યાનુ ંસમાધાન કરવા શીખવવુ.ં   

ઉચ્ચ �ાથિમક સ્તર પર બાળકો અમૂતર્ િસ�ાંતોનો ઉપયોગ કરે. પહેલાંના િશક્ષણ અને અનભુવોનુ ં

સંકલન કરે, જથેી �ાથિમક શાળામાં શીખેલ પાયાની સંકલ્પનાઓને ફરીથી ધ્યાન આપી તેને મજબૂત  

કરે. આંકડાના વ્યવહાર અને વ્યાખ્યાના �યોગથી સંરચના ઉપયોગની ક્ષમતા વધારવી �ઈએ. તકર્ 

શિક્તનો િવકાસ કરવો �ઈએ. 

મૂલ્યાંકન સંદભ� �ઈએ તો, બાળકોના કોઈપણ િવષયના �દશર્નમાં આકલન સાથે તેનો શીખવા �ત્ય ે

અિભગમ, રુિચઓ તેમજ સ્વતંત્ર રીતે શીખી શકવાની ક્ષમતાનુ ંઆકલન હોવુ ં�ઈએ.  

આકલન �ારા િશક્ષકને પોતાના બાળકોની બાબતમા ં �ણકારી મળશ ે કે ત ે સત્ર દરિમયાન શુ ં

શીખ્યા?ં કયા કે્ષત્રમાં તેઓન ેસુધારાની જરૂર છ?ે માનવામાં આવ ેછ ેકે આકલન િશક્ષણની મુશ્કેલી દરૂ 

કરવા કામમા ંઆવવુ ં�ઈએ. �ે�ડગં અન ે તપાસ બાળકની ઉપિસ્થિતમા ં થવા �ઈએ, જથેી બાળકન ે
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ખબર પડ ે કે તેના જવાબ ખોટા છ ે કે સાચા? અને શું કામ? બાળકને તનેા ઉત્તરો િવશે પછૂવાથી 

િશક્ષકને ખબર પડ ે કે બાળકે આ ઉત્તર શા માટ ેઆપ્યો છ?ે આથી, િશક્ષક બાળકે લખેલા ઉત્તરથી 

આગળ જઈ શકે.  

 આકલનમાં િવષયકે્ષત્રની સૂચના ઉપરાંત બાળકનુ ં સ્વાસ્થ્ય, રમતગમતની યોગ્યતા, સામાિજક 

કૌશલ્યો તથા કલા અને િશલ્પની યોગ્યતાનો પણ સમાવશે થવો �ઈએ. સતત અને સવર્�ાહી મલૂ્યાંકન 

જ એકમાત્ર મૂલ્યાંકનની પ�િત છ ેતનેા પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છ.ે  

પરીક્ષા પ�િતમાં મોટા �માણમાં સુધારા કરવાની ભલામણ એન.સી.એફ - 2005મા ંકરવામાં આવી 

છ.ે આ માટ ેિવશેષ પગલાં લેવાની જરૂ�રયાત જણાય છ,ે જમેકે ��પત્રનું પૂણર્ સ્વરૂપે પ�રવતર્ન કે જમેા ં

તકર્શિક્ત અને રચનાત્મક ક્ષમતાઓને બાળકના ં આકલનનો આધાર બનાવી શકાય, ન�હ કે 

ગોખણપ�ીન.ે એન.સી.એફ - 2005માં ભલામણ કરવામા ંઆવી છ ેકે આંત�રક મલૂ્યાકંનન ેમહ�વ આપી 

પરીક્ષાને વગર્ખંડની ���યા સાથે �ડવાની જરૂર છ.ે આજ,ે પાસ અન ેનપાસ જવેી પરીક્ષાની �ચિલત 

પ�િત દૂર કરી એવા ઉપાયો શોધવામાં આવે કે જ ે બાળકોન ે અલગ અલગ સ્તરની ઉપલિબ્ધઓના 

િવકલ્પ લેવામા ં��ેરત કરી શકે. 

�કરણ – 4 :  �કરણ - 4 મા ંગુણવત્તાયુક્ત િશક્ષણ માટ ેશાળા અન ેવગર્નુ ંવાતાવરણ કેવુ ંહોવુ ં

�ઈએ તે િવસ્તારથી આપવામાં આવેલ છ.ે  

શાળાનું ભૌિતક વાતાવરણ કેવું હોવું �ઈએ એ ��નાં જવાબમાં મોટાભાગના બાળકો અવરજવર 

ભયુ�, મૈત્રીપૂણર્ અન ે�વંત વાતાવરણ ઈચ્છ ેછ.ે તેઓ પશ ુપક્ષી સાથે, વધુમા ંવધ ુખુ�ી જગામા,ં ફૂલ 

છોડ, વૃક્ષો સાથ ેશાિંત પૂણર્ વાતાવરણમાં પોતાના રમકડા ંસાથે રમવાનું પસંદ કરે છ.ે કુદરતી �કાશ વડ ે

વગ�ને �કાિશત કરી શકાય અને બાળકો �ારા બનાવેલી કલાકૃિત �ારા તેમના વગ� અને શાળાના અન્ય 

સ્થળોને સુશોિભત કરી શકાય, જથેી બાળકો અને તમેના વાલીને ખાતરી થાય કે તમેના કામનું સન્માન 

થઇ ર�ુ ંછ.ે આ કલાકૃિત એવી જગ્યાએ મુકવી કે લગાવવી �ઈએ જ ેજ્યાં �ત્યેક બાળક અડકી શકે 
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અન ેસહજતાપૂવર્ક તને ે�ઈ શકે. આ કલાકૃિતન ેશક્ય હોય તો દર મ�હને બદલવી �ઈએ. વગ�નુ ં

�ાકૃિતક વાતાવરણ એવુ ં બનાવી શકાય કે જમેાં બાળકો નાના સમૂહમા ં કે મોટા વતુર્ળમા ંબેસી વાતાર્ 

સાંભળી શકે, લખવાનું લખી શકે, એકઠાં બેસીને વાંચી શકે, અને ટીવી �ઈ શકે કે રે�ડયો �સારણ 

સાંભળી શકે. શાળા અન ેવગ�નો ઉપયોગ વધમુાં વધુ તો િશક્ષણના સંશાધન તરીકે જ થવો �ઈએ. આ 

માટ ેકેટલીક જગ્યાએ વગ�ની દીવાલ 4 ફૂટ સુધી કાળા રંગથી રંગવામાં આવ ેજથેી બાળકો તનેો ઉપયોગ 

િચત્ર દોરવા માટ ેકરી શકે. કેટલીક જગ્યાએ �યોગોના સાધનો દોરવામા ંઆવ ેતો કોઈક કોનર્રન ે‘�ત ે

કરી જુઓ’ નામ આપી �યોગ કરવા માટનેી સુિવધા ઉભી કરી શકાય કે જ્યાં બાળકો કોઈપણ સમય ે

જઈ �યોગ કરી શકે. 

વગર્નુ ંવાતાવરણ એવુ ંહોય કે જમેા ંબાળક પોતાન ે સુરિક્ષત માને, જ્યા ંભયન ેકોઈ સ્થાન ન હોય, 

જ્યાં સમાનતાના આધારે ત ે પોતાનું કામ કરી શકે જ્યાં સૌને સમાન સ્થાન �ા� થયું હોય, િવ�ાથ� 

ખુ�ા મન ે��ો પછૂી શકે જ્યાં બાળકોને એવુ ંલાગે કે તઓે િશક્ષણની ���યાના મહ�વના ભાગ છ.ે જ્યા ં

િશક્ષકો બાળકોને ચચાર્ માટ ે�ોત્સા�હત કરતા હોય અન ેએકબી� સાથ ેસ્વસ્થ આંતર��યા કરતા હોય 

આવું થવાથી વગર્ નીરસ કે ઉદાસીન ન�હ રહે. 

શાળાનો દરેક કાયર્�મ ન�ી કરતી વખત ેિશક્ષક બાળક સાથે વાત કરે તેમનુ ં પૂરતુ ંધ્યાન રાખે અન ે

દરેક બાળકને વગર્ની �વિૃત્તમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે અને તેથી શાળાની કાયર્યોજના બનાવતી વખત ે

િશક્ષકે એ વાતનું પૂરતું ધ્યાન રાખવું �ઈએ કે બધાને સમાન સ્તરે સહભાગી થવાની પરૂતી તક મળ.ે 

કોઈ િવષય શીખવતી વખતે વાલીઓને કે બી� લોકોને તજજ્ઞ તરીકે બોલાવી શકાય અન ેએ રીત ે

તેમના પણ જ્ઞાન અને અનભુવનો લાભ લઇ શકાય. દા.ત. સ્થાિનક મીકેિનક ને બોલાવી યંત્રો િવશનેી 

ચચાર્ બાળકો સાથે કરાવી શકાય, તો કોઈ ખેડતૂને શાળામાં બોલાવી ખેતીના પાકો અને તનેા વ્યવસ્થાપન 

િવશનેી ચચાર્ બાળકો સાથ ેકરાવી શકાય. વાલી અન ેસમાજ સાથ ેશાળાના સબધંો મજબતુ બનાવવા 

વાલી િશક્ષક મંડળ, ભતૂપૂવર્ િવ�ાથ� મંડળ વગેરે બનાવી શકાય, શાળાના દરેક કાયર્�મમાં સમાજન ે

આમંિત્રત કરી શકાય અન ેશાળાના કાયર્ન ેસમાજ સુધી પહોચાડી શકાય. 
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શાળામાં સમૃ� પુસ્તકાલય હોવું �ઈએ. પુસ્તકોની સૂિચ અને અન્ય વ્યવસ્થા એવા �કારે હોવી 

�ઈએ કે બાળકો આત્મિનભર્રતાથી પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરી શકે. પુસ્તકાલયમાં internet પરથી 

સંશાધનો �ા� કરવાની સુિવધા હોવી �ઈએ. સ�ાહમાં એક તાસ પુસ્તકાલયના ઉપયોગ માટનેો હોવો 

�ઈએ. પુસ્તકાલયમાં બેસવાની પૂરતી સુિવધા હોવી �ઈએ અને પસુ્તકાલય ખંડ યોગ્ય હવાઉ�સવાળો 

હોવો �ઈએ. 

શાળામાં અભ્યાસ�મમા ંસમાિવ� િવષયવસ્ત ુસદભ� �યોગ કરવા માટ ેપૂરતા સાધન હોવા �ઈએ. 

� �યોગશાળા માટ ે  એક અલગ ખંડ �ા� થાય તો સારંુ કહેવાય નહીં તો �યોગ કોનર્ર તો શાળા 

કક્ષાએ િવકસાવવા �ઈએ અન ે�યોગખંડમા ં કે �યોગ કોનર્રમાં બાળકો �યોગ કરે ત ે સુિનિ�ત કરવુ ં

�ઈએ. િવજ્ઞાન િવષય માટ ે  જરૂરી ચાટર્, મોડલે અને નમનૂા શાળામાં હોવા �ઈએ. િવજ્ઞાનના 

અભ્યાસ�મમાં બાળકોને �યોગો અને સાધનનાં ઉપયોગનો અનભુવ આપવો �ઈએ એવું સૂચવવામા ં

આવેલ છ.ે ઓછામા ંઓછી એક �યોગશાળા ક્લસ્ટર કક્ષાએ હોવી �ઈએ અન ેશાળા ન�ી કરેલ સમય 

પત્રક મુજબ બાળકોને ત્યાં મોકલી �યોગ કરવાનો અનભુવ આપી શકે. બાળકન ેશીખવતી સામ�ી ખૂબ 

મોટા �માણમા ંતૈયાર કરવામાં આવે ખાસ કરીને સ્થાિનક ભાષામા ંપુસ્તકો અન ેસંદભર્ સામ�ી.    

એક સંશાધન તરીકે સ્થાિનક કક્ષાએ લચીલા શાળા કેલેન્ડરની અન ે સમયસારણીની ભલામણ 

કરવામાં આવી છ,ે જથેી �ોજકે્ટ તેમજ �ાકૃિતક અન ેસાંસ્કૃિતક વારસા જવેા સ્થળો માટ ે�મણ જવેી 

�ત �તની �વૃિત્ત માટ ેજુદો જુદો સમય િનધાર્�રત કરવાની અવકાસ  આપી શકાય. 

રોજ ઓછામા ં ઓછો 45 િમિનટનો સમય �દવસ દરિમયાન થયેલા કામની સમીક્ષા માટ ે રાખવો 

�ઈએ. બાળકોની નોંધ બનાવવામા,ં આગલા �દવસની તૈયારી માટ ે જવેા કામો માટ ે વધારાનો સમય 

મળવો �ઈએ. દર અઠવા�ડયે ઓછામાં ઓછા ૩ કલાક િશક્ષણના કાયર્ની તપાસણી માટ ેહોવા �ઈએ. 

મ�હનામા ંઓછામાં ઓછો એક �દવસ માિસક કામની સમીક્ષા અને બાળકો અને બી� સમહૂન ે�ણવા 

માટ ેઅને િશક્ષણ સબિંધત �વૃિત્ત માટ ેહોવો �ઈએ.  
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�કરણ – 5 :  �કરણ – 5 મા ં ગુણવત્તા સુધારણા, પરીક્ષામા ં સુધારણા િવચાર અને વ્યવહારમા ં

નવીનતા  સંદભ� ચચાર્ કરવામાં આવેલ છ.ે 

ગુણવત્તા સુધારણા સંદભ� કેટલીક ભલામણો : 

- શાળાઓને પોતાના સ્તરે સામ�ી ખરીદવાની છૂટ હોવી �ઈએ. 

- �ાથિમક, ઉચ્ચ �ાથિમક અને માધ્યિમક સ્તરો વચ્ચે અભ્યાસ�મ તથા પુસ્તકો બનાવતી વખત ેકેવા 

�કારનો સબધં હોવો �ઈએ તે ન�ી કરી લેવુ ં�ઈએ. 

- િવષય - િવશેષજ્ઞ �ારા અભ્યાસ�મ અન ેપા�પુસ્તકની રચના કરવામા ંઆવે. 

- �ાથિમક િશક્ષણ એમની પોતાની માતભૃાષામા ંજ થવું �ઈએ. 

- શાળાનું શૈક્ષિણક કેલેન્ડર તયૈાર કરવાની છૂટ શાળા પાસે હોવી �ઈએ. 

પરીક્ષા સુધારણા સંદભ� કેટલીક ભલામણો : 

- રાજ્યના િશક્ષણશા�ીઓ અને િવ�ાથ�ઓ પાસેથી ��ો મંગાવવા �ઈએ. 

- પરીક્ષકની ઓળખાણ ગુ� રાખવી. 

- િવ�ાથ�ઓની પોતાની શાળામા ંજ પરીક્ષા લેવાય. 

- િવ�ાથ�ઓની જટેલી તૈયારી હોય એટલા જ િવષયોની પરીક્ષા આપવાનો તેમનો અિધકાર હોય. 

- પુનઃપરીક્ષા પ�રણામ પછી તરુત જ લેવાય જથેી િવ�ાથ�ઓનું વષર્ ન બગડ.ે 

- અત્યારની પાઠ આધા�રત, �� આધા�રત �થાન ેબદલી નાખવામાં આવ.ે 

િવચાર અને વ્યવહારમાં નવીનતા સંદભ� ભલામણો : 

- પા�પુસ્તક અનુભવી �ારા તથા આવેલા સૂચનોન ેઆધારે તૈયાર કરવામાં આવે. 

- બાળકોના અનભુવોને પા�પસુ્તકમાં સ્થાન આપવામાં આવે. 



Page 7 of 7 

 

- િશક્ષકોએ પા�પુસ્તકો અને અન્ય સહાયક સામ�ી �ારા અભ્યાસ�મ િવશ ેનવી સમજ પેદા કરવી. 

- શાળાની અંદર અથવા ઘણી શાળાઓ વચ્ચે એક સંશાધન કેન્� શરૂ કરી શકાય. 

- શાળાઓ વચ્ચે સ�હયારંુ પુસ્તકાલય બનાવી શકાય. 

- પા�પુસ્તકો ઉપર વાલીઓ, િશક્ષકો, અન ેનાગ�રક સમહૂોમાં ચચાર્ કરે ત ેમાટ ે�ોત્સાહન આપવુ.ં 

- ઘણી શાળાના િશક્ષકો અભ્યાસ�મનું જ્ઞાન આપવા માટ ેઅધ્યાપનની નવી નવી પ�િતઓ અપનાવતા 

હોય છ ેજ ેઅનભુવ બી� િશક્ષકો સાથે વહેંચીન ેસ�હયારો બનાવી શકાય. 

- Mass Media ના ઉપયોગથી િશક્ષક - િશક્ષણના કાયર્�મન ેમદદ મળી શકે. 

લેખનકાયર્ -  

- ડૉ. સજંય કે. શાહ, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, વડોદરા  

- ડૉ. િવભૂિત �. �ષી, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ (�ામ્ય)  

References –  

 NCF 1975 Document : http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/NCF_10_Year_School_eng.pdf 

 NCFSE Document : http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/NCESE_1988.pdf 

 NCF 2000 Document : http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/NCF_2000_Eng.pdf 

 NCF 2005 Document : (in Gujarati) 

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22022017.pdf 

 NCF 2005 Document : (in English) 

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf 

(�મશઃ…) 
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https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22022017.pdf
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf
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�કરણ – 1  

NCF 2005 અને ગિણત િવષય 

1. NCF – 2005  (રા� ર્ીય અભ્યાસ�મ રૂપરેખા – 2005) 

1.5 ગિણતના પા�પુસ્તકોમાં NCF-2005ની ભલામણોનંુ �રફલેક્શન 

ગિણત િશક્ષણ નો મુખ્ય ઉદશે્ય ગિણતનું માત્ર જ્ઞાન આપવું તે નહીં, પરંત ુબાળકોમાં ગાિણતીક ક્ષમતાનો 

િવકાસ કરવો તે છ.ે માત્ર પુસ્તક સાથેનુ ં જ્ઞાન સૈ�ાંિતક સમ� પૂરતું િસિમત છ.ે બાળકો જ ે વગર્ખંડ કે 

શાળામાં શીખે છ ેતેનુ ંઅનસંુધાન શાળા બહાર ઘર, સમાજ સાથે હોય તથા વ્યવહાર સાથે �ડતુ ંહોય ત ે

જરૂરી છ.ે પા�પુસ્તકોનું લ�ય િવ�ાથ�ઓ �ત ે િવચારી શકે, તકર્ કરી શકે, તારવણી કરી શકે, અનુમાન 

બાંધી શકે, પ�રણામો મળેવી શકે તવેું િવસ્તતૃ હોવું જરૂરી છ.ે NCF-2005 આધા�રત િનમાર્ણ થયેલા 

પા�પુસ્તકો બાળકોને પુસ્ત�કયા જ્ઞાનમાંથી બહાર લાવી શાળા અને શાળાની બહારના િશક્ષણ અંગેની 

િવચારસરણી પૂરી પાડ ેછ.ે આ સાથ ેNCF-2005 ગિણત િશક્ષણના ભિવષ્યને ગોખિણયા જ્ઞાનથી મુક્ત હોય 

તેવું િવ�ાથ�કેન્�ી બનાવવા માટનેું �દશા સૂચન કરે છ.ે હાલના ધોરણ 3 થી 5 તથા ધોરણ 6 થી 8 ગિણતના 

પા�પુસ્તકોમાં NCF-2005ની ભલામણોનુ ં�રફલેક્શન �વા મળ ેછ.ે 

1.5.1 ગિણતના પા�પુસ્તકો માટે NCF-2005માં સમાિવ� મુખ્ય ભલામણો  

• અગાઉના અનુભવોન ે�ડી નવુ ંજ્ઞાન �ા� કરાવવું. 

• મળૂભુત કૌશલ્યો �ા� કરવા અવલોકન, વગ�કરણ કરી શકે તેવી તકો પૂરી પાડવી તથા તકર્શિક્તનો 

િવકાસ કરવો.  

• િવ�ાથ�ઓ જ્ઞાનનુ ંસજ ર્ન કરે તેમજ તનેી રચનાત્મક અન ેસજ ર્નાત્મક શિક્તનો િવકાસ થાય.  

• િવ�ાથ�ઓને તેમના વ્યાવહા�રક �વન સાથ ે�ડાય તેવુ ંજ્ઞાન �ા� કરાવવું.  

• આસપાસની દિુનયામાથંી આનંદ ઉત્સુકતા મળેવી �વિૃત્તલક્ષી, આનંદાયી, રસ�દ િશક્ષણ મેળવે.  
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• ગિણતમા ંભાષા છ.ે ભાષા �ારા ગિણત િશક્ષણ સરળ બન ેછ,ે આ સાથ ેગિણત િવષય બી� િવષયો 

સાથે અનબુંધ ધરાવે છ ેતેનો પ�રચય કરાવવો. 

• સહપાઠી સાથનેું સહભાિગતાયુક્ત િશક્ષણ બાળકોન ે�ા� થાય.  

• સમરસતા અન ે�િતગત ભદેભાવ મકુ્ત િશક્ષણ �ા� થાય.   

1.5.2 ધોરણ 6 થી 8 ગિણતના પા�પુસ્તકમાં  NCF-2005 ભલામણોનંુ �રફલેક્શન 

ધોરણ િવષયવસ્તુની  િવગત વગર્ખંડ ���યા NCF-2005 ભલામણોનું �રફલકે્શન 

6 �કરણ-  2  

પૂણર્સંખ્યાઓ   

પેજ નં. 36 થી 37   

પૂણર્સંખ્યાઓના ગુણાકાર માટ ે

જૂથના િનયમની ���યા 

1. િવ�ાથ�ઓ સહાધ્યાયીઓ સાથે ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મેળવે.  

2. નવંુ જ્ઞાન િવચાર અને તકર્શિક્ત �ારા �ા� થાય છ.ે   

�કરણ-  5   

પાયાના આકારો ની 

સમજૂતી  

પેજ નં. 92 થી 94  

િવિવધ ખૂણાઓમાં કાટખૂણો 

તપાસવો તથા તેનાથી નાના 

અને મોટા ખૂણા શોધવા 

1. ટસે્ટર બનાવવાની રચનાત્મક ��યા �ારા કાટખૂણો અન ે

અન્ય ખૂણાઓની �ણકારી મેળવે છ.ે 

2. ઉત્સુકતા સાથે આનંદાયી િશક્ષણ મળે છ.ે 

3. આસપાસની વસ્તુ �ારા વ્યવહારુ ઉદાહરણ સાથે નવા 

જ્ઞાનનો પ�રચય મેળવે છ.ે 

�કરણ-  6   

પૂણા�ક સંખ્યાઓ  

પેજ નં. 113 થી 115  

ઋણ પૂણા�કોની સમજ માટનેી 

રમતો  

1. સૈ�ાંિતક અમૂતર્ ખ્યાલોની રમત �ારા સરળતાથી સમજૂતી 

આપેલ છ.ે 

2. વ્યવહા�રક ઉદાહરણ સાથે ગમ્મત �ારા જ્ઞાન ઉપલબ્ધ 

થાય છ.ે 

7 �કરણ-  1  

પૂણા�ક સંખ્યાઓ  

પેજ નં. 11 થી 12  

બે ઋણ પૂણા�કોનો ગણુાકાર 

તથા તેની રમત  

1. િવ�ાથ�ઓ અવલોકન અને પેટનર્ને આધારે સૂત્ર તારવણી 

કરતાં શીખે છ.ે  

2. રમત �ારા ગોખણપ�ી વગર સૂત્રનું પુનરાવતર્ન કરે છ.ે  

�કરણ- 3  

મા�હતીનું િનયમન  

પેજ નં. 57 થી 59  

સરેરાશની સમજ અને તેની 

ગણતરી. 

1. મા�હતી એકઠી કરવી તથા તેને ગોઠવવાની સમજ �ા� 

કરે છ.ે  

2. આસપાસના અનુભવયુકત ઉદાહરણો �ારા સમજૂતી �ા� 

થાય છ.ે   

�કરણ-  11   

પ�રિમિત અને કે્ષત્રફળ  

પેજ નં. 221 થી 222  

વતુર્ળના કે્ષત્રફળનાં સૂત્રની 

તારવણી  

1. �વૃિત્ત �ારા �ા� વસ્તુઓમાંથી નવંુ જ્ઞાન �ા� કરે છ.ે  

2. સૂત્રની ગોખણપ�ી વડ ેયાદ રાખવાની ���યામાંથી મિુક્ત 

મળે છ.ે  
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8 �કરણ-  7  

ઘન અને ઘનમૂળ  

પેજ નં. 109 થી 111  

ઘન અને રસ�દ પેટનર્  1. �િમક એકી સંખ્યાના સરવાળાની રચના �ારા બનતી પેટનર્ 

મેળવે છ.ે  

2. સંખ્યાઓની રચનામાં મળતી િવિવધતા �ણે છ.ે  

3. રામાનુજન મહાન ગિણતશા�ીની રસ�દ હકીકતની વાત 

સંખ્યાઓના ઘનની શરૂઆતમાં �ણે છ.ે 

�કરણ-  8  

રાિશઓની તુલના  

પેજ નં. 124 થી 125  

�.એસ.ટી. આધા�રત ��ો  1. વાસ્તિવક િબલ �ારા િવ�ાથ�ઓને �વતર્માન સમયની નવી 

ટકે્સ િસસ્ટમ અંગેની �ણકારી �ા� થાય છ.ે 

2. વાસ્તિવક અનુભવો માટ ેિવિવધ વ્યવહારલક્ષી ઉદાહરણો 

�ારા સમજ મળે છ.ે  

�કરણ-  10   

ઘન આકારોનું 

�ત્યક્ષીકરણ  

પેજ નં. 160 થી 162  

આપની આસપાસની જગ્યાનું 

નકશા સ્વરૂપે આલેખન  

1. અન્ય િવષય ભૂગોળ સાથે નો અનુબંધ કરી ચો�સ સ્થાન 

અને તેની આસપાસની વસ્તુઓની મદદથી નકશાનું 

િનમાર્ણ કરવાની રચનાત્મક �વૃિત્ત થાય છ.ે  

2. સંકેતો, સંજ્ઞાઓ અને નકશાનું �માણમાપ જવેી નવી 

મા�હતી �ા� થાય છ.ે  

 �કરણ-  10   

ઘાત અને ઘાતાંક  

પેજ નં. 198 થી 199  

સંખ્યાઓને �માિણત સ્વરૂપે 

દશાર્વવા ઘાતાંકનો ઉપયોગ  

1. િવ�ાથ�ઓને પૃથ્વી, ચં� અને સુયર્ િવશેની વાસ્તિવક 

ગાિણિતક મા�હતી કઈ રીતે લખાય તેની નવી મા�હતીની 

સમજ �ા� થાય છ.ે  

2. બહુ જ મોટી અન ેબહુ જ નાની સંખ્યાઓની સરખામણી 

ગાિણિતક રીતે કરતાં શીખે છ.ે  

 

સ્વાધ્યાય –   

િમત્રો, ઉપરોક્ત કો�કમાં ધોરણ 6 થી 8 ના ગિણતના પા�પુસ્તકોમાં એન.સી.એફ. 2005 તેમજ 

પોઝીશન પેપરમાં દશાર્વવામાં આવેલ િવિવધ ભલામણોનંુ �રફ્લેક્શન ઉદાહરણરૂપ રજૂ કરવામાં 

આવેલ છ.ે આ કો�કમાં દશાર્વવામાં આવેલ �કરણો િસવાયના �કરણોમાં પણ આ બાબત લાગુ પડે 

છ,ે જ ેઆપે ઉપરોક્ત રજૂ કરેલ સ્વરૂપમાં તૈયાર કરવાની રહેશ.ે 
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લેખનકાયર્ –  

- ડૉ. સજંય શાહ, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, વડોદરા 

- ડૉ. િવભૂિત �ષી, વ્યાખ્યાતા, િજ�ા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ (�ામ્ય) 

References  – (નીચે આપેલ સંદભર્ પર Ctrl + Click કરવાથી લીંક ઓપન થશ)ે (નટે ચાલુ રાખવંુ.) 

• ધોરણ- 6 નુ ંપા�પુસ્તક, ગુજરાત રાજ્ય શાળા પા�પુસ્તક મંડળ 

• ધોરણ- 7 નુ ંપા�પુસ્તક, ગુજરાત રાજ્ય શાળા પા�પુસ્તક મંડળ 

• ધોરણ- 8 નું પા�પુસ્તક, ગુજરાત રાજ્ય શાળા પા�પુસ્તક મંડળ 

 

-x-x-x- 

https://drive.google.com/drive/folders/11DJ1JDKeGhImE0o5-th2pNr0tDvWAVV-
https://drive.google.com/drive/folders/1cNS6REr81TVkYCZN22geP6m83M0vH3J3
https://drive.google.com/drive/folders/1nAM-vX-VYIo14O4m103WEfytqmw9Xrpl




1.1 એન.સી.એફ-૨૦૦૫ (વિજ્ઞાન વિક્ષણ ને ધ્યાનમાાં રાખી) 

1.1 પ્રસ્તાિના  

 એન.સી.એફ-૨૦૦૫ એ સ્વ. ડો. યશપાલના અધ્યક્ષ સ્થાને 21 National Focus 

Group દ્વારા Document for Learning without Burden (1993)  અને NCF-School 
Education 2000 ના દસ્તાવેજની  સમીક્ષા બાદ તૈયાર થયલે દસ્તાવેજ છે.આ 
દસ્તાવેજ NCERT, દદલ્હી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે. જે વર્ષ 2005 માાં પ્રકાશશત 
કરવામાાં આવેલ હતો.જેમાાં....  

1. શશક્ષણનાાં લક્ષ્યો, તે પ્રાપ્ત કરવાની સાંભશવત  ગશતશવશિ અને અભ્યાસક્રમ 
રચનાના માગષદશષક શસદ્ાાંતો આપવામાાં આવેલ છે. 

2. શીખવ ાં અને જ્ઞાન શ ાં છે  ત ેસમજાવામાાં આવેલ છે. 

3. અભ્યાસક્રમનાાં ક્ષેત્રો, શશક્ષણન ાં સ્તર અને મલૂ્યાાંકન શવર્ે માદહતી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

4. ગ ણવત્તાય ક્ત શશક્ષણ માટે શવદ્યાલય તથા વગષન ાં વાતાવરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ 
તેની શવસ્તતૃ સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

5. ઉપરોક્ત તમામ બાબતને અમલીકૃત કરવામાટે કયા વ્યવસ્થાગત સ િારાની 
જરૂર છે તે કહવેામાાં આવેલ છે. 

1.1.2 વિક્ષણનાાં લક્ષ્યો, તે પ્રાપ્ત કરિાની સાંભવિત પ્રક્રિયા અને અભ્યાસિમ 
રચનાના માર્ગદિગક વસદ્ાાંતો  

શશક્ષણ થકી બાળકોને એટલા સક્ષમ બનાવવાાં કે તેઓ જીવનનો અથષ 
સમજી શકે અને પોતાની યોગ્યતાનો શવકાસ કરી શકે, પોતાના જીવનનો એક 
ઉદેશ્ય નક્કી કરે અને તેને પામવાનો પ્રયાસ કરે તમે જ બીજી વ્યક્ક્તને પણ 
તેમજ  કરવાનો અશિકાર છે તે જાણ.ે  બિાાં બાળકોને એક એવા કાયષક્રમ મારફત 



શાળાથી જોડવાાં તેમજ તેમને તયાાં ટકાવી રાખવાાં, કે જે કાયષક્રમ પ્રતયેક બાળકની 
મહત્તાને ફરીથી દૃઢ કરવાને મહતવપણૂષ સમજે અને બિાાં બાળકોને ગદરમાનો 
ભાસ કરાવે તથા તેમનામાાં શીખવાનો શવશ્વાસ જગાવે. શાળામાાં મળતા 
અન ભવના કારણે શવભભન્ન સામાજજક અને આશથિક પષૃ્ઠભશૂમમાાંથી આવેલ શવભભન્ન 
શારીદરક, મનોવૈજ્ઞાશનક અને બૌદ્ધદ્ક શવશેર્તા િરાવનારાાં બાળકો શીખવા માટે 
અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સમથષ બને. શાળાના કાયષક્રમો થકી  બાળકમાાં 
આતમસન્માન, નૈશતકતાનો શવકાસ અને રચનાતમકતાના શવકાસની 
આવશ્યકતાઓને પ્રાથશમકતા મળવી જોઈએ. બાળકોને પયાષવરણ સાંરક્ષણ પ્રશત 
સાંવેદનશીલ બનાવવાાં એ પણ અભ્યાસક્રમનો મહતવનો ભાગ છે.  

એન.સી.એફ-૨૦૦૫ના દસ્તાવેજે અભ્યાસક્રમ શનમાષણના ચાર માગષદશષક 
શસદ્ાાંતો આપેલ છે  

1. જ્ઞાનને શાળા બહારના જીવન સાથે જોડવ ાં. 
2. ગોખણપટ્ટી આિાદરત શશક્ષણનો તયાગ સ શનશિત કરવો. 
3. અભ્યાસક્રમને એવી રીતે સમદૃ્ કરવો કે જે પાઠયપ સ્તકથી વિારે આગળ જઈ 

શકે. 
4. પરીક્ષાને વિારે લચીલી બનાવવી અને પરીક્ષાને વગષખાંડની પ્રદક્રયા સાથ ે

જોડવી. 
આ  માગષદશષક શસદ્ાાંતોને શવજ્ઞાન શવર્યના ઉદાહરણ દ્વારા સમજવા 

પ્રયતન કરીએ  
1. જ્ઞાનને િાળાના બહારના જીિન સાથે જોડવ ાં એટલે પાઠયપ સ્તકમાાં અધ્યયન 

શનષ્પશત્ત અને  શવર્યવસ્ત ને ધ્યાને લઇ તનેા વ્યહવારમાાં ઉપયોગનાાં પરૂતાાં 
ઉદાહરણો મકૂવાાં જોઈએ. શવદ્યાથીન,ે એ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેનો 
વ્યવહારમાાં ઉપયોગ કરવા માટેની પરૂતી તકો પાઠયપ સ્તકમાાંથી મળવી 



જોઈએ. જેથી બાળક જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેનો તે વ્યવહારમાાં બનતી 
ઘટનાને સમજવામાાં ઉપયોગ કરી શકે. બાળકને ખ્યાલ આવે કે વગષખાંડમાાં 
પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાન તેને વ્યવહારમાાં અન ભવાતી સમસ્યાના શનરાકરણમાાં  
ઉપયોગી બને છે. દા.ત. અંતગોળ અરીસાથી થતા પરાવતષનના શસદ્ાાંતનો 
વ્યવહારમાાં ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ થાયછે જેમકે પેરાબોભલક દડસ્ક કૂકરમાાં, 
વાહનોની હડે લાઈટમાાં, ટોચષમાાં, T.V. પ્રસારણ જીલવાની દડસ્કમાાં વગેરે.  તો 
અંતગોળ અરીસાના પરાવતષનની સમજ બાદ આવાાં તમામ ઉદાહરણો 
પાઠયપ સ્તકમાાં આપવા જોઈએ કે જેથી શશક્ષકને જ્ઞાનને શાળા બહારના જીવન 
સાથે જોડવામાાં સરળતા રહ.ે“જ્ઞાનને િાળાના બહારના જીિન સાથે જોડવ ાં” 
આ શસદ્ાાંતને ધ્યાને લઇ શવજ્ઞાનના પાઠયપ સ્તકમાાં મકૂવામાાં આવેલ અન્ય 
ઉદાહરણ શોિો અને તેની  નોંિ તૈયાર કરો. 

2. ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત વિક્ષણનો ત્યાર્ સ વનવિત કરિો. 
વગષખાંડની અંદર શશક્ષણ કાયષ અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને શવર્યવસ્ત ન ે

ધ્યાને લઇ યોગ્ય શૈક્ષભણક પદ્શતનો ઉપયોગ કરવા માટેન ાં માગષદશષન શશક્ષકન ે
પાઠયપ સ્તકમાાંથી મળી રહવે  ાં જોઈએ. પાઠયપ સ્તકમાાં આપલે શૈક્ષભણક પદ્શતન ે
જો શશક્ષક વગષખાંડમાાં અમલીકૃત કરે તો બાળકમાાં અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને 
શવર્યવસ્ત  અન રૂપ યોગ્ય કૌશલ્યો અને સમજનો શવકાસ થાય. વગષખાંડની 
અંદર જયાાં તક મળે તયાાં બાળકને પ્રવશૃત્ત અને પ્રયોગ કરવાની તક મળવી 
જોઈએ એ માટે પાઠયપ સ્તક પ્રવશૃત્તલક્ષી હોવ ાં જોઈએ. અધ્યયન શનષ્પશત્ત અન ે
શવર્યવસ્ત  અન રૂપ શવશવિ પ્રવશૃત્તઓ પાઠયપ સ્તકમાાં શવગતવાર આપેલી 
હોવી જોઈએ કે જેથી બાળક પણ એ પ્રવશૃત્ત અન રૂપ લખાણ વાાંચીને એ 
પ્રવશૃત્તઓ કરી શકે. દા.ત. અવલોકન શક્ક્તના શવકાસ માટે ફૂલોના ભાગની 
ઓળખ એ શવર્યવસ્ત નો આિાર લેવાનો હોય તો આ બાબત શાળાબાગમાાં 



બાળકને લઇ જઈ શવશવિ ફૂલોન ાં અવલોકન કરાવીને ફૂલોના ભાગની 
લાક્ષભણકતાથી બાળકોને પદરભચત કરાવવાાં જોઈએ અને તયારબાદ કોઈ 
અજાણ્યા ફૂલોના ભાગ ઓળખી બતાવવા કહવે  ાં જોઈએ શશક્ષકને આ પ્રવશૃત્ત 
માટેન ાં દદશાસચૂન પાઠયપ સ્તકમાાંથી મળવ ાં જોઈએ. શવદ્યાથી પ્રવશૃત્ત/પ્રયોગ 
દ્વારા શવર્યવસ્ત ની સમજ જાતે પ્રાપ્ત કરશે તો તેણે શવર્યવસ્ત  ગોખવી 
પડશે નદહ. “ગોખણપટ્ટી આિાદરત શશક્ષણનો તયાગ સ શનશિત કરવો.” એટલે કે 
શવદ્યાથી સમજ સાથને ાં શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરે એ માટે  શવજ્ઞાનના પાઠયપ સ્તકમાાં 
કઈ કઈ ય ક્ક્ત પ્રય ક્ક્ત મકૂવામાાં આવલે છે તે શોિો. કોઈ એક એકમ પસાંદ 
કરી એ એકમમાાં આપેલ ય ક્ક્ત પ્રય ક્ક્ત કારણે બાળકોમાાં સાંકલ્પનાની સમજ 
નો શવકાસ કેવી રીતે થઇ શકશે તેની નોંિ તૈયાર કરો. 

3. અભ્યાસિમને એિી રીતે સમદૃ્ કરિો કે જે પાઠ્યપ સ્તકથી િધારે આર્ળ જઈ 
િકે. 

અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને શવર્યવસ્ત  અન રૂપ પાઠયપ સ્તકમાાં આપેલ 
માદહતી ઉપરાાંતની વિારાની માદહતી બાળક જાતે મળેવી શકે તેવી તક 
બાળકને મળવી જોઈએ અને તે માટેન ાં માગષદશષન શશક્ષકને પાઠયપ સ્તકમાાંથી 
મળી રહવે  ાં જોઈએ. આ માટે શવશશષ્ટ શકૈ્ષભણક પદ્શતનો શશક્ષક ઉપયોગ કરી 
શકે તે માટેની તક પાઠયપ સ્તકમાાં હોવી જોઈએ. દા.ત. ખેતી અને પાકો શવશ ે
બાળકોને સમજ આપવા માટે પાકોની જરૂદરયાતનાાં કેટલાાંક ઉદાહરણો 
પાઠયપ સ્તકમાાં આપ્યાાં હોય પરાંત   શશક્ષક જો કોઈ ખેતીકામ સાથે સાંકળાયેલ 
વ્યક્ક્તને વગષખાંડમાાં લાવે કે બાળકોને ત ે વ્યક્ક્ત પાસે લઇ જઈ સ્થાશનક 
પાકોની તે વ્યક્ક્ત સાથે ચચાષ કરાવે તો ખતેીના પાકો શવર્ ેપાઠયપ સ્તકમાાં જે 
શવગત આપી છે તેના કરતાાં પણ કઈંક શવશેર્ બાળકો જાણી શકે. એ જ રીતે 
કેટલાક જાણીતા રોગો શવશેની માદહતી પાઠયપ સ્તકમાાં આપી હોય પરાંત   જો 



સ્થાશનક ડોકટર પાસે બાળકોને લઇ જઈ ડોક્ટર સાથે બાળકોની ચચાષ 
કરાવવામાાં આવે તો બાળકો પાઠયપ સ્તકમાાં આપેલ રોગોની માદહતી કરતાાં 
પણ કઈંક શવશેર્ જાણી શકે. આમ પાઠયપ સ્તકમાાં આપેલ માદહતી અન રૂપ 
વિારાની માદહતી શવદ્યાથી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકશે તને ાં  માગષદશષન 
શશક્ષકોને પાઠયપ સ્તકમાાંથી મળવ ાં જોઈએ.પાઠયપ સ્તકમાાં આપેલ માદહતી 
ઉપરાાંતની વિારાની માદહતી બાળક જાતે મેળવી શકે એ માટે શવજ્ઞાનના 
પાઠયપ સ્તકમાાં કઈ કઈ શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શતનો 
ઉપયોગ/મ લાકાત/પ્રવશૃત્તનો દદશા શનદેશ કયો છે તે શોિો. 

4. પરીક્ષાને વિારે લચીલી બનાવવી અને પરીક્ષાને વગષખાંડ પ્રદક્રયા સાથ ે
જોડવી. 

પરીક્ષાને લચીલી બનાવવાની જરૂર છે બાળકોન ાં ફક્ત લેભખત મલૂ્યાાંકન 
ના કરતાાં શવશવિ રીત ેબાળકોન ાં મલૂ્યાાંકન થવ ાં જોઈએ. બાળકો વર્ષ દરશમયાન 
વગષખાંડમાાં જે પ્રવશૃત્તઓ  કરે છે તે પણ તેના મલૂ્યાાંકનનો ભાગ બનવી જોઈએ. 
બાળકો જે રીતે પોતાન ાં મલૂ્યાાંકન થાય એમ ઇચ્છતા હોય તે રીતે એમન ાં 
મલૂ્યાાંકન થવ ાં જોઈએ. પ્રાયોભગક કાયષ, પ્રોજેક્ટ કાયષ, પ્રવશૃત્ત, ક્ષેત્રીય 
મ લાકાતનો અહવેાલ વગેરે પણ મલૂ્યાાંકનનો ભાગ બનવો જોઈએ. શવજ્ઞાન 
શવર્યની અધ્યયન શનષ્પશત્તને ધ્યાને લેતાાં આપના માટે કઈ કઈ અધ્યયન 
શનષ્પશત્તન ાં મલૂ્યાાંકન લેભખત રીતે  કરવ ાં યોગ્ય નથી તે કારણો સદહત જણાવો.  

વિક્ષણનાાં લક્ષ્ય :  

  શશક્ષણનાાં લક્ષ્યોમાાં મ ખ્યતવે...  

• શવચાર તથા દક્રયાની આઝાદી, આતમ શનભષરતા, સામદૂહક તથા 
સાવિાનીપવૂષક વૈચાદરક મલૂ્ય શનિાષદરત શનણષય લેવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે. 



• શીખવા માટે શીખવ ાં, જે શીખ્યા હોય ત ે છોડીને પાછાં નવ ાં શીખવાની 
તતપરતા, નવી પદરક્સ્થશત પ્રશત લચીલા અને રચનાતમક રીત ે પ્રશતદક્રયા 
વ્યક્ત કરવાની મહતવપણૂષ પ્રદક્રયા ઉપર જોર. કેવી રીતે શીખી શકાય તે 
શીખી લેવ ાં ખ બ જરૂરી છે કે જેથી બાળક આજીવન શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરતો રહ.ે  

• લોકતાાંશત્રક પ્રદક્રયામાાં ભાગીદારી સમાજમાાં શવશવિ પ્રકારના યોગદાન 
આપવાના સામર્થયષ પર શનભષર છે. જેથી શશક્ષણ થકી આશથિક પ્રદક્રયા અન ે
સામાજજક પદરવતષનમાાં ભાગ લેવાના સામર્થયષને શવકશસત કરવ ાં જોઈએ.  

આ માટે શવજ્ઞાન શશક્ષણની પ્રદક્રયા નીચે મ જબ કરવી જોઈએ. 
(1) કોઈ પણ બાબત સાભબતી સાથે કહો જેથી બાળકના મનમાાં કોઈ શાંકા ના 

રહ,ે બાળકને પ્રવશૃત્ત કે પ્રયોગ પરથી જાત ેશનણષય પર પહોંચવા દો. બાળક 
હાંમેશાાં સતયને જ સ્વીકારે તેવો આગ્રહ રાખો. બાળકને પ્રશ્નો રજૂ કરવાની 
તક આપો, શૈક્ષભણક આયોજનમાાં તેમન ે ભાગીદાર બનાવો જેથી બાળક 
શવચાર અને દક્રયાની આઝાદી પ્રાપ્ત કરે અને આતમશનભષર બને. મલૂ્યો 
આિાદરત શનણષય લેવા માટે સક્ષમ બને. 

(2) શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શતના ઉપયોગથી બાળકને ખ્યાલ આવશ ે કે શાળા 
ઉપરાાંત પણ શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાના ઘણા બિા સાંસાિનો છે. ખેડૂત 
પાસેથી, ડોક્ટર પાસથેી કે કોઈ શવશશષ્ટ સ્થળની મ લાકાતથી (બોટોશનકલ 
ગાડષન, ડરેી, ડેમ, કે શાળાબાગ) પણ આપણને કાંઇક ને કાંઇક શીખવી જાય 
છે. આ ઉપરાાંત શશક્ષણ થકી મેળવેલ જ્ઞાનનો વ્યવહારમાાં ઉપયોગ થકી 
આપણે નવી પદરક્સ્થશત પ્રતયે રચનાતમક રીતે પ્રશતદક્રયા વ્યક્ત કરતા થઈશ ાં 
જેમકે પયાષવરણ પ્રતયે સજાગતા, ઉજાષ કટોકટી પ્રતયે જાગતૃતા, પોતાના 
સ્વાસ્ર્થય પ્રતયે સભાનતા આ ઉપરાાંત શવજ્ઞાનના શસદ્ાાંતો ( ગ ર તવાકર્ષણ, 
ઉષ્મા શનગષમન, શવદ્ય ત ચ ાંબકીય પ્રેરણ વગેરે)નો વ્યવહારમાાં  ઉપયોગ 



વગેરે શવજ્ઞાન શવર્યક શવર્યવસ્ત  આપણને નવી પદરક્સ્થશતમાાં રચનાતમક 
પ્રશતદક્રયા આપવાન ાં શીખવી જશે.  

(3) શવજ્ઞાન શશક્ષણ શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શત દ્વારા થવ ાં જોઈએ જેવી કે પ્રોજેક્ટ 
પદ્શત, જૂથચચાષ પદ્શત, જૂથ પ્રયોગ પદ્શત વગેરે જેથી બાળકોન ેએકબીજા 
સાથે સહકારની ભાવનાથી કાયષ કરતાાં શીખે, એક બીજાના શવચારોન ે
સ્વીકારતાાં શીખે અને લોકતાાંશત્રક પ્રદક્રયાન ે સ્વીકારતો થશે.પાઠયપ સ્તકમાાં 
પ્રોજેક્ટ પદ્શત, જૂથચચાષ પદ્શત જેવી શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શતના ઉપયોગ 
માટેની તકો ક્ાાં ક્ાાં આપવામાાં આવેલ છે તે શોિો. 

1.1.૩ િીખવ ાં અને જ્ઞાન શ ાં છે ?  

બાળક શીખવા સતત પ્રયતન કરતો રહ ે છે. આ જ કારણે તે પોતાની 
આસપાસની દ શનયાથી માદહતગાર થાય છે. તેની સામે સતત નવી નવી વસ્ત  ઓ 
આવે છે તેના શવશે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે તનેા ઉત્તરો મળેવે છે અને નવા અથષન ાં 
શનમાષણ કરે છે. સમાજન ાં અનૌપચાદરક શશક્ષણ શવદ્યાથીમાાં પોતાની જાણકારી 
તૈયાર કરવાની સ્વાભાશવક ક્ષમતા શવકશસત કરે છે એને માટે શવશેર્જ્ઞ લોકોથી 
પદરભચત થવ ાં, નવા પ્રસાંગોને અજમાવવા, ભલૂો કરવી અને પછી તેને સ િારવી 
ઘણી જરૂરી છે. શાળા ઔપચાદરક શશક્ષણની જે પ્રદક્રયાને સાંભશવત બનાવે છે એ 
શવદ્યાથીઓના જીવનમાાં સમજ અને દ શનયા સાંબાંશિત  નવી સાંભાવનાઓને ખોલી 
શકે છે. 

બાળકેન્રી શશક્ષણશાસ્ત્રનો અથષ છે બાળકોના અન ભવ, એમનો અવાજ 
અને એમની સદક્રય ભાગીદારીને પ્રાથશમકતા આપવી. આ પ્રકારના 
શશક્ષણશાસ્ત્રમાાં બાળકના મનોવૈજ્ઞાશનક શવકાસ અને અભભર ભચન ે ધ્યાનમાાં રાખી 
શશક્ષણની પ્રદક્રયા ગોઠવવાની જરૂર છે. પોતાની આસપાસની દ શનયા સાથે સબાંિ 



જોડવો, અથષ કાઢવો, રચના કરવી અને બીજા માણસો સાથે સાંવાદ સ્થાશપત 
કરવાની એની મળૂ અભભર ભચન ાં પોર્ણ કરવ ાં જોઈએ. 
▪ શશક્ષણની પ્રદક્રયા દ્વારા બાળકોને એવી રીતે સક્ષમ બનાવવા જોઈએ કે તે 

પોતાનો અવાજ શોિી શકે, પોતાની ઉતસ કતાને શવકશસત કરે, જાતે કરતાાં 
શીખે, સવાલ પછેૂ, વસ્ત  ને પારખતાાં શીખે અને પોતાના અન ભવોન ે
શાળાની માદહતી સાથ ેજોડી શકે. 

▪ બાળકો એવા વાતાવરણમાાં શીખે  છે જયાાં એમને લાગે છે કે એમન ે
મહતવપણૂષ માનવામાાં આવે છે માટે શશક્ષણની પ્રદક્રયામાાં બાળક કેન્ર સ્થાન ે
હોવો જોઈએ. 

▪ જ્ઞાનનો અથષ થાય છે કાયષ કે ભાર્ાના માધ્યમથી પોતાની દ શનયાન ે
સમજવી. 

▪ બિાાં બાળકોનો સ્વસ્થ અને શારીદરક શવકાસ બિા પ્રકારના શવકાસની 
પહલેી શરત છે. એ માટે પૌષ્ષ્ટક આહાર,વ્યાયામ તથા દરેક પ્રકારની 
શારીદરક સગવડો મળવી જોઈએ. શવચારો: શોિો : આ માટે 
પાઠયપ સ્તકમાાં ક્ાાં ક્ાાં તક આપવામાાં આવેલ છે?  

▪ બિાાં બાળકો સ્વભાવથી શીખવા માટે તતપર રહ ે છે અને શીખવાની 
ક્ષમતા િરાવે છે. આ બાબતને ધ્યાને રાખી દરેક બાળકને શીખવા માટેની 
પરૂતી તકો આપવી જોઈએ. 

▪ બાળકો અન ભવના માધ્યમથી, વસ્ત  જાતે કરવાથી, નવા પ્રયોગો કરવાથી, 
શવચારશવમશષ કરવાથી પછૂપરછ, સાંશોિન, પ્રશ્ન પછૂવા વગેરે જેવી 
જ દીજ દી પદ્શતથી શીખે છે.   

▪ અધ્યયનની એક યોગ્ય ગશત હોવી જોઈએ જેથી શવદ્યાથી સાંકલ્પનાન ે
સમજી શકે અને આતમસાત કરી શકે. 



▪ અધ્યયનમાાં શવશવિતા અને પડકાર હોવા જોઈએ જેથી એ બાળકને રોચક 
લાગ,ે  તેઓને વ્યસ્ત રાખી શકે. 

▪ શાળાની અંદર અને બહાર બાંને જગ્યાએ શીખવાની પ્રદક્રયા ચાલે છે. જો 
આ બાંને જગ્યાનો સબાંિ બની રહ ેતો શીખવાની પ્રદક્રયાની પ્રગશત થાય 
છે. શવજ્ઞાનના પાઠયપ સ્તકમાાં કય ાં એવ ાં શવર્યવસ્ત  છે કે જેન ાં શશક્ષણ 
શવદ્યાથી શાળા બહારથી પ્રાપ્ત કરી શકે એની નોંિ તૈયાર કરો. 

 

જ્ઞાન વનમાગણ :  

  શીખવાની પ્રદક્રયામાાં વ્યસ્ત એક બાળક પોતાની જાણકારી પોતે જ 
શનમાષણ કરે છે. બાળકોને પ્રશ્ન પછૂવાની અન મશત આપવી જેથી તેઓ શાળામાાં 
શીખવવામાાં આવતી બાબતોનો સબાંિ બહારની દ શનયા સાથે સ્થાશપત કરી શકે 
તેઓના ઉત્તરો એમની મૌભલક ભાર્ામાાં આપવા અને પોતાના અન ભવો કહવેા 
માટે પ્રોતસાદહત કરવા જોઈએ. 

  પછૂપરછ, સાંિોધન, પ્રશ્ન પછૂિા, િાદ વિિાદ, વ્યિહાક્રરક પ્રયોર્ો અને 
ચચિંતન જેનાથી વસદ્ાાંત બની િકે.  આ બધા કાયગમાાં બાળક િાળાકક્ષાએ વ્યસ્ત 
રહિેો જોઈએ. િાળા દ્વારા એિી તકો ઉભી થિી જોઈએ કે જેથી બાળકો પ્રશ્ન 
પછેૂ, ચચાગ કરે, મનન કરે, પોતાના અન ભિોને ધ્યાને લે અને ત્યારે 
સાંકલ્પનાઓને આત્મસાત કરે કે પછી નિા વિચારોની રચના કરે. આ જ જ્ઞાનન ાં 
સર્જન છે અને જો આવ ાં થાય તો બાળક જ્ઞાનનો સર્જક બની િકે.( આવી તક 
તમે શવદ્યાથીને આપી છે? શવચારો) જ્ઞાન પાઠયપ સ્તકોમાાં નથી પણ અન્ય 
જગ્યાઓ જેમકે એના પોતાના અન ભવો, ઘર અને સમાજના લોકાના અન ભવો, 
શાળા અને શાળા બહારના પ સ્તકાલયોમાાં શોિવ ાં જોઈએ અન ેપ્રમાભણત રીત ે



શસદ્ કયાષ બાદ તેન ાં શનમાષણ કરવ ાં જોઈએ. આ પ્રદક્રયામાાં ના તો પાઠયપ સ્તક કે 
ન તો અધ્યાપક અંશતમ સતય છે. 

 .  એન.સી.એફ-૨૦૦૫ એ વાતની ભલામણ કરે છે કે શવર્યો વચ્ચેની 
દદવાલોને એ રીતે નીચી કરવામાાં આવે કે બાળકને જ્ઞાનની સમગ્રતાનો ખ્યાલ 
આવી શકે. એટલે કે એક શવર્યના શશક્ષણથી પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાન બીજા શવર્યના 
શશક્ષણમાાં ઉપયોગી બની શકે અને શશક્ષકોએ આ શવર્યો વચ્ચેના જ્ઞાનન ાં 
જોડાણ કરવાન ાં કાયષ કરવાન ાં છે. 

  શાળા કક્ષાએ શવજ્ઞાન શશક્ષણ દરશમયાન બાળકોને  પ્રશ્ન પછૂવા માટે 
પ્રોતસાદહત કરવા જોઈએ અને એ પ્રશ્નનો જવાબ બાળકો એક બીજા સાથે ચચાષ 
કરી, પ સ્તકાલયમાાંથી સાદહતય શોિી, કોઈ શનષ્ણાત સાથે ચચાષ કરી, પોતાના 
અન ભવોને કામે લગાડી જાતે શોિવા પ્રયતન કરે તવેી તકો બાળકોને આપવી 
જોઈએ. શવજ્ઞાન સાંબાંશિત કોઈપણ શવર્યવસ્ત ની રજૂઆત કરતાાં પહલેાાં બાળક 
પાસે એ શવર્યવસ્ત  સાંબાંશિત  કોઈ પવૂષ અન ભવ હશે કે નદહ તે શવચારવ ાં 
જોઈએ અને જો કોઈ પવૂષ અન ભવ હોય તો તેનો આિાર લઇ વગષખાંડ પ્રદક્રયાન ે
યોજવી જોઈએ. શવજ્ઞાન શશક્ષણ દરશમયાન પ્રયોગ શનદશષન કે પ્રયોગકાયષ  
દરશમયાન બાળકને  અવલોકન કરવાની, અવલોકન નોંિવાની અને તેના 
આિારે  તારણ પર પહોંચવાની તકો પરૂી પાડવી જોઈએ. વગષખાંડની અંદર 
બાળકની જજજ્ઞાસા વિારવા માટે બાળક સમક્ષ પ્રશ્નો રજૂ કરતા રહવે  ાં જોઈએ 
અને એ પ્રશ્નોના જવાબ માટેનાાં જરૂરી સાંસાિનો (પ સ્તકો, શનષ્ણાત, કોઈ સ્થળ , 
website વગરેે) બાળકોને પ્રાપ્ય બનાવવાાં જોઈએ અને એ સાંસાિનની મદદથી 
બાળક જાતે જ પ્રશ્નના જવાન શોિે એ પ્રકારની પ્રદક્રયા ગોઠવવી જોઈએ. આમ 
કરવાથી બાળક જ્ઞાનનો સર્જક બનશ.ે બાળકને પોતે મેળવેલ જ્ઞાનન ે



વ્યવહારમાાં બનતી ઘટના સાથે જોડવાની તક આપવી જોઈએ. પોતે મેળવલે 
જ્ઞાનની મદદથી પોતાની આસપાસ જે ઘટના બને છે તેની પાછળનાાં કારણો 
શોિી તેમની વચ્ચે  કાયષકારણ સબાંિ બાાંિી શકે અને તેના થકી ઘટનાન ે
સમજી શકે એ માટેની તકો શશક્ષણ દરશમયાન ઉભી કરવી જરૂરી છે એટલ ાં જ 
નદહ, જે તર્થયો અક્સ્તતવમાાં છે તેને પ્રયોગ કે પ્રવશૃત્ત દ્વારા ચકાસી શકવાને 
બાળક શક્ક્તમાન હોવો જોઈએ એ તર્થયોને પોતે ચકાસીને જ સ્વીકારે એવી ટેવ 
પાડવી જોઈએ. 

 બીજા શવર્યોમાાં મેળવેલ જ્ઞાન શવજ્ઞાનમાાં ક્ાાં કામમાાં આવશે અન ે
શવજ્ઞાનમાાં મેળવેલ જ્ઞાન બીજા શવર્યમાાં ક્ાાં ઉપયોગી બનશે તે બાળકન ે
શશક્ષકે કહવે  ાં જોઈએ. જેમ કે શવજ્ઞાનમાાં શીખેલ ઉષ્માના શસદ્ાાંતો ભગૂોળમાાં 
જમીનની લહરે અન ે દદરયાની લહરે કે પવનોની સમજ મેળવવા ઉપયોગી 
બનશે અને જો શક્ હોય તો આ બાંને મ દ્દાની  વગષખાંડમાાં સાથે ચચાષ કરવી 
જોઈએ કે જેથી જ્ઞાનની અખાંદડતતાનો  શવદ્યાથીને ખ્યાલ આવે. “બીજા 
શવર્યોમાાં મેળવલે જ્ઞાન શવજ્ઞાનમાાં ક્ાાં કામમાાં આવશે અને શવજ્ઞાનમાાં 
મેળવેલ જ્ઞાન બીજા શવર્યમાાં ક્ાાં ઉપયોગી બનશે” શવજ્ઞાનના પાઠયપ સ્તકનો 
અભ્યાસ કરી નોંિ તૈયાર કરો અને તેની અન્ય શવર્યના શશક્ષક સાથે ચચાષ 
કરો. 

1.1.4 અભ્યાસિમનાાં કે્ષત્રો, વિક્ષણન ાં સ્તર અને મલૂ્યાાંકન વિષે  

જ દા જ દા શવર્યોના અભ્યાસક્રમ અને જે તે શવર્યન ાં શશક્ષણ કેવી રીતે, અન ે
તેના મલૂ્યાાંકનની વાત કરવામાાં આવલે છે. અહીં આપણે ફક્ત શવજ્ઞાન શશક્ષણની 
અને તે પણ પ્રાથશમક અને ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ શવજ્ઞાન શશક્ષણ કેવી રીતે કરવ ાં 
જોઈએ તેની વાત કરીશ ાં. 



શવજ્ઞાન એ ગશતશીલ અને શનરાંતર વિતો જ્ઞાનનો ભાંડાર છે, જે હાંમેશાાં 
અન ભવના નવા ક્ષતે્રોને સામેલ કરે છે. સકૂ્ષ્મ અવલોકન, શનયશમતતા અને પટેનષની 
શોિ, પદરકલ્પના, પ્રયોગો દ્વારા શસદ્ાાંતોન ાં પ ષ્ષ્ટકરણ અથવા તેને ખોટા સાભબત 
કરવા અને આ રીત ે  જગતને સાંચાભલત કરતા શસદ્ાાંતો સ િી પહોચવ ાં. આ બિાાં 
ચરણોનો કોઈ શનશિત ક્રમ નથી. કોઈ વખત શસદ્ાાંતથી નવો પ્રયોગ સ જે અથવા કોઈ 
વખત એક પ્રયોગ નવો શસદ્ાાંત પ્રસ્ત  ત કરી શકે. અન માનને પણ શવજ્ઞાનમાાં સ્થાન 
મળય ાં છે પરાંત   એક વૈજ્ઞાશનક શસદ્ાાંતને સ્વીકાયષ હોવા માટે પ્રાસાંભગક અવલોકન 
અથવા પ્રયોગ દ્વારા પ ષ્ષ્ટકરણ કરવ ાં આવશ્યક છે. તેમાાં નવીન અવલોકન, પ્રયોગ 
અને શવશ્લેર્ણ અને  સાંશોિનના પ્રકારમાાં સ િારાને અવકાશ છે. સાચા શવજ્ઞાનના 
શશક્ષણની આપણી દૃષ્ષ્ટ/સમજને સાકાર કરવા માટે શવજ્ઞાન અભ્યાસક્રમને આદશષ 
બનાવવા માટે કેટલાક પાયાના માપદાંડોનો શવચાર કરવામાાં આવેલ છે જેને મ દ્દા 
નાંબર 1.2 માાં આપણે જોઈશ ાં.  

પ્રાથવમક કક્ષાએ વિજ્ઞાન વિક્ષણ : 

(1) પ્રાથશમક કક્ષાએ બાળકની વ્યસ્તતા પોતાની ચારે તરફની દ શનયાની 
નવી-નવી વસ્ત  ઓ શોિવાનો આનાંદ લેવામાાં અને તેમની સાથે 
અન કૂળ થવામાાં હોવી જોઇએ. આ અવસ્થામાાં શવજ્ઞાન શશક્ષણનો હતે   
બાળકમાાં ચારે તરફની દ શનયા પ્રશત ઉતસ કતા જાગ્રત કરવાનો હોવો 
જોઈએ. 

(2) બાળકોને એવી ગશતશવશિમાાં વ્યસ્ત રાખવા કે જેથી તઓે અવલોકન, 
વગીકરણ અને નાની નાની સરળ દક્રયાઓ થકી આસપાસના 
પયાષવરણને જાણે અને રોજજિંદી ઘટના સમજી શકે. 



(3) આ અવસ્થામાાં બાળકે અન માન કરવાની અને ફૂલ, ઝાડનાાં પાાંદડાાં, 
ઝાડનાાં થડ, પ્રાણી પક્ષી, માટી, પર્થથર વગેરેન ાં અવલોકન કરવાની 
તક પરૂી પાડવી જોઇએ. 

(4) એટલ ાં જ નહીં, દરેકની લાક્ષભણકતાના સાંદભષમાાં તેઓને એકબીજાથી 
અલગ કરી શકે તવેા કૌશલ્યના શવકાસ પર ભાર મકૂવો જોઇએ અન ે
એ માટે જરૂરી શવદ્યાથી વ્યવહાર ગોઠવવો જોઇએ. દા.ત. જ દા જ દા 
ઝાડનાાં પાન શવદ્યાથીને આપીને પાનના અવલોકનના આિારે તે કયા 
ઝાડન ાં છે તે શોિવા માટે કહી શકાય. 

(5) તેણે જોયેલા પ્રાણીની લાક્ષભણકતા રાંગ,કદ,આકાર અવાજ વગેરે 
નોંિવાની પ્રવશૃત્ત આપી શકાય. આ દક્રયાઓ અવલોકન શદકત અન ે
વગીકરણ શદકતનો શવકાસ કરી શકે. 

(6) રોજજિંદી ઘટના પાછળનાાં કારણો શોિવા માટેની, અન માન કરવા 
માટેની તક અને પ્રેરણા પરૂી પાડવી જોઇએ. આ માટે નાની નાની 
સરળ દક્રયા શવદ્યાથી પાસે કરાવવી જોઇએ. દા.ત. ધ્વશન કેવી રીત ે
ઉતપન્ન થાય છે? ભબલોરીકાચની મદદથી દૂરની વસ્ત   જોવાથી કે 
નજીકની વસ્ત   જોવાથી શો ફેર પડે છે? સળગતી મીણબત્તી પર કાચનો 
ગ્લાસ ઢાાંકીને અવલોકન કરાવવ ાં વગેરે. આવી સાદી દક્રયા દ્વારા ઘટના 
પાછળનાાં કારણો શોિવા માટે અને અન માન કરવા માટે પ્રરેી શકાય. 

(7) વસ્ત ઓન ાં માપન કરવાની સાદી દક્રયા દ્વારા શવદ્યાથીઓમાાં માપન 
કૌશલ્યનો શવકાસ  
કરી શકાય. જોકે કદઠન માપનની અપકે્ષા રાખવી નહીં. 

 પ્રાથશમક સ્તરે શનયશમત રૂપથી કોઈ પરીક્ષા હોવી જોઈએ નદહ અને કોઈ પણ 
િોરણમાાં શવદ્યાથીને નાપાસ કરવા નહીં. 



ઉચ્ચ પ્રાથવમક કક્ષાએ વિજ્ઞાન વિક્ષણ  

ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ શવદ્યાથીન ાં  મ ખ્ય કાયષ  

(1) પદરભચત અન ભવો દ્વારા શવજ્ઞાનના શસદ્ાાંતોને શીખવા. 
(2) હાથથી સરળ તકશનકી એકમ અથવા પ્રશતકૃશતઓ બનાવવી. દા.ત. 

પેદરસ્કોપ,કેભલડોસ્કોપ, શવદ્ય તદશષક વગરેે   
(3) પયાષવરણ અને સ્વાસ્ર્થયને લગતી વિારે જાણકારી મેળવવી. 
(4) વૈજ્ઞાશનક સાંકલ્પનાઓને મ ખ્યત: ગશતશવશિ અને પ્રયોગો દ્વારા સમજવી.  
(5) આ કક્ષાએ બાળકોને પ્રયોગ કરવા પ્રેરવાાં જોઇએ અન ે પ્રયોગો 

દરશમયાન કરેલ માપન કે અવલોકન દ્વારા વૈજ્ઞાશનક શસદ્ાાંતો જાતે 
તારવે તે માટેની તક અને માગષદશષન પરૂ ાં પાડવ ાં જોઇએ. 

(6) બાળકમાાં સર્જનાતમકતા શવકસે એ માટેના પ્રયતનો શાળા કક્ષાએ થાય ત ે
જરૂરી છે. બાળક સૌ પ્રથમ સાદી કૃશત જોઇને તૈયાર કરે, તયાાંથી શરૂ 
કરીને પછી અંશતમ તબકકામાાં પોતાન  મૌભલક નવ ાં સર્જન કરે ત ેમાટેન ાં 
વાતાવરણ શાળા કક્ષાએ પરૂ ાં પાડવ ાં જોઇએ. 

(7) પયાષવરણ સાંદભે બાળક જાગતૃ બને ત ે જરૂરી છે. એટલ ાં જ નહીં, 
પયાષવરણના સાંરક્ષણમાાં પોતાનો ફાળો આપે તે પણ જરૂરી છે. 

(8) સામદૂહક કાયષ, શમત્રો અને અધ્યાપકો સાથે શવમશષ, સવેક્ષણ અને તેના 
દ્વારા મળેલ  આંકડાઓન ાં વ્યવસ્થાપન અને શાળા તમેજ આસપાસના 
પ્રદેશોમાાં તેન ાં પ્રદશષન શશક્ષણ પ્રણાલીના મહતવનાાં અંગ હોવાાં જોઈએ. 

( NCF-2005 ના દસ્તાવેજમાાં ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ શવજ્ઞાન શશક્ષણ કેવ ાં હોવ ાં 
જોઈએ એ માટે ઉપરોક્ત ભલામણ કરવામાાં આવેલ છે. શ ાં આપ માનો છો કે 
પ્રવતષમાન પાઠયપ સ્તક શવજ્ઞાનન ાં શશક્ષણકાયષ કરતા શશક્ષકને ઉપરોક્ત ભલામણ 



મ જબન ાં શશક્ષણ કાયષ કરવા જરૂરી માગષદશષન પરૂ ાં પાડે છે/સક્ષમ બનાવે છે? 
આપના ઉત્તરના સાંદભે પરૂતા પ રાવા રજ  કરો.) 

શનરાંતર અને શનયશમત ટેસ્ટ હોવી જોઈએ, નાપાસ નદહ કરવા જોઈએ. દરેક 
બાળક જે શાળામાાં આઠ વર્ષ ગાળે છે તે નવમા િોરણમાાં પ્રવેશ મેળવવા સમથષ હોવ ાં 
જોઈએ. 

શવજ્ઞાન અભ્યાસક્રમનો સામાજજક પદરવતષન લાવવાના ઉપકરણના રૂપમાાં 
પ્રયોગ કરવો જોઈએ. જેથી અથષ, વગષ, ભલિંગ, જાશત, િમષ અને ક્ષેત્ર આિાદરત 
મતભેદ ઓછા થઇ શકે. આપણે પાઠયપ સ્તકોનો ઉપયોગ સમાનતાનો ભાવ લઇ 
આવવાના એક માધ્યમના રૂપમાાં કરવો પડશે. 

દેશમાાં એક વૈકલ્લ્પક પાઠયપ સ્તક લખેનને પણ પ્રોતસાદહત કરવ ાં પડશે, જે 
રાષ્રીય અભ્યાસક્રમમાાં દશાષવેલ માગષદશષક શસદ્ાાંત મ જબ રચવામાાં આવે. આ 
પાઠયપ સ્તકો દ્વારા દક્રયાઓ, સકૂ્ષ્મ અવલોકનો, પ્રયોગ ઈતયાદદન ેપણ સામેલ કરવા 
જોઈએ અને શવજ્ઞાન પ્રશત સદક્રય અભભગમને શવકસાવવો જોઈએ જે બાળકને તેની 
આસપાસની દ શનયા સાથે જોડી શકે. (આ ભલામણ સાંદભે આપન ાં શ ાં માનવ ાં છે ? 
કેમ?) 

ગ્રામીણ શવસ્તારમાાં શવજ્ઞાન કોનષરનો શવકાસ, વૈજ્ઞાશનક કીટ અને પ્રયોગશાળા 
ઉપલબ્િ કરાવવી એ પણ શવજ્ઞાન શશક્ષણન ાં એક મહતવન ાં પાસ ાં છે. 

ICT દ્વારા તજજ્ઞની તજજ્ઞતા નો લાભ દૂર ગામડાાં સ િી પહોંચાડી તમામન ે
સમાન શશક્ષણ શશક્ષણ આપી શકાય. 

મલૂ્યાાંકન : 



 બાળકોના કોઈપણ શવર્યના પ્રદશષનમાાં આકલન સાથે તેનો શીખવા પ્રતય ે
અભભગમ, ર ભચઓ તમેજ સ્વતાંત્ર રીતે શીખી શકવાની ક્ષમતાન ાં આકલન હોવ ાં 
જોઈએ. 

 આકલન દ્વારા  શશક્ષકને પોતાના બાળકની બાબતમાાં જાણકારી મળશે કે ત ે
સત્ર દરશમયાન શ ાં શીખ્યો? કયા ક્ષેત્રમાાં તનેે સ િારાની જરૂર છે ? માનવામાાં આવે છે 
કે આકલન શશક્ષણની મ શ્કેલી દૂર કરવા કામમાાં આવવ ાં જોઈએ. ગ્રેદડિંગ અને તપાસ 
બાળકની ઉપક્સ્થશતમાાં થવાાં જોઈએ જેથી બાળકને ખબર પડે કે તેના જવાબ ખોટા 
છે કે સાચા ? અને શ ાં કામ? બાળકને તેના ઉત્તરો શવર્ે પછૂવાથી શશક્ષકને ખબર પડ ે
કે બાળકે આ ઉત્તર શા માટે આપ્યો છે? આથી શશક્ષક બાળકે લખલેા ઉત્તરથી આગળ 
જઈ શકે. 

 આકલનમાાં શવર્યક્ષતે્રની સચૂના ઉપરાાંત બાળકન ાં સ્વાસ્ર્થય, રમત ગમતની 
યોગ્યતા, સામાજજક કૌશલ્યો તથા કલા અન ેશશલ્પની યોગ્યતાનો પણ સમાવેશ થવો 
જોઈએ. 

 સતત અને સવષગ્રાહી મલૂ્યાાંકન જ એકમાત્ર મલૂ્યાાંકનની પદ્શત છે તેના પર 
ધ્યાન આપવ ાં જરૂરી છે. 

પરીક્ષા પદ્શતમાાં મોટા પ્રમાણમાાં સ િારા કરવાની ભલામણ એન.સી.એફ-
૨૦૦૫માાં કરવામાાં આવી છે. આ માટે શવશેર્ પગલાાં લવેાની જરૂદરયાત જણાય છે. 
જેમ કે પ્રશ્નપત્રન ાં પણૂષ સ્વરૂપે પદરવતષન કે જેમાાં તકષશક્ક્ત અને રચનાતમક 
ક્ષમતાઓને બાળકના આકલનનો આિાર બનાવી શકાય, નદહ કે ગોખણપટ્ટીન.ે 
એન.સી.એફ-૨૦૦૫માાં ભલામણ કરવામાાં આવી છે કે આંતદરક મલૂ્યાાંકનને મહતવ 
આપી પરીક્ષાને વગષખાંડની ગશતશવશિ સાથે જોડવાની જરૂર છે. આજે પાસ અન ે



નાપાસ જેવી પરીક્ષાની પ્રચભલત પદ્શત દૂર કરી એવા ઉપાયો શોિવામાાં આવે કે જે 
બાળકોને અલગ અલગ સ્તરની ઉપલલ્બ્િઓના શવકલ્પ લેવામાાં પ્રેદરત કરી શકે. 
1.1.3 ગ ણિત્તાય ક્ત વિક્ષણ માટે વિદ્યાલય તથા િર્ગન ાં િાતાિરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ 

?  
NCF 2005 માાં પ્રસ્ત  ત મ દ્દાની અંદર ગ ણવત્તાય ક્ત શશક્ષણ માટે શવદ્યાલય 

અને વગષન ાં વાતાવરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ તે શવસ્તારથી આપવામાાં આવેલ છે. આપણ ે
એમાાંથી શવજ્ઞાન શશક્ષણ સાંબાંશિત  બાબતોને જોવા પ્રયતન કરીશ ાં. પ્રસ્ત  ત મ દ્દાની 
કેટલીક બાબત મ દ્દા નાંબર-1.2 માાં પણ આપવામાાં આવેલ છે. 

શાળાન ાં ભૌશતક વાતાવરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ એ પ્રશ્નના જવાબમાાં મોટાભાગનાાં 
બાળકો ગશતશીલ, મતૈ્રીપણૂષ અને જીવાંત વાતાવરણ ઈચ્છે છે. તઓે પશ  પક્ષી સાથ,ે 
વધ માાં વધ  ખ લ્લી જગ્યામાાં, ફૂલ છોડ, વકૃ્ષો સાથે શાાંશતપણૂષ વાતાવરણમાાં પોતાનાાં 
રમકડાાં સાથે રમવાન ાં પસાંદ કરે છે. ક દરતી પ્રકાશ વડે વગોને પ્રકાશશત કરી શકાય 
અને બાળકો દ્વારા બનાવેલી કલાકૃશત દ્વારા તેમના વગો અને શવદ્યાલયનાાં અન્ય 
સ્થળોને સ શોભભત કરી શકાય જેથી બાળકો અને તેમના વાલીને ખાતરી થાય કે 
તેમના કામન ાં સન્માન થઇ રહ્ ાં છે. આ કલાકૃશત એવી જગ્યાએ મકૂવી કે લગાવવી 
જોઈએ જે જયાાં પ્રતયકે બાળક અડકી શકે અને સહજતાપવૂષક તેને જોઈ શકે. આ 
કલાકૃશતને શક્ હોય તો દર મદહને બદલવી જોઈએ. વગોન ાં પ્રાકૃશતક વાતાવરણ 
એવ ાં બનાવી શકાય કે જેમાાં બાળકો નાના સમહૂમાાં કે મોટા વત ષળમાાં બસેી વાતાષ 
સાાંભળી શકે, લખવાન ાં લખી શકે, એકઠા બેસીને વાાંચી શકે, અને TV જોઈ શકે કે 
રેદડયો પ્રસારણ સાાંભળી શકે. શવદ્યાલય અને વગોનો ઉપયોગ વધ માાં વધ  તો 
શશક્ષણના સાંસાિન તરીકે જ થવો જોઈએ. આ માટે કેટલીક જગ્યાએ વગોની દીવાલ 
4 ફૂટ સ િી કાળા  રાંગથી રાંગવામાાં આવે જેથી બાળકો તનેો ઉપયોગ ભચત્ર દોરવા 
માટે કરી શકે. કેટલીક જગ્યાએ પ્રયોગોનાાં સાિનો દોરવામાાં આવે તો કોઈક કોનષરન ે



‘જાતે કરી જ ઓ’ નામ આપી પ્રયોગ કરવા માટેની સ શવિા ઉભી કરી શકાય કે જયાાં 
બાળકો કોઈપણ સમયે જઈ પ્રયોગ કરી શકે.(આપની શાળાન ાં વાતાવરણ ઉપર 
દશાષવેલ ભલામણ મ જબ બને તે માટેન ાં તમાર ાં આયોજન બનાવો) 

વગષન ાં વાતાવરણ એવ ાં હોય કે જેમાાં બાળક પોતાને સ રભક્ષત માને જયાાં ભયન ે
કોઈ સ્થાન ન હોય, જયાાં સમાનતાના આિારે તે પોતાન ાં કામ કરી શકે, જયાાં સૌન ે
સમાન સ્થાન પ્રાપ્ત થય ાં હોય, શવદ્યાથી ખ લ્લા મને પ્રશ્નો પછૂી શકે, જયાાં બાળકોન ે
એવ ાં લાગે કે તેઓ શશક્ષણની પ્રદક્રયાના મહતવના ભાગ છે. જયાાં શશક્ષકો બાળકોન ે
ચચાષ માટે પ્રોતસાદહત કરતા હોય અને એકબીજા સાથે સ્વસ્થ આંતરદક્રયા કરતા હોય. 
આવ ાં થવાથી વગષ શનરસ કે ઉદાસીન નદહ રહ.ે 

શાળાનો દરેક કાયષક્રમ નક્કી કરતી વખતે શશક્ષક બાળક સાથે વાત કરે. તેમન ાં 
પ રત  ાં ધ્યાન રાખે અને દરેક બાળકને વગષની પ્રવશૃત્તમાાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે અને 
તેથી શાળાની કાયષ યોજના બનાવતી વખતે શશક્ષકે એ વાતન ાં પ રત  ાં ધ્યાન રાખવ ાં 
જોઈએ કે બિાને સમાન સ્તરે સહભાગી થવાની પરૂતી તક મળે. 

કોઈ શવર્ય શીખવતી વખતે વાલીઓને કે બીજા લોકોને સાંસાિન વ્યક્ક્ત ( 
તજજ્ઞ) તરીકે બોલાવી શકાય અને એ રીતે તેમના પણ જ્ઞાન અને અન ભવનો લાભ 
લઇ શકાય દા.ત. સ્થાશનક મેકેશનકને બોલાવી યાંત્રશાસ્ત્ર શવશેની ચચાષ બાળકો સાથ ે
કરાવી શકાય. તો કોઈ ખેડૂતને શાળામાાં બોલાવી ખેતીના પાકો અને તેના 
વ્યવસ્થાપન શવશેની ચચાષ બાળકો સાથે કરાવી શકાય. વાલી અને સમાજ સાથ ે
શાળાના સાંબાંિો મજબ ત બનાવવા વાલી શશક્ષક માંડળ, ભતૂપવૂષ શવદ્યાથી માંડળ વગરેે 
બનાવી શકાય, શાળાના દરેક કાયષક્રમમાાં સમાજન ે આમાંશત્રત કરી શકાય  અન ે
શાળાના કાયષને સમાજ સ િી પહોંચાડી શકાય. 

શાળામાાં સમદૃ્ પ સ્તકાલય હોવ ાં જોઈએ. પ સ્તકોની સભૂચ અને અન્ય વ્યવસ્થા 
એવા પ્રકારે હોવી જોઈએ કે બાળકો આતમશનભષરતાથી પ સ્તકાલયનો ઉપયોગ કરી 



શકે. પ સ્તકાલયમાાં internet પરથી સાંશસાિનો પ્રાપ્ત કરવાની સ શવિા હોવી જોઈએ. 
સપ્તાહમાાં 1 તાસ પ સ્તકાલયના ઉપયોગ માટેનો હોવો જોઈએ.પ સ્તકાલયમાાં 
બેસવાની પરૂતી સ શવિા હોવી જોઈએ અને પ સ્તકાલય ખાંડ યોગ્ય હવા ઉજાસ વાળો 
હોવો જોઈએ. 

શાળામાાં અભ્યાસક્રમમાાં સમાશવષ્ટ શવર્યવસ્ત  સાંદભે પ્રયોગ કરવા માટે પરૂતાાં 
સાિન હોવા જોઈએ. જો પ્રયોગશાળા માટે  એક અલગ ખાંડ પ્રાપ્ત થાય તો સાર ાં 
કહવેાય, નહીં તો પ્રયોગ કોનષર તો શાળા કક્ષાએ શવકસાવવો જોઈએ અને 
પ્રયોગખાંડમાાં કે પ્રયોગ કોનષરમાાં બાળકો પ્રયોગ કરે તે સ શનશિત કરવ ાં જોઈએ. 
શવજ્ઞાન શવર્ય માટે  જરૂરી ચાટષ , મોડેલ અને નમનૂા શાળામાાં હોવા જોઈએ. 
શવજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાાં બાળકોને પ્રયોગો અને સાિનના ઉપયોગનો અન ભવ 
આપવો જોઈએ એવ ાં સચૂવવામાાં આવલે છે. ઓછામાાં ઓછી એક પ્રયોગશાળા 
ક્લસ્ટર કક્ષાએ હોવી જોઈએ અને શાળા નક્કી કરેલ સમયપત્રક મ જબ બાળકોન ે 
તયાાં મોકલી પ્રયોગ કરવાનો અન ભવ આપી શકે. બાળકને શીખવતી સામગ્રી ખબૂ 
મોટા પ્રમાણમાાં તયૈાર કરવામાાં આવે ખાસ કરીને સ્થાશનક ભાર્ામાાં ચોપડીઓ અન ે
સાંદભષ સામગ્રી.  

એક સાંસાિન તરીકે સ્થાશનક સ્તર પર લચીલા શાળા કેલેન્ડરની અને સમય 
સારણીની ભલામણ કરવામાાં આવી છે. જેથી પ્રોજેક્ટ તેમજ પ્રાકૃશતક અને સાાંસ્કૃશતક 
શવરાસત જેવાાં સ્થળો માટે ભ્રમણ જેવી જાત જાતની પ્રવશૃત્ત માટે જ દો જ દો સમય 
શનિાષદરત કરવાનો અવકાશ  આપી શકાય. 

( જો શાળા સમયપત્રક કે શાળા સમય જો ફેરફાર ને અવકાશ વાળો રાખવામાાં આવે 
તો શવજ્ઞાન શશક્ષણ કાયષમાાં આપણને ક્ાાં ક્ાાં મદદ મળી રહ ેતનેી નોંિ તૈયાર કરો) 



રોજનો ઓછામાાં ઓછો ૪૫ શમશનટનો સમય દદવસ દરશમયાન થયેલા કામની 
સમીક્ષા માટે રાખવો જોઈએ. બાળકોની નોંિ બનાવવામાાં, આગલા દદવસની તૈયારી 
માટે જેવાાં કામો માટે વિારાનો સમય મળવો જોઈએ. દર અઠવાદડયે ઓછા માાં 
ઓછા ૩ કલાક શશક્ષણના કાયષની તપાસણી માટે હોવા જોઈએ. મદહનામાાં ઓછામાાં 
ઓછો 1 દદવસ  માશસક કામની સમીક્ષા અને બાળકો અને બીજા સમહૂને જાણવા 
માટે અને શશક્ષણ સાંબાંશિત  પ્રવશૃત્ત માટે હોવો જોઈએ. 

 

 

 

1.1.4 કયા વ્યિાસ્થાર્ત સ ધારણાની જરૂર છે ? 

( વિજ્ઞાન વિક્ષણ સાંબાંવધત  કયા વ્યિાસ્થાર્ત સ ધારણાની જરૂર છે તે સાંદભે 
મ દા નાંબર 1.2 માાં ચચાગ કરિામાાં આિી છે.) 

 

નોંધ: નીચે આપલે link પર જિા માટે આપ ે પ્રથમ આ ડોક્ય મેન્ટ ને તમારા 
કોમ્પપ્ય ટર કે મોબાઈલમાાં ડાઉનલોડ કરવ ાં પડિ.ે 

 

❖ રાષ્ષ્રય અભ્યાસક્રમ ની રૂપરેખા – 2005ની ગ જરાતી નકલ  મેળવવા માટેની  
link 

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22

022017.pdf 

 

❖ રાષ્ષ્રય અભ્યાસક્રમ ની રૂપરેખા – 2005ની અંગ્રેજી નકલ  મેળવવા માટેની  
link 

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf 

 

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22022017.pdf
https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22022017.pdf
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf


1.2. વિજ્ઞાનના વિક્ષણ અંગેન ું સ્થિવિ (આધાર)પત્ર 

POSITION PAPER 

NATIONAL FOCUS GROUP 

ON 

TEACHING OF SCIENCE 

 

1.2.1 પ્રથત  િ વિષયબ િંદ  િીખિા પાછળના હતે  ઓ  
પ્રસ્તતુ વિષયબ િંદુન ાં અધ્યયનથી તમ.ે.. 

• વિજ્ઞ નન  વિક્ષણ અંગેન  સ્સ્થવત (આધ ર) પત્રની ભવૂમક  સમજી િકિો. 
• વિજ્ઞ ન અને વિજ્ઞ ન વિક્ષણનુાં સ્િરૂપ સમજી િકિો.  

• વિજ્ઞ ન વિક્ષણન  ધ્યયેો / હતેઓુ સમજી િકિો. 
• વિક્ષણન ાં વિવિધ ત કે્ક અભ્ય સક્રમ, વિક્ષણ સ મગ્રી, સવુિધ ઓ વિિ ે

જાણી િકિો.  

• વિજ્ઞ ન વિક્ષણમ ાં પ્રિતતમ ન સ્સ્થવત અને બ િંત ઓ / પડક રોથી 
મ હહતગ ર થિો.  

• વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં વિવિધ પ સ ઓમ ાં સધુ ર ઓની જરૂહરય ત અને તેન  
ઉપ યો સમજી િકિો.  

1.2.2 ભવૂિકા  
વિજ્ઞ નન  વિક્ષણ અંગેનુાં સ્સ્થવત(આધ ર)પત્રએ પ્રો.અરવિિંદ કુમ ર (કેન્દ્ર 

વનય મક, હોમી ભ ભ  વિજ્ઞ નવિક્ષણ કેન્દ્ર, મુાં ઈ)ન  અધ્યક્ષપણ  હઠેળ કુલ 14 
સદસ્યોથી  નેલ ર ષ્ટ્રીય કેન્દ્ન્દ્રત જૂથ દ્વ ર  તૈય ર થયલે અને ર ષ્ટ્રીય િૈક્ષબણક 
સાંિોધન અને ત લીમ પહરષદ, નિી હદલ્હી દ્વ ર  સૌપ્રથમ િષત 2006મ ાં 
પ્રક વિત થયેલ ર ષ્ટ્રીય દસ્ત િેજ છે. આ આધ રપત્ર એ વિજ્ઞ નવિક્ષણનો એક 
મહત્િનો ર ષ્ટ્રીય દસ્ત િેજ ગણ ય છે, જે વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં વિવિધ આય મોનો 
ઊંડ ણપિૂતકનો અને સાંિોધન આધ હરત બ ત ર રજૂ કરે છે. કોઈ પણ સ્તરન  
વિજ્ઞ નવિક્ષકે આ દસ્ત િેજનો અભ્ય સ કરિો ખ ૂ ઉપયોગી ગણી િક ય. અત્ર ે
આપણે આ ડોક્યમુેન્દ્ટની એક ઝ ાંખી પ્ર પ્ત કરીશુાં. 

 
 



1.2.૩ વિજ્ઞાનના વિક્ષણ અંગેના સ્થિવિ (આધાર) પત્રનો સારાુંિ  
આ ડોક્યમુેન્દ્ટ મખુ્યત્િે ત્રણ વિભ ગોમ ાં પોત ન  અિલોકનોને નોંધે છે. 

તે અંતગતત ઘણ  પેટ  વિષયબ િંદુઓને તે સમ વિષ્ટ્ટ કરે છે.  

1. આદિત વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમ મ ટેન  મ પદાંડો  

2. વિવિધ સ્તરે વિજ્ઞ નનો અભ્ય સક્રમ  

3. સમસ્ય ઓ અને રન્દ્ષ્ટ્ટકોણ  

 

સ રુાં વિજ્ઞ નવિક્ષણ એ   ળક મ ટે સત્ય, જીિન મ ટે સત્ય અને વિજ્ઞ ન 
મ ટે સત્ય હોય છે. તેથી વિજ્ઞ નન  અભ્ય સક્રમમ ાં આ મજુ ની યથ થતત ન  
મ પદાંડોને ધ્ય ને લેિ  રહ.ે જ્ઞ ન ત્મક યથ થતત , વિષયિસ્તનુી યથ થતત , 
પ્રહક્રય ની યથ થતત , ઐવતહ વસક યથ થતત , પય તિરણીય યથ થતત  અને નૈવતક 
યથ થતત . આ તમ મ મ પદાંડો પર સફળ થ ય તેને વિજ્ઞ નનો આદિત 
અભ્ય સક્રમ ગણી િક ય. 

પ્રસ્તતુ ડોક્યમુેન્દ્ટ ઉપરોક્ત મ પદાંડ સ થ ે સસુ ાંગત ઉદે્દિો, વિષયિસ્ત,ુ 

અધ્ય પનિ સ્ત્ર અન ે અભ્ય સક્રમન  વિવિધ ત ક્ક ઓ મ ટેન  મલૂ્ય ાંકનનો 
સ ર ાંિ આપે છે. પ્ર થવમક ત કે્ક   ળક આનાંદથી આજુ  જુની દુવનય ની 
િોધમ ાં અને તનેી સ થે સમુેળમ ાં રોક યેલુાં હોવુાં જોઈએ. આ ત કે્ક વિજ્ઞ ન 
વિક્ષણન  ઉદે્દિો તને  સ્થ વનક વિશ્વ વિિે   ળકની જજજ્ઞ સ ન ે પોષિી, 
અિલોકન, િગીકરણ, અનમુ ન દ્વ ર  મળૂભતૂ જ્ઞ ન ત્મક અને મનોસ્ન યવિક 
કુિળત  પ્ર પ્ત કરિ  મ ટે   ળકને સાંિોધન અને પ્રવવૃિઓમ ાં વ્યસ્ત ર ખિ ાં 
િગેરે છે.  

પછીન  ત ક્ક ઓમ ાં ટેકનોલોજી અને સાંખ્ય ત્મક કૌિલ્યન  વિક સની 
રજૂઆત મ ટે અંદ જ અને મ પન પર ભ ર મકૂિ ; અને મળૂભતૂ ભ ષ ની 
કુિળત  વિકસ િિ  કથન, િ ાં ન અને લેખન િગરેે    તો આિે. વિજ્ઞ ન 
અને સ મ જજક વિજ્ઞ નને િતતમ નમ ાં ‘પય તિરણીય અભ્ય સ’ તરીકે એકીકૃત 
કરવુાં જોઈએ, જેમ ાં આરોગ્ય એક મહત્િપણૂત ઘટક હોય િકે. સમગ્ર પ્ર થવમક 



વિક્ષણ સ્તર દરમ્ય ન, ત્ય ાં કોઈ ઔપ  હરક મલૂ્ય ાંકન હોિ ાં જોઈએ નહીં, ગ્રેડ 
આપિ  કે ગણુ અને સ્થબગતત  પણ નહીં. 

ઉચ્  પ્ર થવમક વિક્ષણ ત કે્ક   ળકને પહરબ ત અનભુિો દ્વ ર  
વિજ્ઞ નન  વસધ્ધ ાંતો િીખિિ   જોઈએ. સરળ ટેકનોલોજી એકમો અન ે
નમનૂ ઓ મ ટે હક્રય  દ્વ ર  િધ ુ િીખિ નુાં   લ ુ ર ખવુાં જોઈએ. આ ત કે્ક 
વિજ્ઞ ન વિક્ષણ સ મગ્રી એ મ ત્ર મ ધ્યવમક િ ળ  વિજ્ઞ નની જ ન ની આવવૃિ 
તરીકે ગણ િી ન જોઈએ. મ ધ્યવમક ત કે્ક વિદ્ય થીઓ ઉચ્  પ્ર થવમક સ્તર 
કરત  િધ ુ ઉપરન  સ્તરે, હ થ અન ે સ ધનો સ થે ક મ કરિ  મ ટે, સાંયકુ્ત 
વિદ્ય િ ખ  તરીકે વિજ્ઞ ન િીખવુાં જોઈએ. ઉચ્ તર મ ધ્યવમક ત કે્ક વિજ્ઞ નન ે
પ્રયોગો / પ્રોદ્યોબગકી અને સમસ્ય  ઉકેલ પર ભ ર મકૂિ  સ થે અલગ િ ખ  
તરીકે રજૂ થવુાં જોઈએ.  

ભ રતમ ાં વિજ્ઞ ન વિજ્ઞ નન  વિક્ષણન  જહટલ દૃશ્યને જોત ાં, આ 
ડોક્યમુેન્દ્ટમ ાં વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમ અને તને  અમલીકરણમ ાં સમસ્ય ઓ સાં ાંવધત 
વિવિધ મદુ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં લેિ નો પ્રય સ થયો છે, પરાંત ુ ખ સ કરીને ઉપર 
જણ િેલ  ત્રણ મદુ્દ ઓ પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્દ્રત કયુું છે.  

આપણ ેઆવથિક સ્સ્થવત ન  આધ રે પ્રિતતમ ન િગો, બલિંગ, જાવત, ધમત અન ે
ક્ષેત્રને લગત  ભદેોને ઘટ ડિ  મ ટે સ મ જજક પહરિતતનન ાં સ ધન તરીકે 
વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ. આપણે સમ નત  મ ટેન  
પ્ર થવમક સ ધનો તરીકે પ ઠયપસુ્તકનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ, ક રણ કે 
મોટ ભ ગન  વિદ્ય થીઓ અને વિક્ષકો મ ટે પણ, પ ઠયપસુ્તક એ વિક્ષણ મ ટેનો 
એક સલુભ અને સસ્તો સ્રોત છે. મ હહતી અને પ્રત્ય યન તકવનકી એ સ મ જજક 
વિભ જનને દૂર કરિ  મ ટેનુાં એક મહત્િપણૂત સ ધન પણ છે. તનેો ઉપયોગ 
એિી રીતે થિો જોઈએ કે તે દૂરસ્થ વિસ્ત રોમ ાં આધવુનક સાંસ ધનો પરૂ  
પ ડીન ેસમ ન તક વનમ તણ કરે.  

પ્રિતતમ ન પહરસ્સ્થવતમ ાંથી કોઈપણ ગણુ ત્મક પહરિતતન મ ટે, ભ રતમ ાં 
વિજ્ઞ ન અને વિજ્ઞ નવિક્ષણન ાં ક્ષતે્રે આમલૂ પહરિતતન કરવુાં જ જોઇએ. સ્મવૃત 
આધ હરત અધ્યયનન ેદૂર કરવુાં જોઈએ. પછૂપરછ કૌિલ્ય અને સર્જન ત્મકત ન ે



પોષણ આપવુાં જોઈએ. િ ળ ઓ અને વિક્ષકોને આ આમલૂ પહરિતતનન  િ હક 
તરીકે પ્રોત્સ હહત કરિ  અનૌપ  હરક મ ગો જેિ  કે વિવિધ સ્તરન  વિજ્ઞ ન 
પ્રદિતનો અને મેળ ઓને સ્થ ન આપવુાં જોઈએ.  

પરીક્ષ  પ્રણ લીન  સધુ ર ને પણ આ ડોક્યમુેન્દ્ટ એક વમિન તરીકે 
જોિ ની ભલ મણ કરે છે. આ વમિનમ ાં િૈજ્ઞ વનક, ટેકનોલોજજસ્્સ, વિક્ષણવિદો 
અને વિક્ષકોને એકમાં  પર લ િિ  પડિે અને વિદ્ય થીઓન ાં મલૂ્ય ાંકનની નિી 
રીતો અપન િિી પડિે. વિક્ષકોની સહક્રય ભ ગીદ રી સ થે, ઉપર સ ૂિલે  
સધુ ર ની અસર આપણી િ ળ ઓમ ાં વિજ્ઞ નવિક્ષણન  તમ મ ત ક્ક ઓ પર 
ખ ૂ વનણ તયક અસર કરી િકે છે. 
1.2.4 વિજ્ઞાનના વિક્ષણ અંગેના સ્થિવિ (આધાર)પત્રનાું કેટલાક પ્રાિવિક 
મ દ્દાઓન ું વિિરણ   
 

પ્રસ્તતુ ડોક્યમુેન્દ્ટન ાં પ્ર રાંભે વિજ્ઞ ન અને વિજ્ઞ નન  વિક્ષણ સ થ ે
સાં ાંવધત કેટલ ક પ્ર થવમક મદુ્દ ઓની    ત રજૂ થયલે છે. વિજ્ઞ નન  વિક્ષણનો 
િો ધ્યયે હોિો જોઈએ? વિજ્ઞ નન  વિક્ષણ પર ધ્ય ન આપત  પહલે ાં, આપણ ે
વિજ્ઞ નન ાં સ્િરૂપ વિિ ેટૂાંકમ ાં સમજ મળેિિી જોઈએ. 
1.2.4.1  વિજ્ઞાનન ું થિરૂપ  

મનષુ્ટ્ય હાંમિે  તેમની આસપ સની દુવનય  વિિે જાણિ  ઉત્સકુ રહ ે છે. 
પછૂપરછ અને કલ્પન ની િસ્ક્તથી મનષુ્ટ્યે પ્રકૃવતન ાં િૈવિધ્ય અને પ્રભ િન ે
વિવિધ રીતે ઉપયોગમ ાં લીધુાં છે. આપણ ે પહલે ન  સમયથી એક પ્રક રનો 
પ્રવત  ર આપત  રહ્ય  છીએ જેમ ાં ભૌવતક અને જૈવિક પય તિરણનુાં ક ળજીપિૂતક 
અિલોકન કરવુાં, તમે ાં જોિ  મળતી ભ તો અને સ ાંધોને અથતપણૂત રીતે જોિ , 
પ્રકૃવત સ થે સ યજુ્યથી ક યત કરિ  મ ટે નિ ાં નિ ાં સ ધનો  ન િી તનેો 
ઉપયોગ કરિો અને વિશ્વને સમજિ  મ ટે સાંકલ્પન ત્મક નમનૂ ઓ  ન િિ . 
મ નિન  આ પ્રયત્નો વિજ્ઞ નનો ભ ગ છે.  

વિજ્ઞ ન એ અનભુિન ાં નિ ાં ક્ષેત્રોને આિરી લેત ુાં જ્ઞ નનુાં એક ગવતિીલ, 

વિસ્તરતુાં સ્િરૂપ છે. વિજ્ઞ ન એ એક સ મ જજક જરૂહરય તનો વિષય છે. વિજ્ઞ ન 



એ જ્ઞ ન છે અને જ્ઞ નએ િસ્ક્ત છે. ભવિષ્ટ્યન  પ્રગવતિીલ સમ જમ ાં, વિજ્ઞ ન 
મહત્િની ભવૂમક  ભજિી િકે છે. વિજ્ઞ ન દેિન  લોકોને ગરી ી, અજ્ઞ નત  અન ે
અંધશ્રદ્ધ ન  િતુતળમ ાંથી  હ ર ક ઢિ મ ાં  ોક્કસ મદદ કરિે.  

વિજ્ઞ નની પધ્ધવત શુાં છે? તેમ ાં એક  ીજા સ થે સાંકળ યેલ કેટલ ક 
પગવથય ાં છે  

1. અિલોકન, ભ તો અને વનયવમતત ને ( સરખ પણ ને) િોધિી. 
2. ઉત્કલ્પન ની ર ન  કર િી. 
3. ગણુ ત્મક અને ગ બણવતક મોડલેની કલ્પન  કરિી. 
4. અિલોકન અને વનયાંવત્રત પ્રયોગ દ્વ ર  વસદ્ધ ાંતોને  ક સિ .  

5. અને આ રીતે ભૌવતક જગતને વનયાંવત્રત કરત  વનયમો સધુી પહો વુાં. 
જોકે ઉપરોક્ત ક્રમમ ાં ફેરફ રને અિક િ છે. કોઈ િખત વસદ્ધ ાંતો પ્રયોગ 

તરફ દોરી જાય છે તો કોઈ િખત પ્રયોગો વસધ્ધ ાંતને ત રિિ મ ાં મદદ કરે છે. 

અંતે તો જે િૈજ્ઞ વનક વસદ્ધ ાંતો સ્િીકૃત છે ત ેઅિલોકન કે પ્રયોગ દ્વ ર   ક સી 

િક ત  હોિ  જોઈએ. આજ વિજ્ઞ નનુાં સ્િરૂપ છે. સિ તવધક સ્થ વપત અને િ શ્વત 

વિજ્ઞ નન  વનયમોને પણ સદ  અસ્થ યી સમજિ મ ાં આિે છે. તેમ ાં નિીન 

અિલોકન, પ્રયોગ અને વિશ્લેષણ અન ે  સાંિોધનન  પ્રક સમ ાં સધુ ર ન ે

અિક િ છે. 

વિજ્ઞ નન  સ્િરૂપ અને વ્ય પનો વિગતિ ર અભ્ય સ આપ NCF અન ે
વિજ્ઞ ન સાં ાંવધત મદુ્દ મ ાં કરિ ન  છો અથિ  તો કયો છે. તેથી અત્રે તેની 
વિગતિ ર    ત નથી કરત .  

1.2.4.2  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

ટેકનોલોજી ઘણીિ ર વ્યિહ રગત વિજ્ઞ ન તરીકે ગણ ય છે. તેન  
વ્ય પમ ાં સ મ ન્દ્ય રીતે વમકેવનકલ, ઇલેન્દ્ક્રકલ, ઓન્દ્પ્ટકલ અને ઇલેક્રોવનક 
સ ધનો, ઘરગથ્થ ુ અને વ્ય િસ વયક ઉપકરણો, ર સ યબણક, જૈવિક, પરમ ણ ુ
વિજ્ઞ ન અને કમ્પ્યટુર અને ટેબલકમ્યવુનકેિન તકવનકોનો સમ િેિ થ ય છે. 



ટેકનોલોજીન  આ વિવિધ ક્ષેત્રો એક ીજા સ થે સાં ાંવધત છે. ટેકનોલોજી એ 
પ્ર  ીન મ નિ સાંસ્કૃવતઓ અને પ્ર ગૈવતહ વસક સમ જનો પણ એક ભ ગ હતો. 
હકીકતમ ાં વિશ્વભરમ ાં ઘણુાં સ્થ વનક ટેકનોલોજીઅંગેનુાં જ્ઞ ન છે જે આધવુનક 
ટેકનોલોજીન ાં વિિ ળ િ તસ્િને ક રણે લપુ્ત થિ ન  ભયમ ાં છે. ટેકનોલોજી એ 
વિજ્ઞ ન જેટલી સર્જન ત્મક પ્રહક્રય  છે, ક રણ કે આપેલ  લક્ષ્ય સધુી પહોં િ ની 
અસાંખ્ય રીતો વિજ્ઞ નન  વસદ્ધ ાંતમ ાં છે. તેથી ટેકનોલોજીનુાં ક્ષેત્ર પણ ખ ૂ 
વ્ય પક  ન્દ્યુાં છે.  

1.2.4.૩ વિજ્ઞાન  વિક્ષણ: યિાિથિાના પ્રકાર 

સ    વિજ્ઞ નન  વિક્ષણની આપણી રન્દ્ષ્ટ્ટ/સમજન ે સ ક ર કરિ  મ ટે 
વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમને આદિત  ન િિ  મ ટે કેટલ ક પ ય ન  મ પદાંડોનો 
વિ  ર કરિો જોઈએ. આ મ પદાંડો અભ્ય સક્રમની યથ થતત ને સવુનવિત કરિ  
અંગેન  છે. 
જ્ઞ ન ત્મક યથ થતત - એ જરૂરી છે કે અભ્ય સક્રમની સ મગ્રી, પ્રહક્રય , ભ ષ  અન ે
વિક્ષણ વિષયક વ્યિહ ર વિદ્ય થીની ઉંમરને અનરુૂપ હોય અને અને   ળકની 
જ્ઞ ન ત્મક પહોં મ ાં હોય.  

વિષયિસ્ત ુયથ થતત – એ આિશ્યક છે કે અભ્ય સક્રમ નોંધપ ત્ર અને િૈજ્ઞ વનક 
રીતે યોગ્ય સ મગ્રી પ્રદ ન કરે. વિષયિસ્તનુુાં સરળીકરણ, જે અભ્ય સક્રમન ે
વિદ્ય થીન  જ્ઞ ન ત્મક સ્તરને  અનરુૂપ  ન િિ  મ ટે જરૂરી હોય છે, ત ે
ખ મીયકુ્ત કે અથતહીન ન હોવુાં જોઈએ. 
પ્રહક્રય  યથ થતત - એ જરૂરી છે કે અભ્ય સક્રમ અધ્યેત ને એિી  પદ્ધવતઓ અન ે
પ્રહક્રય ઓ પ્ર પ્ત કરિ  વ્યસ્ત ર ખે કે જે િૈજ્ઞ વનક જ્ઞ નનુાં સર્જન કરિ  અને 
તેને  યથ થત કરિ  તરફ   ળકને દોરે ,   ળકની કુદરતી જજજ્ઞ સ  અન ે
સર્જન ત્મકત ને પોષે. પ્રહક્રય  યથ થતત  એ એક મહત્િપણૂત મ પદાંડ છે ક રણ કે 
તે વિદ્ય થીને ‘અધ્યયન મ ટે અધ્યયન’ મ ાં મદદ કરે છે. 
ઐવતહ વસક યથ થતત - એ જરૂરી છે કે વિજ્ઞ નન  અભ્ય સક્રમને ઐવતહ વસક 
પહરપ્રેક્ષ્ય દ્વ ર  સસુજ્જ  કરિ મ ાં આિે, જે અધ્યેત ને વિજ્ઞ નની સાંકલ્પન ઓ 
સમય સ થે કેિી રીતે વિકવસત થ ય છે તેની સમજ આપે છે. તે અધ્યેત ન ે



વિજ્ઞ નને સ મ જજક સ હસ તરીકે જોિ મ ાં અને સ મ જજક પહર ળો વિજ્ઞ નન  
વિક સને કેિી રીતે પ્રભ વિત કરે છે તે સમજિ મ ાં પણ મદદ કરે છે. 
પય તિરણીય યથ થતત - એ જરૂરી છે કે વિજ્ઞ ન, અધ્યતે ન  સ્થ વનક અન ેિવૈશ્વક 
પય તિરણન  વ્ય પક સાંદભતમ ાં મકૂિ મ ાં આિે, તનેે વિજ્ઞ ન, ટેકનોલોજી અન ે
સમ જન  સાંદભતમ ાં મદુ્દ ઓની પ્રિાંસ  અને સમજ મ ટે સક્ષમ  ન િ,ે અને તેન ે
જરૂરી જ્ઞ ન સ થે તૈય ર કરી િ સ્તવિક દુવનય મ ાં પ્રિેિ કરિ ની કુિળત  
આપે.  

નૈવતક યથ થતત – એ આિશ્યક છે કે અભ્ય સક્રમ પ્ર મ બણકત , અન ત્મલબક્ષત , 
સહક ર, ભયમકુ્ત  અને પિૂતગ્રહથી મકુ્ત થિ ન  મલૂ્યોને પ્રોત્સ હન આપ,ે અન ે
અધ્યતે મ ાં જીિન અને પય તિરણની જાળિણી મ ટેની ક ળજી વિકસ િે.  

1.2.5 વિજ્ઞાનના વિક્ષણ સું ુંવધિ ઊંડાણની સિજ આપિા કેટલાક અન્ય 
મ દ્દાઓ  

વિજ્ઞ ન વિક્ષણ અન ે તેન  અભ્ય સક્રમ તથ  પ્રવવૃિઓને સમજિ મ ાં 
મદદ કરી િકે એિ  અન્દ્ય કેટલ ક મદુ્દ ઓ તેમજ આ ડોક્યમુેન્દ્ટન   ીજા 
મદુ્દ મ ાં કેટલ ક અન્દ્ય વિષયોની રજૂઆત પણ કરિ મ ાં આિી છે. તેમ ાં વિજ્ઞ ન 
વિક્ષણમ ાં સાંિોધન, ર ષ્ટ્રીય કક્ષ એ વિજ્ઞ નન  અભ્ય સક્રમનો ઈવતહ સ અન ે
નિીન ક યતક્રમો તથ  પ્રવવૃિઓમ ાંથી મળેલ િીખનો સમ િેિ થ ય છે 

પ્રયોગ આધ હરત વિજ્ઞ નવિક્ષણને અસરક રક  ન િિ  મ ટે, વિક્ષકો 
અને વિદ્ય થીઓ મ ટે પ્રયોગોની યોજન  કરિ , વિ  રોની    ત કરિ  અન ે
અિલોકનને નોંધિ  અને વિશ્લેષણ કરિ  મ ટે સમયનો અિક િ ર ખિો 
આિશ્યક છે. વિજ્ઞ ન વિક્ષણને ભ ષ ન  અસરક રક ઉપયોગની પણ 
આિશ્યકત  છે.  

ઐવતહ વસક રન્દ્ષ્ટ્ટકોણથી વિવિધ કવમિન અને સવમવતઓની ભલ મણો 
અને િ સ્તવિકત   િચ્ નેો તફ િત હાંમિે  ધ્ય નમ ાં આિતો હોય છે. તેથી 
વિજ્ઞ ન વિક્ષણની સધુ રણ મ ાં હાંમેિ  એ  લક્ષ્ય ર ખવુાં જોઈએ કે તે તમ મ 
પહર ળો પર ધ્ય ન આપવુાં કે જે અધ્યયન-અધ્ય પન પ્રહક્રય ને અસર કરે છે. 
  હ્ય સ્પધ તત્મક પરીક્ષ ઓમ ાં આપણ  વિદ્ય થીઓની વસદ્ધદ્ધનુાં સ્તર બ િંત જનક 



હોય છે. સરક ર દ્વ ર  તેમજ   હ્ય એજન્દ્સીઓ દ્વ ર , વિજ્ઞ નન  વિક્ષણ સહહત 
િ ળ  વિક્ષણમ ાં સધુ રણ  મ ટે 1980ન  દ યક થી અનેક નિીન ક યતક્રમો 
ક યતરત છે. તેમ ાં DPEP અને SSAની    ત પણ આ ડોક્યમુેન્દ્ટમ ાં કરેલ છે.  

1.2.5.1 વિજ્ઞાન વિક્ષણ અને વિવિધ થિરે અભ્યાસક્રિના ધ્યેયો  
વિજ્ઞાન વિક્ષણના ધ્યેય  

વિજ્ઞ નવિક્ષણન  સ મ ન્દ્ય ઉદે્દશ્યો યથ થતત ન  અગ ઉ જણ િેલ છ 
મ પદાંડને સીધ  અનસુરે છે. વિજ્ઞ નન  વિક્ષણે અધ્યતે ને ની નેી    તોમ ાં 
સક્ષમ  ન િિો જોઈએ. 

▪ જ્ઞ ન ત્મક વિક સન  ત ક્ક  સ થે સસુ ાંગત એિ  વિજ્ઞ નન  તથ્યો અને    

       વસદ્ધ ાંતો તથ  તેન  વ્યિહ રમ ાં ઉપયોગને જાણે.  

▪ િૈજ્ઞ વનક જ્ઞ નન  સર્જન કરિ ની અને તનેે યથ થત કરિ ની પ્રહક્રય  અને  

  પદ્ધવતનુાં જ્ઞ ન અને કૌિલ્ય પ્ર પ્ત કરે.  

▪ સ્થ વનક તેમજ િૈવશ્વક પય તિરણ સ થે સાં ાંધ કેળિિો અને વિજ્ઞ ન,  

  ટેકનોલોજી તથ  સમ જ સાં ાંવધત મદુ્દ ઓની પ્રિાંસ  કરિી.  

▪ િ સ્તવિક દુવનય મ ાં પ્રિેિ મ ટે જરૂરી સૈદ્ધ ાંવતક અને વ્યિહ રુ  

  ટેકનોલોજી કૌિલ્યો પ્ર પ્ત કરિ ાં.  

▪ વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીમ ાં સહજ જજજ્ઞ સ , સૌંદયતલક્ષી ભ િ અન ે 

  સર્જન ત્મકત ને પોષણ આપવુાં.  

▪ પ્ર મ બણકત , અખાંહડતત , સહક ર, જીિન મ ટેની બ િંત ઓ અને  

  પય તિરણની જાળિણીન  મલૂ્યોને આત્મસ ત કરિ .  

▪ િૈજ્ઞ વનક વમજાજ, અન ત્મલક્ષીત , વિિે ન ત્મક બ િંતન, અને ભયમસુ્ક્ત  

     તથ  પિૂતગ્રહમસુ્ક્ત કેળિિી. 
1.2.5.2 વિજ્ઞાન વિક્ષણનાું વિવિધ થિરે અભ્યાસક્રિ : હતે  ઓ, વિષયિથત , 
પદ્ધવિિાસ્ત્ર અને મલૂયાુંકન   

વિજ્ઞ ન પ ઠયક્રમની ક્રવમકત  અંગે વનણતય લેતી િખતે ધ્ય નમ ાં લેવુાં 
આિશ્યક છે કે દસમ  ધોરણ સધુીન  ફરજજય ત વિષય તરીકે વિજ્ઞ ન 
િીખન ર  મોટ ભ ગન  વિદ્ય થીઓ તેમની આગળની ક રહકદીમ ાં વ્ય િસ વયક 



રીતે િૈજ્ઞ વનક અથિ  ટેકનોલોજીસ્ટ તરીકે ત લીમ પ મિ ન  નથી; તેમ છત ાં 
તેઓને ‘િૈજ્ઞ વનક રીતે સ ક્ષર’  નિ ની જરૂર છે, ક રણ કે સમક લીન સમ જ 
દ્વ ર  ઉભ  કરિ મ ાં આિત  અનેક સ મ જજક, ર જકીય અને નૈવતક મદુ્દ ઓ 
વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીની આસપ સ જ સ્સ્થત હોય છે.  

1.2.5.૩ પ્રાિવિક થિર (ધોરણ 1 િી 5) 
પ્ર થવમક સ્તરે વિજ્ઞ ન વિક્ષણ એ પય તિરણની િોધખોળ, તનેી સ થે 

સાંપકત કરિ  અને તેન  વિિે િ ત કરિ  મ ટે   ળક મ ટે આનાંદક રક 
વિક્ષણની પરૂતી તકનો એક ત ક્કો હોિો જોઈએ. આ ત કે્ક મખુ્ય ઉદે્દશ્ય 
વિશ્વ વિિે જીજ્ઞ સ  જાગતૃ કરિ ની છે. તફ િત, િગીકરણ, અંદ જ, બ ત્રક મ, 

હડઝ ઇન અને  ન િટ, અંદ જ અને મ પન. અભ્ય સક્રમમ ાં   ળકને સ્િચ્છત , 
પ્ર મ બણકત , સહક ર, જીિન અને પય તિરણની બ િંત ન  મલૂ્યોને આંતહરક 
 ન િિ  મ ટે પણ મદદ મળિી જોઈએ.  

વિજ્ઞ ન વિક્ષણ દ્વ ર  અને તે મ ટે ભ ષ ન  વિક સ પર ભ ર મકૂિ નો 
પણ આ ત ક્કો છે. સ્થ વનક ભ ષ /મ તભૃ ષ  દ્વ ર  િીખવુાં એ સૌથી કુદરતી 
છે; પરાંત ુ સ્થ વનક ભ ષ મ ાં વિક્ષણ આપતી િખતે પણ   ળકને અથતહીન 
િબ્દોનુાં ભ રણ ન આપવુાં જોઈએ. આ ત કે્ક અમતૂત વિશ્વને  દલે,   ળકોની 
િ સ્તવિક અને નક્કર દુવનય  સ થે વ્યિહ ર કરિ ની તકો પ્રદ ન કરિી 
જોઈએ.  

આ સ્તરે વિજ્ઞ ન વિક્ષણનુાં પદ્ધવતિ સ્ત્ર િગતખાંડમ ાં અને િગત  હ રની 
પ્રવવૃિઓ, તમેજ િ ત તઓ, કવિત ઓ, ન ટકો અન ેઅન્દ્ય પ્રક રની જૂથ પ્રવવૃિઓ 
પર આધ હરત હોવુાં જોઈએ. પ ણીનો  ગ ડ, આરોગ્ય, સ્િચ્છત  અને સ મ જજક 
હક્રય -પ્રવતહક્રય ને લગતી પરાંપર ઓ પ ઠયપસુ્તક પરૂતી સીવમત ન ર ખત ાં 
વ્યિહ રન  ઉદ હરણ દ્વ ર  શ્રેષ્ટ્ઠ રીતે િીખિી િક ય છે. િગતખાંડન  
િ ત િરણમ ાં   ળકને રજૂઆત કરિ  મ ટે દ  ણ ન કરવુાં જોઈએ, પરાંત ુ
વ્યસ્ક્તગત ગવતએ િીખિ  મળવુાં જોઈએ. પહલે  અને  ીજા ધોરણ મ ટે 
પય તિરણ વિષયન  અભ્ય સ મ ટે પ ઠયપસુ્તક ન ર ખિ ની પ્રથ    લ ુ
ર ખિી જોઈએ.  



કોઈ ઔપ  હરક મલૂ્ય ાંકન પ્રહક્રય  હોિી જોઈએ નહીં. વિક્ષકોએ પોત ન  
અિલોકનોથી મલૂ્ય ાંકન કરવુાં જોઈએ. િગત 3 થી 5 મ ટે, અધ્ય પન-અધ્યયન 
પ્રહક્રય  િધ ુમ ળખ ગત હોઈ િકે છે, પરાંત ુસતત મલૂ્ય ાંકન થવુાં જોઈએ. સમગ્ર 
પ્ર થવમક ત ક્ક  દરમ્ય ન, કોઈ ઔપ  હરક સ મવયક પરીક્ષણો હોિ ાં જોઈએ 
નહીં, ગ્રેડ અથિ  ગણુ આપિ  જોઈએ નહીં, પ સ અથિ  ન પ સન  મ પદાંડ 
હોિ  જોઈએ નહીં,  તેથી   ળકને કોઈ એક ધોરણમ ાં અટક િવુાં પણ જોઈએ 
નહીં.  

1.2.5.4 ઉચ્ચ પ્રાિવિક થિર (ધોરણ 6 િી 8) 
ઉચ્  પ્ર થવમક િ ળ  સ્તરે   ળકો ‘વિજ્ઞ ન’ વિષયન  પ્રથમ સાંપકતમ ાં 

આિે છે. આ સમયે   ળકોની સ મે એ હક્રય નુાં વિક્ષણ છે એ ખ્ય લ સ્પષ્ટ્ટ થિો 
જોઈએ. આ ત કે્ક વિજ્ઞ ન વિક્ષણ એ પ્ર થવમક િ ળ  ત ક્ક ન  પય તિરણીય 
અભ્ય સથી વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીન  તત્િોમ ાં ક્રવમક રીત ે ફેરિ ય છે ત ે
સમજ અપ િી જોઈએ.  

આ ત કે્ક િીખિ  મ ટેની િૈજ્ઞ વનક સાંકલ્પન ઓની પસાંદગી કરિી 
જોઈએ, જેથી વિદ્ય થીઓને યોગ્ય રીતે રોજજિંદ  અનભુિોનો લ ભ મળે. જો કે 
મોટ ભ ગની સાંકલ્પન ઓ પ્રવવૃિઓ / પ્રયોગો દ્વ ર  વિદ્ય થી સધુી પહોં િી 
જોઈએ, તેમ છત ાં, તે અવનિ યત અબભગમ નથી. તે સવુનવિત કરવુાં અગત્યનુાં છે 
કે મોટ ભ ગની પ્રવવૃિઓ અને પ્રયોગો સરળ છે અને  સરળત થી સ્થ વનક રીતે 
ઉપલબ્ધ સ મગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમનો આ મળૂ ઘટક 
તમ મ િ ળ ઓમ ાં અપરૂતી મ ળખ ગત સવુિધ ઓ િચ્ ે પણ અમલમ ાં મકૂી 
િક ય.  

વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમન  મહત્િન  ઘટકમ ાં સરળ નમનૂ ઓની ર ન  અન ે
 ન િટ, સ મ ન્દ્ય ય ાંવત્રક અને વિદ્યતુ ઉપકરણો અને સ્થ વનક રીતે વિવિષ્ટ્ટ 
એિી ટેકનોલોજી વિિનેુાં  વ્યિહ રુ જ્ઞ ન સ મેલ થવુાં જોઈએ.  

તે ઓળખવુાં જરૂરી છે કે ટેકનોલોજીની પ્રકૃવતમ ાં ઘણી વિવિધત  છે, જેનો 
દેિન  વિવિધ ક્ષેત્રન    ળકો ઉપયોગ કરે છે. આ તફ િતો પર  ોક્કસ 
વિવિષ્ટ્ટ પ્રોજેક્્સ દ્વ ર  ધ્ય ન આપવુાં જોઈએ. રોજજિંદ  અનભુિો અંગેન  સરળ 



પ્રયોગો ઉપર ાંત, આ ત કે્ક એક મહત્િપણૂત પદ્ધવત એ પણ છે કે વિદ્ય થીઓન ે
જૂથોમ ાં અથતપણૂત તપ સમ ાં જોડિ  જોઈએ. િગતમ ાં વિક્ષક સ થનેી    ત, સ થી 
વિદ્ય થીઓ સ થેની આંતરહક્રય ઓ, િતતમ નપત્રોમ ાંથી  મ હહતી એકવત્રત કરિી, 
સ્થ વનક વિસ્ત રમ ાં તજજ્ઞો સ થે િ ત ીત કરિી, સરળત થી ઉપલબ્ધ 
સ્ત્રોતોમ ાંથી મ હહતી એકવત્રત કરિી અન ે સરળ તપ સ હ થ ધરિી િગેરે 
પ્રયસુ્ક્તઓ િ પરી િક ય. 

એકમ કસોટી અને સત્ર ાંત કસોટી સ થે સાંપણૂત રીતે આંતહરક અને સતત 
સ મવયક રીતે મલૂ્ય ાંકનક યત થવુાં જોઈએ. િ વષિક પરીક્ષ નો ભ ર ાંક ઓછો હોિો 
જોઈએ. કોઈ પ સ/ન પ સ અને ધોરણમ ાં અટક િિ ની જોગિ ઈ હોિી 
જોઈએ નહીં. કસોટીઓમ ાં લેબખત અને પ્ર યોબગક  ાંને ઘટક હોિ  જોઈએ. 
1.2.5.5 િાધ્યવિક થિર (ધોરણ 9 અને 10) 

િ ળ ન  આ સ્તરે અગ ઉન  ત કે્ક કરિ મ ાં આિેલી િરૂઆતન ે
ઔપ  હરક કહઠનત  કે ઊંડ ણ પર ભ ર આપ્ય  વિન  િધ ુ મજબતૂ 
 ન િિ ની છે. વિજ્ઞ નની સાંકલ્પન ઓ, વસદ્ધ ાંતો અને વનયમો હિ ે
અભ્ય સક્રમમ ાં યોગ્ય રીતે ઉભરી િકે છે.  પરાંત ુઅહીં ભ ર મ ત્ર ઔપ  હરક 
વ્ય ખ્ય ઓ પર નહીં અને સમજણ, અથતગ્રહણ પર હોિો જોઈએ.  

મ ધ્યવમક િ ળ ન  ત કે્ક, વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમમ ાં એિી સાંકલ્પન ઓ કે 
જે સીધ  અનભુિથી પર હોય, તનેે એક મહત્િપણૂત સ્થ ન મળે છે.  ધી જ 
ઘટન ઓ સીધી અિલોકનિીલ ન હોિ થી, વિજ્ઞ ન પણ અનમુ ન અન ે
અથતઘટન પર આધ ર ર ખે છે. ઉદ હરણ તરીકે, આપણે અણઓુનુાં અસ્સ્તત્િ 
અને ગણુધમો, અથિ  ઉત્ક્ર ાંવતની પદ્ધવત સ્થ વપત કરિ  મ ટે અનમુ નનો 
ઉપયોગ કરીએ છીએ. 

આ ત કે્ક અભ્ય સક્રમનો મહત્િપણૂત ભ ગ સૈદ્ધ ાંવતક વનયમો 
િોધિ / ક સિ  મ ટેન ાં સ ધન તરીકે પ્રયોગ અને ઘણીિ ર સાંખ્ય ત્મક 
મ પન પણ હોિો જોઈએ. આ ત કે્ક રજૂ કર યેલ ટેકનોલોજી મોડયલુો, ઉચ્  
પ્ર થવમક ત કે્ક કરત ાં િધ ુ અદ્યતન હોિ ાં જોઈએ. મોડયલુોમ ાં િ ળ  
િકતિોપનો ઉપયોગ કરીને હડઝ ઇન, અમલીકરણ અને જો િક્ય હોય તો, 



ગણુ ત્મક અને સાંખ્ય ત્મક પહરમ ણો દ્વ ર  મોડયલુોની અસરક રકત નુાં પરીક્ષણ 
કરવુાં જોઈએ. આ પરીક્ષણ અને પ્રયોગોનુાં ક યત જો કે આંતહરક મલૂ્ય ાંકનનો જ 
ભ ગ હોવુાં જોઈએ.  

સહ-અભ્ય સપ્રવવૃિઓમ ાં ભ ગીદ રીને આ ત કે્ક સમ ન મહત્િની 
મ નિી આિશ્યક છે. આમ ાં પ્રોજેક્ટિકત (વિક્ષકોની સલ હ સ થે) હોઈ િકે છે જે 
સ્થ વનક મદુ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં ર ખે છે. તેમ ાં વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરીને સમસ્ય નુાં વનર કરણ કરિ નો અબભગમ િ મેલ છે.  

1.2.5.6  િાધ્યવિક થિર (ધોરણ 11 અને 12) 
ઉચ્  મ ધ્યવમક ત કે્ક, િૈક્ષબણક અને વ્ય િસ વયક,  ે પ્રિ હોની હ લની 

નીવત, જે વિક્ષણની ર ષ્ટ્રીય નીવત 1986 મજુ  અપ યેલી છે, તેની સમીક્ષ  કરી 
િક ય છે, જેથી વિદ્ય થીઓને તમેની રુબ ન  વિષયોને મકુ્તપણે પસાંદ કરિ નો 
વિકલ્પ મળે. જો કે દરેક સ્કૂલ િ ળ  દ્વ ર  વિવિધ વિષયોની જોગિ ઈ કરી 
િક તી નથી. આ સ્તરનો અભ્ય સક્રમ તેની કક્ષ મ ાં યોગ્ય રીતે સઘન અન ે
ઊંડ ણિ ળો હોિો જોઈએ. અભ્ય સક્રમ િધ ુભ રે ન થઇ જાય  તેની ક ળજી 
લેિી જોઈએ.  

મ ધ્યવમક અને ઉચ્ તર મ ધ્યવમક અભ્ય સક્રમ િચ્ ેનો મોટી ગેપ ન 
 ને તે મ ટે અભ્ય સક્રમને તકતસાંગત  ન િિો જોઈએ, પરાંત ુએનો અથત એ 
નથી કે આ ઉચ્ િર મ ધ્યવમક અભ્ય સક્રમ એ મ ધ્યવમક સ્તરન  
અભ્ય સક્રમથી સહજે ઉપરનો જ હોય. આ ત કે્ક તો પ્રયોગો, ટેકનોલોજી અન ે
સાંિોધન પ્રોજેક્્સ પર ભ ર મકૂિો જોઈએ. અહીં સ મગ્રી મ ત્ર મ હહતીથી 
ભરેલી હોિી જોઈએ નહીં.  

અસરક રક વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમમ ાં મહત્િપણૂત વિ  રો પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્દ્રત 
કરવુાં પડિ.ે અભ્ય સક્રમન  સૈદ્ધ ાંવતક ઘટકોમ ાં સમસ્ય  ઉકેલ, સાંકલ્પન ત્મક 
મશુ્કેલીઓ અંગે જાગવૃત અને વિવિધ વિષયબ િંદુઓની વિિે ન ત્મક પછૂપરછ 
પર ભ ર મકૂ િો જોઈએ. વિજ્ઞ નન ાં મખુ્ય ખ્ય લોન  ઐવતહ વસક વિક સ વિિ ે
સમજ આપતી કથ ઓ વિિેકપણૂત રીતે એકીકૃત થિી જોઈએ. સદૈ્ધ ાંવતક પ સ ઓ 



અને તેમન  આધ રે પ્રયોગોનુાં વિક્ષણ એકીકૃત થવુાં જોઈએ. અહીં 
પ્રયોગિ ળ ઓમ ાં થત ાં પ્ર યોબગક ક યતનુાં ઘણુાં મહત્િ છે.  

આ ત કે્ક સહ-અભ્ય સપ્રવવૃિઓ ઘણ  પ્રક રની હોઈ િકે છે. વિજ્ઞ ન 
અને ટેકનોલોજી સ થે સાંકળ યેલ  સ્થ વનક મદુ્દ ઓ પર સમસ્ય -ઉકેલનો 
અબભગમ અપન િિ , ર ષ્ટ્રીય વિજ્ઞ નમળે મ ાં સર્જન ત્મક પ્રોજેક્્સ દ્વ ર  
ભ ગીદ રી અને ગબણત અને વિજ્ઞ ન  ઓબલસ્મ્પય ડમ ાં ભ ગ લિેો િગેરે.  

વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં પદ્ધવતિ સ્ત્રમ ાં ICTની વ્ય પક સાંભ િન ઓનો ઉપયોગ 
થિો જોઈએ. િગતખાંડનુાં િ ત િરણ એવુાં હોવુાં જોઈએ કે તે પ્રશ્નોને પ્રોત્સ હન 
આપ,ે    ત કરે અને વિદ્ય થીઓની જ્ઞ ન ત્મક કુિળત  િધ.ે પ્રયોગો અન ે
ટેકનોલોજી મોડયલુો, આખરી  ોડતની પરીક્ષ  મ ટે પણ સતત મલૂ્ય ાંકનન ે
આવધન હોિ  જોઈએ.   રમ  ધોરણની   હ્ય પરીક્ષ  મ ટેન  સૈદ્ધ ાંવતક પેપરમ ાં 
કેટલ ક પ્રયોગ/ટેકનોલોજી આધ હરત મલૂ્ય ાંકન સ મગ્રી  હોિી જોઈએ. પરીક્ષ  
સાં ાંવધત તણ િને ઘટ ડિ  મ ટે મહત્િપણૂત સધુ રો એ છે કે વિદ્ય થીઓન ે
તમેની ગવતએ જુદ  જુદ  વિષયોમ ાં ગણુ/કે્રહડ્સ એકઠ  કરિ ની માંજૂરી 
આપિી અને એક જ સમયે તમ મ વિષયોમ ાં પરીક્ષ  આપિ  મ ટે આગ્રહ ન 
કરિો. 
1.2.6 કેટલાક િહત્િના વિષયો અને બચિંિાઓ  

  ર મખુ્ય સ્તરન  િ ળ કીય વિક્ષણન ાં અભ્ય સક્રમન ાં ઉદે્દશ્યો, સ મગ્રી, 
પદ્ધવત અને મલૂ્ય ાંકનની    ત કય ત   દ આ ડોક્યમુેન્દ્ટ ભ રત દેિમ ાં આ 
અપેક્ષ ઓ અને લક્ષ્ય ાંકો સ મે રહલે કેટલીક બ િંત ઓ અને પડક રોની    ત કરે 
છે.  આપણે તેને ટૂાંકમ ાં સમજીએ.  

1.2.6.1 િાળખાગિ સ વિધાઓ  
• આ બ િંત ઓમ ાં એક ઉપલબ્ધ ભૌવતક અને મ ળખ ગત સવુિધ ઓ અન ે
સાંિ ધનોની ઉણપ, પ્રયોગિ ળ ઓનો અભ િ, સ ધનો અન ે પ્રવવૃિખાંડનો 
અભ િ િગેરે છે.  



• જો  ધી િ ળ ઓમ ાં જરૂરી સવુિધ ઓ તરુાંત િક્ય ન હોય, તો તે ઓછ મ ાં 
ઓછી વિજ્ઞ ન સાંસ ધન કેન્દ્રોમ ાં અને ક્લસ્ટર, બ્લોક અન ેજજલ્લ  સ્તરે મો  ઇલ 
પ્રયોગિ ળ ઓ સ્િરૂપ ેઉપલબ્ધ હોિ  આિશ્યક છે.  

• આપણે એ પણ ય દ ર ખવુાં જોઈએ કે દરેક પ્રક રન ાં િ ત િરણમ ાં સમદૃ્ધ 
કુદરતી અને મ નિ સાંસ ધનો ઉપલબ્ધ છે જેનો ઉપયોગ કરી િક ય છે.  

1.2.6.2  અભ્યાસક્રિ, પાઠયપ થિકો અને અન્ય સાિગ્રી 
• અભ્ય સક્રમ, પ ઠયપસુ્તકો અને અન્દ્ય સ મગ્રીની ગણુિિ  પણ  ીજો 
બ િંત નો વિષય છે. પ ઠયપસુ્તકો ર ષ્ટ્રીય નીવતઓ સ થે સસુ ાંગત અન ે
આધ રભતૂ સત્યો અને તથ્યોને પ્રવતબ િંબ ત કરત  હોિ  જોઈએ. વિવિધ 
ર જ્યોએ પોત નો અભ્ય સક્રમ ઘડિો જ જોઇએ. મોટ  ર જ્યોએ ખ સ કરીન ે
તેમન  અભ્ય સક્રમમ ાં તેમની વિવિધત ને પ્રવતબ િંબ ત કરિ ની જરૂર છે. 
• સ    અથતમ ાં પ્રવવૃિ આધ હરત વિક્ષણને સ ક ર કરિ નો અભ િ એ પણ 
એક પડક રજનક વિષય છે. હજુ પણ પ ઠયપસુ્તકમ ાં આપિ મ ાં આિેલ  
વિ  રો / વસદ્ધ ાંતોને જ મલૂ્ય ાંકનનો આધ ર મ નિ મ ાં આિે છે. 
પ્રવવૃિઓ/પ્રયોગોમ ાં થતો ખ ત પણ એક બ િંત નો વિષય છે.  

• મોટ ભ ગની િ ળ ઓ સ રી રીતે સજ્જ વિજ્ઞ ન પ્રયોગિ ળ ઓ ઉપલબ્ધ 
કર િી િકે તમે નથી. જો કે સરળત થી ઉપલબ્ધ સ મગ્રીનો ઉપયોગ કરીન ે
ઓછી હકિંમતની પ્રવવૃિઓ અને પ્રયોગો હડઝ ઇન કરિ નુાં  ોક્કસપણે િક્ય છે. 
આમ, વિજ્ઞ નન  મળૂ પ ય ની અિગણન  કરિ  મ ટે ખ તને  હ નુાં  ન િવુાં 
જોઈએ નહીં. 
• અધ્યયન મ ટેની સ મગ્રી અને વિક્ષણનુાં પદ્ધવતિ સ્ત્ર  ાંનેન ે એક સ થ ે
વિકવસત કરિ  આિશ્યક છે. િ ળ કીય પ્રવવૃિઓ વિદ્ય થીઓની સર્જન ત્મક 
અબભવ્યસ્ક્તઓ, વ્યિહ હરક ક યત, પ્ર રાંબભક ટેકનોલોજી મોડયલુો વિકસ િિ  પર, 

જૈિવિવિધત , આરોગ્ય અને પય તિરણન  અન્દ્ય પ સ ાંઓ પર િધ ુ ભ ર 
મકૂિ ની ભલ મણ આ ડોક્યમુેન્દ્ટ કરે છે.  

• આપણે દેિમ ાં સ ર  વિજ્ઞ ન વિક્ષણ મ ટેન  પ્ર થવમક સ ધનોમ ાંન ાં એક 
તરીકે પ ઠયપસુ્તકનો ઉપયોગ કરિો જ જોઇએ. પ ઠયપસુ્તકોએ જુદ  જુદ  



ત ક્ક ન  મળૂભતૂ અભ્ય સક્રમોન  ઉદે્દશ્યને સમજિ મ ાં મદદ કરિી જોઈએ. 
આજે એક મોટી સમસ્ય  સ્મવૃત આધ હરત વિક્ષણ છે.  

• ર ષ્ટ્રીય અને ર જ્ય એજન્દ્સીઓ દ્વ ર  પ ઠયપસુ્તકો જે રીતે લખ ય છે તેની 
સમીક્ષ  કરિ ની જરૂર છે. પ્રથમ, પ ઠયપસુ્તકોન  લખ ણની સ થ ે
અભ્ય સક્રમન  ઉદે્દિોની સસુ ાંગતત ને ધ્ય નમ ાં ર ખીને અભ્ય સક્રમ વિકવસત 
થિ  જોઈએ.  

• પ ઠયપસુ્તકોન  િ સ્તવિક લખેનમ ાં વિક્ષકોની િધ ુભ ગીદ રી હોિી જોઈએ. 
આપણે  ધ  ત કે્ક પ ઠયપસુ્તકોની સઘન અને વ્ય પક ક્ષેત્રઅજમ યિ કરિી 
જોઈએ. પસુ્તકોનુાં ઉત િળે લેખન અને ઉત્પ દન ટ ળવુાં જોઈએ.  

1.2.6.૩ પ્રયોગિાળા,  કાયથિાળા અને પ થિકાલય 

• પ્રયોગિ ળ , ક યતિ ળ  અને પસુ્તક લય એ બ િંત નુાં  ીજુ ાં મોટુાં ક્ષેત્ર છે. 
પ્રવવૃિ-આધ હરત વિક્ષણની કલ્પન  હજી આપણી પ્ર થવમક િ ળ ઓમ ાં જીિાંત 
િ સ્તવિકત   ની નથી. મોટ ભ ગની િ ળ ઓમ ાં સવુિધ ઓ અને પ્રવિબક્ષત 
વિક્ષકોની કમી હોિ ન  ક રણે પ્ર યોબગક ક યત અને સૈદ્ધ ાંવતક વિક્ષણને એકીકૃત 
કરિ ની ઘણીિ ર ભલ મણ કરિ મ ાં આિતી નથી.  

• આપણી પ્રણ લીમ ાં પ્રયોગો અને તેની સ થે સાંકળ યલે પ્રવવૃિઓને   હ્ય 
મલૂ્ય ાંકન ન કરિ મ ાં આિે તેિી પદ્ધવત દ્વ ર  હ ાંવસય મ ાં ધકેલી દેિ મ ાં આવ્ય  
છે, તેમ છત ાં, તેઓને પહલે ાંથી પ્રભતુ્િ ધર િત    હ્ય પરીક્ષ ન ાં ક્ષેત્રમ ાં 
સાંપણૂતપણે મકૂવુાં એ પણ એક ખોટુાં પગલુાં હિે. આ ડોક્યમુેન્દ્ટમ ાં સમસ્ય નો 
સ મનો કરિ  મ ટે  ે અબભગમ સ ૂિેલ છે. અનૌપ  હરક  ેનલો દ્વ ર  
અભ્ય સક્રમન  વ્યિહ હરક/ટેકનોલોજી/સર્જન ત્મક ભ ગોને પ્રોત્સ હહત કરિ  
અને ક ળજીપિૂતક ર  યેલ પ્રયોગ અથિ  ટેકનોલોજી આધ હરત પ્રશ્નો રજૂ 
કરિ .  

• બ િંત નો વિષય એ પણ છે કે   ળકોમ ાં િ ાં નની ટેિમ ાં મોટો ઘટ ડો થયો 
છે.   ળકોને તેમની સમજને સમદૃ્ધ  ન િિ  મ ટે મ ત્ર સ ર  પ ઠયપસુ્તકો જ 
નહીં, પરાંત ુઅન્દ્ય સાંદભત-સ મગ્રીની વિિ ળ શ્રેણી પણ િ ાં િ  મ ટે પ્રોત્સ હહત 
કરિ ની જરૂર છે. આ આિશ્યકત ઓને પહોં ી િળિ  મ ટે િ ળ  પસુ્તક લય 



પરૂત  પ્રમ ણમ ાં સજ્જ હોવુાં જોઈએ અન ે િ ળ ઓએ   ળકોમ ાં િ ાં ન અન ે
સાંદભતપ્ર પ્પ્તની ટેિને સહક્રયપણે પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ. 
1.2.6.4  વિજ્ઞાન વિક્ષણ અને ICT  
• ભ રતમ ાં વિક્ષણન  િૈવશ્વકરણ મ ટે િકૈ્ષબણક ટેકનોલોજીને એક મહત્િપણૂત 
સ ધન તરીકે મ નિ મ ાં આિે છે.  

• વિજ્ઞ ન વિક્ષણન  ક્ષતે્રમ ાં ICTની વિિ ળ સાંભ િન  સ રી રીતે ઓળખિ મ ાં 
આિી છે, પરાંત ુતે હજુ પણ મોટ  પ્રમ ણમ ાં િણિપર યેલ છે.  

• ઇન્દ્ટરનટે વિિ ળ િક્યત ઓ ધર િે છે; તે િ ળ ન    ળકોન ેઅભ્ય સક્રમ 
અને સહ-અભ્ય સ ક યત   ાંને સ થે સાં ાંવધત વિષયોની    ત મ ટે ઇ-પ્લટેફોમત 
પ્રદ ન કરી િકે છે. જેમ ાં વિદ્ય થીઓ અને વિક્ષકો આંતરહક્રય  કરી િકે છે.  

• પ્રસ્તતુ ડોક્યમુેન્દ્ટ વિજ્ઞ ન વિક્ષણમ ાં નિીન ICT સવુિધ ઓન  ઉપયોગનુાં પણ 
મ ગતદિતન અને હદિ સ ૂન કરે છે. આ સાંદભે હ લમ ાં થયલે પ્રગવત આ 
એકમન  અંતે પ્રતીક ત્મક રીતે રજૂ થયેલ છે.  

1.2.6.5  પરીક્ષા પ્રણાલી  
• પરીક્ષ  પ્રણ લીમ ાં સધુ રો લ િિ  ર ષ્ટ્રીય સ્તરે વિ  ર આિશ્યક છે. પરીક્ષ  
પ્રણ લીથી   ળકોમ ાં ભય અને જહટલત  પદે  થય  છે.  

• પરીક્ષ ન  ક રહકદીન  વિકલ્પો અને સ મ જજક ગવતિીલત  સ થેન  જોડ ણન  
ફક્ત નક ર ત્મક પહરણ મો આવ્ય  છે.  

• ભ રતમ ાં પરીક્ષ  પ્રણ લી આપણી સમગ્ર વિક્ષણ પ્રણ લીમ ાં કેન્દ્રીય સ્થ ન 
ધર િે છે, તેથી નીવત સ્તરે વિગતિ ર    ત થિી જોઈએ અને દેિભરમ ાં 
ધરમળૂથી આ હદિ મ ાં પહરિવતિત થવુાં જોઈએ.  

• પ્રસ્તતુ ડોક્યમુેન્દ્ટ આ હદિ મ ાં અભ્ય સક્રમમ ાં સર્જન ત્મક, સમસ્ય  ઉકેલ, 

વ્યિહ રુ અને ટેકનોલોજી તત્િોનો પહર ય િગેરે તત્િોનો સમ િેિ કરિો, જે 
ભલ ેપ ઠયપસુ્તક અન ેમલૂ્ય ાંકનથી  હ ર રહ ે- જેિ ાં સ ૂન કરે છે.  

• અભ્ય સક્રમ આધ હરત પ ઠયપસુ્તકની પ્રવવૃિઓ/પ્રયોગોનુાં દસમ  અન ે
  રમ ની પરીક્ષ ઓ મ ટે આંતહરક મલૂ્ય ાંકન કરિ મ ાં આિે.  



•  ીજો એક વિષય એ પણ છે કે ભતૂક ળમ ાં,   હ્ય પ્રશ્નપત્રોની ગણુિિ  
સધુ રિ ન  પ્રયત્નોમ ાં કોઈ ખ સ સફળત  મળી નથી. મળૂ ક રણ એ છે કે 
 ોડતની પરીક્ષ  અવિશ્વસનીય સ મ જજક દ  ણ હઠેળ હોય છે.  

• આ સ્સ્થવતમ ાં ર ષ્ટ્રીય કક્ષ ન ાં  ોડત એક નેતતૃ્િની ભવૂમક  વનભ િી િકે છે. 
પ્રશ્નપત્રોની ગણુિિ મ ાં િધ ર ની સધુ રણ   ોક્કસપણે િક્ય છે. હ લન  
તમ મ અિરોધો અન ેમશુ્કેલીઓ સ થે,   હ્ય પરીક્ષ ઓ પરન  પ્રશ્નોને કહઠન 
 ન વ્ય  વિન , તે િધ ુઅથતપણૂત અને નોંધપ ત્ર  ન િી િક ય છે. 
• (10 + 2) સ્ટેજ પછી પ્રિેિ પરીક્ષ ઓન ેલગતી િધ ર ની સમસ્ય  છે. દેિમ ાં 
વ્ય િસ વયક અભ્ય સક્રમોમ ાં પ્રિેિ મ ટે મોટી સાંખ્ય મ ાં આ પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ 
છે. ર ષ્ટ્રીય કક્ષ ની પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ વસિ ય કેટલ ક ર જ્યોની તેમની પોત ની 
પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ છે.  

• પ્રિેિ પરીક્ષ  ઉપર ાંત અન્દ્ય િૈકપ્લ્પક સ્પધ તત્મક પરીક્ષ ઓ પણ હોય છે. 
પરીક્ષ ઓની સાંખ્ય  ઘટ ડીને વિદ્ય થીઓન ેતણ િમકુ્ત કરિ  જોઈએ.  

• ર ષ્ટ્રીય પરીક્ષણ સિે  (National Testing Service) િરૂ કરિી એ એક 
આિશ્યક ઉપક્રમ છે. પરીક્ષ  સધુ રણ ને ર ષ્ટ્રીય વમિન તરીકે જાહરે કરિ ની 
અને વમિનને આગળ િધ રિ  મ ટે ઉિમ વિક્ષકો, િજૈ્ઞ વનક અન ેવિક્ષણવિદોન ે
એક સમ ન માં  પર લ િિ નો સમય છે. તે મલૂ્ય ાંકનની આધવુનક 
પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરિે અને વિદ્ય થીઓને તમેની પસાંદગીન  હદિસ / 
સમય પર કસોટી મ ટે હ જર થિ  મ ટે સક્ષમ  ન િિે. 
1.2.6.6 સહઅભ્યાસ અને ઈિર પ્રવવૃિઓ 

• ભ રતમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષણ િોધ અને સર્જન ત્મકત ને પરુત ુાં પ્રોત્સ હન આપતુાં 
નથી. ઘણ  ભ રતીય વિદ્ય થીઓ ઔપ  હરક/િકૈ્ષબણક કસોટીઓમ ાં ખ ૂ જ 
સ રુાં પ્રદિતન કરે છે, પરાંત ુપ્રમ ણમ ાં ઓછ  લોકો ખરેખર ઉત્કૃષ્ટ્ટ સાંિોધનક રો 
અથિ  િૈજ્ઞ વનકો  ન ેછે.  

• દેિમ ાં વિજ્ઞ ન સાંદભ ેસહઅભ્ય સ પ્રવવૃિન ેમોટ  પ યે  ળિળમ ાં  દલિ  
મ ટે મોટો પ્રય સ િરૂ કરિ મ ાં આિે તે જરૂરી છે. આ હદિ મ ાં આગળ િધિ  
મ ટે, થોડ ાં સરળ સ ધનો, મ પન સ ધનો અને સ ધ રણ લ ઇબ્રેરી જેિી મળૂ 



સવુિધ ઓિ ળી િ ળ ઓમ ાં વિજ્ઞ નમાંડળ જેિ  યોગ્ય માં ની જોગિ ઈ કરિી 
જોઈિે.  

• આ પ્રવવૃિને પ્રોત્સ હહત કરિ  મ ટે િ ળ ઓને યોગ્ય અનદુ ન આપવુાં 
જોઈએ, પરાંત ુ િ ળ ન  વિક્ષકે વિદ્ય થીઓને સ્થ વનક મ નિ સાંિ ધન સ થ ે
પર મિત કરીને પ્રવવૃિ  લ િિ  અને મ ગતદિતન આપિ મ ાં િૈક્ષબણક સ્િતાંત્રત  
હોિી જોઈએ.  

• વિજ્ઞ ન-કોંગ્રસે અન ે વિજ્ઞ ન-પ્રદિતનો જેિી પ્રવવૃિઓમ ાં િ ળ ઓન ે
સ્થ વનક/ર જ્ય/ર ષ્ટ્રીય સ્તરે ભ ગ લેિ  પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ. 
• ર જ્ય/સ્થ વનક સ્તરે ન ન  વિજ્ઞ નમેળ ઓ સ થે ર ષ્ટ્રીય સ્તરે મોટ  પ યે 
વિજ્ઞ ન સાં ાંવધત પ્રદિતનો થિ ાં જોઈએ.  

1.2.6.7 વિક્ષક સિસ્તિકરણ 

• વિક્ષક સિસ્ક્તકરણન  મદેુ્દ લ ાં   સમયથી    ત થઈ રહી છે. વિક્ષકની 
તૈય રીન  હ લન  મોડેલો વિજ્ઞ ન વિક્ષકોને સિક્ત  ન િિ  મ ટે ખરેખર 
સફળ થય  નથી. 
• વિક્ષક સિસ્ક્તકરણ ક યતક્રમોમ ાં નીવતઓ અને પદ્ધવતઓનુાં પનુગતઠન કરવુાં 
હહત િહ છે. વિક્ષકોન  પ્રેરણ સ્તરને િધ રવુાં એ એક મોટો પડક ર છે. જો કે આ 
ગહન  સમસ્ય  મ ટે કોઈ તૈય ર ઉકેલો નથી, તેમ છત ાં, આપણે હજુ પણ 
મ નીએ છીએ કે તે સાંપણૂતપણે અિક્ય નથી.  

• પ્રણ લીગત સધુ રણ , સ રી ભરતી નીવતઓ, પગ રન  ગ્રેડમ ાં િધ રો અન ે
અન્દ્ય સ મગ્રી અને યોગ્ય રીતે મદદગ ર પ્રણ લીની સ્થ પન થી પહરસ્સ્થવતમ ાં 
સધુ રો થિે. 
• આ વ્યિસ ય તરફ યોગ્ય પ્રક રન  લોકોને આકષતિ મ ાં મદદ કરિે. વિક્ષકો 
પ સે યોગ્ય સ્તરે વિજ્ઞ ન ભણ િિ નો  ોક્કસ ન્દ્યનૂતમ અનભુિ હોિો જોઈએ.  

• હ લન  વિક્ષક પ્રવિક્ષણ અભ્ય સક્રમમ ાં પણ  દલ િની જરૂર છે. 
સેિ ક લીન ત લીમ ક યતક્રમોમ ાં પણ નિીનીકરણની જરૂર છે. વિક્ષક 
સિસ્ક્તકરણ મ ટે દૂરિતી અધ્યયન  વિકલ્પો મકૂિ  જોઈએ.  



• દરેક િગત અને સ્તર મ ટે ઓનલ ઇન કોસત અને િે સ ઇ્સ અન્દ્ય સાંભવિત 
વિકલ્પ હોઈ િકે છે. 
• વિક્ષકોને તમેની વ્ય િસ વયક યોગ્યત ને મ ન આપિ  મ ટે સ્િ-વનયમન 
અને જિ  દ રી લેિ  મ ટે પ્રોત્સ હહત કરિ  જોઈએ. વિક્ષક સિસ્ક્તકરણની 
સૌથી મહત્િપણૂત રીતોમ ાંની એક સ થી જૂથ આંતરહક્રય  મ ટે અસરક રક 
પ્રણ લી  ન િિી.  

• વિજ્ઞ ન વિક્ષકો એકઠ  થઈને િૈક્ષબણક    તો પર    ત કરિ  મ ટે પોત નુાં 
ફોરમ ર ી િકે છે.  સી.આર.સી. અને  ી.આર.સી. આ પ્રહક્રય ને િધ ુ કેન્દ્ન્દ્રત 
કરી િકે છે. 
• વિક્ષક મ ગતદવિિક ઓ, વિજ્ઞ ન વિક્ષકો મ ટે સ મવયકો, પહરસાંિ દોનુાં આયોજન, 

પ્રદિતનો, વિજ્ઞ ન  મેળ ઓ, જાણીત  િજૈ્ઞ વનકો સ થે આંતરહક્રય  આ  ધ  
વિક્ષકોની ગણુિિ ન  વિક સમ ાં ફ ળો આપી િકે છે. 
1.2.6.8 ઇસ્તિટી (સિાનિા)અને વિજ્ઞાન વિક્ષણ 

• ઇસ્ક્િટી આપણ  જેિ  કોઈપણ લોકિ હી સમ જનુાં મળૂ લક્ષ્ય છે. છત ાં, 
અત્ય ર સધુી આપણીપ્રણ લી ગણુિિ યકુ્ત વિજ્ઞ ન  વિક્ષણન  મદુ્દ ને ‘સૌ મ ટે’ 

પરૂત  પ્રમ ણમ ાં આપિ મ ાં વનષ્ટ્ફળ ગઈ છે.  

• ઘણ  વિદ્ય થીઓ િ ળ ઓમ ાંથી ‘િૈજ્ઞ વનક રીતે અભણ’ તરીકે  હ ર આિે છે.  

• િાંબ ત જૂથોમ ાં કન્દ્ય ઓ, ગ્ર મીણ વિસ્ત રોન    ળકો, આહદજાવત અને અન્દ્ય 
સ મ જજક-આવથિક રીતે િાંબ ત   ળકો, ગ્ર મીણ તેમજ િહરેી વિસ્ત રોમ ાં, જેમ ાં 
ભણતરની મશુ્કેલીઓ છે અને િ રીહરક રીત ેઅપાંગ   ળકો છે.  

• આ િાંબ ત જૂથોની િીખિ ની જરૂહરય તો પર િધ ુધ્ય ન આપિ ની જરૂર છે. 
તાંત્રે અને ખ સ કરીન ેવિક્ષકોએ   ળકોન  આ વિવિધ જૂથોની જરૂહરય તો પ્રત્યે 
સાંિેદનિીલ રહવે ુાં જોઈએ. 
• સ મ જજક-આવથિક વિભ જન ઘટ ડિ  મ ટે વિજ્ઞ ન વિક્ષણનો ઉપયોગ 
સ મ જજક પહરિતતનન ાં સ ધન તરીકે થિો જોઈએ. તે અન્દ્ય લોકો િચ્ ે, બલિંગ, 

જાવત, ધમત અને ક્ષેત્ર સ થે સાં ાંવધત પિૂતગ્રહો સ મે લડિ મ ાં મદદ કરિે.  



•  ધ    ળકો મ ટે વિક્ષણની ઉપલબ્ધત  સવુનવિત કરિી તે પરૂત ુાં નથી. 
સ રી ગણુિિ નુાં વિક્ષણ સવુનવિત કરિ  મ ટે પ્રણ લીએ સહક્રય પગલ ાં ભરિ  
આિશ્યક છે. ઉપલબ્ધત  અને ગણુિિ ન   ે ઉદે્દશ્ય એક સ થે હોિ  જોઈએ.  

• ગ્ર મીણ – િહરેી, કુમ ર – કન્દ્ય  જેિ  ભેદો દૂર કરિ  અન ેઅન્દ્ય િાંબ ત 
જૂથોની જરૂહરય તો િગેરેની પવૂતિ મ ટે વિજ્ઞ ન વિક્ષણ અસરક રક રીતે ક યત 
કરી િકે છે.  

1.2.7 ઉપસુંહાર  
આ ડોક્યમુેન્દ્ટમ ાં, ફોકસ ગ્રપૂે વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમ અને તેન  અમલીકરણમ ાં 
સમસ્ય ઓથી સાં ાંવધત વિવિધ મદુ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં લેિ નો પ્રય સ કયો છે, પરાંત ુ
ખ સ કરીને િરૂઆતમ ાં જણ િેલ  ત્રણ મદુ્દ ઓ પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્દ્રત કયુું છે.  

આપણે આવથિક િગત, બલિંગ, જાવત, ધમત અને ક્ષેત્રને લગત  વિભ જનને ઘટ ડિ  
મ ટે સ મ જજક પહરિતતનન ાં સ ધન તરીકે વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમનો ઉપયોગ 
કરિો જ જોઇએ. આપણે દેિમ ાં િૈકપ્લ્પક પ ઠયપસુ્તક લેખનને ર ષ્ટ્રીય 
અભ્ય સક્રમ મ ળખ મ ાં પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ.  

ICT એ સ મ જજક વિભ જન દૂર કરન ર સતે ુતરીકેનુાં એક મહત્િપણૂત સ ધન છે. 
ICTનો ઉપયોગ એિી રીતે થિો જોઈએ કે તે દૂરસ્થ વિસ્ત રોમ ાં મ હહતી, 
સાંદેિ વ્યિહ ર અને આધવુનક સાંસ ધનો પરૂ  પ ડીન ેસમ ન તક પરૂી પ ડે.  

આ સધુ ર ઓ સ થે મળૂભતૂ રીતે વિક્ષક સિસ્ક્તકરણની જરૂર છે. કોઈપણ 
સધુ રો ત્ય ાં સધુી સફળ થઈ િકે નહીં જ્ય ાં સધુી મોટ ભ ગન  વિક્ષકો તને ે
વ્યિહ રમ ાં મકૂિ  મ ટે તૈય ર અને સિક્ત નહહ  ને.  

વિક્ષકોની સહક્રય સહભ બગત થી ઉપર સ ૂિેલ  સધુ ર ઓની અસર આપણી 
િ ળ ઓમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષણન  તમ મ ત ક્ક ઓ પર  ોક્કસ નોંધપ ત્ર અસર 
કરી િકે છે. 
1.2.8 સાુંપ્રિ સિયિાું આ ડોક્ય િેન્ટની પ્રથત  િિા  
િષત 2006મ ાં રજૂ થયેલ આ દસ્ત િેજ આજે 14 િષત પછી પણ અક્ષરિ: 
પ્રસ્તતુ છે. તેન  ઘણ  અિલોકનો અને સ ૂનો આજે િ સ્તવિકત   નેલ છે. ત ે
પૈકી કેટલ ક મદુ્દ  અત્ર ેનોંધિ નો પ્રય સ કરેલ છે.  



• વિજ્ઞ ન વિક્ષણમ ાં ICTન ાં ઉપયોગ વિષે જે સ ૂન આ પત્રમ ાં થયલે તેની 
સ થે સસુ ાંગત રીતે આજે આપણે આ ઓનલ ઈન કોસતન  વિદ્ય થી  ન્દ્ય  છીએ.  

• ધોરણ-12 પછીની પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ મ ટે આ પત્રમ ાંન  હદિ વનદેિ 
મજુ  આજે નેિનલ ટેન્દ્સ્ટિંગ એજન્દ્સી અસ્સ્તત્િમ ાં છે, જે ર ષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રિિે 
પરીક્ષ ઓ યોજિ ની જિ  દ રી વનભ િે છે.  

• ઉચ્  અભ્ય સ હતે ુલેિ તી પરીક્ષ ઓન ાં ર જ્યિ ર િધ ર ન  ભ રણન ે
દૂર કરિ  હ લમ ાં જ (એવપ્રલ-2020) ભ રતની સિોચ્  અદ લતે પણ 
NEETને જ મેહડકલ પ્રિેિની એકમ ત્ર લ યક ત ગણિ નુાં અિલોકન રજૂ કરેલ 
છે.   

• વિજ્ઞ ન વિક્ષણની સહઅભ્ય સ પ્રવવૃિ અંગે આ ડોક્યમુેન્દ્ટન ાં સ ૂન 
મજુ  જ આજે CRC કક્ષ થી િરૂ કરી ર ષ્ટ્રીય કક્ષ  સધુીન  વિજ્ઞ ન પ્રદિતનો 
અને INSPIRE-મ નક જેિી યોજન  હઠેળ વિજ્ઞ નમ ાં નિ   રની પ્રવવૃિન ે
પ્રોત્સ હન આપિ મ ાં આિે છે. 
• આ ડોક્યમુેન્દ્ટન ાં સ ૂન મજુ  વિવિધ સ્તરે એકમ કસોટી, િ ળ કીય 
સિતગ્ર હી મલૂ્ય ાંકન પણ આજે સફળત પિૂતક અમલમ ાં આિલે છે.  

• વિક્ષક પ્રવિક્ષણને સિક્ત  ન િિ  હ લમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષકોન ે
ઓનલ ઇન કોવસિસ, ઓન-એર ત લીમો, DIKSHA પોટતલ જેિી સવુિધ ઓ 
ઉપલબ્ધ થઇ છે.  

 

ઉપરોક્ત તો મ ત્ર પ્રતીક ત્મક ઉદ હરણો છે. હકીકતમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં આ 
સ્સ્થવતપત્રમ ાં વનહદિષ્ટ્ટ અનેક    તો આજે સમગ્ર દેિમ ાં અને વિિેષત: 
ગજુર ત ર જ્યમ ાં સ ક ર થયેલી જોિ  મળે છે.  

 
 



1.3 - NCF–2005 અને વિજ્ઞાનનુું પાઠ્યપસુ્તક 

1.3.1 પ્રસ્તાવના   

રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા–2005 આપણને (૧)અભ્યાસક્રમ રચનાના 
નનરે્દશક નસદ્ાાંતો, (૨)શીખવાની પ્રક્રક્રયા તથા જ્ઞાન, (3) અભ્યાસક્રમના ક્ષેત્રો તથા 
મલુયાાંકન,(૪) નવદ્યાલય તથા વર્ગનુાં વાતાવરણ, (૫)વ્યવસ્થાર્ત સધુારણાની 
માક્રિતી પરૂી પાડે છે. આ ર્દસ્તાવેજે અભ્યાસક્રમ રચનાના કેટલાક માર્ગર્દશગક 
નસદ્ાાંતો આપેલ છે. આ નસદ્ાાંતોને ધ્યાનમાાં રાખી અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપસુ્તકની 
રચના કરવામાાં આવેલ છે. જો NCF- 2005ના ર્દસ્તાવેજને આપણે બરાબર સમજી 
લઈએ તો અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપસુ્તકની રચના આ રીતે કેમ કરવામાાં આવલે 
છે તેની સમજ પ્રાપ્ત થઇ શકે અને તમે વધ ુ સમજ સાથ ે અભ્યાસક્રમ અન ે
પાઠ્યપસુ્તકનુાં અમલીકરણ શાળા કક્ષાએ કરી શકો. આ માટે આપણે NCF-
2005ના ર્દસ્તાવેજમાાં આપેલ અભ્યાસક્રમ રચનાના માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંતોને જાણી 
લેવા જોઈએ. 

⚫  જ્ઞાનને શાળા બિારના જીવન સાથે જોડવુાં. 

⚫  ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત શીખવાની પ્રક્રક્રયાનો ત્યાર્ કરે. 

⚫  માત્ર પાઠ્યપસુ્તક આધાક્રરત નિીં પણ તથેી આર્ળ જઇ શકે તેવી તક  

      આપે તેવો  પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ. 

⚫ પક્રરક્ષાઓ વધારે લચીલી બનાવવી. 

આ માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંતો ઉપરાાંત આ ર્દસ્તાવજેમાાં જણાવવામાાં આવેલ છે કે, 

⚫  પાઠ્યક્રમ અને પાઠ્યપસુ્તકો એવાાં િોવાાં જોઈએ કે જેથી બાળકના   

    સ્વભાવ અને પક્રરવેશની સાંર્નતમાાં કક્ષાના અનભુવો ને સાંયોજજત  

    કરવામાાં નશક્ષક પોતાને સક્ષમ અનભુવે. 

⚫  નશક્ષણ  ઉદે્દશ્ય બાળકની શીખવાની સિજ ઈચ્છા અને યકુ્તતઓને વધારે      



     સમદૃ્ કરવો જોઈએ. 

⚫  બાળક જ્ઞાનની રચના કરે છે જ્ઞાનનો ઉપભોર્તતા નથી. 

⚫  નવષયો વચ્ચે એવ ુસાંકલન સ્થાનપત કરવુાં (ક્રર્દવાલો નીચી કરવી) કે જેથી  

    નવદ્યાથી જ્ઞાનનો આનાંર્દ મેળવી શકે. 

⚫ બાળકેન્દ્રિત નશક્ષણ એટેલ બાળકની સક્રક્રય ભાર્ીર્દારી િોય અને તેના  

   વ્યક્તતત્વનો સ્વીકાર થાય, વર્રેે..  

 ઉપરોતત બાબતને ધ્યાનમાાં લઇ અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપસુ્તકની રચના 
કરવામાાં આવેલ છે. પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ પ્રવનૃિઓ, પ્રોજેતટ, પ્રશ્નો, 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં અધ્યયન નનષ્ટ્પનિને નસદ્ કરવા માટે  ઉપયોર્માાં લેવાયેલ 
અભભર્મ, આપવામાાં આવેલ ઉર્દાિરણો, પાઠ્યપસુ્તકમાાં ઉપયોર્માાં લેવાયેલ 
ભાષા, મલૂયાાંકન વર્ેરે તમામ બાબતને સમજવા માટે NCF–2005 ન ે
ઊંડાણપવૂગક સમજી લવેુાં જરૂરી બને છે. 

1.3.2 માત્ર પાઠ્યપસુ્તક આધાક્રરત નિીં પણ તેથી આર્ળ જઇ શકે તેવી તક 
આપે તેવો પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ  

 નવદ્યાથીઓ નવજ્ઞાનની કોઈ પણ સાંકલપન ેઅનરુૂપ પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ 
માક્રિતી ઉપરાાંત વધારાની માક્રિતી પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે પાઠ્યપસુ્તકમાાં ઘણી 
તકો આપવામાાં આવલે છે. જે પૈકી કેટલાક ઉર્દાિરણ અિી આપવામાાં આવેલ છે.
    



ર્દા.ત. પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ નીચે જેવા કોષ્ટ્ટકમાાં નવદ્યાથીએ જાતે માક્રિતી 

એકત્ર કરવાની છે કે પછી પ્રોજેતટ સ્વરૂપે જાતે માક્રિતી એકત્ર કરવાની છે. 

  ઉપરોતત પ્રવનૃિમાાં નવદ્યાથીએ જાત ેઉર્દાિરણ નવચારવાનાાં છે અથવા તો 
કોઈ માક્રિતી જાતે એકત્ર કરવાની છે જે “માત્ર પાઠ્યપસુ્તક આધાક્રરત નિીં પણ 
તેથી આર્ળ જઇ શકે તેવી તક આપે તેવો પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ.” એ માર્ગર્દશગક 



નસધ્ધાાંતને પોષે છે. જેમાાં જુર્દી જુર્દી શાળામાાં જુર્દાાં જુર્દાાં ઉર્દાિરણો આવવાની 
શક્યતા છે અથવા તો અલર્ અલર્ માક્રિતી એકત્ર થવાની સાંભાવના છે. 

1.3.3   ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત શીખવાની પ્રક્રક્રયાનો ત્યાર્ કરે અને બાળકેન્દ્રિત 
વિક્ષણ એટલે બાળકની સક્રિય ભાગીદારી હોય અને તેના વ્યક્તતત્િનો સ્િીકાર 
થાય. 

  પાઠ્યપસુ્તકમાાં નવનવધ પ્રવનૃિઓ આપવામાાં આવેલ છે જે નવદ્યાથીએ જાત ે
કરવાની છે અને આ પ્રવનૃિમાાંથી નવદ્યાથી પસાર થશે તો સાંકલપનાની સમજ 
પ્રાપ્ત કરી શકશે. જેમકે, 

  



 

 

 

 

 

 

 



• ઉપરોતત તમામ પ્રવનૃિ નવદ્યાથીએ જાતે કરવાની િોય “ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત 
શીખવાની પ્રક્રક્રયાનો ત્યાર્ કરે.”, બાળકેન્દ્રિત નશક્ષણ એટેલ બાળકની સક્રક્રય 
ભાર્ીર્દારી િોય અને તેના વ્યક્તતત્વનો સ્વીકાર થાય.” વર્રેે માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંતોન ે
પોષ ેછે. 
1.3.4  નવદ્યાથીએ મેળવેલ જ્ઞાનની ચકાસણી માટે નવનવધ પ્રવનૃિ 

 નવદ્યાથીઓમાાં અધ્યયન નનષ્ટ્પનિ આધાક્રરત કૌશલયોનો નવકાસ થયો છે કે 
નક્રિ ? નવદ્યાથીએ સમજ સાથે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયુું છે કે નક્રિ તેને જાણવા માટે પણ 
નવનવધ પ્રવનૃિઓ મકુવામાાં આવેલ છે  

 

 

 

 

 



વર્ેરે  
 જે NCF– 2005ના માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંત “પરીક્ષા વધારે લચીલી બનાવવી” સાથે 
પણ સબાંનધત છે. 

1.3.5 નવષયો વચ્ચેની ર્દીવાલ નીચી કરે  

નવજ્ઞાનના પાઠ્યપસુ્તકમાાં એવી ઘણી સાંકલપના છે કે જેનુાં જોડાણ અરય 
નવષયમાાં સમાનવષ્ટ્ટ નવષયવસ્ત ુસાથે જોવા મળે છે. જેમકે, 

  

જે નવજ્ઞાનનો ર્ભણત સાથેનો સબાંધ ર્દશાગવે છે  

  

 

 

 

 

  



જે નવજ્ઞાનનો ભરૂ્ોળ સાથેનો સબાંધ ર્દશાગવે છે. આ રીતે તમે નવજ્ઞાનનો ભાષા 
સાથેનો સબાંધ કે ઈનતિાસ સાથેના સબાંધ નવશે પણ નવચારી શકો. 

1.3.6  રોજજિંર્દા જીવન (સાધનો અને ઘટનાઓ)માાં નવજ્ઞાન  

 એમ કિવેાય છે કે નવજ્ઞાનનશક્ષણ એટલે રોજબરોજની ઘટના અને આપણી 
આસપાસ બનતા નવનશષ્ટ્ટ બનાવોન ે સમજવા માટેનુાં નશક્ષણ. આથી નવજ્ઞાનના 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપલે સાંકલપનાની સમજથી  નવદ્યાથીને તેની આસપાસ બનતી 
ઘટનાઓની સમાજ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. નવદ્યાથીએ  શાળામાાં નવજ્ઞાન નવષયમાાં 
પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાન તેને વ્યવિારમાાં ઉપયોર્ી બનવુાં જોઈએ. પ્રવતગમાન 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં આ માટેની ઘણી તકો આપવામાાં આવેલ છે. 

મોટા પક્રરમાણમાાં ફેલાયેલા નવસ્તતૃ વસ્તનુુાં 
પ્રનતભબિંબ બક્રિર્ોળ અરીસા આપી શકે છે. 

 

 

 

 

 

વૈજ્ઞાનનક માક્રિતી (ર્દાત. પથૃ્વી પર  

પીવાલાયક પાણીની ઉપલબ્ધતા)ને  

રોજજિંર્દા  વપરાશની (બાળકને જાણીતી)  

વસ્તઓુ સાથે જોડાણ. 

 



 

 

 

ઉપરોતત બાબત ”જ્ઞાનને શાળા બિારના જીવન સાથે જોડવુાં” એ નસદ્ાાંત નસદ્ 
કરશે. 

1.3.7 બાળકેન્દ્રિત નશક્ષણ એટેલ બાળકની સક્રક્રય ભાર્ીર્દારી િોય 

 નવદ્યાથી વર્ગખાંડમાાં સતત પ્રવનૃિમાાં વ્યસ્ત રિવેો જોઈએ. એ માટે તે 
વર્ગખાંડમાાં પ્રવનૃિ,  પ્રયોર્ કે કોઈ મોડલેના નનમાગણમાાં વ્યસ્ત રિવેો જોઈએ. 
પ્રવતગમાન પાઠ્યપસુ્તકમાાં નવષયવસ્તનુી સમજ માટે ઘણી બધી પ્રવનૃિ અન ે
પ્રયોર્ો આપવામાાં આવેલ છે અને સાથે સાથે કેટલાક મોડેલ પણ નવદ્યાથી 

નવજ્ઞાનની સમજ કે નવજ્ઞાન 
દ્વારા પ્રાપ્ત સાધનને તનેા 
પ્રચભલત ઉપયોર્ નસવાયની 
રીતે ઉપયોર્માાં લીધાનુાં 
ઉર્દાિરણ.  

જોડાણ – નવજ્ઞાન – 
માનવજીવન – ઈનતિાસ  

નસિંક / ર્ટર બ્લોક થઇ 
જવી એ આપણા રોજજિંર્દા 
જીવનને સ્પશગતી સામારય 
બાબત છે.  

 

સામારય સમજ – ખાવાની 
કોઈ વસ્તનુાાં અટકવાથી 
બ્લોકેજ  

 

વૈજ્ઞાનનક સમજ 

 



બનાવી શકે એ માટેનુાં માર્ગર્દશગન આપવામાાં આવેલ છે જેનુાં એક ઉર્દાિરણ નીચ ે
આપવામાાં આવેલ છે.  

 

આવી પ્રવનૃિ નવદ્યાથીઓની સર્જનશક્તતના નવકાસની તક પરૂી પાડે છે.    

 ઉપરોતત પ્રવનૃિમાાંથી પસાર થવાથી નવદ્યાથી જાતે કાંઇક પ્રવનૃિ કરી, ચચાગ 
કરી, મલુાકાત લઇ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે બતાવે છે કે નવદ્યાથી જ્ઞાનનુાં 
સર્જન કરી શકે છે. 

 ઉપરોતત તમામ બાબતન ે સ્પષ્ટ્ટ સચૂના સાથે અને જરૂરી આકૃનત સાથ ે
પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપલે જોવા મળે છે. જે નશક્ષકને નશક્ષણકાયગ કરતી વખત ે
માર્ગર્દશગક બનશે. જેથી નશક્ષકને વર્ગનશક્ષણ કરવુાં સરળ બનશે. બાળકના સ્વભાવ 
અને પક્રરવશેની સાંર્નતમાાં કક્ષાના અનભુવો ને સાંયોજજત કરવામાાં નશક્ષક પોતાન ે
સક્ષમ અનભુવશે. 

 તમે પણ પાઠ્યપસુ્તકનો ઊંડાણપવૂગક અભ્યાસ કરી NCFના માર્ગર્દશગક 
નસદ્ાાંતનો ક્યાાં ક્યાાં ઉપયોર્ કરવામાાં આવલે છે તે જાતે નવચારી જુઓ. 

નોંધ : ઉપરોતત મદુ્દા અને ઉદાહરણને ધ્યાનમાું લઇ વિજ્ઞાન વિષયના 
પાઠ્યપસુ્તકમાુંથી અરય ઉદાહરણ િોધો અને તેની નોંધ તૈયાર કરો  



  1.1. એન.સી.એફ-2005 અને સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ 

1.1.1 �������  

 એન.સી.એફ.-2005 એ �વ. ડૉ. યશપાલ�ના ંઅ�ય��થાન ે 21 National Focus 

Group �ારા Document for Learning without Burden (1993) અને NCF-School 

Education - 2000 ના ં દ�તાવેજની સમી�ા બાદ તૈયાર થયેલ દ�તાવેજ છે.  આ 

દ�તાવેજ NCERT, %દ&હ( �ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. ) વષ+ 2005મા ં ,કાિશત 

કરવામા ંઆવેલ હતો.  )મા.ં...  

1. િશ�ણના લ.યો, તે ,ા/ત કરવાની સભંિવત ,%1યા અને અ2યાસ1મ રચનાના 

માગ+દશ+ક િસ5ાતંો આપવામા ંઆવેલ છે. 

2. શીખ7ુ ંઅન ે�ાન 9ુ ંછે તે સમ:વવામા ંઆવલે છે.  

3. અ2યાસ1મના �ે;ો, િશ�ણ<ુ ં �તર અને =&ૂયાકંન િવષે મા%હતી આપવામા ં

આવેલ છે. 

4. ?ણુવ@ાABુત િશ�ણ માટD શાળા તથા વગ+<ુ ંવાતાવરણ કD7ુ ંહો7ુ ંજોઈએ તેની 

િવ�Gતૃ સમજ આપવામા ંઆવેલ છે. 

5. ઉપરોBત તમામ બાબતન ેઅમલીJૃત કરવા માટD કયા Kયવ�થાગત Lધુારાઓની 

જOર છે ત ેકહDવામા ંઆવેલ છે.  

1.1.2  �ш	
�� ���, �� ���� к����� ������ ������� ��� ������   

 ������ �����ш�к �� ���� :   

િશ�ણ થક( બાળકોન ેએટલા સ�મ બનાવવા કD તેઓ �વનનો અથ+ સમ� 

શકD અન ેપોતાની યોPયતા ,માણે િવકાસ કર( શકD, પોતાના �વનનો એક ઉદDQય 

નR( કરD અન ેતેન ેપામવાનો ,યાસ કરD તેમ જ બી� KયSBતન ેપણ તેમ જ  કરવાનો 

અિધકાર છે તે7ુ ંસમ).  બધા બાળકોન ેએક એવા કાય+1મ મારફત શાળાથી જોડવા 

તેમ જ તેમન ેTયા ંટકાવી રાખવા કD ) કાય+1મ ,Tયેક બાળકની મહ@ાન ેફર(થી Uઢ 



કરવાન ે મહTવWણૂ+ સમ), બધા બાળકોન ેગ%રમાનો ભાસ કરાવ ે તથા તેમનામા ં

શીખવાનો િવXાસ જગાવે. શાળામા ંમળતા અ<ભુવના કારણ ેિવYભZ સામા
જક અન ે

આિથ[ક W\ૃટ]િૂમમાથંી આવેલ િવYભZ શાર(%રક, મનોવૈ�ાિનક અને બૌિધક 

િવશેષતા ધરાવનારા બાળકો શીખવા માટD અન ેસફળતા મેળવવા માટD સમથ+ બન.ે 

શાળાના ં કાય+1મોમા ં બાળકના આTમસ_માન, નૈિતકતાનો િવકાસ અન ે

રચનાTમકતાના િવકાસની આવQયકતાઓન ે,ાથિમકતા મળવી જોઈએ. બાળકોન ે

પયા+વરણ સરં�ણ ,િત સવંેદનશીલ બનાવવા એ પણ પાઠaચચા+નો મહTવનો ભાગ 

છે.  

 એન.સી.એફ-2005ના ં દ�તાવે) અ2યાસ1મ િનમા+ણના ચાર માગ+દશ+ક િસ5ાતંો 

આપેલ છે  

1. �ાનન ેશાળાના બહારના �વન સાથ ેજોડ7ુ.ં 

2. Lિુનિbત કર7ુ ંકD િશ�ણ ગોખણપcી આધા%રત િશ�ણનો Tયાગ કરD. 

3. અ2યાસ1મન ેએવી ર(તે સ=5ૃ કરવો કD ) પાઠaW�ુતકથી વધારD આગળ જઈ શકD. 

4. પર(�ાન ે વધારD લચીલી બનાવવી અને પર(�ાન ે વગ+ખડંની ગિતિવિધ સાથ ે

જોડવી. 

આ માગ+દશ+ક િસ5ાતંોને સામા
જક  િવ�ાન િવષયના ઉદાહરણ �ારા 

સમજવા ,યTન કર(એ  

1. !���� ш�"��� #$���� %�� ��&� '�()*� એટલ ે પાઠaW�ુતકમા ં અ�યયન 

િન\પિ@ અન ે િવષયવ�Gનુે �યાન ેલઇ વગ+Kયવહારમા ંતેના ઉપયોગના Wરુતા 

ઉદાહરણો =કૂવા જોઈએ. િવeાથf ) �ાન ,ા/ત કરD છે તેનો �વતા �વનમા ં

ઉપયોગ કરવા માટDની Wરૂતી તકો પાઠaW�ુતકમાથંી મળવી જોઈએ. )થી બાળક 

) �ાન ,ા/ત કરD છે તેનો તે Kયવહારમા ંબનતી ઘટનાન ેસમજવામા ંઉપયોગ 

કર( શકD. બાળકન ે hયાલ આવ ે કD વગ+ખડંમા ં,ા/ત કરDલ �ાન તેન ે�વનમા ં

અ<ભુવાતી સમ�યાના િનરાકરણમા ં  ઉપયોગી બન ે છે. દા.ત. લોકશાહ( શાસન 



,ણાલી સમ�ન ે Kયવહારમા ં ઘણી જPયાએ ઉપયોગ થાય છે.  )મ કD શાળા 

પચંાયત, શાળામા ં મોનીટરની પસદંગી માટD, િમ; વGુ+ળમા ં કોઈ બાબતનો  

િનણ+ય કરવા, Jંુiંુબના ,સગં અને તેના સબિંધત િનણ+યો લેવા, કાય+1મો માટDની 

Jૃિતઓ નR( કરવી વગેરDમા ંલોકશાહ( ,ણાલી ,માણ ે િનણ+યો કરવામા ંજોડાય. 

આવી સમજ બાદ આવા તમામ ઉદાહરણો પાઠaW�ુતકમા ંઆપવા જોઈએ કD )થી 

િશ�કન ે �ાનન ે શાળા બહારના �વન સાથે જોડવામા ં સરળતા રહD. “!���� 

ш�"��� #$���� %�� ��&� '�()*�” આ િસ5ાતંન ે �યાન ે લઇ સામા
જક 

િવ�ાનના પાઠaW�ુતકમા ં=કૂવામા ંઆવલે અ_ય ઉદાહરણ શોધો અને તેની  નjધ 

તૈયાર કરો. 

2. +*���,� к�)*� к- �ш	
 ��х
/0� 1��2�� �ш	
�� 3�� к�-. 

વગ+ખડંની kદર િશ�ણ કાય+ અ�યયન િન\પિ@ અને િવષયવ�Gનુે �યાન ે

લઇ યોPય શૈ�Yણક પ5િતના ં ઉપયોગ કરવા માટD< ુ ં માગ+દશ+ન િશ�કન ે

પાઠaW�ુતકમાથંી મળ( રહD7ુ ંજોઈએ. પાઠaW�ુતકમા ંઆપેલ શૈ�Yણક પ5િતન ેજો 

િશ�ક વગ+ખડંમા ંઅમલીJૃત કરD તો બાળકમા ંઅ�યયન િન\પિ@ અને િવષયવ�G ુ

અ<Oુપ યોPય કૌશ&યો અને સમજનો િવકાસ થવો જોઈએ. વગ+ખડંની kદર lયા ં

તક મળે Tયા ંબાળકન ે,7િૃ@ કરવાની તક મળવી જોઈએ આ માટD પાઠaW�ુતક 

,7િૃ@લ�ી હો7ુ ં જોઈએ. અ�યયન િન\પિ@ અને િવષયવ�G ુ અ<Oુપ િવિવધ 

,7િૃ@ પાઠaW�ુતકમા ંિવગત ેઆપેલી હોવી જોઈએ કD )થી બાળક પણ એ ,7િૃ@ 

અ<Oુપ લખાણ વાચંીને એ ,7િૃ@ કર( શકD. દા.ત. બાળકોન ેઈિતહાસ :ણવાના 

mોતની ,7િૃ@ કરાવવા માટD િશ�ક શાળામા ંઆવેલ શાળા �થાપનાની તકતી કD 

nુ<ુ ંસમાચારપ;, િસRા<ુ ં  વાચન/અથ+ઘટન કરવાની ર(તથી બાળકન ેપ%રYચત 

કરાવવા જોઈએ અન ેTયારબાદ કોઈ અ_ય હ�ત,ત, પ;, nુના િસRા<ુ ંવાચન કD 

અથ+ઘટન કરવા કહD7ુ ં જોઈએ.  િશ�કને આ ,7િૃ@ માટD< ુ ં %દશાLચુન 

પાઠaW�ુતકમાથંી મળ7ુ ંજોઈએ. િવeાથf ,7િૃ@ �ારા િવષયવ�Gનુી સમજ :ત ે

,ા/ત કરશ ેતો તેણ ે િવષયવ�G ુગોખવી પડશ ેન%હ. “+*���,� к�)*� к- �ш	к 



��х
/0� 1��2�� �ш	
�� 3�� к�-” એટલે કD  િવeાથf સમજ સાથે<ુ ં

િશ�ણ ,ા/ત કરD એ માટD સામા
જક િવ�ાનના પાઠaW�ુતક કઈ કઈ ,7િૃતઓ 

=કુવામા ંઆવેલ છે તે શોધો. કોઈ એક એકમ પસદં કર( એ એકમમા ંઆપેલ 

,7િૃતઓના કારણ ેબાળકોમા ંસકં&પનાની સમજનો િવકાસ કDવી ર(તે થઇ શકશ ે

તેની નjધ તૈયાર કરો. 

3. �������� 5�� �6�� �7 8  к��� к- 9 /�:;<*��к&� ����- 1�" '= шк-. 

અ�યયન િન\પિ@ અન ે િવષયવ�G ુ અ<Oુપ પાઠaW�ુતકમા ં આપલે 

મા%હતી ઉપરાતંની વધારાની મા%હતી બાળક :ત ેમેળવી શકD તેવી તક બાળકન ે

મળવી જોઈએ અને તે માટD< ુ ંમાગ+દશ+ન િશ�કન ેપાઠaW�ુતકમાથંી મળ( રહD7ુ ં

જોઈએ. આ માટD િવિશ\ટ શૈ�Yણક પ5િતનો િશ�ક ઉપયોગ કર( શકD ત ેમાટDની તક 

પાઠaW�ુતકમા ંહોવી જોઈએ. દા.ત. Jૃિષ અને પાકો િવશે બાળકોન ેસમજ આપવા 

માટD પાકોના ,કાર અન ે પાક માટDની આબોહવા િવષે    કDટલાક ઉદાહરણો 

પાઠaW�ુતકમા ં આ/યા હોય પરંG ુ િશ�ક જો કોઈ ખેતીકામ સાથે સકંળાયેલ 

KયSBત/Jૃિષ િવશેષ�ને વગ+ખડંમા ં લાવ ે કD બાળકોન ે ત ે KયSBત પાસે લઇ જઈ 

�થાિનક પાકોની ત ેKયSBત સાથે ચચા+ કરાવ ેતો ખેતીના પાકો િવષ ેપાઠaW�ુતકમા ં

) િવગત આપી છે તેના કરતા પણ કoક િવશેષ બાળકો :ણી શકD. આમ 

પાઠaW�ુતકમા ં આપેલ મા%હતી અ<Oુપ વધારાની મા%હતી િવeાથf કDવી ર(ત ે

,ા/ત કર( શકશ ે ત<ેુ ં માગ+દશ+ન િશ�કોને પાઠaW�ુતકમાથંી મળ7ુ ં જોઈએ. 

પાઠaW�ુતકમા ંઆપલે મા%હતી ઉપરાતંની વધારાની મા%હતી બાળક :તે મેળવી 

શકD એ માટD સામા
જક િવ�ાનના પાઠaW�ુતકમા ંકયા એકમમા ં િવિશ\ટ શૈ�Yણક 

,7િૃ@/=લુાકાતનો %દશા િનદpશ કયq છે ત ેશોધો. 

4. /�6	��� ����- ����� #����� ��� /�6	��� к	��� ������� ��&� '�(��. 

પર(�ાન ેલચીલી બનાવવાની જOર છે બાળકો<ુ ંફBત લેYખત =&ૂયાકંન ના 

કરતા િવિવધ ર(ત ે બાળકો<ુ ં =&ૂયાકંન થ7ુ ં જોઈએ. બાળકો વષ+ દરિમયાન 

વગ+ખડંમા ં) કઈ ,7િૃ@ કરD છે તે પણ તેના =&ૂયાકંનનો ભાગ બનાવી જોઈએ. 



બાળકો ) ર(તે પોતા<ુ ં=&ૂયાકંન કરાવવા ઇrછતા હોય તે ર(તે એમ<ુ ં=&ૂયાકંન 

થ7ુ ંજોઈએ. ,ાયોYગક કાય+, ,ો)Bટ કાય+, ,7િૃ@, �ેિ;ય =લુાકાતનો અહDવાલ 

વગેરD પણ =&ૂયાકંનનો ભાગ બનવો જોઈએ. સામા
જક િવ�ાન િવષયની 

અ�યયન િન\પિ@ ને �યાન ે લેતા આપના માટD કઈ કઈ અ�યયન િન\પિ@<ુ ં

=&ૂયાકંન લેYખત ર(ત ે કર7ુ ંયોPય નથી તે કારણો સહ(ત જણાવો.  

1.1.3 �ш	
�� �� :  

  િશ�ણના લ.યોમા ં=hુયTવ.ે..  

● િવચાર તથા %1યાની આઝાદ(, આTમિનભ+રતા, સા=%ુહક તથા સાવધાની Wવૂ+ક, 

વૈચા%રક, =&ૂય િનધા+%રત િનણ+ય લેવાની �મતા ,ા/ત કરD. 

● શીખવા માટD શીખ7ુ,ં ) શીhયા હોય ત ેછોડ(ને પાt ંશીખવાની તTપરતા, નવી 

પ%રS�થિત ,Tય ે લચીલા અન ે રચનાTમક ર(ત ે ,િત%1યા KયBત કરવાની 

મહTવWણૂ+ ,%1યા ઉપર ભાર. કDવી ર(તે શીખી શકાય ત ેશીખી લે7ુ ંuબૂ જOર( છે 

કD )થી બાળક આ�વન િશ�ણ ,ા/ત કરતો રહD.  

● લોકતાિં;ક ,%1યામા ં ભાગીદાર( સમાજમા ં િવિવધ ,કારના યોગદાન 

આપવાના સામvય+ પર િનભ+ર છે. )થી િશ�ણ થક( આિથ[ક ,%1યા અન ે

સામા
જક ફDરફારમા ંભાગ લેવાના સામvય+ન ેિવકિસત કર7ુ ંજોઈએ.  

 આ માટD સામા
જક િવ�ાન િશ�ણની ,%1યા નીચે =જુબ કરવી જોઈએ. 

❖ કોઈ પણ િવષયવ�Gનુી સમજ તvય સાથ ેકહો )થી બાળકના મનમા ંકોઈ શકંા 

ના રહD, બાળકન ે,7િૃ@ પરથી :તે િનણ+ય પર પહોચવા દો. બાળક હમેશા 

સTયન ેજ �વીકારD તેવો આwહ રાખો. બાળકન ે,xો રnૂ કરવાની તક આપો, 

શૈ�Yણક ,%1યામા ંતમેન ેભાગીદાર બનાવો )થી બાળક િવચાર અન ે %1યાની 

આઝાદ( ,ા/ત કરD અન ે આTમિનભ+ર બન,ે =&ૂયો આધા%રત િનણ+ય લેવાન ે

સ�મ બને. 



❖ િવિશ\ટ શૈ�Yણક પ5િતના ઉપયોગથી બાળકન ેhયાલ આવશ ેકD શાળા ઉપરાતં 

પણ િશ�ણ ,ા/ત કરવાના ઘણા બધા સસંાધનો છે. wામ પચંાયત, 

Kયવસાયકારો, તાyકુા-
જ&લા પચંાયતના સદ�ય, ધારાસ2ય, વગેરD પાસેથી કD 

કોઈ િવિશ\ટ �થળની =લુાકાતથી ( સwંહાલય, ઐિતહાિસક �થળ =લુાકાત, ડDમ 

કD ,વાસ) પણ આપણને કંઈ ને કંઈ શીખવી :ય છે. આ ઉપરાતં, િશ�ણ થક( 

મેળવેલ �ાનનો Kયવહારમા ં ઉપયોગ થક( આપણ ે નવી પ%રS�થિત ,Tય ે

રચનાTમક ર(ત ે,િત%1યા KયBત કરતા થઈ9ુ ં)મ કD પયા+વરણ ,Tય ેસ:ગતા, 

સા�ંJૃિતક વારસાની :ળવણી, ઉ:+ કટોકટ( ,Tયે :?તૃતા, પોતાના �વા�vય 

,Tય ેસભાનતા.  

❖ સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ િવિશ\ટ શૈ�Yણક પ5િત �ારા થ7ુ ંજોઈએ )વી કD 

આધાર/દ�તાવે� પ5િત, ,ો)Bટ પ5િત, nૂથ ચચા+ પ5િત વગેરD )થી બાળકો 

એકબી: સાથ ેસહકારની ભાવનાથી કાય+ કરતા શીખ,ે એકબી:ના િવચારોન ે

�વીકારતા શીખે અન ે લોકતાિં;ક ,%1યાન ે �વીકારતા થાય. પાઠaW�ુતકમા ં

આધાર પ5િત, ,ો)Bટ પ5િત, nૂથ ચચા+ પ5િત )વી િવિશ\ટ શૈ�Yણક 

પ5િતના ઉપયોગથી િશ�ણ કાય+ થઇ શકD તેવા બે બે એકમ શોધીન ેલખો. 

  



 1.1.4 ш�х)*� ��� !�� >*� ?�  ?   

   બાળક શીખવા સતત ,યTન કરતો રહD છે આજ કારણ ે તે પોતાની 

આસપાસની {ુિનયાથી મા%હતગાર થાય છે. તેની સામ ેસતત નવી નવી વ�Gઓુ 

આવ ેછે તેના િવશે ,xો ઉભા કરD છે, તેના ઉ@રો મેળવ ેછે અને નવી સમજ<ુ ંિનમા+ણ 

કરD છે. સમાજ<ુ ંઅનૌપચા%રક િશ�ણ િવeાથfમા ંપોતાની :ણકાર( તૈયાર કરવાની 

�વાભાિવક �મતા િવકિસત કરD છે એન ેમાટD િવશેષ� લોકોથી પ%રYચત થ7ુ,ં નવી 

પ%રS�થિતમા ંઅજમાવવા, ]લૂો કરવી અને પછ( તેન ેLધુારવી ઘણી જOર( છે. શાળા 

ઔપચા%રક િશ�ણની ) ,%1યાન ેસભંિવત બનાવ ે છે એ િવeાથfઓના �વનમા ં

સમજ અને {ુિનયા સબિંધત નવી સભંાવનાઓને ખોલી શકD છે. 

બાળકD_Uી િશ�ણનો અથ+ છે બાળકોના અ<ભુવ, એમનો અવાજ અને એમની 

સ%1ય ભાગીદાર(ને ,ાથિમકતા આપવી. આ ,કારના િશ�ણશાmમા ં બાળકના 

મનોવૈ�ાિનક િવકાસ અન ેઅYભ}ુYચન ે�યાનમા ંરાખી િશ�ણની ,%1યા ગોઠવવાની 

જOર છે. પોતાની આસપાસની {ુિનયા સાથ ેસબધં જોડવો, અથ+ કાઢવો, રચના કરવી 

અન ેબી: KયSBત સાથે સવંાદ �થાિપત કરવાની એની =ળૂ અYભ}ુYચ<ુ ંપોષણ કર7ુ ં

જોઈએ. 

● િશ�ણની ,%1યા �ારા બાળકોન ેએવી ર(ત ેસ�મ બનાવવા જોઈએ કD તે પોતાના 

િવચાર KયBત કર( શકD, પોતાની ઉTLકુતાન ે િવકિસત કરD, :ત ેકરતા શીખ,ે ,x 

Wછેૂ, વ�Gનુ ેપારખતા ંશીખે અન ેપોતાના અ<ભુવોન ેશાળાના �ાન સાથ ેજોડ( 

શકD.  

● બાળકો એવા વાતાવરણમા ંશીખે  છે lયા ં  એમન ેલાગે છે કD એમન ેમહTવWણૂ+ 

માનવામા ંઆવ ેછે માટD િશ�ણની ,%1યામા ંબાળક કD_U �થાને હોવો જોઈએ.  

● �ાનનો અથ+ થાય છે કાય+ કD ભાષાના મા�યમથી પોતાની {ુિનયાને સમજવી.  



▪ બધા બાળકોનો �વ�થ અને શાર(%રક િવકાસ બધા ,કારના િવકાસની પહDલી 

શરત છે. તે માટD પૌ~\ટક આહાર, Kયાયામ તથા દરDક ,કારની શાર(%રક 

અગવડ થી tટકારો મળવો જોઈએ.  

▪ બધા બાળકો �વભાવથી શીખવા માટD તTપર રહD છે અન ેશીખવાની �મતા 

ધરાવ ેછે. આ બાબતન ે�યાન ેરાખી દરDક બાળકન ેશીખવા માટDની Wરૂતી તકો 

આપવી જોઈએ. 

▪ બાળકો nુદ( nુદ( પ5િતથી શીખ ે છે અ<ભુવના મા�યમથી, :ત અ<ભુવ 

કરવાથી, નવા ,યોગો કરવાથી, િવચારિવમશ+ કરવાથી, Wછૂપરછ, સશંોધન, 

,x Wછૂવા વગેરDથી   

▪ શીખવાની એક યોPય ગિત હોવી જોઈએ )થી િવeાથf ધારણાન ેસમ� શકD 

અન ેઆTમસાત કર( શકD.  

▪ શીખવામા ંિવિવધતા અન ેપડકાર હોવા જોઈએ )થી એ બાળકન ેરોચક લાગે 

તેઓન ેKય�ત રાખી શકD. 

▪ શાળાની kદર અન ેબહાર બનં ેજPયાએ શીખવાની ,%1યા ચાલે છે. જો આ 

બનં ેવrચ ેસબંધં બની રહD તો શીખવાની ,%1યાની ,ગિત થાય છે. સામા
જક 

િવ�ાનના પાઠaW�ુતકમા ં કઈ િવષયવ�G ુ છે કD )<ુ ં િશ�ણ િવeાથf શાળા 

બહારથી ,ા/ત કર( શકD એની નjધ તૈયાર કરો. 

1.1.5 !�� �����
 :  

  શીખવાની ,%1યામા ંKય�ત એક બાળક પોતાની :ણકાર( પોતે જ િનમા+ણ 

કરD છે. બાળકોન ે ,x Wછૂવા માટD Wરુતી તક આપવી, )થી તેઓ શાળામા ં

શીખવવામા ંઆવતી બાબતોનો સબધં બહારની {ુિનયા સાથે �થાિપત કર( શકD 

તેઓના ઉ@રો એમની મૌYલક ભાષામા ંઆપવા અન ેપોતાના અ<ભુવો કહDવા માટD 

,ોTસા%હત કરવા જોઈએ. 



  < @?/�?, ��ш���, �A < @?��, ��������, B�$�2�к ���� ��� 

C�D�� 9��&� �� ��� #�� шк-.  1 #�� к����� #�"к ш�"�к	�5 B�� �$-�� 

'�=5. ш�"� E��� 5�� �к� F�� &�� '�=5 9&� #�"к� �A < @?�, ���� к�-, 

��� к�-, /����� �G*����� H��� �� ��� 3��- ���
�I�� 13���� к�- к- 

/?6 ��� �������� ���� к�- 1' !��G*� �J� ?�  ��� '� 1)*� &��� #�"к 

!���� �Jк #�� шк-. (આવી તક તમ ે િવeાથfન ેઆપી છે ? િવચારો) �ાન ફBત 

પાઠaW�ુતકોમા ંજ નહ( પણ અ_ય જPયાઓ )મ કD એના પોતાના અ<ભુવો, ઘર 

અન ેસમાજના લોકોના અ<ભુવો, શાળા અન ેશાળા બહારના W�ુતકાલયોમા ંશોધ7ુ ં

જોઈએ અને ,માYણત ર(ત ે િસ5 કયા+ બાદ ત<ેુ ં િનમા+ણ કર7ુ ંજોઈએ આ ,%1યામા ં

ન તો પાઠaW�ુતક કD ન તો અ�યાપક kિતમ સTય છે. 

 .  એન.સી.એફ-2005 એ વાતની ભલામણ કરD છે કD િવષયો વrચેની %દવાલોને એ 

ર(ત ે{ૂર કરવામા ંઆવે કD બાળકન ે�ાનનો સમwતાનો hયાલ આવી શકD એટલ ેકD 

એક િવષય િશ�ણ થી ,ા/ત કરDલ �ાન બી: િવષયના િશ�ણમા ંઉપયોગી બની 

શકD અન ેિશ�કોએ આ િવષયો વrચેના અ<બુધં કરવા<ુ ંકાય+ કરવા<ુ ંછે. 

  શાળા ક�ાએ સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ દરિમયાન બાળકોન ે  ,x Wછુવા 

માટD ,ોTસા%હત કરવા જોઈએ અન ેએ ,xનો જવાબ બાળકો એક બી: સાથે ચચા+ 

કર(, W�ુતકાલયમાથંી સા%હTય શોધી, કોઈ િન\ણાત સાથે ચચા+ કર(, પોતાના 

અ<ભુવોન ે કામ ે લગાડ( :ત ે શોધવા ,યTન કરD તેવી તકો બાળકોન ે આપવી 

જોઈએ. સામા
જક િવ�ાન સબિંધત કોઈપણ િવષયવ�Gનુી રnૂઆત કરતા પહDલા 

બાળક પાસે એ િવષયવ�G ુસબિંધત કોઈ Wવૂ+ અ<ભુવ હશ ે કD ન%હ ત ે િવચાર7ુ ં

જોઈએ અન ેજો કોઈ Wવૂ+ અ<ભુવ હોય તો તેનો આધાર લઇ વગ+ખડં ,%1યાન ે

યોજવી જોઈએ. સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ દરિમયાન નકશાવાચન/,ાયોYગક 

કાય+/,7િૃ@ દરિમયાન બાળકન ે  અવલોકન કરવાની, અને તેના આધારD  તારણ 

પર પહોચવાની તકો Wરૂ( પાડવી જોઈએ. વગ+ખડંની kદર બાળકની 
જ�ાસા 



વધારવા માટD બાળકને િવચાર,ેરક ,xો રnૂ કરતા રહD7ુ ંજોઈએ અન ેએ ,xોના 

જવાબ માટDના જOર( સસંાધનો (W�ુતકો, િન\ણાત, કોઈ �થળ, website વગેરD) 

બાળકોન ે ,ા/ય બનાવવા જોઈએ અન ેએ સસંાધનની મદદથી બાળક :ત ે જ 

,xના ંજવાબ શોધે એ ,કારની ,%1યા ગોઠવવી જોઈએ. આમ કરવાથી બાળક 

�ાનનો સ�ક બનશ.ે બાળકન ેપોતે મેળવલે �ાનન ે Kયવહારમા ંબનતી ઘટના 

સાથે જોડવાની તક આપવી જોઈએ. દા. ત. સામા
જક અને ધાિમ[ક Lધુારણા 

એકમમા ં nુદા nુદા Jુર(િતર(વાજ {ૂર કરવા માટDના ,યTન થયા તેવા વત+માન 

સમયમા ંકયા Jુર(િતર(વાજ છે અન ેતેન ે {ૂર કરવા માટD 9ુ ંકર7ુ ં ? પોત ેમેળવલે 

�ાનની મદદથી પોતાની આસપાસ ) ઘટના બન ેછે તેની પાછળના કારણો શોધી 

તેમની વrચ ે  કાય+કારણ સબધં �થાપી શકD અન ેતેના થક( ઘટનાને સમ� શકD એ 

માટDની તકો િશ�ણ દરિમયાન ઉભી કરવી જOર( છે. એટy ુ જ ન%હ ) તvયો 

અS�તTવમા ંછે તે ચકાસી શકવાન ેબાળક શSBતમાન હોવો જોઈએ એ તvયોન ેપોત ે

ચકાસીન ેજ �વીકારD એવી ટDવ પાડવી જોઈએ. 

 બી: િવષયોમા ંમેળવેલ �ાન સામા
જક િવ�ાનમા ં�ા કામમા ંઆવશ ે

અન ેસામા
જક િવ�ાનમા ંમેળવેલ �ાન બી: િવષયમા ં�ા ઉપયોગી બનશ ેત ે

બાળકન ેિશ�કD કહD7ુ ંજોઈએ.  )મ કD સામા
જક િવ�ાનમા ંશીખેલ Pલોબલ વોિમ�ગ, 

દ%રયાની ભરતી-ઓટની સમજ િવ�ાનમા ંકD ભાષામા ંપયા+વરણ ,{ૂષણ િવશેનો 

િનબધં લખવા માટD ઉપયોગી બનશ ેઅન ેજો શ� હોય તો આ =�ુાની વગ+ખડંમા ં

સાથે ચચા+ કરવી જોઈએ કD )થી �ાનની અખ%ંડતતાનો  િવeાથfને hયાલ આવ.ે 

“બી: િવષયોમા ં મેળવેલ �ાન સામા
જક િવ�ાનમા ં�ા કામમા ંઆવશ ેઅન ે

સામા
જક િવ�ાનમા ં મેળવેલ �ાન બી: િવષયમા ં �ા ઉપયોગી બનશ”ે 

સામા
જક િવ�ાનના પાઠaW�ુતકનો અ2યાસ કર( નjધ તૈયાર કરો અન ેતેની અ_ય 

િવષયના િશ�ક સાથ ેચચા+ કરો. 

1.1.6 �������� 	�K�, �ш	
G*� ��� ��� 7 @L��к� ��M�  



nુદા nુદા િવષયોના પાઠa1મ અને ) ત ે િવષય<ુ ં િશ�ણ કDવી ર(ત ેઅન ેતેના 

=&ૂયાકંનની વાત કરવામા ંઆવલે છે. અહ( આપણ ેફBત સામા
જક િવ�ાન િશ�ણની 

અન ેત ેપણ ,ાથિમક અન ેઉrચ ,ાથિમક ક�ાએ સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ કDવી ર(ત ે

કર7ુ ંજોઈએ તેની વાત કર(9ુ.ં 

સામા
જક િવ�ાન એ પ%રવત+નશીલ અને �વતં �ાનનો ભડંાર છે, ) હમંેશા 

અ<ભુવના નવા �ે;ોન ેસામેલ કરD છે. L.ૂમ અવલોકન, િનયિમતતા અને પ%રક&પના, 

તvયોની ચકાસણી, nૂની અવધારણાઓન ે ખોટા સાYબત કરવા અન ે આ ર(ત ે  ખોટ( 

મા_યતાઓન ેતvયો સાથે સાYબત કર7ુ,ં કાય+કારણ સબધં શોધવા અને તેન ે સાYબત 

કરવા.ં  

1.1.7 ��&��к ��� FN� ��&��к к	�5 ����O'к ��!�� �ш	
  

 શOઆતના ધોરણોમા ં Jુદરતી અન ેસામા
જક વાતાવરણન ે  ભાષા અન ેગYણતના 

અYભZ kગના Oપમા ં �પ\ટ કર7ુ ંજોઈએ. બાળકોન ેએવી ,7િૃ@ઓમા ં Kય�ત રાખવા 

જOર( છે કD )થી તેમનામા ંJુદરતી અને સામા
જક વાતાવરણની એક સમજ િવકિસત થાય. 

ધોરણ ;ણ થી પાચં Lધુી પયા+વરણના અ�યયનના િવષયનો ઉપયોગ બાળકોન ે,ાJૃિતક 

અન ે સામા
જક વાતાવરણના પર�પર સબંધંન ે :ણવા અને સમજવા માટD કરવામા ં

આવવો જોઇએ. બાળકો �થાિનક સમ�યાઓ )વી કD ગર(બી, બાળમnૂર(, પયા+વરણ,  

િનર�રતા તેમ જ શહDર( અને wામીણ િવ�તારમા ં:િત અન ેવગ+ સબંિંધત અસમાનતા 

)વા =�ુાઓથી સવંેદના કDળવશ.ે િવષયવ�G ુબાળકના રોજબરોજના અ<ભુવો અને તેના 

�વન િવXન ેદિશ[ત કરG ુ ંહો7ુ ંજોઈએ. 

❖ દાખલા તર(કD  :  
 

❖ /�
� ��� ������
  

● પાણી �ાથંી આવ ેછે ? 

● નદ(ઓ, સાગરો અન ેમહાસાગરો  કDવી ર(તે બ_યા હશ ેછે ?  



● રણમા ંલોકો પાણી કDવી ર(તે મેળવતા હશે ?  

● {ુ\કાળ પડવા<ુ ંકારણ 9ુ ં?  

● Jુવા કDમ Lકુાઈ :ય છે? 

 

❖  /�
�G*� ����O'к /�+*� 

● ગામનો Jૂવો કોના િનય;ંણ કD દDખરDખમા ંછે? 

● ઘરD પીવા<ુ ંપાણી કોણ ભર(ન ેલાવ ેછે? 

● 9ુ ંઆપની પાસે WરૂG ુ ંપાણી છે? 

● ચોhuુ ંપાણી શા માટD જOઈ છે? 

   ઉrચ ,ાથિમક ક�ાએ ઈિતહાસ, ]ગૂોળ, રાજનીિતિવ�ાન, અથ+શાm, 

સમાજશાm અન ે<વૃશંશાmથી સામા
જક િવ�ાન<ુ ં િવષય-વ�G ુબન ે છે.  બાળકો 

સામા
જક અન ેઆિથ[ક સમ�યાઓ :ણી શકD તે માટD ગર(બી, પયા+વરણ, િનર�રતા, 

:િત, માનવ અિધકાર )વા =�ુાઓન ેમહTવ આપ7ુ ંજોઈએ.  બાળકોમા ંઅિતત 

,Tય ે:ગOકતા તથા નાગ%રકOપ ેઇિતહાસની અS�મતાઓમા ંત<ેુ ંમહTવ છે, એથી 

ઉrચ ,ાથિમક ક�ાએ જ ઇિતહાસનો પ%રચય આવQયક છે. ભૌગોYલક વાતાવરણન ે

સમજવા ]ગૂોળ, Jુiંુબ, માકpટ(બ:ર) અને રાlયની આિથ[ક ગિતિવિધની સમnૂતી 

અથ� અથ+શાmના અને સરકારની રચના અન ે કાયqની સમnૂતી માટD રાજનીિતક 

િવ�ાનનો પ%રચય આવQયક છે. આ બધા િવષયોન ેસહસબંધંાTમક ર(ત ેભણવાના 

છે એ બધા કરતા ંમહTવ< ુછે. 

   સામા
જક િવ�ાનમા ંએવી પ5િતઓનો ઉપયોગ થવો જોઇએ, ) રચનાTમક તથા 

િવવેચનાTમક સમજન ેવધારD અન ેસાથ ેજ બાળકોન ેઅિતત અન ેવત+માન વrચ ેસબંધં 

�થાિપત કરવા અન ેસમાજમા ંથતા પ%રવત+નન ેસમજવા સ�મ બનાવે. સમ�યા-ઉકDલ, 

નાટ�કરણ, nૂથ ચચા+, )વી િવિવધ પ5િતઓનો ઉપયોગ સામા
જક િવ�ાનના િશ�ણમા ં

કરવો જોઈએ.  UQય- �ાKય સાધનો, ફોટોwાફ(, નકશા, WરુાતTવીય આધારો તેમજ 



ભૌિતક સ�ંJૃિતની ,િતJૃિત )વા સાધનોનો ઉપયોગ સામા
જક િવ�ાનના િશ�ણમા ં

કરવો જોઈએ.  િશ�ક - િવeાથfઓ વrચ ેત{ુંર�ત ચચા+ઓન ે�થાન આપ7ુ ંજોઈએ. 

 (NCF-2005 ના ંદ�તાવજેમા ંઉrચ ,ાથિમક ક�ાએ સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ કD7ુ ં

હો7ુ ં જોઈએ એ માટD ઉપરોBત ભલામણ કરવામા ં આવલે છે. 9ુ ં આપ માનો છો કD 

,વત+માન પાઠaW�ુતક સામા
જક િવ�ાન<ુ ં િશ�ણકાય+ કરતા િશ�કન ે ઉપરોBત 

ભલામણ =જુબ<ુ ંિશ�ણ કાય+ કરવા જOર( માગ+દશ+ન W}ંુૂ પાડD છે ? ઉદાહરણ લખો. 

 િનરંતર અને િનયિમત =&ૂયાકંન થ7ુ ંજોઈએ, નાપાસ ન%હ કરવા જોઈએ દરDક 

બાળક ) શાળામા ંઆઠ વષ+ Lધુી અ2યાસકરD છે તે નવમી �ણેીમા ં,વેશ મેળવવા 

સમથ+ હો7ુ ંજોઈએ.  

 સામા
જક િવ�ાન પાઠaચચા+નો સામા
જક પ%રવત+ન લાવવા ઉપકરણના Oપમા ં

,યોગ કરવો જોઈએ.  )થી અથ+, વગ+, Yલ�ગ, :તી, ધમ+ અન ે�ે; આધા%રત મતભેદ 

ઓછા થઇ શકD. આપણે પાઠaW�ુતકોનો ઉપયોગ સમાનતાનો ભાવ લઇ આવવાના એક 

મા�યમના Oપમા ંકરવો પડશ.ે 

 દDશમા ંએક વૈક�&પક પાઠaW�ુતક લેખનન ેપણ ,ોTસા%હત કર7ુ ંપડશ ે) 

રા\�(ય અ2યાસ1મમા ં દશા+વેલ માગ+દશ+ક િસ5ાતં =જુબ રચવામા ં આવે. આ 

પાઠaW�ુતકો �ારા �થાિનક પ%રS�થિત, �થાિનક mોત, લોકલ �પેસી%ફક =�ુા સામેલ કરવા 

) બાળકન ેતેની આસપાસની {ુિનયા સાથ ેજોડ( શકD. (આ ભલામણ સદંભ� આપ<ુ ં9ુ ં

માન7ુ ંછે ? શા માટD ? ) 

ICT �ારા તજ�ની તજ�તા નો લાભ {ૂર ગામડા ં Lધુી પહોચાડ( તમામન ે

સમાન િશ�ણ આપી શકાય. 

1.1.8. 7 @L��к� :  

  બાળકોના કોઈપણ િવષયના ,દશ+નમા ં આકલન સાથ ે તેનો શીખવા ,Tય ે

અYભગમ, }ુYચઓ તેમ જ �વત;ં ર(ત ેશીખી શકવાની �મતા< ુઆકલન હો7ુ ંજોઈએ.  



  =&ૂયાકંન �ારા  િશ�કને પોતાના િવeાથfની બાબતમા ં:ણકાર( મળશ ેકD 

તે સ; દરિમયાન 9ુ ંશીhયો? કયા �ે;મા તેન ેLધુારાની જOર છે ? =&ૂયાકંન િશ�ણની 

=QુકDલી {ૂર કરવા કામમા ંઆવ7ુ ંજોઈએ. wે%ડ�ગ અને તપાસ બાળકની ઉપS�થિતમા ં

થવા જોઈએ )થી બાળકન ેખબર પડD કD તનેા જવાબ ખોટા છે કD સાચા ? અને 9ુ ંકામ? 

બાળકન ેતેના ઉ@રો િવષ ેWછૂવાથી િશ�કને ખબર પડD કD બાળકD આ ઉ@ર શા માટD 

આ/યો છે? આથી િશ�ક બાળકD લખેલા ઉ@રથી આગળ જઈ શકD.  

  =&ૂયાકંનમા ં િવષય�;ેની Lચૂના ઉપરાતં બાળક<ુ ં �વા�vય, રમત 

ગમતની યોPયતા, સામા
જક કૌશ&યો તથા કલા અને િશ&પની યોPયતાનો પણ સમાવશે 

થવો જોઈએ.  

 સતત અને સવ+wાહ( =&ૂયાકંન જ એકમા; =&ૂયાકંનની પ5િત છે તેના પર �યાન 

આપ7ુ ંજOર( છે.  

પર(�ા પ5િતમા ંમોટા ,માણમા ંLધુારા કરવાની ભલામણ એન.સી.એફ-2005મા ં

કરવામા ંઆવી છે. આ માટD િવશેષ પગલા લવેાની જOર(યાત જણાય છે )મકD ,xપ;<ુ ં

Wણૂ+ �વOપ ેપ%રવત+ન કD )મા ંતક+શSBત અને રચનાTમક �મતાઓને બાળકના માપનનો 

આધાર બનાવી શકાય, ન%હ કD ગોખણપcીન.ે એન.સી.એફ-2005મા ંભલામણ કરવામા ં

આવી છે કD �ત%રક =&ૂયાકંનન ે મહTવ આપી પર(�ાન ે વગ+ખડંની ગિતિવિધ સાથે 

જોડવાની જOર છે. આ) પાસ અને નાપાસ )વી પર(�ાની ,ચYલત પ5િત {ૂર કર( એવા 

ઉપાયો શોધવામા ંઆવે કD ) બાળકોન ેઅલગ અલગ �તરની ઉપલ��ધઓના િવક&પ 

લેવામા ં,ે%રત કર( શકD. 

1.1.9 P*
�Q�R*S� �ш	
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'�=5 ?  

NCF 2005 મા ં ,�Gતુ =�ુાની kદર ?ણુવ@ાABુત િશ�ણ માટD શાળા અન ે

વગ+ખડં<ુ ંવાતાવરણ કD7ુ ં હો7ુ ંજોઈએ ? તે િવ�તારથી આપવામા ંઆવેલ છે. આપણ ે

એમાથંી સામા
જક િવ�ાન િશ�ણ સબિંધત બાબતો ને જોવા ,યTન કર(9ુ.ં  



શાળા<ુ ંભૌિતક વાતાવરણ કD7ુ ં હો7ુ ંજોઈએ એ ,xના ંજવાબમા ંમોટાભાગના 

બાળકો અવરજવરભAુ�, મૈ;ીWણૂ+ અને �વતં વાતાવરણ ઈrછે છે. તેઓ પ9 ુપ�ી સાથ,ે 

વ�મુા ં વ� ુu&ુલી જPયામા,ં �લ છોડ, 7�ૃો સાથે શાિંત Wણૂ+ વાતાવરણમા ં પોતાના 

રમકડા સાથ ેરમવા<ુ ંપસદં કરD છે. Jુદરતી ,કાશ વડD વગqન ે,કાિશત કર( શકાય અને 

બાળકો �ારા કરDલી ,7િૃ@ �ારા તેમના વગqખડં અન ેશાળાના અ_ય �થળોને LશુોYભત 

કર( શકાય )થી બાળકો અન ેતેમના વાલીન ેખાતર( થાય કD તેમના કામ<ુ ંસ_માન થઇ 

ર�ુ ં છે. આ કલાJૃિત એવી જPયાએ =કુવી કD લગાવવી જોઈએ ) lયા ં,Tયેક બાળક 

અડક( શકD અને સહજતાWવૂ+ક તેન ેજોઈ શકD.આ કલાJૃિતન ેશ� હોય તો દર મ%હન ે

બદલવી જોઈએ. વગq<ુ ં,ાJૃિતક વાતાવરણ એ7ુ ંબનાવી શકાય કD )મા ંબાળકો નાના 

સ=હૂમા ંકD મોટા વGુ+ળમા ંબેસી વાતા+ સાભંળ( શકD, લખવા<ુ ંલખી શકD, એકઠા બેસીન ે

વાચંી શકD, અન ે TV જોઈ શકD કD રD%ડયો ,સારણ સાભંળ( શકD. શાળા અન ેવગ+ખડંોનો 

ઉપયોગ વ�મુા ં વ� ુ તો િશ�ણના સશંાધન તર(કD જ થવો જોઈએ આ માટD કDટલીક 

જPયાએ વગ+ખડંની દ(વાલ 4 �ટ Lધુી કાળા રંગથી રંગવામા ંઆવે )થી બાળકો તેનો 

ઉપયોગ Yચ;/નકશા,/wાફ  દોરવા માટD કર( શકD. કDટલીક જPયાએ નકશાઓ/Wvૃવીનો 

ગોળો કD અ_ય સાધનો રાખવામા ંઆવ ેતો કોઈક કોન+રન ે ‘:ત ેકર( nુઓ’ નામ આપી 

,7િૃ@ કરવા માટDની Lિુવધા ઉભી કર( શકાય કD lયા ંબાળકો %રશેષના કD વધારાના સમય ે

જઈ કર( શકD.(આપની શાળા<ુ ંવાતાવરણ ઉપર દશા+વેલ ભલામણ =જુબ બન ેત ેમાટD< ુ ં

તમા}ંુ આયોજન બનાવો) 

વગ+<ુ ંવાતાવરણ એ7ુ ંહોય કD )મા ંબાળક પોતાને LરુY�ત માને lયા ંભયન ેકોઈ 

�થાન ન હોય, lયા ંસમાનતાના આધારD ત ેપોતા<ુ ંકામ કર( શકD lયા ંસૌને સમાન �થાન 

,ા/ત થAુ ંહોય, િવeાથf u&ુલા મન ે,xો Wછૂ( શકD lયા ંબાળકોને એ7ુ ંલાગે કD તેઓ 

િશ�ણની ,%1યાના મહTવના ભાગ છે. lયા ંિશ�કો બાળકોન ેચચા+ માટD ,ોTસા%હત કરતા 

હોય અન ેએકબી: સાથે �વ�થ �તર%1યા કરતા હોય આ7ુ ંથવાથી વગ+ િનરસ કD 

ઉદાસીન ન%હ રહD. 



શાળાનો દરDક કાય+1મ નR( કરતી વખત ેિશ�ક બાળક સાથ ેવાત કરD તેમ<ુ ંWરુG ુ ં

�યાન રાખ ેઅને દરDક બાળકન ેવગ+ની ,7િૃ@મા ંભાગ લેવાનો મોકો મળે અને તેથી 

શાળાની કાય+ યોજના બનાવતી વખત ે િશ�કD એ વાત<ુ ંWરુG ુ ં�યાન રાખ7ુ ંજોઈએ કD 

બધાન ેસમાન �તરD સહભાગી થવાની Wરુતી તક મળે. 

કોઈ િવષય શીખવતી વખત ેવાલીઓન ેકD બી: લોકોને સશંાધન KયSBત ( તજ�) 

તર(કD બોલાવી શકાય અન ેએ ર(ત ેતેમના પણ �ાન અને અ<ભુવનો લાભ લઇ શકાય 

દા.ત. �થાિનક � ૂટંાયલેા ,િતિનિધન ેબોલાવી તેમની કામગીર( િવશેની ચચા+ બાળકો 

સાથે કરાવી શકાય તો કોઈ ખે�તૂન ે શાળામા ં બોલાવી ખેતીના પાકો અને તેના 

Kયવ�થાપન િવશેની ચચા+ બાળકો સાથ ેકરાવી શકાય.વાલી અને સમાજ સાથે શાળાના 

સબધંો મજ�તુ બનાવવા વાલી િશ�ક મડંળ, ]તૂWવૂ+ િવeાથf મડંળ વગેરD બનાવી 

શકાય, શાળાના દરDક કાય+1મમા ંસમાજન ેઆમિં;ત કર( શકાય  અન ેશાળાના કાય+ન ે

સમાજ Lધુી પહોચાડ( શકાય. 

શાળામા ંસ=5ૃ W�ુતકાલય હો7ુ ંજોઈએ W�ુતકોની Lચૂી અને અ_ય Kયવ�થા એવા 

,કારD હોવી જોઈએ કD બાળકો આTમિનભ+રતાથી W�ુતકાલયનો ઉપયોગ કર( શકD. 

W�ુતકાલયમા ંinternet પરથી સસંાધનો ,ા/ત કરવાની Lિુવધા હોવી જોઈએ.સ/તાહમા ં

1 તાસ W�ુતકાલયના ઉપયોગ માટDનો હોવો જોઈએ. W�ુતકાલયમા ંબેસવાની Wરુતી 

Lિુવધા હોવી જોઈએ અન ેW�ુતકાલય ખડં યોPય હવા ઉ:સ વાળો હોવો જોઈએ. 

શાળામા ંઅ2યાસ1મમા ંસમાિવ\ટ િવષયવ�G ુસદંભ� ,7િૃ@ કરવા માટD Wરુતા 

સાધન હોવા જોઈએ. જો સામા
જક િવ�ાનની ,યોગશાળા માટD એક અલગ ખડં ,ા/ત 

થાય તો સા}ંુ કહDવાય, નહ( તો સામા
જક િવ�ાન કોન+ર તો શાળાક�ાએ િવકસાવ7ુ ં

જોઈએ. કોન+રમા ંબાળકો ,7િૃ@ કરD તે Lિુનિbત કર7ુ ંજોઈએ. સામા
જક િવ�ાન િવષય 

માટD  જOર( ચાટ+ , મોડDલ અને ન=નૂા શાળામા ં હોવા જોઈએ. સામા
જક િવ�ાનના 

અ2યાસ1મમા ંબાળકોને ,7િૃ@ અન ેસાધનના ંઉપયોગનો અ<ભુવ આપવો જોઈએ એ7ુ ં

Lચૂવવામા ંઆવેલ છે.  



એક સસંાધન તર(કD �થાિનય �તર પર લચીલા શાળા કDલે_ડરની અન ે સમય 

સારણીની ભલામણ કરવામા ં આવી છે. )થી ,ો)Bટ તેમજ ,ાJૃિતક અન ે સા�ંJૃિતક 

િવરાસત )વા �થળો માટD �મણ )વી િવિવધ ,7િૃ@ માટD nુદો nુદો સમય િનધા+%રત 

કરવાનો અવકાશ  આપી શકાય. 

િવચારો: 

(જો શાળા સમયપ;ક કD શાળા સમય જો ફDરફારન ેઅવકાશવાળો રાખવામા ંઆવ ેતો 

સામા
જક િવ�ાન િશ�ણકાય+મા ંઆપણ ે�ા ં�ા ંમદદ મળ( રહD તેની નjધ તૈયાર કરો) 

રોજનો ઓછામા ં ઓછો ૪૫ િમિનટનો સમય %દવસ દરિમયાન થયેલા કામની 

સમી�ા માટD રાખવો જોઈએ. બાળકોની નjધ બનાવવામા,ં આગલા %દવસની તૈયાર( 

માટD )વા કામો માટD વધારાનો સમય મળવો જોઈએ. દર અઠવા%ડય ેઓછામા ંઓછા ૩ 

કલાક િશ�ણના કાય+ની તપાસણી માટD હોવા જોઈએ. મ%હનામા ંઓછામા ંઓછો 1 %દવસ  

માિસક કામની સમી�ા અને બાળકો અન ે બી: સ=હુન ે :ણવા માટD અને િશ�ણ 

સબિંધત ,7િૃ@ માટD હોવો જોઈએ.  
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❖ રા~\�ય અ2યાસ1મની OપરDખા – 2005ની ?જુરાતી નકલ મેળવવા માટDની  link  

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22

022017.pdf 

 

❖ રા~\�ય અ2યાસ1મની OપરDખા – 2005ની kwે� નકલ મેળવવા માટDની link  

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf 
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 સામા�જક િવ
ાન એ માનવો�ુ ંિવ
ાન છે કારણ ક� સામા�જક 

િવ
ાન માનવીના સામા�જક �વનનનો મનોવૈ
ાિનક ��ટ�કોણ 

થી અ�યાસ કર� છે આથી સામા�જક િવ
ાન�ુ ં િવષયવ#$ ુ%બૂ 

િવશાળ છે એક િવ*ાને +યા,યા આપતા સરસ ક/ ુ છે ક� 

“કોદાળ�થી શ2ુ કર�ને કો345ટુર 6ધુીની માનવ િવકાસ યા8ા 

એટલે સમા�જક િવ
ાન“બી: શ;દોમા કહ�= ુ હોય તો “અમીબા 

થી શ2ુ કર� અવકાશી>હ 6ધુીનો ઇિતહાસ એટલે સામા�જક 

િવ
ાન” સામા�જક  િવ
ાનમા ંઈિતહાસ, Cગૂોળ, રાEયનીતીશાF, 

અથGશાF,સમાજ શાFના િવષયવ#$નુો સમાવેશ થાય છે. 

સામા�જક િવ
ાનના અ�યાસIમની અથGસભર પસદંગી અને 

ગઠન િવLાથMઓમા ંસમાજ િવશે િવવેચનાPમક સમજ ઉPપR કર� 

છે. 

 એવી SવૂGધારણા બાધંી લેવામા ંઆવે છે ક� મા8 ભૌિતક અને 

Uુદરતી િવ
ાન જ એની શોધમા ંવૈ
ાિનક અVભગમ રાખે છે અને 

ખરા અથGમા ં વૈ
ાિનક છે, Eયાર� માનવ િવ
ાન (ઈિતહાસ, 



Cગૂોળ,અથGશાF, રાજનીિતશાF વગેર�)ખરા અથGમા ં વૈ
ાિનક 

નથી. પરં$ ુએ :ણી લે=ુ ંજZર� છે ક� સામા�જક િવ
ાનનો કોઈ 

ઘટના ક� વ#$નેુ સમજવા માટ� નો અVભગમ ભૌિતક ક� Uુદરતી 

િવ
ાન \વો જ વૈ
ાિનક છે. પરં$ ુ સામા�જક િવ
ાનની 

ઘટનાઓને સમજવા માટ�ની પ]િતઓ ભૈિતક િવ
ાનની પ]િતઓ 

કરતા અલગ હોય છે. 

 સામા�જક િવ
ાનની જવાબદાર� સમાજમા ં લોકોને 

#વત8ંતા,િવ^ાસ, અરસપરસ માન સ_માન, િવિવધતા માટ� માન 

\વા `aૂયોનો મજbતૂ અને િવશાળ પાયો ઉભો કરવાની છે.આ 

માટ� સામા�જક િવ
ાન િશcણનો હ�$ ુબાળકમા ંરહ�લી નૈિતક અને 

માનિસક શdeતની શોધનો હોવો જોઈએ, \નાથી બાળકમા ં#વત8ં 

િવચારનો િવકાસ થાય અને બાળક પોતા�ુ ં અd#તPવ fમુા+યા 

વગર માનવ `aૂયોને  પડકાર ક� ભયZપ હોય તેવા hવાહનો 

સામનો કર� શક�. 

 સામા�જક િવ
ાનની િવિવધ શાખાઓ (ઇતીહાસ,Cગૂોળ 

વગેર�)દર�ક�ુ ંપોતા�ુ ંએક અલગ પiધિત શાF છે \ એક સીમા 

બાધંી દ� છે.આ સીમાઓને ખોલવા માટ� jતર િવષય(inter 



disiplinary approch)ને અપનાવાની જ2ુર છે.આના માટ� inter 

disiplinary thinking જZર� છે. 
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અ�યાસIમના ગઠન માટ� નીચેના `{ુાઓને iયાનમા ં લેવામા ં

આવેલ છે. 

● અ�યાસIમા ંલોકોના #થાિનક સદંભGને iયાનમા ંરાખીને રા�| 

અને રા�|�ય એકતા િનદ}શ કરતો હોવો જોઈએ. 

● પાઠ~S#ુતક મા8 6ચૂનાPમક ના હોતા 6ગુમયાPમક હો=ુ ં

જોઈએ આના માટ� પાઠયS#ુતકથી ઉપર  (beyond 

textbook) જ=ુ ંજZર� છે. 

● અ�યાસIમ  ઉપયોગીતાવાદ� કરતા cમતાવાદ� હોવો 

જોઈએ 

● સમાનતા _યાય અને સ_માન \વા `aુયો પર ભાર  

● િવષય�ુ ં નામ નાગ�રકશાF માથંી રાજનીિતશાF કર=ુ.ં 

નાગ�રકશાF કંપની શાસનમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલ \નો 

`,ુય હ�$ ુકંપની શાસન hPયે વફાદાર� અને આ
ાપાલનનો 



હતો Eયાર�  રાજનીિતશાFનો હ�$ ુ 

મા�હતી5કુત,જવાબદાર,>હણશીલ  નાગ�રકો ઘડવાનો છે. 

● Fી સમાનતા અને િપ$ ૃ hધાન સમાજ \વા `{ુાઓ�ુ ં

Fીઓને iયાનમા ં રાખીને  ઐિતહાિસક ક� સમકાલીન  

ઘટનાઓ�ુ ંવણGન 
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● સામા�જક િવ
ાન� ુ િવષયવ#$ ુ ઈિતહાસ,Cગૂોળ 

રાEનીતીશાF અને અથGશાF  

● સમકાલીન h�ો અને ઘટનાઓની ઓળખ 

● Cગૂોળ અને અથGશાF બRે મળ�ને ગર�બી 

,િનરcરતા,બાળમ�ૂર� વગG,:તી,Vલ�ગ,અને પયાGવરણીય 

h�ોની સાચી સમજમા ંમદદZપ. 

● ઈિતહાસ બ�િુવિવધતા અને પર�વતGન સમજવામા ં

મદદZપ. 

● રાજનીિતશાF- #થાિનક રાEય અને ક�_� કcાએ સરકારની 

રચના અને કાય�. 
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િવધાથM 
ાન અને કૌશaય આસપાસના વાતાવરણમાથંી hા4ત કર� 

છે. િવધાથMઓને એવી શૈcVણક પiધિતઓથી િશcણ આપ=ુ ં

જોઈએ ક� \નાથી બાળકમા ં સ�નાPમeતા, સૌદયGબોધ તથા 

િવવેચનાPમક સમાજ િવકિસત થાય, તેમજ સમાજમા ં થતા ં

પ�રવતGનોને સમજવા માટ� બાળક Cતૂકાળ અને વતGમાન વ�ચે 

સબંધં #થાિપત કરવા સcમ બને. સમ#યા સમાધાન, નાટ�ીકરણ 

તથા રોલ-4લે \વી પiધિતઓનો ઉપયોગ થઇ શક�. િશcણના 

મહPવના Fોત, ��ય �ા+ય સામ>ી, ફોટો>ા�સ, ચા�્Gસ તથા નકશા 

\વા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 

અiયયનની h�Iયા મા8 મા�હતીનો ભાગ ન બની રહ�તા ચચાG, 

વાદ-િવવાદ \વી પ]િતઓનો ઉપયોગ થવો જોઈએ \ બાળક 

અને િશcક બRેને સામા�જક વા#તિવકતાઓ સમજવામા ંમદદZપ 

થશે. 

 સમાજ ક� +યdeતના �વતં ઉદાહરણોથી બાળકોને 

સકંaપનાની #પ�ટતા આપવી જોઈએ. મોટ�ભાગે એ=ુ ંજોવા મળે 

છે ક� સા#ંUૃિતક, સામા�જક અને વગG(Class)ના તફાવતો 



વગGખડંમા ંSવૂG>હ5eુત અVભગમ અને પcપાત�ુ ંસ�ન કર� છે. 

અiયયનનો અVભગમ %aુલો(Open Minded) હોવો જોઈએ. 

િશcક� સામા�જક વા#તિવકતાઓની િવિવધ પાસાઓથી ચચાG 

કરવી જોઈએ, અને બાળકોમા ં અને %દુમા ં #વ:fિૃત આવે એ 

�દશામા ંકામ કર=ુ ંજોઈએ. 
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1. સામા�જક િવ
ાન િવશેની એક મા_યતા એવી છે ક� તે Vબન 

ઉપયોગી િવષય છે. શZઆતથી જ બાળકમા ંએવી મા_યતા 

�ઢ કર� દ�વામા ં આવે છે ક� hાUૃિતક િવ
ાન સામા�જક 

િવ
ાન કરતા �ે�ઠ છે અને તે મા8 તેજ#વી િવધાથMઓનો જ 

હક છે. આના કારણે સામા�જક િવ
ાનના વગGખડંમા 

બાળક અને િશcક બRેમા ં એક hકારની લ�તુા>િંથ 

ઉPપR થાય છે.  

2. એક એવી મા_યતા છે ક� સામા�જક િવ
ાન મા8 મા�હતી�ુ ં

hસારણ કર�  છે પાઠયS#ુતક ક�_�ી છે. તે�ુ ં  લખાણ મા8 

પર�cા Sરુ$ ુ ંયાદ રાખવા�ુ ંહોય છે. એક એવો ���ટકોણ છે 



ક� સામા�જક િવ
ાન મા8 Cતૂકાળની મા�હતી જ આપે છે. 

સામા�જક િવ
ાનાના પ�રcાના પેપરમા ંCતૂકાળની આજ 

મા�હતીની ગોખણપ�ીના આધાર� બાળક�ુ ં`aૂયાકંન થાય 

છે અને સકંaપનાPમક  સમજને  અવગણવામા ં આવે 

છે.સામા�જક િવ
ાન િવષયમા ં િવLાથMઓને સમજ ઉPપR 

થાય એ માટ� પ�રcા પ]િતમા ંબદલાવ જZર� છે. 

3. એક મા_યતા એવી પણ છે ક� સામા�જક િવ
ાનમા 

hાવી�ય ધરાવતા િવLાથM માટ� ઇ��છત નોકર�ની તકો 

ઓછ� છે.  
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િવષય વ#$�ુ ુ ં ભારણ: સમજણ વગરની મા�હતીઓના 

SનુરાવતGનના ધટાડા પર ભાર. ઉપલ;ધ મા�હતીના િવSલુ 

ભડંારમાથી પાઠ~S#ુતકમા ંક�ટ�ુ ં`કૂ=ુ ંએ લેખકોએ ન�� કરવા�ુ ં

છે. 

બ�-ુિવધતા અને #થાિનક િવષયવ#$:ુ ભારત \વા િવિવધતા 

ધરાવતા દ�શમા ં એ જZર� છે ક� બધા hદ�િશક અને સા#ંUૃિતક 

�ૂથો�ુ ં પાઠ~S#ુતક સાથે જોડાણ થાય. પરં$ ુ પાઠ~S#ુતકમા ં



બધાજ `{ુાઓ સામેલ કરવા શ� નથી. આના માટ� એક 

િવક��_�ત અVભગમની જZર છે. 6સુગંત #થાિનક સા�હPય વગGખડં 

h�Iયાનો એક ભાગ બન=ુ ંજોઈએ. 

વૈ
ાિનક અVભગમ: એવી SવૂGધારણા બાધંી લેવામા ં આવે છે ક� 

મા8 ભૌિતક અને Uુદરતી િવ
ાન જ એના સશંોધનમા ં વૈ
ાિનક 

અVભગમ રાખે છે અને ખરા અથGમા ં વૈ
ાિનક છે, Eયાર� માનવ 

િવ
ાન (ઈિતહાસ, Cગૂોળ,અથGશાF, રાજનીિતશાF વગેર�)ખરા 

અથGમા ંવૈ
ાિનક નથી. આના કારણે સામા�જક િવ
ાન cે8ે કામ 

કરતા ંઘણા લોકો ભૌિતક અને Uુદરતી િવ
ાનની પ]િતની નકલ 

કર� છે.  પરં$ ુએ :ણી લે=ુ ંજZર� છે ક� સામા�જક િવ
ાનનો કોઈ 

ઘટના ક� વ#$નેુ સમજવા માટ� નો અVભગમ ભૌિતક ક� Uુદરતી 

િવ
ાન \વો જ વૈ
ાિનક છે. પરં$ ુ સામા�જક િવ
ાનની 

ઘટનાઓને સમજવા માટ�ની પ]િતઓ ભૌિતક િવ
ાનની પ]િતઓ 

કરતા અલગ હોય છે. 

`aૂય સબંિંધત બાબતો: સામા�જક િવ
ાનની જવાબદાર� સમાજમા ં

લોકોને #વત8ંતા,િવ^ાસ, અરસપરસ માન સ_માન, િવિવધતા 

માટ� માન \વા `aૂયોનો મજbતૂ અને િવશાળ પાયો ઉભો 



કરવાની છે.આ માટ� સામા�જક િવ
ાન િશcણનો હ�$ ુ બાળકમા ં

રહ�લી નૈિતક અને માનિસક શdeતની શોધનો હોવો જોઈએ, 

\નાથી બાળકમા ં #વત8ં િવચારનો િવકાસ થાય અને બાળક 

પોતા�ુ ં અd#તPવ fમુા+યા વગર માનવ `aુયોને  પડકાર ક� 

ભયZપ હોય તેવા hવાહનો સામનો કર� શક�. 

jતર િવષય અVભગમ(inter disiplinary approch):સામા�જક 

િવ
ાનની િવિવધ શાખાઓ (ઇતીહાસ,Cગૂોળ વગેર�)દર�ક�ુ ં

પોતા�ુ ંએક અલગ પiધિત શાF છે \ એક સીમા બાધંી દ� છે.આ 

સીમાઓને ખોલવા માટ� jતર િવષય(inter disiplinary 

approch)ને અપનાવાની જ2ુર છે.આના માટ� inter disiplinary 

thinking જZર� છે.એવા િવષયવ#$ ુ અને `{ુાઓની પસદંગી 

કરવી જોઈએક� \નાથી િવષય-િવષય વ�છેનો jતર સબધં 

બાધંી શકાય અને મજbતૂ કર� શકાય.બધાજ `{ુાઓને આપણે 

આતર-િવષય અVભગમથી ભણાવી શકતા નથી એ iયાનમા ં

રાખ=ુ ં જZર� છે એટલે િવષયવ#$નુી કાળ� SવૂGકની પસદંગી 

%બૂ જZર� છે. 
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સમા�ક િવ
ાનનો અ�યાસ ઘણા કારણોને લઈને %બૂ જ જZર� 

છે. 

● બાળક \ સમાજમા ંરહ� છે એને સમજવા માટ�. સમાજ કઈ 

ર�તે બને છે? એ�ુ ં+યવ#થાપન ક� સચંાલન કઈ ર�તે થાય 

છે?  

● ભારતના બધારણમા ં િન�હત #વત8ંતા, સમાનતા અને 

ભાઇચારા \વા `aૂયોને સમજવા અને સ_માનવા માટ�. 

● સમાજના એક જવાબદાર, સ�Iય  અને સમજદાર સ�ય 

બનવા માટ�. 

● િવચાર, �વનશૈલી અને સા#ંUૃિતક h=િૃતઓની VભRતાઓને 

સ_માન આપવા�ુ ંશીખવા માટ�. 

● બાળકમા ંસામા�જક આદાનhદાન માટ� જZર� એવા સામા�જક 

અને �વન કૌશaયોના િવકાસ માટ�. 

   


