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• શાલેય બાળકો







• શાલેય બાળકો પાયાના

• વાંચન, લેખન અને

• વાંચન, લેખન અને

  

પાયાના વાંચન,

વાંચન, લેખન અને

કગણતમાં વય

કગણતમાં વય

 

લેખન અને કગણત

કગણત શીખવામાં

અધા5રત કૌશ'યો $ા?ત

અધા5રત કૌશ'યો

શીખવામાં કવી

કવી સમયાઓનો

કરવામાં આપણા $ાથિમક

$ાથિમક શાળાનાં આપણા

સમયાઓનો સામનો

સામનો કર છે ?

શાળાનાં િવ9ાથ:ઓને

િવ9ાથ:ઓ કમ $ા?ત કર/

અવરોધતા કારણો કયા

શક તેમ જણાતા નથી?

બાળકોને વાંચન, લેખન

છે ? કારણો િવગતવાર

કારણો િવગતવાર @ ૂલવો.

અને કગણત કૌશ'યો

@ ૂલવો.



કર છે ?
• શાળામાં િશ"કો
િનયિમત આવે છે ?
• $ાથિમક શાળાના

• $ાથિમક શાળાના

ભણવવામાં િશ"ક કવી

• આ બાબતોના ઉપચાર

• આ બાબતોના ઉપચાર
માટ કવા શ, પગલાં

બાળકોને વાંચન,

સમયાઓનો સામનો

માટ કવા શ, પગલાં

લેવા જ.ર/ છે ? સકારાBમક

લેખન અને કગણત

કર છે ?

લેવા જ.ર/ છે ? સકારાBમક

પ5રણામ જોવા મળે લ

પ5રણામ જોવા મળે લ

હોય તેવા કટલાંક

કૌશ'યો ભણવવામાં

• $ાથિમક અને મા0યિમક

િશ"ક કવી

શાળાઓમાં િવ1ાન અને

હોય તેવા કટલાંક

ઉદાહરણો અને DેEઠ

સમયાઓનો સામનો

ગણતનાં િશ"ણ2ું તર

ઉદાહરણો અને DેEઠ

મહાવરા ચચG.

કર છે ?

ક4 ું છે ?

મહાવરા ચચG.

• ઉપરો*ત બાબતોના

• પ5ર"ા ના6 ૂદ/ની

• પ5ર"ા ના6 ૂદ/ની આપણા

• પ5ર"ા ના6 ૂદ/ની આપણા

િવ9ાથ:ઓના શૈ"ણક

ઉપચાર માટ કવા

આપણા િવ9ાથ:ઓના

િવ9ાથ:ઓના શૈ"ણક

સ<જતામાં કવી ર/તે

શ, પગલાં લેવા

શૈ"ણક સ<જતામાં

સ<જતામાં કવી ર/તે

અસર થઈ?

જ.ર/ છે ?

કવી ર/તે અસર થઈ?

અસર થઈ?

• િશ"ણનાં અપે"ત િનEકષI

• પ5ર"ા ના6 ૂદ/ની

• િશ"ણનાં અપે"ત િનEકષI

$Bયે વાલઓને કવી ર/તે

આપણા િવ9ાથ:ઓના

ઉપચાર માટ કવા શ,

$Bયે વાલઓને કવી ર/તે

અવગત કર/ શકાય?

શૈ"ણક સ<જતામાં

પગલાં લેવા જ.ર/ છે ?

અવગત કર/ શકાય?

િવ9ાથ:ઓની યોNયતામાં

િવ9ાથ:ઓની યોNયતામાં

Jુધારો કરવા તેઓને કવી

િનEકષI $Bયે વાલઓને

Jુધારો કરવા તેઓને કવી

ર/તે ભાગ લેતાં કર/

િનEકષI $Bયે

કવી ર/તે અવગત કર/

ર/તે ભાગ લેતાં કર/

શકાય?

વાલઓને કવી ર/તે

શકાય? િવ9ાથ:ઓની

શકાય?

અવગત કર/ શકાય?

યોNયતામાં Jુધારો

િવ9ાથ:ઓની શૈ"ણક

કરવા તેઓને કવી ર/તે

િનયિમત મોકલવા માટ

વાલઓને કવી ર/તે

સ<જતામાં Jુધારો

ભાગ લેતાં કર/ શકાય?

વાલઓને કવી ર/તે

KLૃત કર/ શકાય?

કવી ર/તે અસર થઈ?
• િશ"ણનાં અપે"ત

કરવા તેઓને કવી

• િશ"ણનાં અપે"ત

• િવ9ાથ:ઓને શાળામાં

• િવ9ાથ:ઓને શાળામાં

KLૃત કર/ શકાય?
• શાળામાં િશ"કો િનયિમત

ર/તે ભાગ લેતાં કર/

િનયિમત મોકલવા માટ

શકાય?

વાલઓને કવી ર/તે

આવે છે ? જો ના, તો તે

KLૃત કર/ શકાય?

માટ Oું કર4ું જોઈએ?

• િવ9ાથ:ઓને શાળામાં
િનયિમત મોકલવા
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• ઉપરો*ત બાબતોના

િનયિમત મોકલવા માટ

• શાળામાં િશ"કો િનયિમત
આવે છે ? જો ના, તો તે
માટ Oું કર4ું જોઈએ?

• શાળામાં િશ"કો

માટ વાલઓને કવી

િનયિમત આવે છે ? જો

ર/તે KLૃત કર/

ના, તો તે માટ Oું કર4ું

શકાય?

જોઈએ?

• તમારા Qલોકમાં કટલી

• િવ9ાથ:ઓને શાળામાં

• તમારા Qલોકમાં કટલી

• મા0યિમક અને ઉRચ

• મા0યિમક અને ઉRચ

#$% ! 

મા0યિમક અને ઉRચ

મા0યિમક અને ઉRચ

મા0યિમક શાળાઓ ઉચત

મા0યિમક શાળાઓ ઉચત

& ' (

મા0યિમક શાળાઓ

મા0યિમક શાળાઓ છે ?

સં^યામાં છે ? જો ના, તો

સં^યામાં છે ? જો ના, તો

• મા0યિમક અને ઉRચ

_'લામાં મા0યિમક

રાaયમાં મા0યિમક

મા0યિમક શાળાઓ

િશ"ણની Jુગમતા

િશ"ણની Jુગમતા

મા0યિમક શાળાઓ

જ.ર/ એવી બધી

વધારવા માટ કવાં પગલાં

વધારવા માટ કવાં પગલાં

જ.ર/ એવી બધી

સગવડો Tમક $યોગ

લેવામાં આ`યા છે ?

લેવામાં આ`યા છે ?

સગવડો Tમક $યોગ

શાળા, કUયાઓ માટ

• મા0યિમક અને ઉRચ

• મા0યિમક અને ઉRચ

શાળા, કUયાઓ માટ

અલગ $શાધન ધરાવે

મા0યિમક શાળાઓ જ.ર/

મા0યિમક શાળાઓ જ.ર/

અલગ $શાધન ધરાવે

છે ?

એવી બધી સગવડો Tમક

એવી બધી સગવડો Tમક

$યોગ શાળા, કUયાઓ

$યોગ શાળા, કUયાઓ

કો[?\ુટર

માટ અલગ $શાધન

માટ અલગ $શાધન

મા0યિમક શાળાઓમાં

$યોગશાળાઓની

ધરાવે છે ?

ધરાવે છે ?

V ૂરતાં $માણમાં

]થિતOું છે ? તેમનાં

િશ"કો છે ? જો ના, તો

Jુધારા માટ કવા

કો[?\ુટર

કો[?\ુટર

Oું કર4ું જોઈએ?

પગલાં લઈ શકાય?

$યોગશાળાઓની ]થિતOું

$યોગશાળાઓની ]થિતOું

છે ? તેમનાં Jુધારા માટ

છે ? તેમનાં Jુધારા માટ

કવા પગલાં લઈ શકાય?

કવા પગલાં લઈ શકાય?

• આ શાળાઓમાં િનયિમત

• આ શાળાઓમાં િનયિમત



છે ?
• મા0યિમક અને ઉRચ

છે ?
• મા0યિમક અને ઉRચ

• શાળાના પાઠWXમ/

• શાળાઓમાં િવ1ાન અને

• આ શાળાઓમાં

• શાળાઓમાં િવ1ાન અને

• શાળાઓમાં િવ1ાન અને

અZયાસXમ $Bયે

િનયિમત િશ"કો ઉચત

વાલઓને કવી ર/તે

સં^યામાં છે ક કરાર

મા5હતગાર કર/

આધા5રત િશ"કો છે ?

િશ"કો ઉચત સં^યામાં છે

િશ"કો ઉચત સં^યામાં છે

શકાય?

ગણત, િવ1ાન અને

ક કરાર આધા5રત િશ"કો

ક કરાર આધા5રત િશ"કો

• કUયાઓને મા0યિમક
અને ઉRચ મા0યિમક
ક"ાએ શાળામાં

bે_ ભાષાનાં િશ"કો

છે ? ગણત, િવ1ાન અને

છે ? ગણત, િવ1ાન અને

િવશે Oું ]થિત છે ?

bે_ ભાષાનાં િશ"કો

bે_ ભાષાનાં િશ"કો

િવશે Oું ]થિત છે ?

િવશે Oું ]થિત છે ?

• ઉRચ $ાથિમક િશ"ણને

• ઉRચ $ાથિમક િશ"ણને

• ઉRચ $ાથિમક િશ"ણને

બનાવી શક/યે ક Tથી

આપણે કવી ર/તે Jુગમ

આપણે કવી ર/તે Jુગમ

ર/તે $ોBસા5હત કર/

સમb દ શમાં એકપણ

બનાવી શક/યે ક Tથી

બનાવી શક/યે ક Tથી

શકાય?

ું ણ2ું
બાળક તે2/તે

સમb દ શમાં એકપણ

સમb દ શમાં એકપણ

શાળા િશ"ણ Vુcું

ું ણ2ું શાળા
બાળક તે2/તે

ું ણ2ું શાળા
બાળક તે2/તે

કરવાની તક Lુમાવે

િશ"ણ Vુcું કરવાની તક

િશ"ણ Vુcું કરવાની તક

ન5હd તે િનિeત થઈ

Lુમાવે ન5હd તે િનિeત

Lુમાવે ન5હd તે િનિeત

શક?

થઈ શક?

થઈ શક?

િનયિમત મોકલવા

આપણે કવી ર/તે Jુગમ

માટ વાલઓને કવી

• ભૌગોલક અને

• ભૌગોલક અને સામાfજક

• ભૌગોલક અને સામાfજક

સામાfજક િવષમતાને

િવષમતાને આપણે

િવષમતાને આપણે

આપણે મા0યિમક

મા0યિમક િશ"ણમાં કવી

મા0યિમક િશ"ણમાં કવી

િશ"ણમાં કવી ર/તે રgૂ

ર/તે રgૂ કર/ શક/યે?

ર/તે રgૂ કર/ શક/યે?

કર/ શક/યે?

• મા0યિમક/ઉRચ

• મા0યિમક/ઉRચ

મા0યિમક શાળાઓમાં

મા0યિમક શાળાઓમાં

મા0યિમક શાળાઓમાં

કો[?\ુટર છે અને તેનો

કો[?\ુટર છે અને તેનો

કો[?\ુટર છે અને તેનો

ઉપયોગ થાય છે ? તેના

ઉપયોગ થાય છે ? તેના

ઉપયોગ થાય છે ? તેના

ઉપયોગમાં કોઈ

ઉપયોગમાં કોઈ

• મા0યિમક/ઉRચ

ઉપયોગમાં કોઈ

પડકાર.પ પ5ર]થિતઓ

પડકાર.પ પ5ર]થિતઓ

પડકાર.પ પ5ર]થિતઓ

હોય તો કઈ-કઈ છે ?

હોય તો કઈ-કઈ છે ?

હોય તો કઈ-કઈ છે ?

• મા0યિમક અને ઉRચ

• સાવIિiક મા0યિમક િશ"ણ

મા0યિમક શાળાઓમાં

માટ નાણાંક/ય મોડલ

મા0યિમક શાળાઓમાં

V ૂરતાં $માણમાં િશ"કો

,ા-,ા છે ? PPP

V ૂરતાં $માણમાં િશ"કો

છે ? બધા િશ"કો શાળામાં

મોડલનો યાંિiક લાભ

છે ? બધા િશ"કો

િનયિમત આવે છે ? જો

કવી ર/તે લઈ શકાય? આ

શાળામાં િનયિમત આવે

ના, તો Oું કર4ું જોઈએ?

$કારના આરં ભ માટ CSR

• મા0યિમક અને ઉRચ

છે ? જો ના, તો Oું કર4ું
જોઈએ?
• શાળાના પાઠWXમ/
અZયાસXમ $Bયે
વાલઓને કવી ર/તે
મા5હતગાર કર/ શકાય?

• શાળાના પાઠWXમ/
અZયાસXમ $Bયે

બTટને વાપર/ શકાય?
• સાવIિiક મા0યિમક

વાલઓને કવી ર/તે

િશ"ણની V ૂિતn માટ

મા5હતગાર કર/ શકાય?

િનવાસી શાળાઓનો ફાળો

• કUયાઓને મા0યિમક અને
ઉRચ મા0યિમક ક"ાએ

Oું છે ?
• મા0યિમક અને ઉRચ

શાળામાં િનયિમત

મા0યિમક શાળાઓમાં

અને ઉRચ મા0યિમક

મોકલવા માટ વાલઓને

V ૂરતાં $માણમાં િશ"કો

ક"ાએ શાળામાં

કવી ર/તે $ોBસા5હત કર/

છે ? બધા િશ"કો શાળામાં

િનયિમત મોકલવા માટ

શકાય?

િનયિમત આવે છે ? જો

• કUયાઓને મા0યિમક

વાલઓને કવી ર/તે
$ોBસા5હત કર/ શકાય?

ના, તો Oું કર4ું જોઈએ?
• શાળાના પાઠWXમ/

અZયાસXમ $Bયે
વાલઓને કવી ર/તે
મા5હતગાર કર/ શકાય?
• કUયાઓને મા0યિમક અને
ઉRચ મા0યિમક ક"ાએ
શાળામાં િનયિમત
મોકલવા માટ વાલઓને
કવી ર/તે $ોBસા5હત કર/
શકાય?
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•

• Qલોકમાં આવેલ

• કૌશ'યો આધા5રત અને

• કૌશ'યો આધા5રત અને

શાળાઓમાં `યવસાિયક

`યવસાિયક કાયIXમો માટ

`યવસાિયક કાયIXમો માટ

કાયIXમો અને કૌશ'યો

"ેiનાં િવ9ાથ:ઓની માંગ

"ેiનાં િવ9ાથ:ઓની માંગ

િવકાસ કાયIXમો માટ

છે ?

છે ?

કવી Jુિવ9ાઓ
ઉપલQધ છે ?

• Qલોકમાં આવેલ

• Qલોકમાં આવેલ

શાળાઓમાં `યવસાિયક

શાળાઓમાં `યવસાિયક

કાયIXમો અને કૌશ'યો

કાયIXમો અને કૌશ'યો

`યવસાિયક કાયIXમો

િવકાસ કાયIXમો માટ કવી

િવકાસ કાયIXમો માટ કવી

િવ9ાથ:ઓને ઉપયોગી

Jુિવ9ાઓ ઉપલQધ છે ?

Jુિવ9ાઓ ઉપલQધ છે ?

• Qલોકમાં કવા $કારના

બને તેમ છે ?
• Qલોકમાં કવા $કારની

• Qલોકમાં કવા $કારના
`યવસાિયક કાયIXમો

• તમારા રાaયમાં કવા
$કારના `યવસાિયક

$ાચન કળાઓ, pq
ુ ર

િવ9ાથ:ઓને ઉપયોગી

કાયIXમો િવ9ાથ:ઓને

અને પારં પા5રક

બને તેમ છે ?

ઉપયોગી બને તેમ છે ?

કૌશ'યોની ઉપલQધતા

• Qલોકમાં કવા $કારની

• રાaયનાં િવભq

છે ક શાળામાં Tની

$ાચન કળાઓ, pq
ુ ર

_'લાઓમાં કવા $કારની

તાલમ આપી શકાય?

અને પારં પા5રક

$ાચન કળાઓ, pq
ુ ર

કૌશ'યોની ઉપલQધતા છે

અને પારં પા5રક

વલણ @ુજબ અને

ક શાળામાં Tની તાલમ

કૌશ'યોની ઉપલQધતા છે

તેઓમાં જ.ર/ કૌશ'યો

આપી શકાય?

ક શાળામાં Tની તાલમ

• બાળકોને તેના/તેણનાં

િવકિસત કરવા

• બાળકોને તેના/તેણનાં

આપી શકાય?

pq
ુ ર/ઉ9ોગો/સેવા

વલણ @ુજબ અને તેઓમાં • તમારા રાaયની

માટ શાળા ક"ાએ

જ.ર/ કૌશ'યો િવકિસત

અથI`યવથાને પહtચી

માગIદશIન આપ4ું

કરવા pq
ુ ર/ઉ9ોગો/સેવા

વળવા કવા $કારના

જોઈએ? દર ક

માટ શાળા ક"ાએ

કૌશ'યોની જ.ર છે ?

િવ9ાથ:ઓ માટ એક

માગIદશIન આપ4ું

કૌશ'ય માગI-નકશો

જોઈએ? દર ક િવ9ાથ:ઓ

આધા5રત તાલમ આપવા

(રોડ મેપ) િવકિસત

માટ એક કૌશ'ય માગI-

ઉ9ોગો સાથે આપણે કવી

કર/ શકાય? જો હા, તો

નકશો (રોડ મેપ) િવકિસત

ર/તે જોડાણ કર/ શક/યે?

,ા તર ?

કર/ શકાય? જો હા, તો

• Oું િવ9ાથ:ઓ માટ
યોNયતા કસોટ/ હોવી

,ા તર ?
• Oું િવ9ાથ:ઓ માટ

• વuુ $v ૃત કૌશ'ય

• બાળકોને તેના/તેણનાં
વલણ @ુજબ અને તેઓમાં
જ.ર/ કૌશ'યો િવકિસત

જોઈએ?

યોNયતા કસોટ/ હોવી

કરવા pq
ુ ર/ઉ9ોગો/સેવા

જોઈએ?

માટ શાળા ક"ાએ
માગIદશIન આપ4ું
જોઈએ? દર ક િવ9ાથ:ઓ
માટ એક કૌશ'ય માગIનકશો (રોડ મેપ) િવકિસત
કર/ શકાય? જો હા, તો
,ા તર ?
• Oું િવ9ાથ:ઓ માટ
યોNયતા કસોટ/ હોવી
જોઈએ?
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• તમે સતત અને સવIbાહ/

• તમે સતત અને સવIbાહ/

@ ૂ'યાંકન (CCE) ની

@ ૂ'યાંકન (CCE) ની

તરફણમાં છો? જો ના, તો

તરફણમાં છો? જો ના, તો

કમ અને CCE ની

કમ અને CCE ની

અવેજમાં ,ા J ૂચનો છે ?

અવેજમાં ,ા J ૂચનો છે ?

• િવ9ાથ:ઓના શૈ"ક

• િવ9ાથ:ઓના શૈ"ક

િનEકષIમાં નો 5ડટUસન

િનEકષIમાં નો 5ડટUસન

પોલસીથી Jુધારો થયો

પોલસીથી Jુધારો થયો

છે ? જો ના, તો તે માટનાં

છે ? જો ના, તો તે માટનાં

કારણો ,ા છે અને કવા

કારણો ,ા છે અને કવા

બદલાવ J ૂચવી શકાય?

બદલાવ J ૂચવી શકાય?

• િવ9ાથ:ઓના સંV ૂણI

• િવ9ાથ:ઓના સંV ૂણI

િવકાસ માટ $વતI

િવકાસ માટ $વતI

`યવહાર આધા5રત

`યવહાર આધા5રત

@ ૂ'યાંકન કર/ શકાય તે

@ ૂ'યાંકન કર/ શકાય તે

માટ પ5ર"ા પ0ધિત કવી

માટ પ5ર"ા પ0ધિત કવી

ર/તે સ"મ કર/ શકાય?

ર/તે સ"મ કર/ શકાય?

• મા*સI-Lુણાંકન પ0ધિતની

• મા*સI-Lુણાંકન પ0ધિતની

જNયાએ bેડ પ0ધિતથી

જNયાએ bેડ પ0ધિતથી

તણાવ @ુ*ત અને વuુ

તણાવ @ુ*ત અને વuુ

સારા @ ૂ'યાંકનમાં મદદ

સારા @ ૂ'યાંકનમાં મદદ

મળ/ છે ?

મળ/ છે ?

•

િવ9ાથ:ઓના વuુ સારા

•

િવ9ાથ:ઓના વuુ સારા

@ ૂ'યાંકન માટ ક4 ું માળxું

@ ૂ'યાંકન માટ ક4 ું માળxું

J ૂચત કર/ શકાય?

J ૂચત કર/ શકાય?
• શાળા પ5ર"ા `યવથાને
માi 1ાન આધા5રત
@ ૂ'યાંકન $yોની <Nયાએ
1ાનનો ઉપયોગ અને

સમયા િનવારક $yોમાં
બદલવી જોઈએ?
' 234' 
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• તમારા _'લાનાં બધા

• તમારા રાaયનાં બધા

તર િશ"કની ઘટ

તર િશ"કની ઘટ

દશાIવવા કવા પગલાં

દશાIવવા કવા પગલાં

લેવાયા છે ?

લેવાયા છે ?

• Oું Bયાં ઉચત સં^યામાં

• Oું Bયાં ઉચત સં^યામાં

મા0યિમક શાળા િશ"કો

મા0યિમક શાળા િશ"કો

છે , ખાસ કર/ને િવ1ાન,

છે , ખાસ કર/ને િવ1ાન,

ગણત અને ભાષાનાં

ગણત અને ભાષાનાં

િશ"કો, અને જો અ2ુચત

િશ"કો, અને જો અ2ુચત

સં^યામાં હોય તો તે

સં^યામાં હોય તો તે

દશાIવવા માટ Oું પગલાં

દશાIવવા માટ Oું પગલાં

ભરવામાં આવે છે ?

ભરવામાં આવે છે ?

• V ૂવI સેવાકાલન િશ"કોની

• V ૂવI સેવાકાલન િશ"કોની

Lુણવ{ા Jુધારવા માટ

Lુણવ{ા Jુધારવા માટ

અને સેવાકાલન િશ"કોના

અને સેવાકાલન િશ"કોના

`યવસાિયક િવકાસ માટ

`યવસાિયક િવકાસ માટ

પણ ,ા J ૂચનો આપી

પણ ,ા J ૂચનો આપી

શકાય?

શકાય?

• અ0યયન િનEકષIની

• અ0યયન િનEકષIની

િનિeત $ા|?ત માટ િશ"કો

િનિeત $ા|?ત માટ િશ"કો

માટ $ેરણા, તેમની

માટ $ેરણા, તેમની

કાયIદ"ટા અને $િશ"ણને

કાયIદ"ટા અને $િશ"ણને

એક `યવસાય તર/કનો

એક `યવસાય તર/કનો

હો}ોકવી ર/તે વધાર/

હો}ોકવી ર/તે વધાર/

શકાય?

શકાય?

• અ0યેતા િશ"કોની

• અ0યેતા િશ"કોની

Lુણવ{ા કવી ર/તે Jુધાર/

Lુણવ{ા કવી ર/તે Jુધાર/

શકાય?

શકાય?

• Oું DIET, SCERT અને

• Oું DIET, SCERT અને

અUય િશ"ક $િશ"ણ

અUય િશ"ક $િશ"ણ

સંથાનો V ૂરતી સં^યામાં

સંથાનો V ૂરતી સં^યામાં

છે ?

છે ?

• Oું આપણે SC, ST અને

• Oું આપણે SC, ST અને

લુમતી લોકોને િશ"ણનાં

લુમતી લોકોને િશ"ણનાં

`યવસાયમાં જોડાવા માટ

`યવસાયમાં જોડાવા માટ

$ોBસા5હત કર/ શક/યે?

$ોBસા5હત કર/ શક/યે?
• સમb રાaયમાં અ0યાપન
િશ"ણ સંથાનોનાં

સમUવય અને
`યવથાપનમાં કવા
પડકારો છે ?
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• તમારા ગામમાં $ૌઢ

• તમારા Qલોકમાં $ૌઢ

• _'લામાં $ૌઢ સા"રતા2ું

• રાaયમાં $ૌઢ સા"રતા2ું

" :;  <4' 

સા"રતા2ું તર કટું

સા"રતા2ું તર કટું

તર કટું છે ? Oું

તર કટું છે ? Oું

= )(

છે ? Oું અિશ"તોને

છે ? Oું અિશ"તોને

અિશ"તોને `યવહા5રક

અિશ"તોને `યવહા5રક

(NIOS) >  ?@, SC

`યવહા5રક િશ"ણ

`યવહા5રક િશ"ણ

િશ"ણ આપવા કોઈ

િશ"ણ આપવા કોઈ

' @ " ST A

આપવા કોઈ $યBનો

આપવા કોઈ $યBનો

$યBનો કરવામાં આ`યા

$યBનો કરવામાં આ`યા

:5 B C- DE

કરવામાં આ`યા છે ?

કરવામાં આ`યા છે ?

છે ?

છે ?

*  F / 

• $ૌઢ િશ"ણ

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમોમાં

કાયIXમોમાં Oું બદલાવ

Oું બદલાવ કરવો જ.ર/

કરવો જ.ર/ છે ?

છે ?

• Oું 15 વષIથી ઉપરની

• Oું 15 વષIથી ઉપરની

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમોમાં Oું • $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમોમાં Oું
બદલાવ કરવો જ.ર/ છે ?

બદલાવ કરવો જ.ર/ છે ?

• Oું 15 વષIથી ઉપરની વય

• Oું 15 વષIથી ઉપરની વય

gૂથની કUયાઓ રાE/ય

gૂથની કUયાઓ રાE/ય

વય gૂથની કUયાઓ

વય gૂથની કUયાઓ

@ુ*ત િવ9ાલયીન

@ુ*ત િવ9ાલયીન

રાE/ય @ુ*ત

રાE/ય @ુ*ત

`યવથામાં નાંમા5કત

`યવથામાં નાંમા5કત

િવ9ાલયીન

િવ9ાલયીન `યવથામાં

થયેલ છે ? િનયિમત ર/તે

થયેલ છે ? િનયિમત ર/તે

`યવથામાં નાંમા5કત

નાંમા5કત થયેલ છે ?

શાળામાં હાજર રહવામાં

શાળામાં હાજર રહવામાં

થયેલ છે ? િનયિમત

િનયિમત ર/તે શાળામાં

,ાં બંધન નડ છે ?

,ાં બંધન નડ છે ?

ર/તે શાળામાં હાજર

હાજર રહવામાં ,ાં

• SC, ST અને લુમતી

• SC, ST અને લુમતી

રહવામાં ,ાં બંધન
નડ છે ?

લોકોમાં સા"રતા2ું તર

લોકોમાં સા"રતા2ું તર

વધારવા માટ ,ા ધોરણો

વધારવા માટ ,ા ધોરણો

અપનાવવામાં આવે છે ?

અપનાવવામાં આવે છે ?

• Oું આ સાં$દાિયકો $ૌઢ

• Oું આ સાં$દાિયકો $ૌઢ

ધોરણો અપનાવવામાં

િશ"ણ અને NIOS નો

િશ"ણ અને NIOS નો

આવે છે ?

લાભ લે છે ?

લાભ લે છે ?

બંધન નડ છે ?
• SC, ST અને લુમતી
લોકોમાં સા"રતા2ું
તર વધારવા માટ ,ા

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમો

• બાળકો અને િશ"કો એમ

Vુ^ત િશ"ણ અને

_વન `યવહાર/

બંને શાળામાં િનયિમત

NIOS નો લાભ લે છે ?

`યવસાિયક અભગમ સાથે

હાજર રહ તે માટ રાaયના

સંલNન છે ?

વહ/વટ/ તંi ારા

• Oું આ સાં$દાિયકો

• િવ9ાથ:ઓ અને િશ"કો
એમ બંને શાળામાં

• કવા િવEટ કૌશ'યો,

ભરવામાં આવેલ

િનયિમત હાજર રહ તે

નાણાં5કય અને કા2 ૂન

પગલાંઓ િવશે

માટ Qલોક તરના

િશ"ણ કUયા કળવણીમાં

પEટ/કરણ કરો.

શૈ"ણક વહ/વટ/ તંi

સામેલ કર/ શકાય?

• NGO અથવા અUય કોઈ

ારા કોઈ પગલાંઓ

વતંi સંથાન ારા

ભરવામાં આ`યા છે ?

િશ"ણ Jુધારણા માટ

Qલોક શૈ"ણક

લેવામાં આ`યાં છે અને

અિધકાર/ શાળાઓ2ું

તેની Oું અસર થઈ?

િનર/"ણ અને વuુ

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમો

સાર/ કામગીર/ માટ

_વન `યવહાર/

શાળાઓને મદદ કર

`યવસાિયક અભગમ સાથે

છે ?

સંલNન છે ?
• કવા િવEટ કૌશ'યો,

• Qલોકશાળાઓમાં
િશ"કની ઉપ'Qધતા

નાણાં5કય અને કા2 ૂન

કવી છે ? યોNય

િશ"ણ કUયા કળવણીમાં

અ0યયન-અ0યાપન

સામેલ કર/ શકાય?

િનિeત કરવા માટ Oું
કરવામાં આ`\ું છે ?
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• Qલોકમાં કટલી $ાથિમક • gુદાં-gુદાં _'લામાં કટલી

• gુદાં-gુદાં _'લામાં કટલી

 .G "

અને મા0યિમક

$ાથિમક અને મા0યિમક

$ાથિમક અને મા0યિમક

*% )( (ICT) 

શાળાઓમાં ICT નો

શાળાઓમાં ICT નો અમલ

શાળાઓમાં ICT નો અમલ

/ 

અમલ થાય છે ?

થાય છે ?

થાય છે ?

• કવી સમયાઓનો તેઓ

• કવી સમયાઓનો તેઓ

• કવી સમયાઓનો તેઓ

સામનો કર છે :

સામનો કર છે : કો[?\ુટર

સામનો કર છે : કો[?\ુટર

કો[?\ુટર સંસાધનોની

સંસાધનોની ઉણપ,

સંસાધનોની ઉણપ,

ઉણપ, `યવથાપનની

`યવથાપનની સમયા,

`યવથાપનની સમયા,

સમયા, Kળવણીનાં

Kળવણીનાં @ુ}ા, અUય

Kળવણીનાં @ુ}ા, અUય

@ુ}ા, અUય કોઈ? આ

કોઈ? આ સમયાઓ માટ

કોઈ? આ સમયાઓ માટ

સમયાઓ માટ કવા

કવા $કારના ઉકલ સંભવ

કવા $કારના ઉકલ સંભવ

$કારના ઉકલ સંભવ

છે ?

છે ?

છે ?

• aયાં શાળાઓ ICT ની

• aયાં શાળાઓ ICT ની

મદદથી િશ"ણ આપે છે

મદદથી િશ"ણ આપે છે

મદદથી િશ"ણ આપે છે

Bયાં િવ9ાથ:ઓ2ું $દશIન

Bયાં િવ9ાથ:ઓ2ું $દશIન

Bયાં િવ9ાથ:ઓ2ું

સાcું છે ? Oું િવ9ાથ:ઓ

સાcું છે ? Oું િવ9ાથ:ઓ

$દશIન સાcું છે ? Oું

વગIખડં અ0યયનમાં

વગIખડં અ0યયનમાં

િવ9ાથ:ઓ વગIખડં

કો[?\ુટરનો ઉપયોગ

કો[?\ુટરનો ઉપયોગ

અ0યયનમાં

કરવા આv ુર છે ? Oું

કરવા આv ુર છે ? Oું

કો[?\ુટરનો ઉપયોગ

િશ"કોને કો[?\ુટરની

િશ"કોને કો[?\ુટરની

કરવા આv ુર છે ? Oું

મદદથી િશ"ણ કરવા

મદદથી િશ"ણ કરવા

િશ"કોને કો[?\ુટરની

$ોBસા5હત છે ક તેઓ

$ોBસા5હત છે ક તેઓ

મદદથી િશ"ણ કરવા

અવગણે છે ? શાળાઓના

અવગણે છે ? શાળાઓના

$ોBસા5હત છે ક તેઓ

અ0યયન-અ0યાપન

અ0યયન-અ0યાપન

અવગણે છે ?

કાયIમાં ICT ના

કાયIમાં ICT ના

શાળાઓના અ0યયન-

ઉપયોગનો ડર અથવા

ઉપયોગનો ડર અથવા

અ0યાપન કાયIમાં ICT

અવગણના ૂ ર કરવા માટ

અવગણના ૂ ર કરવા માટ

ના ઉપયોગનો ડર

કવા ઉપાયો િશખવાડ/

કવા ઉપાયો િશખવાડ/

અથવા અવગણના ૂ ર

શકાય?

શકાય?

• aયાં શાળાઓ ICT ની

• $ૌઢ િશ"ણના $સાર માટ

• $ૌઢ િશ"ણના $સાર માટ

િશખવાડ/ શકાય?

ICT નો અમલ થાય તેવી

ICT નો અમલ થાય તેવી

• $ૌઢ િશ"ણના $સાર

અલગ-અલગ ર/ત કઈ-

અલગ-અલગ ર/ત કઈ-

કરવા માટ કવા ઉપાયો

માટ ICT નો અમલ

કઈ છે ? અમલીકરણની

કઈ છે ? અમલીકરણની

થાય તેવી અલગ-

સમયાઓ કઈ-કઈ છે

સમયાઓ કઈ-કઈ છે

અલગ ર/ત કઈ-કઈ

અને તેનો કવી ર/તે ઉકલ

અને તેનો કવી ર/તે ઉકલ

છે ? અમલીકરણની

લાવી શકાય?

લાવી શકાય?

સમયાઓ કઈ-કઈ છે

• ICT ના ઉપયોગથી િશ"ણ • ICT ના ઉપયોગથી િશ"ણ

અને તેનો કવી ર/તે

પ5રણામોમાં Jુધારો થયો

પ5રણામોમાં Jુધારો થયો

ઉકલ લાવી શકાય?

હોય તેવી કોઈ િવગતો

હોય તેવી કોઈ િવગતો

ઉપલQધ છે ?

ઉપલQધ છે ?

• શાલેય િશ"ણમાં Lુણવતા

• શાલેય િશ"ણમાં Lુણવતા

અને DેEઠતા હાંસલ કરવા

અને DેEઠતા હાંસલ કરવા

માટ આપણે લીવર જ

માટ આપણે લીવર જ

ટકનોલો_નો ઉપયોગ

ટકનોલો_નો ઉપયોગ

કવી ર/તે કર/ શક/યે?

કવી ર/તે કર/ શક/યે?

• શાળાઓમાં ICT નો અમલ • શાળાઓમાં ICT નો અમલ
કરવા માટની gુદ/-gુદ/

કરવા માટની gુદ/-gુદ/

ર/તો કઈ-કઈ છે ?

ર/તો કઈ-કઈ છે ?

• શાળાઓમાં ICTના

• શાળાઓમાં ICTના

ઉપયોગની DેEઠ

ઉપયોગની DેEઠ

પ0ધિતઓ િવસે િવગતે

પ0ધિતઓ િવસે િવગતે

જણાવો.

જણાવો.

 VIII: =H@

• દસમા ધોરણની બોડI ની

 -. 

પ5ર"ામાં નાપાસ થતાં

'   I, J
0/

િવ9ાથ:ઓમાંથી લગભગ

"  

લગભગ 80 ટકા 5હસો
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િવ1ાન અને ગણતના

 I, -K 

નબળા િશ"ણનો છે .

" "JB

િવ1ાન $વાહની ઉRચ
મા0યિમક શાળાઓમાં
નીચો $વેશ દર અને
નબળા Lુણવ{ા\ુ*ત
િશ"ણ દ શમાં વૈ1ાિનક
માનવબળ પેદા કરવામાં
અવરોધે છે . િવ1ાન અને
ગણત િશ"ણમાં િવિશEટ
0યાન આપ4ું જ.ર/ છે .
આપણે આ @ુ}ો કવી ર/તે
િનદ િશત કર/ શક/યે?
• અ0યયન-અ0યાપન
$5Xયાઓ ની Lુણવતા

સ"મ કરવા માટ કવી
કાયI$ણાલી J ૂચવી શકાય
ક Tથી વuુ સારા
પ5રણામ મળ/ શક?
• પાઠWXમ અને
અZયાસXમના
અભગઓની નિવનતા
અને િવિવધતા,
શાળાઓમાં કવી ર/તે
$સાર કર/ શકાય?
• િશ"ણના તરને વધારવા
માટ સX/ય ર/તે
ટકનોલો_ના ઉપયોગ
ગે કવા $યBનો
ઈRછનીય છે ?
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• શાળાને સાર/ ર/તે

• શાળાને સાર/ ર/તે

• શાળાને સાર/ ર/તે

• શાળાની Lુણવતાની

, C   "

ચલાવવા માટ શાળા

ચલાવવા માટ શાળા

ચલાવવા માટ શાળા

તપાસ અને અિધૃતતા

, )(-7 '

`યવથાપન સિમિત

`યવથાપન સિમિત

`યવથાપન સિમિત

`યવથા માટ તમારા

,N '

સX/ય ભાજ ભજવે છે ?

સX/ય ભાજ ભજવે છે ?

સX/ય ભાજ ભજવે છે ?

મંત`યો Oું છે ?

• Oું $વતIમાન શાળા

• Oું $વતIમાન શાળા

• Oું $વતIમાન શાળા

તપાસ `યવથાને

તપાસ `યવથાને

તપાસ `યવથાને

`યવથાપન પ0ધિતમાં

નવેસરથી $ચલત

નવેસરથી $ચલત

નવેસરથી $ચલત કરવી

ફરફાર કરવા Oું ભલામણો

કરવી જોઈએ?

કરવી જોઈએ?

જોઈએ? $વતIમાન શાળા

આપી શકાય?

$વતIમાન શાળા

$વતIમાન શાળા

`યવથાપન પ0ધિતમાં

`યવથાપન

`યવથાપન પ0ધિતમાં

ફરફાર કરવા Oું ભલામણો

સાર/ ર/તે દ ખર ખ આપણે

પ0ધિતમાં ફરફાર

ફરફાર કરવા Oું

આપી શકાય?

કવી ર/તે રાખી શક/યે?

કરવા Oું ભલામણો

ભલામણો આપી શકાય? • શાળાની કામગીર/ની વuુ

આપી શકાય?
• શાળાની કામગીર/ની

• શાળાની કામગીર/ની
વuુ સાર/ ર/તે દ ખર ખ

વuુ સાર/ ર/તે દ ખર ખ

આપણે કવી ર/તે રાખી

આપણે કવી ર/તે રાખી

શક/યે?

શક/યે?
• સ@ુદાયનો શાળાની
કામગીર/ પર કટલો
$ભાવ હોવો જોઈએ?

• સ@ુદાયનો શાળાની
કામગીર/ પર કટલો
$ભાવ હોવો જોઈએ?

• $વતIમાન શાળા

• શાળાની કામગીર/ની વuુ

• શાળાની કામગીર/

સાર/ ર/તે દ ખર ખ આપણે

વધારવા સ@ુદાયના

કવી ર/તે રાખી શક/યે?

ોતોને આપણે કવી ર/તે

• સ@ુદાયનો શાળાની

તૈયાર કર/ શક/યે અને

કામગીર/ પર કટલો

શાળાની કામગીર/

$ભાવ હોવો જોઈએ?

વધારવા કવા $યBનો કર/

• શાળા િશ"ણમાં કવી
સમયાઓ નડ છે તથા

શક/યે?
• શાલેય તરને વધારવા

શાળાઓની Lુણવતા

અને Jુધારવા માટ

Jુધારવા માટ કવા J ૂચનો

વતIમાનમાં કવા અ2ુભવો

આપવામાં આવે છે .

હાથ ધરાય છે અને

બાળકને શાળામાં શીખવા

વાતિવક પ5રણામો $ા?ત

અને ભાગ લેવામાં મદદ

કરવા તે અ2ુભવનોને

માટ નો ડ/ટUસન એ સાર/

વuુ સારા કવી ર/તે કર/

નીિત છે ? Oું િવ9ાથ:ઓને

શકાય?

વગIમાં નાપાસ થવા
દ વાય?
• શાલેય તરને વધારવા
અને Jુધારવા માટ
વતIમાનમાં કવા અ2ુભવો
હાથ ધરાય છે અને
વાતિવક પ5રણામો $ા?ત
કરવા તે અ2ુભવનોને
વuુ સારા કવી ર/તે કર/
શકાય?
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• Oું શાળામાં નૈિતકતા

• Oું શાળામાં નૈિતકતા

• Oું શાળામાં નૈિતકતા અને

• Oું શાળામાં નૈિતકતા અને

a ,  .

અને સારા @ ૂ'યો

અને સારા @ ૂ'યો

સારા @ ૂ'યો શીખવવા

સારા @ ૂ'યો શીખવવા

,  "

શીખવવા જોઈએ? Oું

શીખવવા જોઈએ? Oું

જોઈએ? Oું આપણી

જોઈએ? Oું આપણી

G( ,

આપણી શાળાઓમાં

આપણી શાળાઓમાં

શાળાઓમાં કલા અને

શાળાઓમાં કલા અને

કલા અને હતકલાઓ

કલા અને હતકલાઓ

હતકલાઓ અને આપણા

હતકલાઓ અને આપણા

અને આપણા સ@ ૃ0ધ

અને આપણા સ@ ૃ0ધ

સ@ ૃ0ધ સંૃિત અને

સ@ ૃ0ધ સંૃિત અને

સંૃિત અને

સંૃિત અને પરં પરાઓ

પરં પરાઓ $Bયે બાળકોમાં

પરં પરાઓ $Bયે બાળકોમાં

પરં પરાઓ $Bયે

$Bયે બાળકોમાં સંવેદના

સંવેદના જગાવવા ઉ{ેજન

સંવેદના જગાવવા ઉ{ેજન

બાળકોમાં સંવેદના

જગાવવા ઉ{ેજન

આપ4ું જોઈએ?

આપ4ું જોઈએ?

જગાવવા ઉ{ેજન

આપ4ું જોઈએ?

શાળાઓમાં તે કવી ર/તે

શાળાઓમાં તે કવી ર/તે

આપ4ું જોઈએ?

શાળાઓમાં તે કવી ર/તે

કર/ શકાય?

કર/ શકાય?



શાળાઓમાં તે કવી

કર/ શકાય? મહBવના

ર/તે કર/ શકાય?

@ુ}ાઓ ,ા-,ા છે ?

• કટલી શાળાઓ પાસે

• આપણી શાળાઓમાં કલા

રમત2ું મેદાન અને

અને હતકલાઓ અને

રમત-ગમતની Jુિવ9ાઓ

આપણા સ@ ૃ0ધ સંૃિત

રમત2ું મેદાન અને

છે ? રમતોને શાળાઓ કવી

અને પરં પરાઓ $Bયે

રમત-ગમતની

ર/તે ઉ{ેજન આપે છે ?

બાળકોમાં સંવેદના

રમત2ું મેદાન અને

Jુિવ9ાઓ છે ? રમતોને

_'લા તર શાળાઓમાં

જગાવવા ઉ{ેજન ન

રમત-ગમતની

શાળાઓ કવી ર/તે

રમતોની પધાIઓ

આપ4ું જોઈએ?

Jુિવ9ાઓ છે ? રમતોને

ઉ{ેજન આપે છે ? Qલોક

યોજવામાં આવે છે ?

શાળાઓમાં તે કવી ર/તે

શાળાઓ કવી ર/તે

તર શાળાઓમાં

ઉ{ેજન આપે છે ?

રમતોની પધાIઓ

$4 ૃિ{ઓ2ું આચરણ થાય

શાળાઓમાં રમતોની

યોજવામાં આવે છે ?

છે ? Oું એને વuુ સ"મ

મહBવના @ુ}ાઓ ,ા,ા છે ?
• કટલી શાળાઓ પાસે

• કટલી શાળાઓ પાસે

• Oું શાળામાં નીચેની

કર/ શકાય? મહBવના
@ુ}ાઓ ,ા-,ા છે ?
• કટલી શાળાઓ પાસે

પધાIઓ યોજવામાં

બનાવવાની જ.ર છે ?

રમત2ું મેદાન અને

આવે છે ?

J ૂચનો આપો.

રમત-ગમતની Jુિવ9ાઓ

o NSS

છે ? રમતોને શાળાઓ કવી

o NCC

ર/તે ઉ{ેજન આપે છે ?

o સામાfજક કાયI

રમતોને ઉ{ેજન

o છે વાડાના સ@ુદાય

આપવામાં ,ા િવનો નડ

માટનાં કાયIXમો
• આપના િવતારની
શાળાઓ સ@ુદાય

છે અને સં|Zવત ઉપાયો
,ા છે ?
• Oું શાળામાં નીચેની

આધા5રત $4 ૃિ{ઓ કર

$4 ૃિ{ઓ2ું આચરણ થાય

છે ? – હા/ના. જો હા, તો

છે ? Oું એને વuુ સ"મ

નીચેનામાંથી કઈ-?

બનાવવાની જ.ર છે ?

o સ@ુદાિયક

J ૂચનો આપો.

$4 ૃિ{ઓ Tવીક

o NSS

હ5રયાળ/

o NCC

$4 ૃિ{ઓ,

o સામાfજક કાયI

વRછતા, આરોNય

o છે વાડાના સ@ુદાય

`યવથા, માગI
o રમતો
o ચચાI, શેર/ નાટકો

માટનાં કાયIXમો
• આપના િવતારની
શાળાઓ સ@ુદાય

ારા KLૃ{તા

આધા5રત $4 ૃિ{ઓ કર

ંબેશ

છે ? – હા/ના. જો હા, તો

o સા"રતા કાયIXમો
o કોઈ અUય

નીચેનામાંથી કઈ-?
o સ@ુદાિયક
$4 ૃિ{ઓ Tવીક
હ5રયાળ/
$4 ૃિ{ઓ,
વRછતા, આરોNય
`યવથા, માગI

o રમતો
o ચચાI, શેર/ નાટકો
ારા KLૃ{તા
ંબેશ
o સા"રતા કાયIXમો
o કોઈ અUય
 XIII: , ((
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• Oું તમે માનો છો ક

• બાળકોના વાથય પર

• Oું તમે માનો છો ક

• Oું તમે માનો છો ક

મ0યાંહન ભોજન

મ0યાંહન ભોજન

મ0યાંહન ભોજન યોજના

વuુ ભાર આપે તેવા બીK

યોજના તમારા

યોજના બાળકોને મદદ

બાળકોને મદદ કર છે ?

કવાં પગલાં લઈ શકાય?

ગામના બાળકોને

કર છે ? તેમાં કવા

તેમાં કવા Jુધારા કર/

રાaય તરનાં કોઈ

મદદ કર છે ?

Jુધારા કર/ શકાય?

શકાય?

અ2ુભવો ક T રાE/ય

• મ0યાંહન ભોજન

• બાળકોના વાથયમાં

• બાળકોના વાથયમાં

યોજનાનાં

Jુધારા માટ આરોNયની

Jુધારા માટ આરોNયની

અમલીકરણમાં કોઈ

તપાસ અને અUય Tવા

તપાસ અને અUય Tવા

અડચણો છે ? Jુધારા

બીKં કવા પગલાં લઈ

બીKં કવા પગલાં લઈ

માટ J ૂચનો જણાવો.

શકાય?

શકાય?

• બાળકોના વાથયમાં

• તમારા _'લાની

Jુધારા માટ

ગણવાડ/ઓ અને

આરોNયની તપાસ

શાળાઓ વRચે તાલમેલ

અને અUય Tવા બીKં

છે ? જો ના, તમે વuુ સારા

તર $િતૃત અને
$માણત કર/ શકાય?

કવા પગલાં લઈ

તાલમેલ માટ Oું J ૂચવો

શકાય?

છો?

• તમારા ગામની
ગણવાડ/ઓ અને
શાળાઓ વRચે
તાલમેલ છે ક Tથી
બધા બાળકો છ વષIની
મર શાળાએ જોડાઈ
શક?

