™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k. 73 ‚t.22-09-2021
Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :rð»tÞ :- CBSE

િુ ન. શાળાના

આથી તમામ

.

к

IIT

ુ ય િશ કોને ઉપરોકત િવષય પર વે જણાવવા ુ ં ક! , રા"#$ય

િશ ણ નીિત 2020 નો ઉ%ે &ય િશ ણ 'ણાલીમાં

ૂળ* ૂત +ુધારા લાવવાનો છે . તેમાં બાળકોની

રચના મકતા, out-of-box િવચારસરણી, વૈચા2રક સમજ પર ખાસ ભાર

ુ વામાં આ5યો છે . આ જ 2દશામાં
ક

કામ કરવા માટ! , CBSE અને IIT ગાંધીનગર સાથે મળ$ને 26 સ:ટ! બર થી દર રિવવાર ૪ થી ૫ વાગે
youtube પર (https://youtu.be/kcq7Z2T8Ndk) એકલ5ય >ેણી ચા?ુ કર! છે . આ કાય@Aમ થક$
к

િવષયોને સરળતાથી સમજવામાં મદદ થશે અને concepts clear થઈ જશે.
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ક! Cથી િશ કોની teacher

professional development hours ની D ૂિતE આ કાય@Aમથી થઈ શક!. C Fતગ@ત ધોરણ-૬ થી ૮ના
િવJાથKઓની તથા તમામ િશ કોની રMN#! શનની કામગીર$ અOેથી D ૂણ@ કરવામાં આવેલ છે .
& "'(

participation certificate IIT અને CBSE Pારા આપવામાં આવશે. િશ કોને ૩૦ કલાકની

િશ ક તાલીમ અથવા teacher training certificate આપવામાં આવશે.
IIT ગાંધીનગર Pારા ગત વષ@માં

િુ ન. NSૂલ બોડ@ ના બાળકો તથા િશ કો માટ! ગUણત

િવVાનના 'યોગોના વૈVાિનક અUભગમ Pારા +ુદર
ં સહયોગ સાંપડ!લ છે .
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● hands-on ગિતિવિધઓ, 'ોCXYસ, િવિવધ મોડ!Zસ હશે Cનાથી

3

&ુ ક!લ િવષયોને સરળ બનાવવામાં

મદદ થશે
● સમજણ પર ભાર

ૂક! તેવા સવાલો Cનાથી out-of-box અને રચના મકતા વધે (ઉદાહરણ તર$ક!

ુ નની ગિતના િસ_ાંતોનો નીરજ
નીરજ ચોપરા એ ભાલો ૩૬ 2ડ[ી ના \ ૂણે ક!મ ફ!કયો ? ) ^ ટ
ચોપડાએ ઉપયોગ કય`.
● DIY 'ોCXYસ, C સરળતાથી મળ$ શક! તેવી વNaુઓથી બનાવી શકાય અને પાઠયAમને રોજcદા
Mવનથી જોડ$ શકાય
કાય@Aમમાં ધોરણ ૬ થી ૧૨ ના િવVાન અને ગUણતના િવિવધ િવષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
ધોરણ ૬ થી ૮ ના તમામ િવJાથKઓ અને િશ કોએ આ કાય@Aમમાં રMNટર કરાવે Cથી &ુ ક!લ િવષયોની
સમfૂતી સરળ થઈ શક! . સમ[ કાય@Aમને જોવા ુ ં અને ભાગ લેવા ુ ં free છે . certificate માટ! ૧૦૦/gિપયા hુZક છે . C Fગે અOેથી હવે પછ$ જણાવવામાં આવશે.
આ >ેણી થક$ િવJાથKઓ અને િશ કોમાં વૈVાિનક િવચારશૈલી અને માળખાક$ય

મતાઓમાં વધારો થશે.

કાય@Aમની મા2હતી:
આ શૈ Uણક કાય@Aમ િનહાળવા માટ!

ુ ય િશ ક>ીએ

િવJાથKઓ તથા વાલીઓને માગ@દશ@ન

આપવા ુ ં રહ!શે. Cથી િવJાથKઓમાં ગUણત તથા િવVાન િવષયમાં રસ-gUચમાં વધારો થાય
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ભાગ લેવા માટ!
к

રiજN#!શન અને

*+

છે )

-5 0/ # :(

https://ccl.iitgn.ac.in/eklavya

સ2ટj2ફક! ટ

"
https://cbseacademic.nic.in/eklavya.html
;"

લાઈવ એિપસોડ
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https://youtu.be/kcq7Z2T8Ndk
C E/F E A
સ2ટj2ફક! ટ

- https://www.youtube.com/IITGNCLI

Participation સ2ટj2ફક!ટ બધા ભાગ માટ! (g. 100 + ટ!Xસ)
Competency સ2ટj2ફક!ટ સમ[ કાય@Aમ માટ! (g. 100 + ટ!Xસ)

ુ ય િશ કોએ તા.૨૬-૦૯-૨૦૨૧ના રોજ કાય@Aમ D ૂણ@ થયેથી ઉપરોXત િનહાળે લ કાય@Aમની
મા2હતી તમામ િવJાથK તથા િશ કોની િવગતો તમારા બીટ +ુપરવાઇઝરને નીચેના ફોમnટમાં મા2હતી
આપવાની રહ!શે.
શાળા ુ ં

ધો.૬ થી ૮ના

કાય@Aમ િનહાળે લ

ધો.૬ થી ૮ના

કાય@Aમ િનહાળે લ

નામ

Sુલ િશ કો

િશ કોની સં યા

િવJાથKઓની

િવJાથKઓની સં યા

સં યા

કોઈપણ 'કારની વoુ D ૂરક મા2હતી માટ! eklavya@iitgn.ac.in પર ઇ-મેઇલ કરવો તેમજ 07923952240 નંબર પર કોલ કર$ને પણ મા2હતી મેળવી શકાશે અથવા C-તે ઝોનના બીટ
+ુપરવાઇઝરનો સંપક@ કર$ શકશો.
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