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ભારતીય પ્રબંધ સંસ્ાન અમદાવાદ (ઇન્ડીયન ઇન્સ્ડીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ)

ભારતીય પ્રબંધ સંસ્ાન અમદાવાદ ભારતની પ્રથમ હરોળની વયવસ્ાપન (મેનેજમેન્ટ કોલેજ) 

સંસ્ા તરીકે ઓળખ ધરાવે છે.

અહીં રવવ. જ.ે મથાઇ સેન્ટર ફોર એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેન સંદભ્ભ એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેનસ બેંક 

અતંર્ભત ક્રિયાન્વત છે. અહીં પ્રાથમમક શશક્ષણમાં થઇ રહેલ નવતર પ્રવૃત્તિઓને સંરઠિત કરી તેના 

દસતાવેજીકરણ દ્ારા આ વવરત બીજી શાળા અને શશક્ષકો સયુધી પહોંચાડવાનયું કામ ચાલયુ છે.

એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેન્સ બેંક

પ્ફો. વિજય શેરીચંદ

ઇન્ડીયન ઇનસ્ડીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ

િસ્ત્રાપયુર, અર્દ્રાિ્રાદ - ૩૮૦ ૦૧૫

ફફોનઃ ૦૭૯-૬૬૩૨-૪૮૬૧/૪૮૭૦

એજ્યુકેશનલ ઈનોવશેન્સ બેંક પ્ોજકે્ટ એ્ડીટોરીઅલ ટડીમ:

અવવનાશ ભંડારી (પ્રોજકે્ટ હેડ)

મેઘા રજજર (પ્રોજકે્ટ એસોસીએટ)

સંકેત સાવલલયા (પ્રોજકે્ટ આલસસ્ટન્ટ)

લાલજી નાકરાણી (પ્રોજકે્ટ આલસસ્ટન્ટ)

નનશાંષી શયુકલ (રીસચ્ભ આલસસ્ટન્ટ)

નનરુપા વઘાસીયા (પ્રોજકે્ટ આલસસ્ટન્ટ)



સાથ્ભને પ્રસ્યુત કરવા માટે અમે ઉત્યુક છીએ, પંચાયત/સરકારી પ્રાથમમક શાળાઓના શશક્ષકોની ૯૨ નવતર પ્રવૃત્તિઓની પસંદરી, 
કે જમેાં શશક્ષકોએ પોતાની જાત મહેનત અને સજ ્ભનાત્મકતા દ્ારા તેમના બાળકોમાં હકારાત્મક તફાવત લાવવાનો પ્રયાસ કયયો છે. 

આ બધાજ શશક્ષકોની નવતર પ્રવૃત્તિઓની પસંદરી રવવ. જ ેમથાઈ સેન્ટર ફોર એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેન, એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેનસ બેંક 
પ્રોજકે્ટ (www.inshodh.org) દ્ારા એકિા થયેલા ગયુજરાતના નવતર પ્રયોરના વવશાળ જથથામાંથી કરવામાં આવી છે. ૨૫ વષ્ભ પહેલાં 
એક સરળ પ્રશ્ન પૂછીને આ પ્રોજકે્ટ શરૂ થયો હતો: “હજારો અન્ય સરકારી પ્રાથમમક શાળાઓના શશક્ષકોની જમે જ મયયાદાઓનો સામનો 
કરવા છતાં કેટલાક શશક્ષકો તેમના શૈક્ષણણક ધયેયો કેવી રીતે હાંસલ કરે છે ? “ આ પ્રશ્નના લીધે શશક્ષકો કે જ ેશશક્ષણમાં નવીનીકરણનયું 
કામ કરી રહ્ા છે તેમના માટે, એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેનસ બેંક પ્રોજકે્ટ, શૈક્ષણણક ઇનોવશેન માટેનયું એક કકલયરરર હાઉસની શરૂઆત 
થઇ. આ શશક્ષકો સામાલજક-આર્થક પક્રણામોની ની શશક્ષણમાં જ ેઅસર છે તેમાં પક્રવત્ભન લાવવા માટે મોટેભારે પોતાની સજ ્ભનાત્મકતા 
અને કૌશલ્ય પર આધાર રાખે છે. સૌપ્રથમ ૧૯૯૮ માં ૩૦ શશક્ષકોની નવતર પ્રવૃત્તિની પયુસસતકા યયુનનસેફ ગયુજરાતના સહયોરથી પ્રકાશશત 
કરવામાં આવી હતી. ત્ાર પછીની કામરીરી માટે શ્ી રતન ટાટા ટ્રસ્ટ, મયુંબઈ દ્રા ૩ વષ્ભ માટે સહાય મળી જમેાં ૩ વષ્ભની કેસ સ્ટડીની 
પયુસસતકાઓ પ્રકાશશત કરવામાં આવી (૨૦૦૫-૨૦૦૭). ત્ારબાદ Hewlett-Packard Sustainability and Social Innovation 
Award (2013-14) ની મદદથી આ કામ આરળ વધયયું અને જમેાં વેબસાઈટ આધાક્રત પલેટફોમ્ભમાં રૂપાંતર કરવામાં આવયયું. આ સમયમાં 
જ પ્રથમ વખત અમે ગયુજરાત કાઉનનસલ ઓફ એજ્યુકેશન રીસચ્ભ એ્ડ ટ્ર ેનીંર રાંધીનરર સાથે શૈક્ષણણક ઇનોવશેનને આરળ વધારવા 
માટે MOU દ્ારા સંકળાયા. GCERT તરફથી મળેલ મદદ ખાસ કરીને ડૉ. ટી. એસ. જોષી, નનયામક શ્ી, GCERT અને ડૉ. સંજય વરિવેદી, 
GCERT તરફથી મળેલી મદદ ખયુબ જ મહતવની રહી. શૈક્ષણણક ઇનોવશેનને ઓળખવામાં મદદ માટે તેમના સમથ્ભન માટે આભારી છીએ. 
– શૈક્ષણણક ઇનોવશેન મળેાઓ (Educational Innovation Fairs) આ ભારીદારીનયું સીધયુ પક્રણામ છે. એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેનસ 
બેંક પ્રોજકે્ટ ના પયુસતકોની શ્ેણીમાં આ નવયું પયુસતક છે. 
 
“સાથ્ભ” માટે અહી ૩૦ વવજ્ાનના, ૩૦ રણણતના અને ૩૨ ICT ના એમ કયુલ ૯૨ પ્રયોરો એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેનસ બેંક પ્રોજકે્ટ માં 
સબમમટ થયેલા નવતર પ્રયોરો માંથી પસંદ કરવામાં આવયા છે. આ પ્રયોરો સવતરંિ રીતે ચકાસવામાં આવયા છે. આ નવતર પ્રયોરો 
પ્રાથમમક તબબકે રાજ્યની સરકારી શાળાઓના શશક્ષકોને સંબોધધત કરે છે, અને રાજ્યની શાળાઓમાં રહેલી મયુખ્ય શકકતઓનયું એક 
દ્રષટાંત ઉભયું કરવા માંરે છે, એટલે કે નવા નવા પ્રયોરો કરીને એક બદલાવ લાવવાની ઈચ્ા. આ પ્રયોરોમાં આ ઈચ્ાઓનયું પ્રયોરોમાં 
રૂપાંતર થયેલયું જોવા મળે છે, જયારે આ શશક્ષકો પણ બીજા શશક્ષકોની જમે  એક સરખી મયુશકેલીઓનો કરતા હોય છે. તેથી કદાચ આ 
શશક્ષકોના પ્રયોર બીજા શશક્ષકોના માટે ભલે એટલા મહતવના ન હોય પરં્યુ, તેમાંથી પ્રેરણા લઈને શશક્ષકો પોતાની જાતે નવીન પ્રયોરો 
કરીને પોતાની મયુશકેલીઓ હલ કરી શકે છે. આ અમારી આશા છે જ ેપયુસતકના નામ “સાથ્ભ” એટલે કે ક્દશા સૂચક દ્ારા વયકત કરવામાં 
આવી છે. આમાંથી ઘણા નવતર પ્રયોરોને કેસસ્ટડી તરીકે મયુખ્ય શશક્ષકો અને રણણત વવજ્ાનના શશક્ષકોની ઓનલાઇન તાલીમ “સે્ યુ” 
અને “સમથ્ભ” માટે ઉપયોરમાં લેવામાં આવયા છે. આ પ્રોગ્ામ દ્ારા જોવા મળે છે કે આ પ્રકારના નવતર પ્રયોરને શશક્ષકો માટેના તાલીમ 
સાઠહત્ તરીકે પણ ઉપયોરમાં લઇ શકાય છે, તેમાં ફકત લખાણમાં થોડા ઘણા ફેરફાર અમે ચચયા માટે અમયુક પ્રશ્નો ઉમેરવા જરૂરી 
બને છે. અમને આશા છે કે આપને આ નવતર પ્રવૃત્તિઓ વાંચવામાં આનંદ આવશે અને આપ નવતર પ્રવૃત્તિ કરનાર શશક્ષક પાસેથી વધયુ 
જાણકારી મળેવવા માટે તેમનો સંપક્ભ  સાધશો.        
 
 
પ્રો. વવજયા શેરી ચંદ
ઇન્ડયન ઇન્નસ્ટટ્ૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ
રવવ. જ ેમથાઈ સેન્ટર ફોર એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેન
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ક. વર્ગખં્માં શીખવા-શીખવવાની પદ્ધતિઓમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોર    
 ૧. ટેકનોલોજી દ્ારા સામાલજક વવજ્ાન    પ્રજાપમત મહેયુલકયુમાર મોહનભાઈ  ૮ 
 ૨. ICTE ના ઉપયોર દ્ારા શશક્ષણ    મોરી નનમતનભાઈ બાલયુભાઈ   ૧૦ 

૩. ઈ-કલાસ દ્ારા સામાલજક વવજ્ાન    ઉમમતયા આતાઉલલા આર.   ૧૨ 
 ૪. વર્ભખંડની અંદર ICT નો ઉપયોર    નીરવભાઈ ચૌહાણ    ૧૪ 
 ૫. ઇન્ટરનેટ દ્ારા શશક્ષણ     પટેલ મનીષકયુમાર જીવણભાઈ   ૧૬ 
 ૬. એજ્યુકેશન વવથ કમપયયુટર    િાકોર ભરતભાઈ આઈ.   ૧૮ 
 ૭. મલ્ી મીક્ડયા રૂમ     બજાણીયા જયશેભાઇ   ૨૦ 

૮. મોબાઈલ દ્ારા શશક્ષણ     ડાકી ઉષાબેન જ.ે     ૨૨
 ૯. મોબાઈલ મેરનીફાયર ગલાસ દ્ારા શશક્ષણ   ચૌહાણ મહે્દ્રસસહ તખતસસહ   ૨૪ 
 ૧૦. સ્ાટ્ભ  ટેલલવવઝન દ્ારા સ્ાટ્ભ  લર્નર   ચાવડા સંદીપકયુમાર વનરાજભાઈ  ૨૬ 
 ૧૧. સ્ાટ્ભ  બયુક      પટેલ પીયયુષકયુમાર રમણલાલ   ૨૮ 
 ૧૨. સલાઈડ શો દ્ારા શશક્ષણ    રાજરોર નનલશેકયુમાર ચંપકલાલ  ૩૦ 
ખ. લોક ્સહયોરથી અને સવખર્ચે શાળામાં “સ્ાટ્ગ  વર્ગખં્” નયું નનમમાણ    
 ૧૩. મારો કલાસ ક્ડલજટલ કલાસ    મોરલ ઇમરાનખાન એસ.   ૩૪ 
 ૧૪. લર્નર સે્ટશન દ્ારા અભયાસ    રોઠહત વવપયુલભાઈ ચંદયુભાઈ    ૩૬
 ૧૫. સવખચચે બાંધયો ક્ડલજટલ કલાસ    ચૌધરી સંક્દપકયુમાર રામજીભાઈ  ૩૮ 
ગ. વવષયવસ્યુ આધારરિ ્સાહહત્યનયું ર્જજટલ શેરીંર    
 ૧૬. બલોર બન્યો શશક્ષકનો મમરિ    રોંડલલયા પયુરણદાસ એ.   ૪૨ 
 ૧૭. બલોરના સહારે રણણત-વવજ્ાનની સફર   રૌસવામી વવશાલપયુરી પ્રવીણપયુરી  ૪૪ 
 ૧૮. ટેકનોલોજી દ્ારા શશક્ષણ    સયુથાર મહેયુલકયુમાર વવષ ય્ુભાઈ   ૪૬ 
 ૧૯. રામ અને શાળાને જોડતી કડી એટલે ટેકનોલોજી  માલીવાડ શાંમતલાલ રણછોડભાઈ  ૪૮ 
 ૨૦. ક્ડલજટલ સામાલજક વવજ્ાન    પ્રજાપમત રાજશેકયુમાર રોરધનભાઈ                  ૫૦
 ૨૧. મોબાઈલ એપલીકેશન દ્ારા શશક્ષણ   મોતીવરસ કૌશશક જીતે્દ્ર    ૫૨ 
 ૨૨. શૈક્ષણણક બલોરનયું નનમયાણ    ચૌહાણ ભરતકયુમાર લાલજીભાઈ  ૫૪ 
 ૨૩. ક્કડ્સ એનસાઇકલોપીક્ડયા (એનનમશેન સોફ્ટવેર)  લીરારી નઠહદખાન એન.   ૫૬ 
ઘ. વવદ્ાથથી મૂલ્ાંકન માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોર    
 ૨૪. ગયુણોત્સવ મયુલ્યાંકન સોફ્ટવેર    મકવાણા આશશષકયુમાર બટયુકલાલ  ૬૦ 

૨૫. મલ્ીપલ માઉસથી યયુનનટ ટેસ્ટ     પટેલ અત્વિનકયુમાર અમતૃલાલ   ૬૨ 
ચ. શાળામાં ર્જજટલ લાઈબ્ેરીનયું નનમમાણ    
 ૨૬. ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી     રખોલલયા ઠહતશેકયુમાર જી.   ૬૬ 
 ૨૭. ઇ-લાયબ્ેરીનાં માધયમથી વાંચન સતર સયુધારણા  વાઘેલા ભાવવલકયુમાર   ૬૮ 
છ. ફ્ડી વક્ગ શોપ દ્ારા શશક્ષકોને ICTE શીખવા્વયું    
 ૨૮. ક્ડલજટલ શશક્ષક અનેશશક્ષક થકી ક્ડલજટલ ઇન્ડયા  પરી બલદેવપરી ઝવેરીપરી   ૭૨ 
 ૨૯. પ્રાથમમક શશક્ષણ માટે ફ્ી ICTE વક્ભ શોપ   રાિોડ ચંદનભાઈ રામજીભાઈ   ૭૪ 
જ. શાળાકડીય કામરીરીનયું ્સરળડીકરણ    
 ૩૦. બાળકો બન્યા ઉબં્ યુના એ્જીનીયર   સોરિીયા હસમયુખભાઈ બી.   ૭૮ 
 ૩૧. શૈક્ષણણક અને શાળા વયવસ્ાપન સોફટવેર નનમયાણ  ઢાકેચા નરેશ    ૮૦

ઝ. ટેકનોલોજીની મદદ વ્ે વવદ્ાથથીઓની સયુષયુપિ કળા બહાર લાવવી
 ૩૨. ટી.વી. થી કૌશલ્ય તરફ    પટેલ મૌલલકકયુમાર રોવવદલાલ  ૮૪

અનયુક્રમણણકા
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: પ્રજાપતિ મહુેલકુમાર મોહનભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૪૨૮૨ ૨૪૩૨૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: mehuloza.jc19@gmail.com

ટેકનોલોજી દ્ારા ્સામાજજક વવજ્ાન

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી દોલિપુરા (ડા) પ્રાથતમક શાળા
િા. વિજાપુર, જી. મહેસાણા - ૩૮૨ ૮૬૫

મહેસાણા જીલલાના દોલતપયુરા(ડા) પ્રાથમમક શાળા એવા વવસતારમાં આવી છે જ્યાં ક્દવસમાં ૪-૫ કલાક વીજળી જ હોતી નથી. 
ધોરણ ૬ થી ૮ ના બાળકો સામાલજક વવજ્ાન પ્રત્ે થોડી અરુધચ ધરાવતાં હતાં તેમજ યાદ રાખી શકતા ન હતા. શાળાના શશક્ષક 

મહેયુલભાઈ પ્રજાપમત જયારે પોતાનયું લેપટોપ કોઈ કામ માટે શાળાએ લાવતા ત્ારે જોયયું કે બાળકો તેમને પૂછતા, “સાહેબ અમને પણ 
આમાંથી ભણાવોને અમને મજા આવશે.” આ વાકય વષ્ભ ૨૦૧૦માં સાભળયયું ત્ારે મહેયુલભાઈ ધોરણ ૬ થી ૮ માં સામાલજક વવજ્ાન 
ભણાવતાં હતા. ધીરે ધીરે અભયાસરિમને અનયુરૂપ વવડીયો ડાઉનલોડ કરીને લેપટોપમાં બતાવતા થયાં.

IIMA અને GCERT દ્ારા પસંદ થયેલ ટોપ ૧૦૦ ઇનોવેટીવ ટીચર ફેર ૨૦૧૪માં રાંધીનરર ખાતે મહેયુલભાઈએ મયુલાકાત કરી. આ ફેરમાં 
રાજકોટ જીલલાની સાંરણવા પ્રાથમમકશાળાના શશક્ષક શ્ી સયુભાષભાઈ રાિોડ સાથે મયુલાકાત થઇ અને પ્રોજકેટરને શશક્ષણ સાથે કેવી 
રીતે જોડી શકાય તેની ચચયા કરી. અત્ાર સયુધી મહેયુલભાઈ ધોરણ ૬ થી ૮ માં સામાલજક વવજ્ાન અને ઠહ્દી વવષય લેપટોપમાં ભણાવતાં, 
આ ફેર મયુલાકાત પછી પ્રોજકે્ટર જોડીને શશખવાડવા માટે પ્રોત્સાઠહત થયા. પણ પ્રશ્ન એ હતો કે શાળામાં પ્રોજકેટર જ ન હ્યું, જવાબરૂપે 

ડ્ડશિટલ  સ્રાધન િ્ેડ સ્રાર્્રાશિક વિજ્્રાનનફો અભય્રાસ કર્રાિી રહેલ શ્ી ર્હેયુલભ્રાઈ

પ્જ્્રા િર્ગર્ાં પ્્રાણી જરતનફો ડ્ડશિટલ સ્રાધન િ્ેડ પ્ત્યક્ષ અનયુભિ કરી રહેલ વિદ્્રાર્થીઓ

મહેયુલભાઇએ શાળામાં SMCઅને શશક્ષકમમરિોની 
મીટીંરનયું આયોજન કયયુું જમેાં પ્રોજકે્ટર ખરીદવાની 
વાત મૂકી. આ મીટીંરમાં કયુલ રૂ.૧૫૦૦૦ રકમ ભેરી 
કરી જમેાં મહેયુલભાઈ અને SMCઅધયક્ષ તરફથી 
રૂ.૧૦,૦૦૦ (રૂ.૫૦૦૦+રૂ.૫૦૦૦) તેમજ શશક્ષક 
મમરિો તરફથી રૂ.૫૦૦૦ મળયા. હજયુ  પણ રકમ 
ખૂટતી હોવાથી વધયુ રકમ મળેવવા માટે મહેયુલભાઈ 
અને SMC અધયક્ષ કનયુજી િાકોરે સાથે મળીને 
રામમાં ઘરે ઘરે જઈને ૩-૪ ક્દવસની અંદર કયુલ 
રૂ.૧૫૦૦૦ જટેલી રકમ ભેરી કરી. કયુલ રૂ.૩૦,૦૦૦ 
લઈને મહેયુલભાઈ ઓરસ્ટ, ૨૦૧૪માં અમદાવાદ 
શાહ ઓડીયોમાં પહોચયા અને પ્રોજકે્ટર ખરીદવા 
બાબત વાતચીત કરી ત્ારે ખ્યાલ આવયો કે તેની 
રકમત રૂ.૪૦,૦૦૦ છે પણ દયુકાનના માલલક સાથે 
વાતચીત કરીને પ્રોજકે્ટર રૂ.૨૫,૦૦૦માં ખરીદયું. 
સપટેમબર ૨૦૧૪માં પ્રોજકે્ટર શાળામાં આવયયું ત્ારે 
ધોરણ ૬ થી ૮ માં ૫૫ જટેલી સખં્યા હતી જમેાં ૩૦ 
કન્યા અને ૨૫ કયુમાર હતા. મહેયુલભાઈ પાસે ધો ૬, 
૭, ૮ માટે સામાલજક વવજ્ાન અને ઠહ્દી વવષયના 
સવનનર્મત ૮૨ PPT, PDF મટીરીયલ, સવનનર્મત 
વવડીયો તેમજ યયુટ્યુબ પરથી એકમ પ્રમાણે વવડીયો 
ડાઉનલોડ કરેલા હતા. જનેો વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા 
સરિથી વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરતા થયા. ધોરણ ૬ 
થી ૮ ના વવદ્ાથથી પ્રોજકે્ટરનો ઉપયોર કરે તે માટે 
એક ક્દવસમાં ધોરણ પ્રમાણે ૨ પીરીયડ રાખવામાં 
આવયા હતા. રામમાં વીજળીનો મોટો પ્રશ્ન હતો 
જથેી વવદ્ાથથી જયારે પ્રોજકે્ટર પર અભયાસ કરતા 
હોય ત્ારે અટકી પડ્યું. આ સમસયા નનવારવા વષ્ભ 
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૨૦૧૪-૧૫ ના બીજા સરિમાં મહેયુલભાઈ પોતાના સવ ખચચે રૂ.૧૨૦૦૦ ની પાવર બેક-અપ બેટરી શાળામાં લાવયા તેમજ વવડીયો-ઓક્ડયો 
બધા બાળકો સારી રીતે સાંભળી શકે તે માટે શાળાના ખચચે રૂ.૧૮૦૦ના સપીકર લાવયા. ફલશ્યુમત રૂપે ૩ કયુમાર અને ૪ કન્યા જ ેઅનનયમમત 
હતા તે નનયમમત થઇ શાળાએ આવવા લાગયા જનેા પક્રણામે તેમની શૈક્ષણણક લસનધિમાં પણ વધારો જોવા મળયો.

મૂલ્યાંકન માટે જયારે સમય મળતો ત્ારે વષ્ભ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા સરિ દરમમયાન પાઠ્યપયુસતકમાંથી પ્રશ્નો કાઢતા હતા. આ પ્રશ્નો QUIZ 
CREATOR નામના સોફટવેરની મદદ વડે કવીઝ તૈયાર કરી FLASH MEDIA PLAYER FILE ડાઉનલોડ કરીને વર્ભખંડમાં ઉપયોર 
કરતા થયા.

માચ્ભ, ૨૦૧૫માં ધોરણ ૬ થી૮ ના વવદ્ાથથીનયું બીજા સરિનયું પક્રણામનયું મૂલ્યાંકન કરતા તેમજ વર્ભખંડમાં જોતા ખ્યાલ આવયો કે પ્રોજકે્ટર 
પર અભયાસ કરાવવામાં આવે ત્ારે બાળકો ધયાનપૂવ્ભક જ-ેતે મયુદ્ો સમજવાની કોશશશ કરે છે તેમજ બીજા સરિનયું સમાજીક વવજ્ાન અને 
ઠહ્દી વવષયનયું પક્રણામ પ્રથમ સરિ સાથે સરખાવતા અંદાજ ે૪૦% ફરક જોવા મળયો. વેકેશનમાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના શશક્ષક સોનલબેન 
ચૌધરી અને વવપયુલભાઈ ચૌધરીને મહેયુલભાઇએ મીટીંરમાં સામાલજક વવજ્ાન અને ઠહ્દીમાં બાળકોનયું જ ેપક્રણામ જોવા મળયયું તેની વાત 
કરી. આ વાત પરથી સોનલબેન અને વવપયુલભાઈએ વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ના પ્રથમ સરિથી પોતાના જ-ેતે વવષયના વર્ભખંડમાં મહેયુલભાઈની મદદ 
વડે સાઠહત્ ભેગયુ કરીને અભયાસ કરાવવાનયું શરુ કયયુું. ગયુજરાત રાજ્યના બીજા શશક્ષકમમરિો પણ આ સાઠહત્નો ઉપયોર કરતા થાય તે 
માટે પોતાનો બલોર (www.mehuloza.blogspot.com) પર અપલોડ કરવામાં આવયયું. 

IIMA અને GCERTદ્ારા આયોલજત મહેસાણા જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬માં મહેયુલભાઈએ આ પ્રવૃત્તિ પ્રેઝન્ટ કરી. 
લજલલા કક્ષાએ સારો પ્રમતસાદ મળતા રાંધીનરર ખાતે આયોલજત રાજ્ય કક્ષાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬ ભાર લીધો. 
બંને ફેરમાં ઘણા મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિોએ મહેયુલભાઈની પ્રવૃત્તિ નનહાળી અને તેમની શાળામાં શરૂઆત કરી. મહેયુલભાઈએ સામાલજક 
વવજ્ાનમાં કરેલ પ્રવૃત્તિ થકી વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭માં આયોલજત લજલલા શશક્ષણ અને તાલીમ ભવન-કયુકસ અને સાપયુતારા મયુકામે યોજાયેલ 
રાજ્ય કક્ષાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેરમાં ભાર લીધો. બને ફેરનાં થોડા સમય બાદ અંદાજ ે ૧૦૦થી વધયુ શશક્ષકોના ટેલીફોનીક 
અભભપ્રાય અને અંદાજ ે૨૦૦ જટેલા ઇ-મેઈલ તેમજ વ્ોટસેપ દ્ારા અભભપ્રાય મળયા જમેાં તેમને જણાવયયું કે બાળકોને આ પધ્ધમત વડે 
અભયાસ કરવામાં મજા આવે છે અને રેરહાજરીનયું પ્રમાણ ઓછયુ ં  રહે છે. 

છેલલા ૫-૬ વષ્ભથી શ્ી દોલતપયુરા(ડા) પ્રાથમમકશાળાના ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવદ્ાથથીઓ સતત આ પ્રોજકે્ટરનો ઉપયોર તમામ વવષય 
શીખવા માટે કરી રહ્ા છે. આ શાળાના બાળકો ટેકનોલોજીમાં નવયું નવયું શીખે તે માટે મહેયુલભાઈએ www.testmojo.com, QR-
CODE, PLICKER CARD, www.quiver.com, VENUS XPLORER, MY ARGALAXY, AR-VR CARD વરેરેનો એપ અને ટયુલ્સનો 
ઉપયોર કરીને શશક્ષણ સહેલયું બનાવયયું છે. આ શાળા વષ્ભ૨૦૧૭ માં “જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ”માં પસંદ થવાથી ધોરણ ૭ અને ૮ માટે ૨ ના 
સેટમાં લેપટોપ, પ્રોજકે્ટર, IR કેમેરા, સપીકર તેમજ ૬૦ ટેબલેટ પણ આપવામાં આવયા. મહેયુલભાઇએ ICTEમાં રસ લતેા શશક્ષકમમરિો 
માટે ૨ વક્ભ શોપ આયોલજત કયયા જમેાં પ્રથમ વક્ભ શોપમાં સાબરકાંિા-બનાસકાંિા અને મહેસાણા લજલલામાંથી ૧૫૦ શશક્ષકો અને બીજા 
વક્ભ શોપમાં મહેસાણા લજલલાના ૬૫ જટેલા શશક્ષકમમરિોએ ભાર લીધો. 

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/avjuOa8las0
http://www.mehuloza.blogspot.com
http://www.testmojo.com
http://www.quiver.com
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: મોરી નનતિનભાઈ બાલુભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૬૦૧૫ ૭૭૧૧૧
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: morinitin15@gmail.com

ICTE ના ઉપયોર દ્ારા શશક્ષણ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ઘાંટિડ કુમાર પ્રાથતમક શાળા
મુ.ઘાંટિડ, િા. કોડડનાર, જી. ગરીર સોમનાથ - ૩૬૨ ૭૧૦

રીર-સોમનાથ જીલલાના કોડીનાર તાલયુકાની શ્ી ઘાંટવડ કયુમાર પ્રાથમમક શાળા ધોરણ ૧ થી ૮ ની શાળા છે, જમેાં હાલની સખં્યા 
કયુમાર શાળા હોવાથી ૧૮૫ છે. ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ના રોજ ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક તરીકે શ્ી નીમતનભાઈ 

મોરીની નનયયુકકત થઇ. ધોરણ ૬ થી ૮ માં કયુલ સખં્યા ૧૯૮ (કયુમાર) હતી જમેાં હતી. આ શાળાના ધોરણ ૬ થી ૮ના બાળકો એકમ પૂણ્ભ 
થાય એટલે એકમ પોતાની જાતે તૈયાર કરે. ૨૦૦૭થી ધોરણ ૬ થી ૮માં અભયાસ કરાવતા શશક્ષકો હષયાબેન, અશંીકાબેન દ્ારા મૂલ્યાંકન 
માટે એકમ ટેસ્ટનયું આયોજન શરુ કરાયયું હ્યું જમેાં સમય જતાં બીજા શશક્ષક અજીતભાઈ અને દીપાબેન પણ આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા. 
નીમતનભાઈ જયારે જોડાયા ત્ારે તેમણે ૨-૩ એકમ ટેસ્ટ લીધી અને તેને ચેક કરી ત્ારે તેમણે જોયયું કે પેપર કાઢતા ૧ કલાક તેમજ તેને 
ચેક કરતા ૧ કલાક લારે છે. આ સમસયાના નનરાકરણ માટે ધોરણ ૬ થી ૮ ના શશક્ષક વાળા દીપાબેન, મારક્ડયા હષયાબેન અને ચાવડા 
અજીતભાઈ સાથે ચચયા કરી, બંને ધોરણના શશક્ષકોને પણ આ જ સમસયા હતી. જથેી રિણેય ધોરણના શશક્ષક દ્ારા એકમ કસોટી MCQ 
ફોરમેટમાં લેવાનયું વવચાયયુું. નીમતનભાઈએ ગયુજરાતની સરકારી પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષકો દ્ારા ચાલતા બલોર જવેાકે (www.kjparmar.
in, www.pravinvankar.in, www.edumatireals.in,  www.hiteshpatelmodasa.com, www.shikshansahitya.in,  
www.kdpatels.in)ની મદદ વડે એકમ કસોટી પેપર ડાઉનલોડ કરી બાળકોને MCQ ફોરમેટમાં જવાબ લખવા આપવામાં આવતા.

ટેસ્ટ પેપર લખવાની જગયાએ MCQ ફોરમેટમાં સક્ભ લ કરવાની પધ્ધમતમાં બહયુ  રસ પડ્ો પણ એક ધોરણમાંથી સરેરાશ ૫૦% જટેલા 
બાળકો MCQ શીટમાં રોળ કરવામાં ભૂલ કરતા અથવા એક જ પ્રશ્નમાં બે રોળ કરતા હતા. આ જ પક્રસ્સ્મત બાળકો ગયુણોત્સવ અને 
NAS પક્રક્ષા અને શશષયવૃત્તિની પક્રક્ષામાં વારંવાર દોહરાવતા હતા. આ પક્રસ્સ્મતને સયુધારવા બધી એકમ કસોટી MCQ ફોરમેટમાં 
લેવાનયું વવચાયયુું. આ વવચાર બાબતે શાળાના આચાય્ભ મહેશભાઈ વાઢેરને જાણ કરતાં તેમણે પણ છૂટ આપી.

વષ્ભ ૨૦૧૬માં SSA(સવ્ભ શશક્ષા અભભયાન) દ્ારા SLATE નામનયું ઇ-કને્ટન્ટ આપવામાં આવયયું જમેાં ધોરણ ૫ થી ૮ નાં અભયાસરિમને 
અનયુરૂપ એનીમશેન વવડીયો, ઓક્ડયો, ફોટો, KBC જવેી MCQ રેમ, PDF પાઠ્ય પયુસતક તેમજ એકમ પ્રમાણે ટેસ્ટ પેપર આપવામાં 
આવયા. આ એકમ ટેસ્ટ પેપરની ખાલસયત એ હતી કે વર્ભખંડમાં ૨૦ વવદ્ાથથીને જયુદા જયુદા પ્રશ્નોપરિો આપવા હોય તો તે ફોરમેટ લસલેક્ટ 
કરીને વપ્રન્ટ આપવાની જ રહે છે. નીમતનભાઈને MCQ જવાબવહી બને તેટલી જલ્ી કેવી રીતે ચકાસી શકાય તે માટે ગૂરલ પલેસ્ટોર 
પર શોધ ચાલયુ કરી. આ શોધના અતંે CHECKITGO અને ZIPGRADE નામની ૨ એપલીકેશન હાથ લારી. આ બંને એપલીકેશન પોતાના 
મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરીને એક અિવાક્ડયા સયુધી તેમના ફંકશન જોયા અને પોતાને ઉપયોરી નીવડે તેવી એપલીકેશન પસંદ કરી 
શાળાના શશક્ષકમમરિોને જાણ કરી જથેી તે લોકો પણ આનો ઉપયોર કરીને પોતાનો સમય બચાવી વર્ભખંડમાં આપી શકે. CHECK IT 
GO અને ZIPGRADE આ બંને એપલીકેશનનયું કામ એક જ છે કે MCQ જવાબવહી મોબાઈલ દ્ારા સે્ન કરીને માસ્ટર જવાબવહી પ્રમાણે 

એકર્ કસફોટીની જિ્રાબિહીની ચક્રાસણી કરિ્રાર્ાં ઉપયફોરર્ાં લેિ્રાતયું ZIPGRADE સફોફ્ટિેર

ચેક કરીને ૨-૩ સેકે્ડમાં રીઝલ્ તૈયાર થઇ જાય છે. 
ZIPGRADE દ્ારા તૈયાર થતા રીઝલ્ની સાથે સાથે 
કયો પ્રશ્ન ખોટો છે કયો સાચો છે તે પણ જયુદા જયુદા 
કલર વડે દશયાવે છે જયારે CHECK IT GO માં આવી 
કોઈ સયુવવધા નથી પણ બંને એપલીકેશન વડે સરખયું જ 
રીઝલ્ તૈયાર થાય છે. ZIPGRADE એપલીકેશન વડે 
એક મઠહનામાં કયુલ ૧૦૦ પેપર ચેક કરવાની લીમીટ 
છે તેનાથી વધયુ હોય તો પૈસા ચયુકવવા પડે છે, જયારે 
CHECK IT GO એપલીકેશન દ્ારા ૧૦૦ ઉપર પેપર 
હોય તો પણ પૈસા ચૂકવયા વરર વાપરી શકાય છે. 
ફલશ્યુમત રૂપે પ્રથમસરિમાં લેવાતી ગયુણોત્સવ પક્રક્ષામાં 
MCQ જવાબવાહીમાં ભૂલ કરતા વવદ્ાથથી ૫૦% ની 
જગયાએ ૧૦-૧૧% જ રહ્ા.

mailto:morinitin15%40gmail.com?subject=
http://www.kjparmar.in
http://www.kjparmar.in
http://www.pravinvankar.in
http://www.edumatireals.in
http://www.hiteshpatelmodasa.com
http://www.shikshansahitya.in
http://www.kdpatels.in
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શ્રાળ્રાની પ્વયુતતઓ િ્રાલીઓ અને ર્રાર્લફોકફો સયુધી પહફોચે તે ર્્રાટે વ્ફોટસેપર્ાં બન્રાિેલ ગ્યુપ

https://youtu.be/7o6d-mPfNbs

MCQ એકમ ટેસ્ટ પહેલા લેવાતી લેશખત પક્રક્ષામાં જ ેવવદ્ાથથીને ખરાબ અક્ષરના કારણે માર્્ભ કાપતા હતા તેને MCQ ટેસ્ટમાં વધયુ 
માર્્ભ આવતા તેમનામાં આત્મવવવિાસ વધયો અને નબળા વવદ્ાથથી હતા તે પણ આ પ્રકારની ટેસ્ટ પ્રત્ે રૂધચ દાખવતા થયા. આ પ્રવૃત્તિ 
વધયુ શશક્ષક સયુધી પહોચે તે માટે તાલયુકા કક્ષાએ આયોજન થતી શશક્ષકોની મીટીંરમાં નીમતનભાઈએ ચચયા કરી અને આ પ્રવૃત્તિ માટે 
ઉપયોરી એપલીકેશનના નામ લખાવયા. જ-ેતે શશક્ષકોએ ગૂરલ પલેસ્ટોરમાંથી પોતાની જાતે ડાઉનલોડ કરીને પોતાની શાળામાં અમલમાં 
લાવયા. વાલીઓને પોતાના બાળકનયું એકમ કસોટીનયું પક્રણામ ખબર પડે તે માટે એકમ કસોટી પેપર ઘરે વાલીના હસતાક્ષર કરવા માટે 
આપવામાં આવે છે. ક્ડલજટલ યયુરમાં આજકાલ રામના લોકો તેમજ વાલીઓ પણ વ્ોટસેપ વાપરતા થયા છે જથેી તેમને આ પક્રણામ 

વ્ોટસેપ પર મળે તે માટે તારીખ ૦૯/૦૮/૨૦૧૭ના 
રોજ વ્ોટસેપ ગ્યુપ બનાવવામાં આવયયું છે, જમેાં 
વવષય પ્રમાણે લેવાતી ટેસ્ટનયું પક્રણામ મૂકવામાં 
આવે છે. જ ેમાતા-વપતા વ્ોટસેપ વાપરતા ના હોય 
તેને નીમતનભાઈ દ્ારા ટેક્ષ્ટ મેસેજ મોકલવામાં 
આવે છે. આ પ્રવૃત્તિ પછી વવદ્ાથથીના માતા-વપતા 
પક્રણામમાં મળેલ માર્્ભ વવષે તેમજ પોતાના 
બાળકના અભયાસ વવષે શશક્ષકોને પૂછતા થયા છે. 

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ ૩૭૮ 
કયુમાર છે. ધોરણ ૫ થી ૮ ના તમામ વવદ્ાથથી પ્રમાણે 
કમપયયુટરમાં ફોલડર બનાવીને તેમને આપેલ એકમ 
કસોટી કેવી રીતે સંગ્હ થાય તે માટેનયું કાય્ભ ચાલી 
રહયું છે. જથેી કરીને રમે તે સમયે માતા-વપતા, 
વવદ્ાથથી તેમજ કોઈ પણ શશક્ષકને ફોલડર ખોલી તે 
વવદ્ાથથીનયું ટેસ્ટ પેપર બતાવી શકાય.

આ પ્રકારની MCQ એકમ કસોટી દરેક શાળામાં 
લેવાય તો જ ે વવદ્ાથથીને અક્ષર ખરાબ હોવાથી 
પક્રક્ષામાં ઓછા માક્ભ  આવે છે તેને MCQ વળી 
કસોટીથી પ્રોત્સાહન મળશે અને માક્ભ  પણ વધયુ 
આવશે. વવદ્ાથથીને સપધયાત્મક પક્રક્ષા, નવોદયની 
પક્રક્ષા, ગયુણોત્સવની પક્રક્ષા અને NAS ની 
પક્રક્ષામાં મદદરૂપ થશે.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/7o6d-mPfNbs
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: ઉમતિયા આિાઉલલા આર.
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૬૨૪૫ ૪૪૯૬૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: ataullaumatiya@gmail.com 

ઈ-કલા્સ દ્ારા ્સામાજજક વવજ્ાન

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી થુંિર પ્રાથતમક શાળા
મુ. જલોિરા, િા. િડગામ, જી. બનાસકાંઠા - ૩૮૫ ૧૨૦

શ્ી થયુંવર પ્રાથમમક શાળામાં ઓરસ્ટ, ૨૦૧૩માં આતાઉલલા ઉમમતયા ધોરણ ૬ થી ૮ માં સામાલજક વવજ્ાન શશક્ષક તરીકે જોડાયા તે 
પહેલા વષ્ભ ૨૦૦૪ થી કયુવારસી પ્રાથમમક શાળા, તાલયુકો દાંતા, જીલલો બનાસકાંિામાં સામલજક વવજ્ાનના શશક્ષક તરીકે ફરજમાં 

જોડાયા. જયુલાઈ, ૨૦૧૨માં આતાઉલલાભાઈ જયારે ધોરણ ૮ માં સામાલજક વવજ્ાનના વર્ભખંડમાં પ્રશ્નોતરી, એકમ કસોટી તેમજ વર્ભખંડ 
મૂલ્યાંકન પરથી જાણયયું કે બાળકો ઇમતહાસમાં જયુદા-જયુદા સમયમાં ઘટેલી ઘટનાને સરળતાથી સમજી શકતા નથી. બાળકો કેવી રીતે 
સરળતાથી અને રસપૂવ્ભક સામાલજક વવજ્ાન શીખે તે માટેની પધિમત શોધવાનયું ઈન્ટરનેટ પર શરુ કયયુું, ગયુજરાતના જ શશક્ષક પયુરણભાઈ 
રોંડલીયા દ્ારા ચાલતો બલોર (www.pgondaliya.com)ની મયુલાકાત આતાઉલલાભાઈએ કરી અને બલોર નનહાળતા સામાલજક 
વવજ્ાન PPT દ્ારા કેવી રીતે અભયાસ કરાવી શકાય તે શીખયું. પોતાની શાળામાં પણ ધોરણ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનને લરતા PPT બલોર 
પરથી ડાઉનલોડ કરીને નવેમબર, ૨૦૧૨ના બીજા સરિમાં પ્રાયોત્રક ધોરણે ધોરણ ૮ માં શરંુ કરવામાં આવયયું. સરિના અતંે જાણવા મળયયું 
કે, બાળકો ક્ડલજટલ રીતે પ્રોજકે્ટર તેમજ કમપયયુટરમાં સામલજક વવજ્ાન એકાગ્ થઈને રસપૂવ્ભક શીખતા માલયુમ પડ્ા તેમજ PPT દ્ારા 
ધોરણ ૮ ના બાળકો જયુદાં-જયુદાં સમયે ઘટેલી ઘટના પોતાના આખં, કાન અને મનથી શીખેલી બાબત સારી રીતે બોલી અને લખી શકતા 
થયા છે. 

વષ્ભ ૨૦૧૨-૧૩ના ઉનાળયુ વેકેશનમાં પોતાની જાતે PPT કેવી રીતે બનાવી શકાય તે યયુટ્યુબ પરથી શીખ્યા. જયુન, ૨૦૧૩થી ધોરણ૬ થી ૮ 
ના ધોરણમાં સામાલજક વવજ્ાનમાં PPT દ્ાર શશક્ષણ આપવાનયું શરુ કયયુું. મૂલ્યાંકન માટે શરૂઆતમાં બાળકોને PPT પર પ્રશ્ન બતાવીને 
જવાબ માંરવામાં આવતા હતા. ઓરસ્ટ, ૨૦૧૩માં થયુંવર પ્રાથમમક શાળામાં બદલી થયા બાદ ધીરે ધીરે પોતાની PPT બનાવવાની સ્ીલ 
યયુટ્યુબ દ્ારા તેમજ પાવર પોઈન્ટમાં મથામણ કરીને સયુધારી. PPT માં ઓક્ડયો મૂકતાં, ફોટોને ઈફેક્ટ આપતા તેમજ વવડીયો મૂકતા 
શીખ્યા. સાથે સાથે મૂલ્યાંકન માટે લેવાતી એકમ કસોટી MCQ ફોરમેટમાં તેમજ ખાલી જગયાના રૂપે PPT બનાવીને વર્ભખંડમાં કસોટી 
લતેા થયા. માચ્ભ, ૨૦૧૩માં આતાઉલલાભાઈને સામાલજક વવજ્ાનમાં જ ેઅનયુભવ ક્ડલજટલ પધિમત દ્ારા શશક્ષણ આપવાથી થયો તે જોઈને 
ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક અજરરઅલી પબ્ભડીયા જયુન, ૨૦૧૪થી આ પધિમતથી શીખવવા માટે પ્રેરાયા. વેકેશનના 
સમયમાં અજરરઅલીએ યયુટ્યુબ પરથી અભયાસરિમને અનયુલક્ષીને વવડીયોનો સંગ્હ કયયો. જયુન, ૨૦૧૪માં સરિ શરુ થતા ધોરણ ૬ થી 
૮ માં રણણત-વવજ્ાનમાં આવતા જઠટલ મયુદ્ા પર વવડીયો બતાવીને સમજાવવાનયું શરુ કયયુું, મૂલ્યાંકન માટે PPTમાં પ્રશ્ન મૂકીને પ્રશ્નોતિરી 
કરવામાં આવતી હતી. અજરરઅલીને પણ સરિના અતંે ધાયયુું પક્રણામ મળતા તેમણે આ પ્રયોર નનરંતર ચાલયુ રાખ્યો. 

શાળામાં કરવામાં આવતી વવવવધ પ્રવૃત્તિ તેમજ વવદ્ાથથી જ ે એકમ કસોટી આપે છે તેનયું પક્રણામ રામ લોકો તેમજ વાલીને ખબર 
પડે તે હે્યુથી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫માં પોતાની શાળાનો બલોર (www.thuvarvadgam.blogspot.in) શરૂ કરવામાં આવયો. 

ડ્ડશિટલ સ્રાધન િ્ેડ સ્રાર્્રાશિક વિજ્્રાનન્રા એકર્નયું ડ્ડશિટલ શશક્ષણ આપી રહેલ આત્રાઉલલ્રા ઉર્તતય્રા

ફેબ્યુઆરી, ૨૦૧૫માં રામ લોકો અને વાલીને 
આતાઉલલાભાઈએ શાળામાં મીટીંર બોલાવીને 
બલોર વવષે માઠહતી આપીને બલોર વાપરતા કયયા. 
મૂલ્યાંકન માટે આતાઉલલાભાઈએ શશક્ષક શ્ી નરેશ 
ઢાંકેચા દ્ારા ચલાવતા બલોર પરથી KBC રેમ 
(પ્રશ્નોતરી માટે) ડાઉનલોડ કરી ધોરણ ૬ ના ૩૦, 
ધોરણ ૭ ના ૩૩ અને ધોરણ ૮ ના ૩૨ વવદ્ાથથીને 
પ્રોજકે્ટર પર બતાવી પ્રશ્નોતરી કરી ઉપયોર કરતા 
કયયા. ફલશ્યુમત રૂપે વષ્ભ૨૦૧૫-૧૬ના ગયુણોત્સવના 
ગ્ેડમાં સામાલજક વવજ્ાન વવષયમાં A+ આવયો જ ે
વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના ગયુણોત્સવમાં B ગ્ેડ હતો.

mailto:ataullaumatiya%40gmail.com%20?subject=
http://www.pgondaliya.com
http://www.thuvarvadgam.blogspot.in
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ટેબલેટ દ્્રાર્રા ડ્ડશિટલ શશક્ષણ ર્ળેિી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

કમ્પ્યુટરનફો ઉપયફોર કરીને એકર્ પૂણ્ગ ર્ત્રા તેને લરતી િધયુ ર્્રાહહતી ર્ળેિિ્રા અને મૂલ્ાંકન ર્્રાટે કસફોટી આપી 
રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/7Kc0XqY-8o8

IIMA અને GCERTના સંયયુકત પણે આયોલજત બનાસકાંિા જીલલાના ઇનોવશેનલ ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬માં પોતાનો પ્રયોર પ્રેઝન્ટ 
કરવાનો મોકો મળયો. ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિો તેમજ પોતાના બલોર (www.ataullaumatiya.blogspot.in) ની મયુલાકાત 
લતેા શશક્ષક મમરિો માંથી અંદાજ ે૬૦ જટેલી શાળામાં આ પ્રયોર ચાલયુ કરવામાં આવયો છે.

રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક અજરરઅલી અને આતાઉલલાભાઈએ વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ના બીજા સરિમાં એકમ કસોટી રસપ્રદ બની રહે તે 
માટે ગયુરલ પરથી TEST MOZ ઓનલાઈન ટેસ્ટ નામની સાઈટ શોધીને તેની પર શાળાના નામનયું એડમીન રજીસે્ટશન કરીને ધોરણ ૬ 
થી ૮ ના બાળકોના અકાઉન્ટ બનાવવામાં આવયા. બાળક ઘરે અથવાતો શાળામાં જ્યાં પણ ઈન્ટરનેટ હોય ત્ાં USER NAME અને 
PASSWORD નાખીને આપી શકે છે. આ ટેસ્ટ નયું પક્રણામ શશક્ષકને પણ નોટીફીકેશન દ્ારા ખ્યાલ પડે છે. આ પ્રવૃત્તિ દ્ારા રામમાંથી 
૧૨ જટેલા બાળકો પ્રાઇવેટ શાળામાં જતા હતા, આતાઉલલાભાઈ દ્ારા શાળાની પ્રવૃત્તિ વ્ોટસેપ અને ફેસબયુક પર શેર કરતા હોવાથી 
પ્રાઇવેટ શાળામાં અભયાસ કરતા બાળકોના વાલીએ પોતાનયું બાળક પણ આ શાળામાં અભયાસ કરે તે માટે ૨૦૧૭ ના પ્રથમ સરિમાં ૧૨ 
વવદ્ાથથીનો પ્રવશે શ્ી થયુંવર પ્રાથમમક શાળામાં કરાવેલ છે. 

શ્ી થયુંવર પ્રાથમમક શાળામાં NMMS ૨૦૧૭-૧૮ની પક્રક્ષામાં ૧૫ વવદ્ાથથીએ 
પક્રક્ષા આપી હતી જમેાંથી ૧૫ વવદ્ાથથી પાસ થયા અને ૧ વવદ્ાથથીનયું મેરીટ 
યાદીમાં સ્ાન મળવા પારિ થયયું છે. હાલ આ શાળામાં જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ અમલમાં 
આવયો હોવાથી શાળામાં ૨ વર્ભખંડમાં ક્ડલજટલ સાધનો જવેાકે IR કેમેરા, વ્ાઈટ 
બોડ્ભ , પ્રોજકે્ટર, લેપટોપ મળયયું છે, આ સાધનો દ્ારા રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક 
અજરરઅલી અને આતાઉલલાભાઈ દ્ારા વવદ્ાથથીને ક્ડલજટલ શશક્ષણ આપાઈ 
રહયું છે.

ગયુજરાત રાજ્યના શશક્ષકો પોતાના મોબાઈલ દ્ારા વવવવધ પ્રવૃત્તિ તેમજ 
વવષયને અનયુરૂપ સાઠહત્ ભેગયું કરતા થયા છે અને સોશયલ મીક્ડયા 
દ્ારા પોતાને મળેલ સાઠહત્ સરળતાથી બીજી શાળાના શશક્ષક સયુધી 
પહોચાડતા થયા છે તે ખયુબ જ સારી વાત છે. શશક્ષક બને તેટલયું ક્ડલજટલ 
તકનીકથી બાળકોને અભયાસ કરાવે જથેી કરીને બાળક સારી રીતે શશક્ષણ  
મેળવી શકે.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/7Kc0XqY-8o8
http://www.ataullaumatiya.blogspot.in
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: ચૌહાણ નરીરિભાઈ 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૫૮૬૧ ૧૬૭૭૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: niravchauhan1981@gmail.com

વર્ગખં્ની અંદર ICT નો ઉપયોર

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: મોિાસુકકા પ્રાથતમક શાળા
મુ.મોિાસુકકા, િા. સસહોર, જી. ભાિનગર - ૩૬૪ ૨૪૦

ભાવનરર જીલલાના શશહોર તાલયુકાની શ્ી મોટાસયુરકા પ્રાથમમક શાળામાં નનરવભાઈ ચૌહાણ ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત વવજ્ાનના 
શશક્ષક તરીકે તારીખ ૧૯ જયુલાઈ, ૨૦૧૩ના રોજ જોડાયા ત્ારે ધોરણ ૬ માં ૬૪, ધોરણ ૭ માં ૭૨ અને ધોરણ ૮ માં ૬૪ ની સખં્યા 

હતી. આથી દરેક ધોરણના ૨ વર્ભખંડ હતા. રણણત-વવજ્ાનના વર્ભખંડમાં કરાવવામાં આવતો અભયાસ અને વર્ભખંડની બહાર કરાવવામાં 
આવતી અભયાસીક પ્રવૃત્તિ દ્ારા અપાતા શશક્ષણ બાબતે નનરવભાઈ દ્ારા મૂલ્યાંકન તેમજ વર્ભખંડમાં દેખરેખ પરથી ખ્યાલ આવયયું કે, 
બાળકોનયું વર્ભખંડની બહાર કરાવવામાં આવતી અભયાલસક પ્રવૃત્તિ સાથેનયું જોડાણ, નવયું શીખવાની જીજ્ાસા અને ઝડપ વર્ભખંડની અંદર 
શીખવા કરતા વધયુ છે. આ તારણ પરથી બાળકોને રમતી રીતથી વર્ભખંડમાં અભયાસ કરાવવાનયું વવચારતા અતંે મોબાઈલ દ્ારા વવડીયો, 
ફોટો, ઓક્ડયો તેમજ ઇ-સાઠહત્ બીજા શશક્ષક મમરિો (દા.ત.www.chandanrathod.blogspot.in)ના બલોર પરથી ડાઉનલોડ 
કરીને બાળકોને ૬-૭ વવદ્ાથથીના ગ્યુપ બનાવીને અભયાસ કરાવતા થયા. ફલશ્યુમત રૂપે વષ્ભ ૨૦૧૩ના બીજા સરિના અતંમાં ધોરણ ૬ થી ૮ 
માં રણણત વવજ્ાનના સરેરાશ પક્રણામમાં સરિ ૧ કરતા ૨૦-૨૫% જટેલો ફરક જણાયો તેમજ વવદ્ાથથીને સમજવામાં અને યાદ રાખવામાં 
સરળતા રહી. નનરવભાઈ દ્ારા હાથ ધરાયેલ આ પ્રવૃમતને કારણે સરિ ૧ અને ૨ ના પક્રણામ વચ્ે થયેલ તફાવત જોઇને શાળાના 
જ ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાનના શશશક્ષકા બહેન શ્ી રંજનબેન પરમારે જૂન, ૨૦૧૪માં આ પ્રવૃમતને પોતાના વર્ભખંડમાં પોતાના 
મોબાઈલ દ્ારા શરુ કરી. નનરવભાઈને મળ્યું નવયું નવયું મટીરીયલ રંજનબહેનને પણ આપતા જથેી તેણી પોતાના વર્ભખંડમાં બાળકોને 
અભયાસ કરાવી શકે. 

બાળકોને મોબાઈલ દ્ારા મળતા શશક્ષણમાં વધયુ ને વધયુ રસ પડતો હોવાથી જૂન, ૨૦૧૪ પછી રણણત-વવજ્ાનના અભયાસરિમને અનયુરૂપ 
કોયડા ઉકેલ, શોટ્ભ  રીત (જમે કે રણણતમાં ગયુણાકાર શીખવાડવા (ઉદા.-૧) ૨૫×૨૫=...૫×૫=૨૫, ૨ પછીના અંકનો ગયુણાકાર કરવો ૨×૩=૬ 
એટલે કે ૬૨૫,(ઉદા.-૨) ૧૦૫×૧૦૫=...? ૫×૫=૨૫, ૧૦×૧૧=૧૧૦ એટલે જવાબ=૧૧૦૨૫), વજૈ્ાનનક તેમજ રાણણમતક રીતના વવવવધ 
વવડીયો, તેમજ જયુદીજયુદી પ્રવૃત્તિ જ ેવવદ્ાથથીઓને રણણત-વવજ્ાન વવષયમાં મદદરૂપ થાય તે માટે ઈન્ટરનેટ તેમજ પોતાની આવડત વડે 
જાતે બનાવી વર્ભખંડમાં અમલમાં લાવવામાં આવી. બાળકો ઘરે પણ પોતાની જાતે વવજ્ાન વવષય પ્રેક્ટીકલ દ્ારા શીખે તેમજ વજૈ્ાનનક 
રમકડા બનાવે તે માટે મોબાઈલ પર વવડીયો બતાવવામાં આવયા. તેના પક્રણામ રૂપે ધોરણ ૮માં અભયાસ કરતા વવદ્ાથથીઓ રોળકીયા 
્યુલસી અને જોટાણા વપ્રનસીએ એનજી્ભ  પાક્ભ  બનાવેલ છે. આ ઉપરાંત, રર મયયુર કમરાજભાઈએ, મોડલ-રાઈટ બ્ધસ્ભનયું પ્રથમ વવમાન, 
અને સબમરીન બનાવેલ છે. ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથીઓ, જસાણી હેનસી અને જસાણી નીમતએ પયયાવરણને પ્રદૂષષત કરતી ચીજવસ્યુઓનો 
સદઉપયોર તેમજ જસાણી કૌશલ અને પરમાર હસમયુખે સોલાર વોટર એર કયુલર પરના પ્રોજકે્ટ બનાવયા છે. નનરવભાઈ જયારે પણ 

િર્ગખં્ડર્ાં ચ્રાલેલ્રા એકર્ મયુજબ પ્ેક્ીકલ કરીને પ્ત્યક્ષ અનયુભિ ર્ળેિી રહેલ વિદ્્રાર્થીનીઓ

ઘરે અથવા શાળામાં ફ્ી પડે ત્ારે રણણત-વવજ્ાનને 
અનયુરૂપ PPT બનાવતા. શરૂઆતના સમયમાં PPT 
બનાવતા મયુશકેલી પડી પણ સમય જતા આ મયુશકેલી 
સરળતામાં રૂપાંતક્રત થઇ.

ધોરણ ૬ થી ૮ માં વવદ્ાથથીની સખં્યા વધયુ હોવાથી 
૨ શશક્ષક દ્ારા મોબાઈલમાં બતાવવયું મયુશકેલી ભયયુું 
હ્યું. આ સમસયાને પહોચી વળવા ઓરસ્ટ, ૨૦૧૪માં 
નનરવભાઈ દ્ારા SSA સવ્ભ શશક્ષા અભભયાનમાં 
૨ પ્રોજકેટરની માંરણી મૂકવામાં આવી. પરં્યુ 
આ માંરણી ઓરસ્ટ, ૨૦૧૫માં પૂણ્ભ થઇ. આ ૨ 
પ્રોજકે્ટર વડે રિણેય ધોરણના વવદ્ાથથીઓને લાભ 
મળી રહે તે માટે અિવાક્ડયામાં એક જ ક્દવસ 
શનનવારે વારાફરતી આ રિણ ધોરણને અભયાસ 
કરાવવાનયું શરુ કયયુું. ઈ-સાઠહત્ તેમજ શૈક્ષણણક 
વવડીયો ગયુજરાતના વવવવધ શશક્ષક દ્ારા ચાલતા 
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ઈન્ટરેકટીિ બફો્ડ્ગ  પર પ્વૃત્તિ કરી રહેલ વિદ્્રાર્થી

ICTE નફો ઉપયફોર કરીને અને શશક્ષકનયું યફોગય ર્્રાર્ગદશ્ગન લઈને વિદ્્રાર્થીઓએ જાતે બન્રાિેલ રર્ક્ડાં

https://youtu.be/aJTPPRCASVc

બલોર જવેા કે (www.vishalvigyan.blogspot.in અને www.baldevpari.com)માંથી મળેવવામાં આવયા. વાલી મીટીંર તેમજ 
રામજનોને શાળામાં ચાલતી પ્રવૃમત તેમજ બાળકોએ કરેલ પ્રવૃત્તિની જાણ થાય તે માટે નનરવભાઈ દ્ારા VIVO, KINE MASTER 
જવેી એપલીકેશનની મદદ વડે જયુદા-જયુદા ફોટોઓને એક જ વવડીયોમાં નાખીને બતાવવામાં આવયયું. આ પ્રવૃત્તિને કારણે રામજનો તેમજ 
વાલીઓની શાળા તરફ જોવાની રીત બદલાઈ છે. શાળાકીય પ્રવૃત્તિ તેમજ બાળકોની પ્રવૃત્તિને બીજી શાળાના શશક્ષકો તેમજ રામથી 
દયુર વસતા લોકો નનહાળે તે માટે યયુટ્યુબ ચેનલ “SHIKSHAN NA STROTO” (https://www.youtube.com/channel/
UCePRcaUlOblNeJJ3VwZOJOA) શરુ કરી. આ વવડીયોની લીંક નનરવભાઈ સોશશયલ મીક્ડયા જવેાકે ફેસબયુક અને વ્ોટસએપ 
પર શેર કરતા.

જયારે નનરવભાઈ પોતાની શાળા તરફથી GCERT અને IIMA દ્ારા આયોલજત ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫ નનહાળવા રયા ત્ારે તેમની 
મયુલાકાત ફેરમાં પ્રદશ્ભન કરી રહેલ ઇનોવેટીવ શશક્ષક ભરતભાઈ ચૌહાણ સાથે થઇ. બલોર દ્ારા કેવી રીતે શૈક્ષણણક તેમજ શાળાકીય 
માઠહતીનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો તેની માઠહતી મળેવી. ફેર બાદ ઉનાળયુ વેકેશનમાં નનરવભાઈએ પોતાની જાતે યયુટ્યુબની મદદ વડે બલોર 
બનાવવાની શરૂઆત કરી. બલોર અતંર્ભત કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ભરતભાઈ ચૌહાણનો ટેલીફોનીક સંપક્ભ  કરીને પોતાનો બલોર www.
niravchauhan1981.blogspot.in તારીખ ૩/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ શરુ કયયો.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮માં શાળામાં ધોરણ ૬ માં ૫૫, ધોરણ ૭ માં ૬૧ અને ધોરણ ૮ માં ૬૪ સખં્યા છે, વવદ્ાથથીને ટેકનોલોજી સાથે અભયાસ 
કરાવવા ૨ પ્રોજકે્ટર (SSA) અને ૨ પ્રોજકે્ટ જ્ાનકયું જ તરફથી મળેલ છે. નનરવભાઈ ૧૦,૦૦૦ શશક્ષકો સાથે સોશશઅલ મીક્ડયાથી 
સંપક્ભ માં છે. યયુટ્યુબ ચેનલ પર ૩૬ વવડીયો ૬૮૧૬ વયયુઅર અને ૫૧ સબસ્ાઈબર છે. ધોરણ ૬ થી ૮ ના બાળકો નનરવભાઈ તેમજ 
રંજનબેનને પૂછતા થયા છે કે ક્ારે તમે પ્રોજકે્ટર પર ભણાવશો.

નનરવભાઈ પોતાના અનયુભવના આધારે રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષકો પાસે આશા રાખે છે કે, વવદ્ાથથીને અપાતા અભયાસમાં એક્ટીવીટી 
બેઝ્ડ નોલેજનો બને તેટલો વધયુ સમાવશે કરે જથેી મહતિમ વવદ્ાથથીઓ આ વવષય સરળતાથી શીખી શકે અને આ રીતથી મળેવેલ 
નોલેજ ભવવષયમાં સારી રીતે ઉપયોર કરી શકે. 

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/aJTPPRCASVc
http://www.vishalvigyan.blogspot.in
http://www.baldevpari.com
https://www.youtube.com/channel/UCePRcaUlOblNeJJ3VwZOJOA
https://www.youtube.com/channel/UCePRcaUlOblNeJJ3VwZOJOA
http://www.niravchauhan1981.blogspot.in
http://www.niravchauhan1981.blogspot.in
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: પટેલ મનરીષકુમાર જીિણભાઈ 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૬૮૭૬ ૨૭૭૬૪ / ૯૦૩૩૬ ૫૦૯૫૫
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: immanish03@gmail.com

ઇન્ટરનેટ દ્ારા શશક્ષણ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી મોટા કણકોટ પ્રાથતમક શાળા 
િા.સલસલયા, જી. અમરેલરી - ૩૬૫ ૬૦૧

અમરેલી જીલલાના લીલીયા તાલયુકાની શ્ી મોટા કણકોટ પ્રાથમમક શાળામાં શ્ી મનીષભાઈ પટેલ ધોરણ ૬ થી૮ ના સામાલજક 
વવજ્ાનના શશક્ષક તરીકે તારીખ ૨૪/૦૮/૨૦૧૩થી જોડાયા ત્ારે ધોરણ ૧ થી ૮ ની કયુલ સખં્યા ૨૦૪ હતી જમેાં ૧૦૩ કયુમાર અને 

૯૯ કન્યા હતી, જમેાં મનીષભાઈના ભારે ધોરણ ૬ થી ૮ ની ૮૦ વવદ્ાથથીની સખં્યા આવતી હતી. શાળામાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં શશક્ષકની 
અછત હોવાથી મનીષભાઈ સામાલજક વવજ્ાનની સાથે સાથે ધોરણ ૬ થી ૮ માં ગયુજરાતી વવષય ભણાવતા હતા. ૧ મઠહના સયુધી સામાલજક 
વવજ્ાન અને ગયુજરાતીના વર્ભનયું અવલોકન કરતા ખ્યાલ આવયો કે વવદ્ાથથીઓના માનસમાં વવષય વસ્યુનાં અમયુક મયુદ્ાઓની સંકલપના 
સંપૂણ્ભ રીતે સપષટ થઇ શકતી નહોતી. સામાલજક વવજ્ાનના પયુસતકમાં આપેલી સધચરિ તથા સંદભ્ભ માઠહતી મનીષભાઈને અધૂરી લારી 
અને વવચાયયુું કે વવદ્ાથથી પણ આ જ મૂંઝવણ અનયુભવતા હશે અને તેથી જ તેમને આ વવષયમાં ઓછો રસ પડતો હશે. કદાચ આ જ 
કારણે રેરહાજરી રહેતી હતી. ગયુજરાતી વવષયમાં પણ વયાકરણમાં બાળકો સરળતાથી સમજી નહોતા શકતા. આ સમસયાના હલ રૂપે 
મનીષભાઈએ ઈ-કને્ટન્ટની મદદ વડે શીખવાડવાનયું નક્ી કરી શાળાના આચાય્ભ શ્ી વવસામણભાઈ ખાંભલ્યાને વાત કરી. આચાય્ભશ્ીને 
આ વાત રમી જથેી મનીષભાઇને આ પ્રવૃત્તિ માટે સવતરંિતા આપવામાં આવી.

ડ્ડશિટલ સ્રાધન િ્ેડ અઘર્રા મયુદ્્રાની સર્જ આપત્રા ર્નીષભ્રાઈ

વિવિધ ડ્ડશિટલ સફોફ્ટિેરનફો મૂલ્ાંકન ર્્રાટે ઉપયફોર કરી રહેલ્રા ર્નીષભ્રાઈ

વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪ ના બીજા સરિની શરૂઆત પહેલા 
મનીષભાઇએ પોતાના ઉપયોર માટે ટેબલેટ લીધેલયું 
તેમાં શાળા સમયબાદ જરૂરી ઇ-સાઠહત્, ફોટા, 
ઓક્ડયો, વવડીયો વરેરે ધોરણ ૬ થી ૮ ના ગયુજરાતી 
અને સામાલજક વવજ્ાનના અભયાસ રિમને અનયુરૂપ 
ડાઉનલોડ કરીને વર્ભમાં ટેબલેટમાં ઈન્ટરનેટ થકી 
ઓનલાઈન સયુવવધાનો ઉપયોર કરવાની શરૂઆત 
કરી. બીજા સરિના અતંે મનીષભાઈએ વર્ભ અવલોકન 
અને એકમ કસોટીનયું મૂલ્યાંકન કરતા ખ્યાલ આવયો 
કે, ધોરણ ૬ થી ૮ માં સામાલજક વવજ્ાન અને ગયુજરાતી 
વવષયમાં હાજર રહેતા બાળકોમાં અંદાજ ે ૨૦% 
જટેલો વધો થયો છે, શૈક્ષણણક બાબતમાં ૪૦-૫૦% 
જટેલો ફાયદો થયો છે તેમજ વર્ભખંડમાં વવદ્ાથથી 
રસપૂવ્ભક અભયાસ કરતા થયા છે. બીજા સરિના 
અતંે ધોરણ ૬ થી ૮ ના ભાષાશશક્ષક શ્ી બૈજયુભાઈ 
વરિવેદીને માલયુમ પડયું કે ઠહ્દી, સંસૃ્ત અને અંગ્ેજી 
વવષયમાં વયાકરણ સમજવામાં વવદ્ાથથીને મયુશકેલી 
પડતી હતી. આ સમસયા હલ કરવા માટે વષ્ભ ૨૦૧૪-
૧૫ ના પ્રથમસરિથી મનીષભાઈએ જ ે પધ્ધમતથી 
શીખવાડયું તે રીતે પોતાના ભાષા વવષય શીખવવાનયું 
નક્ી કયયુું. બૈજયુભાઈ પાસે પોતાના ઉપયોર માટે 
લેપટોપ હ્યું. જયારે પણ તેમણે લેપટોપમાંથી 
અભયાસ કરાવવાનો હોય ત્ારે તે લઈને આવતા 
હતા તેમજ આ લેપટોપ બીજા શશક્ષક પણ વાપરી 
શકે તેવી છૂટ બૈજયુભાઈએ આપી હતી. બૈજયુભાઈ 
પણ વવદ્ાથથીને ઓનલાઈન શીખવાડવા માટે 

mailto:immanish03%40gmail.com?subject=
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પોતાનો મોબાઈલ કનેક્ટ કરીને ઈન્ટરનેટ સાથે લેપટોપ કનેક્ટ કરી ઉપયોર કરતા હતા. વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ ના ધોરણ ૬ થી ૮ ના પ્રથમ 
સરિથી સામાલજક વવજ્ાન, ગયુજરાતી, સંસૃ્ત, ઠહ્દી, અંગ્ેજી વરેરે અભયાસ કરાવવાનયું શરુ કયયુું. મૂલ્યાંકન માટે OMR અને કૌન બનેરા 
કરોડપમત પ્રકાની એકમ કસોટી તેમજ વવષય શશક્ષક વર્ભ અવલોકન કરતા હતા. વષ્ભના અતંે ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવદ્ાથથીને ઈન્ટરનેટ 
પરથી કોઈ પણ મયુદ્ો જ ેઅભયાસ રિમમાં ના હોય તે શોધવા આપતા ત્ારે કોઈ પણ વવદ્ાથથી જરૂરી માઠહતી સરળતાથી શોધી લતેા 
હતા. આ પ્રયોર વડે શાળાના શૈક્ષણણક મૂલ્યાંકન આંકતા વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ ના ગયુણોત્સવમાં A ગ્ેડ આવયો જયારે વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪માં  
B ગ્ેડ હતો. 

GCERT અને IIMAના સયયુંકત પણે અમરેલી જીલલાએ આયોલજત એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૬-૧૭ માં પોતાનો નવતર પ્રયોર 
“ઈન્ટરનેટ દ્ારા શશક્ષણ” રજયુ  કયયો, જ્યાં અંદાજ ે૫૦ જટેલા મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિોએ જરૂરી સાઠહત્ની ફાઈલ પોતાની પેનડ્ર ાઈવ દ્ારા 
લઈને પોતાની શાળામાં અમલમાં લાવયા. મનીષભાઈ જયારે પણ જીલલા કક્ષાએ અથવા તો તાલયુકા કક્ષાએ તાલીમમાં જાય ત્ારે પણ 
પોતાનયું સાઠહત્ ભેગયું રાખતા અને જરૂક્રયાત મયુજબ શશક્ષકોને આપતા હતા.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ સખં્યા ૧૪૭ છે, ધોરણ ૬ થી ૮માં કયુલ સખં્યા ૧૪૭ છે. જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ અતંર્ભત શાળાને ૨ 
ક્ડલજટલ વરયો મળયા છે જનેો ઉપયોર ધોરણ ૭ અને ૮ કરી રહ્ા છે. SSA તરફથી મળેલ ૨ પ્રોજકે્ટર માંથી એક પ્રોજકે્ટર અને દાતા 
તરફથી મળેલ કમપયયુટર ધોરણ ૬ ના વર્ભખંડમાં મયુકવામાં આવયયું છે અને બીજયુ  ંપ્રોજકે્ટર ધોરણ ૫ ના વર્ભખંડમાં જયુલાઈ, ૨૦૧૭ થી 
મયુકવામાં આવયયું છે જ ેશાળાના વર્ભ શશક્ષક શ્ી શીતલબેન દવે સંભાળે છે. લીલીયા તાલયુકાની અંદાજ ે૧૫ શાળામાં આ પ્રયોર હાલ 
કાય્ભરત છે. વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ ના ગયુણોત્સવમાં આ શાળાએ B ગ્ેડ પ્રાપત કયયો છે.

https://youtu.be/rt5blDRmSoY

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/rt5blDRmSoY
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: ઠાકોર ભરિભાઈ આઈ. 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૭૨૩૭ ૧૦૭૩૨
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: thakorbharat649@gmail.com

એજ્યુકેશન વવથ કમપ્યુટર

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ભાદરિા પ્રાથતમક શાળા 
િા.તિલકિાડા, જી. નમ્મદા - ૩૯૧ ૧૨૦

નમ્ભદા જીલલાના મતલકવાડા તાલયુકાની શ્ી બંદરપયુરા પ્રાથમમક શાળામાં વષ્ભ ૨૦૦૮ માં શ્ી ભરતભાઈ િાકોર ધોરણ ૧ થી ૫ ના શશક્ષક 
તરીકે જોડાયા, ૩ વષ્ભ આ શાળામાં રહ્ા બાદ તારીખ ૦૯/૦૩/૨૦૧૧ થી નમ્ભદા જીલલાના મતલકવાડા તાલયુકાની શ્ી ભાદરવા 

પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૫ ના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. વષ્ભ ૨૦૧૧-૧૨ના પ્રથમ સરિમાં ધોરણ ૧ થી ૮ ની કયુલ સખં્યા ૧૨૦ હતી જમેાં 
૭૫ કન્યા અને ૪૫ કયુમાર હતા, ભરતભાઈ આ શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૪ ના ૨ વરયોમાં (ધોરણ ૧ અને ૨, અને ધોરણ ૩ અને ૪ ના ભેરા 
વર્ભ) રણણત અને ગયુજરાતી વવષય ભણાવતા હતા. 

પ્રથમસરિની શરૂઆત થઈ તેના એકાદ મઠહનામાં વર્ભખંડ અવલોકન અને બાળકોના શૈક્ષણણક મૂલ્યાંકન પરથી ભરતભાઈને ખ્યાલ 
આવયો કે ધોરણ ૧ થી ૪ ના વવદ્ાથથી ગયુજરાતી વવષયમાં સમાનાથથી-વવરુધાથથી શબ્ો તેમજ વાંચનમાં નબળા હતા અને રણણત વવષયમાં 
સખં્યાજ્ાન, એકડા, અંકજ્ાન, ઘક્ડયા વરેરેમાં નબળા હતા. ધોરણ ૧ થી ૪ ના વવદ્ાથથીમાં રહેલ આ ખામી દૂર કરવા માટે ભરતભાઈએ 
SSA (સવ્ભ શશક્ષા અભભયાન) તરફથી શાળાને મળેલ કમપયયુટરનો ઉપયોર કરીને અભયાસ કરાવવાનયું વવચાયયુું. આ વવચાર ભરતભાઈએ 
શાળાના આચાય્ભ શ્ી કમલસસહ બારીયાને જણાવયો. આચાય્ભને આ વવચાર યોગય અને સારો લાગયો તેથી તેમણે ભરતભાઈને આ વવચાર 
અમલમાં લાવવા માટે પૂરતી છૂટ આપી.

ઓરસ્ટ, ૨૦૧૧માં એજ્યુકેશન વવથ કમપયયુટર વર્ભખંડમાં લાવવા માટે એક વર્ભમાં કમપયયુટર, સપીકર વરેરે વયવસ્ા કરી. સાથે સાથે 
જયારે પણ શાળા બાદ સમય મળે ત્ારે ભરતભાઈએ ધોરણ૧ થી ૪ ના ગયુજરાતી અને રણણતના અભયાસરિમને અનયુરૂપ PPT (પાવર 
પોઈન્ટ પ્રેઝને્ટશન) બનાવવાનયું શરૂ કરી વર્ભમાં અભયાસ કરાવવાનયું શરૂ કયયુું. બાળકોને એજ્યુકેશન વીથ કમપયયુટર પધ્ધમત વડે અભયાસ 
કરવાની મજા આવતી હતી, તેમનામાં ઉત્સાહ જોવા મળયો સાથે સાથે પાયાનયું જ્ાન મળેવવામાં તેમને સરળતા રહી. મૂલ્યાંકન માટે 

પીપીટી દ્્રાર્રા િર્ગખં્ડર્ાં શશક્ષણ આપત્રા ભરતભ્રાઈ

PPT કવીઝ બનાવી જમેાં પ્રશ્નની સલાઈડ કમપયયુટરમાં 
બતાવી વવદ્ાથથીઓ પાસેથી વારાફરતી જવાબ 
માંરવામાં આવતો હતો. વષ્ભ ૨૦૧૧-૧૨ ના પ્રથમ 
અને બીજા સરિમાં ધોરણ ૧ થી ૪ માં આ પ્રવૃત્તિ દ્ારા 
અભયાસ કરાવયા બાદ ભરતભાઈએ જાણયયું કે, પ્રથમ 
સરિમાં ધોરણ૧ થી ૪ માં અંદાજ ે ૧૫-૧૬ વવદ્ાથથી 
રેરહાજર રહેતાં હતા, જયારે કમપયયુટર દ્ારા શશક્ષણ 
શરૂ કયયા બાદ રેરહાજરીની સખં્યા ૪-૫ થઇ રઈ 
તેમજ હાજર રહેતા વવદ્ાથથી વર્ભખંડમાં શાંમતથી એક 
મને અભયાસ કરતા હતા જથેી તેમને યાદ રાખવામાં 
સરળતા રહેતી હતી. તદયુપરાંત બીજા સરિના અતં 
સયુધીમાં વવદ્ાથથી પોતાની જાતે કમપયયુટરમાં સલાઈડ 
બદલતા પણ શીખી રયા. આ પ્રવૃત્તિની શાળાના 
ગયુણોત્સવ પક્રણામ પર પણ અસર પડી. વષ્ભ 
૨૦૧૦-૧૧માં શૈક્ષણણક ગ્ેડ D હતો જયારે વષ્ભ 
૨૦૧૧-૧૨માં C ગ્ેડ મળયો.

mailto:thakorbharat649%40gmail.com?subject=
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એક વષ્ભ સયુધી આ પ્રવૃત્તિથી અભયાસ કરાવયા બાદ ભરતભાઈએ જ ેધાયયુું એ પક્રણામ મળતા વષ્ભ ૨૦૧૨-૧૩ ના પ્રથમસરિમાં આ જ 
પ્રવૃમતથી અભયાસ કરાવવાનયું નક્ી કયયુું. સરિની શરુઆત થતાં જ પોતાની પાસે જ ેPPT હતી તેનો ઉપયોર કયયો તેમજ પ્રાથમમક શાળાના 
શશક્ષક શ્ી િાકોર રણપતજી ના બલોર www.ganpatjithakor.in નો ઉપયોર કરીને નવયુંનવયું ઇ-સાઠહત્ વર્ભમાં ઉપયોરમાં લાવયા 
થયા. શાળા સમયબાદ યયુટ્યુબ પર PPTમાં અવાજ, વવડીયો કેવી રીતે નાખી શકાય તેમજ PPT વડે વવદ્ાથથીને કેવી રીતે આકષયાય તે 
વવડીયો શોધીને પોતાની જાતે મલ્ી મીક્ડયામાં PPTબનાવવાનયું શરુ કયયુું.

IIMA અને GCERTના સંયયુકત ઉપરિમે આયોલજત નમ્ભદા જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેર ૨૦૧૫-૧૬ માં પોતાનયું  ઇનોવેશન 
“એજ્યુકેશન વવથ કમપયયુટર” પ્રદશ્ભનમાં મયુકયું. ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષકોમાંથી અંદાજ ે૫૦ જટેલા શશક્ષકોએ પોતાની શાળામાં આ 
પ્રયોર કરવા માટે ઇ-સાઠહત્ લઇ રયા.

વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ ના પ્રથમસરિમાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં નવા શશક્ષક દંતાણી વવજયભાઈ, બાક્રયા ઉમશેભાઈ અને તડવી વવદ્ાબેન જોડાયા. 
આ શશક્ષકોએ જોયયું કે ભરતભાઈ ધોરણ ૧ થી ૪ માં રણણત અને ગયુજરાતી વવષય કમપયયુટર વડે શીખવાડતા હતા અને તેનયું પક્રણામ પણ 
સારંુ મળયયું છે. આ પ્રયોર ધોરણ ૬ થી ૮ ના આ રિણેય શશક્ષકને પસંદ પડતા પોતાના વર્ભખંડમાં ભરતભાઈના માર્ભદશ્ભન હેિળ આ 
પ્રવૃત્તિ શરુ કરી. ૪ શશક્ષકોની મહેનતના ફળે વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ ના ગયુણોત્સવમાં શૈક્ષણણક B ગ્ેડ મળયો જયારે આરળના વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ 
માં C ગ્ેડ હતો.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં શ્ી ભાદરવા પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ સખં્યા ૧૦૯ છે જમેાંથી ભરતભાઈ ધોરણ ૧ થી ૪ ના ૫૧ 
વવદ્ાથથીને આજ ેપણ રણણત અને ગયુજરાતી વવષય આ પધ્ધમતથી ભણાવી રહ્ા છે. આ જ વષ્ભમાં શાળાની “જ્ાનકયું જ” પ્રોજકે્ટમાં 
પસંદરી થતા શાળાને ૨ ક્ડલજટલ વર્ભખંડ મળયા છે જનેો ઉપયોર ધોરણ૭ અને ૮ ના વવદ્ાથથીઓ કરી રહ્ા છે.

ભ્રાષ્રા સચફોટ રીતે શીખિ્રા્ડિ્રા ર્્રાટે લેિ્રાતી પીપીટીની ર્દદ

https://youtu.be/FqPktSxoCQs

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://www.ganpatjithakor.in
https://youtu.be/FqPktSxoCQs
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: બજાણરીયા જયશેભાઇ 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૮૨૪૭ ૨૦૯૬૭
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: jbajaniya@gmail.com

મલ્ડી મીર્યા રૂમ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ડેડાણ કન્ા પ્રાથતમક શાળા
િા.ખાંભા, જી. અમરેલરી - ૩૬૫ ૫૫૦

અમરેલી જીલલાના ખાંભા તાલયુકાની શ્ી ડેડાણ કન્યા પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષક જયશેભાઈ એ અનયુભવયયું કે, પ્રજ્ાવર્ભ ધોરણ ૧ 
બાળકો હાજર રહેતા નહોતા, શશક્ષક તેમને જ ેપ્રવૃત્તિ કરાવે તેમાં એકાગ્ થતા ન હતા, અમયુક બાળકો ઘરને યાદ રાખીને રડ્ા 

કરતા હતા. 

જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫માં જયશેભાઈ બાળકોને કેવી રીતે વપ્રય વર્ભખંડ બનાવવો આ બાબત વવચાર કરી રહ્ા હતા. નાના ધોરણના ભૂલકાઓ 
જયારે શાળાએ આવે ત્ારે થોડયું  અઘરંુ લાર્યું હોય છે કેમકે તે પોતાની આસપાસના વાતાવરણમાં અલરતાનો અનયુભવ કરતાં હોય 
છે. બાળક ૫ વષ્ભ સયુધી ઘરે અથવા શેરી એ થોડી વાર પણ બેસયા વરર સતત રમયા કરતો હોય છે અને ૫ વષ્ભના થતાની સાથે અચાનક 
૪-૫ કલાક એક જ જગયા પર બેસવાનયું થતા કંટાળો તેમજ અણરમો થાય એ સવાભાવવક છે, પણ જો આ બાળકને મોબાઈલ, ટીવી કે 
કમપયયુટર પાસે બેસાડો તો એકાગ્ મન દ્ારા એકીટસે જોયા કરે, અનયુભવે અને પોતાની જાતે જ ેસમજાય તે સમજ્યા કરતા હોય છે. જો 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોર વર્ભખંડમાં કરવામાં આવે તો બાળકો વર્ભખંડ પ્રત્ે ખેચાય તેમજ એકબીજા સાથે હળતામળતા થાય અને શશક્ષણ 
મળેવતા થાય. 

વષ્ભ ૨૦૧૬ના પહેલા સરિમાં પ્રજ્ા વર્ભમાં ટેકનોલોજી સમાવવષિ કરવા માટે સૌપ્રથમ વર્ભમાં સરકાર તરફથી મળેલ LED અને કમપયયુટર 
મૂકવામાં આવયયું. પછી બાળકોની હાજરી જળવાઈ રહે એ હે્યુથી યયુટ્યુબ પરથી એનીમશેન વવડીયો બતાવવામાં આવતા હતા. બાળકની 

LED ટીિી દ્્રાર્રા ધફો ૫ ર્ાં વિજ્્રાન વિષય નફો અભય્રાસ કર્રાિી રહેલ્રા શશક્ષક શ્ી

હાજરી કાયમી બન્યા બાદ તેમને ક્ડલજટલ રીતે 
વવષયવસ્યુ પર લઇ જવા માટે સાદા શબ્ોની PPT 
તેમજ PDF બનાવીને, ઓનલાઈન LEARNVITA ફ્ી 
સોફ્ટવેર તેમજ NAVNEET કંપનીના સાઠહત્ની 
મદદ દ્ારા કરીકયુલમને અનયુરૂપ ભણાવવામાં 
આવે છે. બાળકોને સૌપ્રથમ ક્ડલજટલ સાઠહત્ના 
ઉપયોર દ્ારા અભયાસ કરાવવામાં આવે છે અને 
ત્ારબાદ માઈલસ્ટોનમાંથી ભણાવવામાં આવે 
છે. પ્રજ્ાવર્ભમાં બાળકો કેટલયું શીખ્યા તે માટે 
“પ્રોગ્ેસકાડ્ભ ” (પરિક ડી૧, ડી૨ ધોરણ ૧ માટે અને 
ડી૩, ડી૪ ધોરણ ૨ માટે) આવે છે. આ પરિકના 
આધારે ટેકનોલોજી દ્ારા બાળકોમાં કેટલી અસર 
થઈ છે તેની જાણકારી મળી. જનેા કારણે રામમાંથી 
પ્રાઇવેટ સ્યુલમાં જતા આશરે ૧૫ વવદ્ાથથીનો 
અમારી શાળામાં પ્રવશે થયો. ધોરણ ૧ માં કયુલ  
૬૭ વવદ્ાથથી છે જમેાં ૫૮ ને એકડા આવડે છે, ૫૮ ને 
કક્ો તેમજ ૬-૭ વવદ્ાથથીને વાંચતા આવડે છે.

જયુન, ૨૦૧૭માં આ પ્રોજકે્ટ ધોરણ૨ માટે પણ 
અમલમાં મૂકવામાં આવયો છે. જયશેભાઈ પોતાનો 
બલોર (www.dedankanya.blogspot.in) પર 
શાળા વવશેની અવનવી માઠહતી મયુકત રહે છે.

mailto:jbajaniya%40gmail.com?subject=
http://www.dedankanya.blogspot.in
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LED ટીિી દ્્રાર્રા શશક્ષણ આપી રહેલ પ્જ્્રા િર્ગન્રા શશક્ષકશ્ી

https://youtu.be/GuhAKYCXde8

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/GuhAKYCXde8
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: ડાકી ઉષાબેન જ.ે 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૦૧૬૬ ૩૩૨૩૧
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: ushabendaki4@gmail.com

મોબાઈલ દ્ારા શશક્ષણ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી જરારી પ્રાથતમક શાળા
િા. માળળયા હાટીના, જી. જુનાગઢ - ૩૬૨ ૨૫૦

જયુ નારઢ જીલલાના માષળયા હાટીના તાલયુકાની શ્ી જરારી પ્રાથમમક શાળા ધોરણ૧ થી ૮ ની શાળા છે. આ શાળામાં ધોરણ ૩ અને 
૪ ના શશક્ષક તરીકે શ્ી ઉષાબેન ડાકી તારીખ ૨૧/૦૬/૨૦૦૫ થી જોડાયા. આ સમયે ધોરણ ૧ થી ૮ માં શાળામાં કયુલ સખં્યા ૩૧૩ 

હતી જમેાં ૧૬૦ કયુમાર અને ૧૫૩ કન્યા હતી. ઉષાબેન ધોરણ ૩ અને ૪ ના શશક્ષક હોવાથી તેમને ધોરણ પ્રમાણે અંદાજ ે૩૫ વવદ્ાથથીને 
ભણાવવાનયું આવ્યું હ્યું. ઉષાબેન વર્ભખંડમાં હંમશે કંઇક જયુદી-જયુદી પધ્ધમત વડે વવદ્ાથથીને અભયાસ કરાવવાના પ્રયોર અવારનવાર 
કરતા રહેતા.

વષ્ભ ૨૦૦૮ પછી એ્ડ્ર ોઇડ મોબાઈલ બજારમાં આવયો. આ મોબાઈલ ઉષાબેને પણ પોતાની માટે ખરીદ્ો. ઉષાબેનને ટેકનોલોજી પ્રત્ે 
પહેલેથી જ લરાવ અને નવયું શીખવાની જીજ્ાસા હતી. તેમણે વવચાયયુું કે પોતાની પાસે જ ેએ્ડ્ર ોઇડ મોબાઈલ છે તેના વડે વર્ભખંડમાં 
વવડીયો, ઓક્ડયો, ફોટા વરેરે બતાવીને અભયાસ કરાવવામાં આવે તો વવદ્ાથથી સારી રીતે શીખી શકે. આ વવચાર શાળાના આચાય્ભ શ્ી 
મનસયુખભાઈ ભયુવા પાસે પહોચતા તેમને આ વવચાર રમયો અને ઉષાબેનને આ પ્રવૃમતમાં આરળ વધવા માટે જરૂરી સવતરંિતા આપવામાં 
આવી. તે સમયે ઈન્ટરનેટની સપીડ બહયુ  ધીમી હતી એટલે ઉષાબેન શાળા સમય બાદ ઘરે જઈને રારિીના સમયે ધોરણ ૩ અને ૪ માટે 
જરૂરી ઇ-કને્ટન્ટ ઈન્ટરનેટ માધયમથી ડાઉનલોડ કરતા અને તેનો વર્ભખંડમાં મોબાઈલ સપીકર સાથે જોઈન્ટ કરીને ઉપયોર કરતા. ૨ 
મઠહનાનો સમય જતા ઉષાબેને અનયુભવયયું કે બાળકો જોઇને, સાંભળીને અને સમજીને શીખેલ વસ્યુ લાંબો સમય યાદ રાખતા થયા છે. 
સમય જતા જતા ઉષાબેને ઈ-કને્ટન્ટ માં વધારો કરવાનયું શરુ કયયુું.

વષ્ભ ૨૦૧૨-૧૩માં ગયુજરાતની સરકારી શાળામાં ધોરણ ૧ અને ૨ નો “પ્રજ્ાવર્ભ” માં સમાવશે કરવામાં આવયો અને વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪ માં 
ધોરણ ૩ અને ૪ નો પણ સમાવશે “પ્રજ્ાવર્ભ” માં કરવામાં આવયો. ઉષાબેન તે સમયે ધોરણ ૩ અને ૪ માં ગયુજરાતી અને પયયાવરણ 
વવષયનો અભયાસ કરાવતા હતા. પ્રજ્ા વર્ભમાં કાડ્ભ  પધ્ધમતથી શશક્ષણ હોવાથી વર્ભના દરેક વવદ્ાથથી અલર અલર કાડ્ભ  પર પહોચયા હોય 

ધફોરણ ૩ અને 4 ન્રા વિદ્્રાર્થીને ર્ફોબ્રાઈલ દ્્રાર્રા શશક્ષણ આપી રહેલ્રા ઉષ્રાબેન
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છે જથેી કરીને દરેક બાળકને સમાન રીતે આદશ્ભ વાંચન, કાવયનો રાર તથા વવવધ વવષય વસ્યુની વવસ્તૃ માઠહતીની સમજ આપવામાં 
તકલીફ પડતી હતી. મારિ બોલવાથી કે કથનથી શશક્ષણકાય્ભ કરાવવયું ઉષાબેનને કંટાળાજનક લાર્યું હ્યું. આ સમસયા કેવી રીતે હાલ 
કરી શકાય તે માટે રસતો શોધતા હતા ત્ાં જ તેમને વવચાર આવયો કે ધોરણ ૩ અને ૪ ના અભયાસરિમ અનયુસાર આવતી કવવતાઓ 
GCERT દ્ારા મળેલ ઇ-કને્ટન્ટમાં વવવવધ રારમાં ઉપલબ્ધ હતી. ઉષાબેને આ કને્ટન્ટ મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કયયો તેમજ આદશ્ભ વાંચન 
માટે શાળા સમય બાદ પોતાના જ અવાજમાં વાંચે અને મોબાઈલ દ્ારા રેકોડડીંર કયયુું. ગયુજરાતના પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષકો પયુરાણભાઈ 
રોંડલલયા, બલદેવપરી, અને અલપશે પરમાર દ્ારા ચાલતા શૈક્ષણણક બલોર પરથી પ્રજ્ા ઇ-સાઠહત્, વવડીયો, MP3, ફોટા, પ્રવૃમતઓ 
વરરે ડાઉનલોડ કયયુું. ધોરણ ૩ અને ૪ માં ઉપયોરી એવા બાળરીત, કવવતા અને બીજી વાતયા વરેરેના એનીમશેન વાળા વવડીયો યયુટ્યુબની 
ચેનલ CHU CHU TV NURSERY, INFOBELLS-HINDI, JINGLE TOONS, PEBBLES GUJARATI વરેરે પરથી ડાઉનલોડ કરીને 
વર્ભખંડમાં વવદ્ાથથીને બતાવવામાં આવતા.

જ ેપણ વવદ્ાથથીને પાિ કે કાવયનયું કાડ્ભ  આવે ત્ારે આદશ્ભ વાંચનનયું રેકોડડીંર આપી દેવામાં આવ્યું. મૂલ્યાંકન માટે પ્રાથ્ભનાખંડમાં પણ 
વવદ્ાથથીને ભજન, કવવતા રાવા માટે નોટબયુક આપવામાં આવતી. વવદ્ાથથી પોતાની જાતે જ ભજન અને કવવતાને અનયુરૂપ રાર શોધી લાવી 
તે પ્રાથ્ભનામાં રાતા હતા.

ઉષાબેનને જ ેપક્રણામ ધોરણ ૩ અને ૪ માં મળયયું તેની માઠહતી શાળાના ધોરણ ૧ થી ૮ના તમામ શશક્ષકોને આપી. સૌ શશક્ષકને આ પ્રવૃત્તિ 
રમી. ધોરણ ૧ થી ૮ માં અભયાસ કરાવતા વાઘેલા જ્યોત્સનાબેન, નીતાબેન ચૌહાણ, કૃપાબેન રોસવામી, રેખાબેન મેસવાણીયા, ઠહનાબેન 
વઝાએ આ પ્રવૃત્તિ વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪માં પોતાના વર્ભમાં પોતાના મોબાઈલ દ્ારા શરુ કરી. વર્ભમાં સખં્યા વધયુ હોવાથી બધા બાળકો સાંભળી 
શકે તે માટે જ-ેતે શશક્ષકે સવ ખચચે વર્ભમાં સપીકર વસાવયા અને મોબાઈલ સાથે જોઈન્ટ કયયા. ઉષાબેન અને બીજા ૫ શશક્ષકની મદદથી શ્ી 
જરારી પ્રા શાળામાં ક્ડલજટલ શશક્ષણ આપવાનયું શરુ થયયું. આ પ્રવૃમતનો ઉપયોર કરતા ૫ શશક્ષકોએ અભભપ્રાય આપયો કે આ પધ્ધમતથી 
વવદ્ાથથી સરળતાથી જઠટલ મયુદ્ા શીખી રહ્ા છે તેમજ તેને જોઈ જાણી અને વવચારીને સમજી રહ્ા છે.

IIMA અને GCERTના સયયુંકત ઉપરિમે આયોલજત જયુનારઢ જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૬-૧૭માં ઉષાબેને “મોબાઈલ દ્ારા 
શશક્ષણ” પ્રયોર રજયુ  કયયો. ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિોમાંથી અંદાજ ે૨૦ જટેલા શશક્ષક આ ઇ-કને્ટન્ટ પોતાની જોડે લઇ રયા અને 
પોતાની શાળામાં ઉપયોર કરતા થયા. 

ર્ફોબ્રાઈલ દ્્રાર્રા સંભ્રાળીને અને બયુકર્ાંર્ી િાંચીને અભય્રાસ કરતફો ધફોરણ 
૪ નફો વિદ્્રાર્થી

https://youtu.be/z5tZstKJZYM

તાલયુકા અને જીલલા કક્ષાએ આયોલજત થતી વવવવધ તાલીમમાં પણ ઉષાબેન 
પોતાની સાથે આ સાઠહત્ પેનડ્ર ાઈવમાં રાખતા અને જ ે શશક્ષકને જરૂર હોય 
તેમને આપતાં. વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮માં શ્ી જરારી પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮ 
માં કયુલ સખં્યા ૪૩૫ છે જમેાં ૨૦૮ કયુમાર અને ૨૨૭ કન્યા છે. કયુલ ૧૪ શશક્ષક 
અભયાસ કરાવે છે. ધોરણ ૬ થી ૮ માં કયુલ ૬ શશક્ષક છે. આ ૬ શશક્ષક “મોબાઈલ 
દ્ારા શશક્ષણ” પધ્ધમત વડે અભયાસ કરાવે છે. શાળાના શશક્ષકો સોશશયલ 
મીક્ડયા તેમજ ઈન્ટરનેટ દ્ારા મળેલ શૈક્ષણણક માઠહતી અન્ય શશક્ષક સાથે શેર 
પણ કરે છે.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/z5tZstKJZYM
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: ચૌહાણ મહેન્દ્રસસહ િખિસસહ 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૫૩૭૯ ૬૭૧૨૨
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: mahin1002@gmail.com

મોબાઈલ મેરનીફાયર ગલા્સ દ્ારા શશક્ષણ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી કસુંદર પ્રાથતમક શાળા
િા.તિલકિાડા, જી. નમ્મદા - ૩૯૧ ૧૨૧

ચૌહાણ મહે્દ્રસસહ તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૧૩ના રોજ નમ્ભદા જીલલાના મતલકવાડામાં વોરા બલોકના સી.આર.સી. કો-ઓડડી તરીકે 
પ્રમતનનયયુકત થયા. સી.આર.સી. કાળ દરમયાન ૬ શાળા પોતાની દેખરેખ નીચે હોવાથી અવારનવાર શાળા મયુલાકાત રહેતી. શાળા 

મયુલાકાત દરમયાન મહે્દ્રસસહે શશક્ષકો સાથે વાતચીત દ્ારા અનયુભવયયું કે, ધોરણ ૧ અને૨ ના બાળકો શાળામાં મોડા આવવયું, જૂથમાં ધયાન 
આપીને કામ ન કરવયું, શશક્ષણ કાય્ભમાં ઓછી રસ-રૂધચ જળવાવી, વારંવાર શીખવાડવા છતા યાદ ના રહેવયું જવેી કેટલીક સમસયાઓ છે. 
વત્ભમાન સમય મયુજબ આ ક્દશામાં કઈક કરવાનો વવચાર કરતા મહે્દ્રસસહે જોયયું કે બાળકો મોબાઈલમાં કોઈએ પણ નાં શીખવાડયું હોય 
તો પણ પોતાની જાતે સરળતાથી અને રસપૂવ્ભક શીખી લે છે, ટેકનોલોજીનો મયુદ્ો શશક્ષણમાં લાવવા “મોબાઇલ દ્ારા શશક્ષણ” આપવાનયું 
નક્ી કયયુું. જરૂરી સંદભ્ભ સાઠહત્ જમેકે બાળરીતો, કવવતાઓ, શૈક્ષણણક ફાઇલો, ફોટોગ્ાફ વરેરે ડાઉનલોડ કરી પોતાના મોબાઈલમાં 
એકરિ કયયા. ગ્યુપની ૬ શાળામાંથી ૩ શાળાના શશક્ષકમમરિોને આ સાઠહત્ આપવામાં આવયયું. ફલશ્યુમત સવરૂપે જાણવા મળયયું કે બાળકો 
વર્ભખંડમાં એકાગ્ થઇને ધયાન આપીને શશક્ષણ મળેવતા થયા, જૂથ ભારીદારી પ્રવૃમતમાં રસ લતેા થયા તેમજ મૌશખક પ્રશ્નોતરી પરથી 
ગ્હણ શકકતમાં ૨૦% જટેલો ફરક જોવા મળયો.

તારીખ ૦૯/૦૧/૨૦૧૭ના રોજ સી.આર.સી. તરીકેની પ્રમતનનયયુકકત રદ થતા નમ્ભદા જીલલાના મતલકવાડા તાલયુકાની કસયુંદર પ્રાથમમક 
શાળામાં પ્રજ્ા ધોરણ ૧ અને ૨ ના શશક્ષક તરીકે જોડાયા ત્ારે આ ધોરણમાં ૮ કયુમાર અને ૭ કન્યા એમ ૧૫ ની સખં્યા હતી જમેાંથી 
વર્ભખંડમાં નનયમમત આવનારની સખં્યા ૭-૮ હતી. નનયમમત આવનાર બાળકોની યાદ ગ્હણ શકકત નબળી હતી. આ સમસયાને પહોચી 
વળવા પોતાના સી.આર.સી. કાળ દરમયાન અમલમાં લાવેલ “મોબાઈલ દ્ારા શશક્ષણ” પ્રવૃત્તિ આ શાળામાં શરુ કરી. મોબાઈલ દ્ારા 
શશક્ષણ આપવા માટે પોતાની પાસે સંગ્હ કરેલ સાઠહત્ તેમજ વવદ્ાથથીને રમે તે પ્રકારની શૈક્ષણણક એપલીકેશન વાતયા રે વાતયા, ગયુજરાતી 
કીડ્ઝ, ગયુજરાતી બાળરીત, ગયુજરાતી બારાખડી–ઉખાણા–સપેસલર–અંકો, ઈ-બાલમંક્દર,ગયુજરાતના જીલલા, ફલશે કાડ્ભ  ફોર કીડ્ઝ, 
ગયુજરાતી કીડ્ઝ રાયમ અને સ્ટોરી, ઠહ્દી બારાખડી, અંગ્ેજી વોવેલ અને કોનસોનેન્ટ વરેરે એપલીકેશન ડાઉનલોડ કરી. મોબાઈલ દ્ારા 
શશક્ષણ માટે જરૂરી સાધન જવેાકે મોબાઈલ, મોબાઈલ હોલડર, સપીકર, પેનડ્ર ાઈવ, ઓટીજી કેબલ, યયુ.એસ.બી કેબલ વરેરે સવખચ્ભ 
કરીને ક્ડલજટલ સફર ચાલયુ કરી. મોબાઈલ એપલીકેશન દ્ારા મૂળાક્ષર ઓળખ, એ, બી, સી, ડી..., સખં્યા જ્ાન, સરવાળા-બાદબાકી, 
પ્રાણીજરત, વનસપમત જરત જવેા વવવવધ નવીનતા સભર શૈક્ષણણક જ્ાન પીરસવામાં આવયયું.

વિદ્્રાર્થીઓને જયુર્ર્ાં િહેચીને ર્ફોબ્રાઈલ દ્્રાર્રા શશક્ષણ આપત્રા ર્હેનદ્ર ચૌહ્રાણ

આ પ્રવૃમત ચાલયુ કયયા બાદ જાણયયું કે, મોબાઈલ દ્ારા 
થોડાજ વવદ્ાથથી જોઈ શકતા હતા. આ સમસયાના 
હલ રૂપે ૩D MAGNIFIER GLASS ENLARGE 
SCREEN MOBILE HOLDERનો ઉપયોર 
કરવાનયું શરુ કયયુું. ૩D MAGNIFIER GLASS 
દ્ારા મોબાઈલની સ્કીન થોડી મોટી થઇ જાય જથેી 
બાળકો દયુરથી પણ જોઈ શકે છે. વળી ધોરણ૧ અને 
૨ ના વવદ્ાથથીને કોમપયુટરનયું જ્ાન મળી રહે તે માટે કી-
બોડ્ભ  અને માઉસ યયુ.એસ.બી. કેબલ વડે મોબાઈલમાં 
કનેક્ટ કરીને વારાફરતી બાળકોને વાપરતા કયયા. 
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મહે્દ્રલસહે ધોરણ ૧ અને ૨ ના વવદ્ાથથીઓમાં આ પ્રવૃત્તિની અસરકારકતા 
ચકાસતા નીચે મયુજબ પક્રણામ મળયા છે:
•  મૌશખક પ્રશ્નોતરી કરી ફલશ્યુમત આશરે ૩૦% જટેલો ફરક ગ્હણ શકકતમાં 

તેમજ નવયું નવયું શીખવામાં મળયો 
•  આ સાથે વવદ્ાથથીઓ જાતે જ મૂળાક્ષર રમત,સખં્યાજ્ાન, સરવાળા-બાદબાકી, 

અંગ્ેજી મૂળાક્ષ્રર,પ્રાણી જરત, વનસપમત જરત જવેી રમત-પ્રવૃત્તિ દ્ારા નવયું 
શીખવા તરફ પ્રેરાયા, જૂથ મયુજબનો મહાવરો કરવા રસ લતેા થયા. 

•  વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ ની ધોરણ૧ અને ૨ માં ૪ કયુમાર અને ૧૨ કન્યા એમ ૧૬ સખં્યા 
છે જ ેમાંથી ૧૪-૧૫ જટેલા નનયમમત હાજર રહે છે.

“મોબાઈલ દ્ારા શશક્ષણ” પ્રયોર હાલની શાળા કસયુંદર પ્રાથમમક શાળા તેમજ 
વોરા બલોકની ૩ શાળા(૩ શાળાના નામ) માં ચાલી રહ્ો છે. જ ેકોઈ શશક્ષકને નવયું 
સંદભ્ભ સાઠહત્ મળે તે એકબીજા સાથે શેર કરે છે.

મહે્દ્રસસહનો પ્રજ્ા ધોરણ૧ અને ૨ ના શશક્ષકમમરિોને એક જ સંદેશ છે કે, તમે 
ક્ડલજટલ શશક્ષણ તરફ પર ભરવા ઇચ્તા હોવ તો તેની માટે કમપયયુટર, એલ.સી.
ડી. તેમજ પ્રોજકે્ટરની જરૂર નથી પણ તમારી પાસે રહેલ મોબાઈલ આ તમામ 
ક્ડલજટલ સાધનની રરજ સારે છે.

જયુર્ર્ાં પ્વૃત્તિ કરી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/6amQuh8zuEk

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/6amQuh8zuEk
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: ચાિડા સંદીપકુમાર િનરાજભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૯૦૯૨ ૨૮૨૨૪
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: sandipchavda1@gmail.com

સ્ાટ્ગ  ટેજલવવઝન દ્ારા સ્ાટ્ગ  લર્નર

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી નોજણિાિ પ્રાથતમક શાળા 
િા. કેશોદ, જી. જુનાગઢ - ૩૬૨ ૨૧૫

શ્ી નોજણવાવ પ્રાથમમકશાળા, તાલયુકો કેશોદ, જીલલો જયુનારઢ જ ેવવસતારમાં આવી છે ત્ાં મોબાઈલનયું કવરેજ પણ બરાબર નથી 
આવ્યું. વષ્ભ ૨૦૧૧માં સંદીપભાઈ ચાવડા ધોરણ૬ થી૮ ના ગયુજરાતી અને અંગ્ેજી ભાષાના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. સંદીપભાઈએ ૨ 

વષ્ભના અનયુભવમાં વર્ભખંડમાં અનયુભવયયું કે બાળકો ઉચ્ારણ તેમજ અંગ્ેજી બરાબર વાંચી-લખી શકતા નહોતા જનેયું મયુખ્ય કારણ અંગ્ેજી 
પ્રત્ેનો ડર હતો. ડર ને દૂર કેમ કરવો તે બાબત મનમાં વવચારોની મથામણ કરતા સૂઝયયું કે, બાળકોને ટેલલવવઝન પ્રત્ે લરાવ તેમજ પ્રેમ 
હોય છે જો બાળકોને અંગ્ેજી ટેલલવવઝન દ્ારા શીખવાડવામાં આવે તો બાળકો પોતાનો ડર દૂર કરી શકે. આ વવચાર સંદીપકયુમારે મયુખ્ય 
શશક્ષક ભનયુભાઈ બાબરીયાને જણાવયો, જઓેએ આ પ્રયોર માટે પૂરતી છૂટ આપી.

વષ્ભ ૨૦૧૩માં ટેલલવવઝન દ્ારા ધોરણ ૬ થી ૮ ના અંદાજ ે૬૦ જટેલા બાળકોને અભયાસ કરાવવાનયું ચાલયુ કયયુું. શાળામાં નેટવક્ભ  કવરેજની 
સમસયા હોવાથી સંદીપભાઈ શાળા પત્ા બાદ ઘરે જઈને આ વવક્ડઓ ડાઉનલોડ કરતા અથવા ઓફલાઈન કરીને બીજા ક્દવસે જ-ેતે 
ધોરણનો વવક્ડઓ હોય તેમને બતાવતા. સમયાંતરે લેવાતી યયુનનટ પ્રમાણેની મૌશખક તેમજ લેશખત ટેસ્ટના પક્રણામ પરથી ખ્યાલ આવયો 
કે બાળકો વર્ભખંડમાં એકાગ્ થઈને એનીમશેન વવડીયો જોઇને, સાંભળીને, વવચારીને અંગ્ેજી સમજી શકતા હતા. તેમજ મૂલ્યાંકન માટે 
એકમ પરમેન કસોટીનયું પણ આયોજન કરવાનયું શરુ કયયુું જમેાં વવદ્ાથથી હોશે હોશે ભાર લતેા થયા. વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪નયું બીજયુ  ંસરિ પૂણ્ભ થતા 
સંદીપભાઈએ આ પ્રયોરનયું પક્રણામ આકયું કે, ઓછા બાળકો રેરહાજર રહે છે, અંગ્ેજી શીખાવનો ડર દૂર થઇને ધીરે ધીરે વાંચન કરતા 
થયા છે. આ પક્રણામની વાત શાળાના ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક સેજલબેન પરમાર અને સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષક 
જસ્ીતાબેન લાડાણીને કરી. આ બંને શશક્ષકોએ વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના પ્રથમ સરિથી આ પ્રયોર વડે પોતાના વવષય શશખવાડવાનયું વવચાયયુું. 
સંદીપભાઈએ આ બંને શશશક્ષકા બહેનોને જરૂરી એવી માઠહતી આપી કે ક્ાંથી ઈ-સાઠહત્ મળશે, કેવી રીતે આ સાઠહત્ વર્ભખંડમાં 
ઉપયોરમાં લેવયું, વરેરે. વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા સરિના અતંે સેજલબેન અને જસ્ીતાબેનને હાજરીમાં ૨૦% જટેલો સયુધારો જોવા મળયો 
તેમજ બાળકો રસપ્રદ રીતે જ-ેતે વવષયનયું શશક્ષણ લતેા થયા. સંદીપભાઈએ આ પ્રયોરને આરળ વધારવાનયું વવચાયયુું જમેાં ટેલલવવઝનમાં 
વાઈ-ફાઈ અને મોબાઈલથી કનેક્ટ કરવયું જરૂરી હ્યું જથેી બાળકોને ઓનલાઈન વવષય વસ્યુનયું સાઠહત્ બતાવી શકાય પરં્યુ ટેલલવવઝન 
ઓલડ ટેકનોલોજીનયું હોવાથી શક્ ન હ્યું. 

ડ્ડશિટલ શશક્ષણ ર્ળેિી રહેલ્રા 
વિદ્્રાર્થીઓ

mailto:sandipchavda1%40gmail.com?subject=
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જયુન, ૨૦૧૬માં સંદીપભાઈને ફૂલ પે સલેરી મળવાની ચાલયુ થઇ. પોતાની ખયુશી 
બાળકો સાથે શેર કરવા માટે રૂવપયા ૩૩,૫૦૦ના સવ ખચચે વાઈ-ફાઈ રાઉટર, 
સોની સ્ાટ્ભ  ટેલલવવઝન અને ફીલીપ્સ સાઉ્ડ સીસ્ટમ વસાવી શાળામાં અપ્ભણ 
કયયુું. ધોરણ૬ થી૮માં HELLO ENGLISH અને LETTER SCHOOL જવેી 
એપલીકેશન, WORD તેમજ QUIZ GAME વડે અભયાસ કરાવવામાં આવે છે. 
SSA (સવ્ભ શશક્ષા અભભયાન) દ્ારા આપેલ કને્ટન્ટની મદદ વડે અંગ્ેજી તેમજ 
ગયુજરાતી વવષયનો અભયાસ કરાવામાં આવે છે. મૂલ્યાંકન માટે ધોરણ ૬ થી૮ 
માં યયુનનટ પ્રમાણે ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે તેમજ DIET રાજકોટ તરફથી એકમ 
પ્રમાણે ૨૦ પ્રશ્નોની MCQ પ્રકારની કસોટી માટેનયું સોફ્ટવેર શાળાના કમપયયુટરમાં 
ઇનસ્ટોલ કરવામાં આવયયું છે જનેા વડે ધોરણ૧ થી ૮ ના તમામ વવદ્ાથથી ધોરણ 
પ્રમાણે એકમ કસોટી આપે છે. આ કસોટીના માર્્ભ વાલીને જાણ થાય તેમાટે 
વ્ોટસેપ પર મયુકવામાં આવે છે. તેમજ વાર્ષક પક્રણામ વાલીના મોબાઈલમાં 
મેસેજના રૂપે પહોચાડવામાં આવે છે.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮માં શ્ી નોજણવાવ પ્રાથમમકશાળા માં ધોરણ ૬ થી ૮ માં કયુલ ૫૭ 
સખં્યા છે. શાળામાં ૨ LCD TV તેમજ ૧૧ કમપયયુટરની લેબ છે જમેાંથી ધોરણ 
૬ થી ૮ ના ૩ વર્ભખંડમાં ૧ કમપયયુટર આ વર્ભમાં મયુકીને ૩ વર્ભખંડમાં ક્ડલજટલ 
શશક્ષણ આપવાનયું શરૂ કયયુું છે. હાલ શાળામાં જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ આવયો નથી પણ 
આવશે તો ધો ૫ માં પણ આ પધિમતથી શીખવાડવા માટે સંદીપભાઈ પૂરતો 
પ્રયત્ન કરવા મક્મ છે.

સ્્રાટ્ગ  કમ્પ્યુટર લેબ દ્્રાર્રા શશક્ષણક્રાય્ગ કરી રહેલ વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/EtpTASfbROA

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/EtpTASfbROA
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: પટેલ પરીયુષકુમાર રમણલાલ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૭૨૫૭ ૯૯૭૨૭
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: bmd.piyush@gmail.com

સ્ાટ્ગ  બયુક

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી િડાિરી પ્રાથતમક શાળા 
િા. કડી, જી. મહેસાણા - ૩૮૨ ૭૨૧

મહેસાણા જીલલાના કડી િાલુકાનરી શ્રી થોલ પે 
સેન્ટર શાળામાં ધોરણ૫ ના વિદ્ાથથી અંગ્ેજીનું 

નામ સાંભળિા જ ડરિા િેમજ નનરાશા જોિા 
મળિરી હિરી. શાળાના મુખ્ય શશક્ષક પરીયુષકુમાર 
પટેલ અને અંગ્ેજીના શશશક્ષકા નરીિલબેન પટેલે 
બાળકોનરી આ સમસયા જોઈ અને અંગ્ેજીને કઈ 
રીિે બાળકોનું ગમતું કરવું િે વિચારિા થયા. અિંે 
અંગ્ેજી વિડીયો દ્ારા શશખિાડિાનું નક્ી કયુું 
જથેરી બાળકો એકાગ્ થઈને જોઇને સમજી અને 
શરીખરી શકે.

વપયુષભાઇએ નિેમબર, ૨૦૧૬ માં નોટબંધરી 
માહોલમાં PAYTM દ્ારા જ-ેિે િેચાણ કરિા 
હોય િેનરી દુકાન પર ડડસજટલ પેમેન્ટ કરિા માટે 
QR-CODE આપિામાં આિેલ, જ ે QR-CODE 
સે્ન કરિા િમારં પેમેન્ટ િેચાણકિકાને થઇ જતું 
હતું િેનો અનુભિ કયયો અને િેઓ QR-CODE 
વિષે જાણિા થયા. ડડસેમબર ૨૦૧૬ માં SSA 
(સિ્મ શશક્ષા અભભયાન) દ્ારા અમદાિાદ ખાિે 
ટેકનોસેિરી શશક્ષકતમત્ો માટે મહારાષટ્રના શશક્ષક 
સંદીપ ગુંડના િક્મ શોપનું આયોજન કરિામાં 
આવયું જમેાં વપયુષભાઇએ પણ ભાગ લરીધો હિો. 
આ િક્મ શોપમાં ટેકનોલોજીકલ માહહિરી િેમજ 
QR-CODEના વિવિધ ઉપયોગ વિષે માહહિરી 
આપિામાં આિરી. વપયુષભાઇએ ડડસેમબરમાં ધો. 
૫ માં બરીજા સત્માં આિિા અભયાસક્રમને અનુરૂપ 
વિડીયો યુટ્ુબ પર શોધિાનું શર કયુું અને જ-ેિે 
વિડીયોનરી ચેનલનરી લીંક સેિ કરી.

િગ્મખંડમાં જયારે અંગ્ેજી વિષયનું પ્રકરણ ચાલતું 
હોય ત્ારે િેના અનુરૂપ વિડીયો બિાિિા માટે 
િક્મ શોપમાં શરીખેલા QR-CODEનરી મદદ લેિા 
વિચાયુું. વપયુષભાઇ દ્ારા જ ે વિડીયોનરી લીંક 
પ્રકરણ પ્રમાણે સેિ કરી હિરી િેને QR-CODE ધફોરણ ૫ ન્રા વિદ્્રાર્થીન ેઅરંજેી શીખિ્રા્ડિ્રા સદંભ્ગ વિ્ડીયફો લલકનાં QR કફો્ડ બન્રાિીન ેચફોપ્ડીર્ાં લર્રાિિ્રાર્ાં આવય્રા
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GENRATOR નામનરી સાઈટનરી મદદથરી ઓનલાઈન QR-CODE બનાવયો. આ કોડનરી વપ્રન્ટ લઈને શશશક્ષકા નનિલબેન અંગ્ેજી 
વિષયનરી ચોપડીમાં પ્રકરણ પ્રમાણેના વિડીયોના QR-CODE લગાિરી “સ્ાટ્મ  બુક” બનાિરી. બાળકોને જયારે પણ અંગ્ેજી ભણાિે 
ત્ારે પ્રકરણના અિંે આ કોડ મોબાઈલ અથિા ટેબલેટ દ્ારા સે્ન કરીને પ્રોજકે્ટર પર બિાિરી શકાય. બાળકોને ધરીરે ધરીરે અંગ્ેજી 
પ્રત્ે લગાિ થિા લાગયો. શાળામાં લેિાિરી ટેસ્ટ િેમજ પ્રશ્ોિરીમાં બાળકોમાં ૨૦% જિેો સુધારો લખિા, િાંચિામાં િેમજ સમજિામાં  
થયો છે.

મહેસાણા જીલલાના કડી િાલુકાનરી શ્રી િડાિરી પ્રાથતમક શાળા માં જુન ૨૦૧૭ માં વપયુષભાઈ HTAT આચાય્મ િરીકે જોડાયા. ત્ાં 
પણ વપયુષભાઈએ વિદ્ાથથીને ડડસજટલ શશક્ષણ મળી રહે િે માટે ધોરણ ૧ થરી ૮ ના શશક્ષક પારેખ પ્રેમલભાઈ, જીગરભાઈ સુથાર, 
ભાિશેભાઈ શ્રીમાળી અને ડરનુ્બેન પટેલ સાથે ડડસજટલ શશક્ષણ કેિરી રીિે આપરી શકાય િે બાબિે ચચકા કરી. િષ્મ ૨૦૧૭ ના 
પ્રથમ સત્માં વપયુષભાઇએ વિવિધ શશક્ષકોએ પોિાનરી ઈચ્ા મુજબ શાળાને ભેટ આપેલ સપરીકર, પ્રોજકે્ટર, IR કેમેર, કમ્પયુટર, 
ઈન્ટરનેટનરી સુવિધા િગેરેને ભેગું કરીને એક મલ્ીમરીડડયા રૂમ િૈયાર કયયો. આ િગ્મખંડમાં ધોરણ ૫ થરી ૮ ના બાળકો ટાઈમ ટેબલ 
પ્રમાણે મલ્ીમરીડડયા રૂમમાં બેસરીને અભયાસ કરે છે, શનનિારે ધોરણ ૧ થરી ૪ ના બાળકો માટે ખુલલું રાખિામાં આિે છે જથેરી જ ે
ધોરણના શશક્ષક િેમને અભયાસ કરાિિા માંગિા હોય િે ભણાિરી શકે છે. વપયુષભાઇના માગ્મદશ્મન નરીચે આ પ્રવૃત્તિ માચ્મ, ૨૦૧૭ 
સુધરી કરિામાં આિરી, ત્ારબાદ િડાિરી પ્રાથતમક શાળામાં બદલરી થિાથરી ત્ાંના ધોરણ૫ ના વિષય શશક્ષક જીગર સુથારને QR-
CODE િાળી “સ્ાટ્મ  બુક” વિષે માહહિરી આપરીને િેમને આ પ્રયોગનરી જિાબદારી સોપિામાં આિરી. ધરીરે ધરીરે િષ્મ ૨૦૧૭ના બરીજા 
સત્ સુધરીમાં અંગ્ેજી વિષયનરી સ્ાટ્મ  બુક નરી જમે ધોરણ ૫ ના વિજ્ાન વિષયને અનુરૂપ વિડીયોના QR-CODE બનાિિાનરી પ્રવૃત્તિ 
વપયુષભાઇ દ્ારા હાથ ધરિામાં આિરી છે. હાલ િેમણે SSA દ્ારા મળેલ કને્ટન્ટનો એકમ મુજબ QR-CODE બનાિિાનરી પ્રડક્રયા 
હાથ ધરેલ છે. હાલ શાળામાં ધોરણ ૫ માં ગુજરાિરી, હહન્દી અને અંગ્ેજી વિષયનરી ચોપડીમાં જરૂરી સાહહત્ના QR-CODE બનાિરીને 
લગાિરી દેિામાં આવયા છે. જનેો શશક્ષકો સે્ન કરીને િગ્મમાં ઉપયોગ કરિા થયા છે.

https://youtu.be/BikA-wXrHyE

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: રાજગોર નરીલશેકુમાર ચંપકલાલ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૪૨૬૭ ૮૯૩૯૮
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: nileshcajani@gmail.com

સલાઈ્ શો દ્ારા શશક્ષણ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી હાથરીસણ કન્ા પ્રાથમરીક શાળા
િા. ભુજ, જી. કચ્ - ૩૭૦ ૦૦૧

શાળાએથી છૂટ્ા બાદ બાળકો ઘરે જઈને દફતર ઘરના કોઈપણ ખૂણામાં નાખીને તરત રમવા જતા રહેતા હોય છે. તેઓ શાળામાંથી 
આપવામાં આવેલ ગહૃકાય્ભ તેમજ વાંચન માટે આપેલ કામ અધૂરંુ રાખતા જથેી કરીને પયુનરાવત્ભન અને દદ્રઢીકરણ બાકી રહી 

જ્યું હ્યું. બીજા ક્દવસે જયારે શાળાએ જવાનયું હોય ત્ારે પોતાનયું દફતર ઘરમાંથી શોધે અને ફટાફટ ચોપડા પેક કરીને શાળાએ આવી 
જતા હતા. સમયાંતરે કસોટીનયું આયોજન થ્યું હ્યું. આ કસોટી જ ેક્દવસે લેવાની હોય ત્ારે ઘણી વવદ્ાથથીનીઓ રેરહાજર રહેતી હતી.

કચ્ જીલલાની હાથીસણ કન્યા પ્રાથમમક શાળામાં રાજરોર નીલશેભાઈ શશક્ષક તરીકે વષ્ભ૨૦૧૪ થી આવયા, પણ આ પહેલા તેઓ વષ્ભ 
૨૦૦૭ થી શશક્ષક તરીકે જોડાયેલા છે. નીલશેભાઈએ બાળકોને પયુનરાવત્ભન અને દદ્રઢીકરણ કરવા માટે જરૂરી એકમ કસોટીમાં કેવી રીતે 
વવદ્ાથથીઓ ભાર લતેા થાય તે શોધવા લાગયા. ધોરણ૬ થી૮ માં આવતા રણણત, વવજ્ાન, સામાલજક વવજ્ાન, અંગ્ેજી, ગયુજરાતી વરેરે 
વવષયનયું જ ેતે વવષય શશક્ષક દ્ારા PPT (સલાઈડ શો) બનાવવાનયું શરુ કયયુું. આ PPT એક જ જગયાએ ઉપલબ્ધ થાય તે હે્યુથી પાવર 
પોઈન્ટમાં હાયપર લીંક (ધોરણ/વવષય/પ્રકરણ) મૂકવામાં આવી. જયારે બાળકોને ભણાવવાનયું હોય ત્ારે તેમને ધોરણ પ્રમાણે LCD 
વાળા રૂમમાં બતાવવામાં આવે છે. બાળકો જીજ્ાસા પૂવ્ભક એકાગ્ થઈને અભયાસ કરવા લાગયા. બાળકો કસોટી આપવા પ્રેરાય તે હે્યુથી 
જયારે નીલશેભાઈ ઈન્ટરનેટમાં જયુદા જયુદા રસતા શોધી રહ્ા હતા ત્ારે ગયુજરાતના જ એક શશક્ષકના બલોર પર “કવીઝ રિીએટર” નામના 
સોફ્ટવેરનો ઉલલખે હતો જ ેડાઉનલોડ કરીને શાળામાં બનાવેલ પ્રશ્નબેંકના પ્રશ્નો સોફ્ટવેરમાં નાખવામાં આવયા. આ સોફ્ટવેર દ્ારા ૧૧ 
કમપયયુટર વાળી લેબમાં એક સાથે ૧૧ વવદ્ાથથીનીઓએ કસોટી લેવાનયું શરુ કયયુું.

ધોરણ ૬ થી૮ માં વષ્ભ ૨૦૧૪ ના પ્રથમસરિમાં બાળકોને PPT તેમજ કવીઝ ક્રિએટરની મદદ વરર અભયાસ કરાવી અને PPT અને 
કવીઝ ક્રિએટરની મદદ વડે અભયાસ કરાવીને કસોટી લેવામાં આવી જમેાં શૈક્ષણણક બાબતમાં ૩૭% જવેો સયુધારો જોવા મળયો, તેમજ 
હાજરીમાં ૧૧% જવેો વધારો જોવા મળયો. આ પક્રણામની જાણ ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક વવપયુલભાઈ, સામાલજક 
વવજ્ાનના શશક્ષક કેજલબેન રોસવામી, ભાષાના શશક્ષક ્ ૃપપતબેન ઓઝા અને રક્ષાબેન જાડેજાને કરવામાં આવી અને આ પ્રયોરને પોતાના 
વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરવા સલાહ આપવામાં આવી. તમામ શશક્ષકમમરિોએ વષ્ભ૨૦૧૪-૧૫ ના બીજા સરિમાં પોતાના વર્ભખંડમાં આ પધ્ધમત 

કમ્પ્યુટરની ર્દદ િ્ેડ એકર્ કસફોટી આપી રહેલ વિદ્્રાર્થીનીઓ

વડે અભયાસ કરાવવાનયું શરુ કયયુું. શરૂઆતના 
તબક્ામાં નીલશેભાઈ તેમને કેવી રીતે અભયાસ 
કરાવવો, ક્ાંથી સાઠહત્ લાવવયું વરેરેમાં મદદ 
કરતાં, ત્ારબાદ બધા શશક્ષકમમરિો પોતાની જાતે 
શોધીને વાપરતા થયા. 

IIMA અને GCERT ના સંયયુકત ઉપરિમે આયોલજત 
બનાસકાંિા જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર 
૨૦૧૫-૧૬ માં નીલશેભાઈને પોતાનો પ્રયોર પ્રેઝન્ટ 
કરવાનો મોકો મળયો. ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષક 
મમરિોમાંથી અંદાજ ે૬૦ જટેલા શશક્ષકો નીલશેભાઈનયું 
ઇ-સાઠહત્ વાપરીને પોતાની શાળામાં ઉપયોર કરતા 
થયા. ઉપયોરકતયા ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષકમમરિો 
પોતાના વર્ભખંડમાં મળેલ પક્રણામ તેમજ ટેકનીકલ 
સહાય માટે નીલશેભાઈને ટેલલફોનથી જાણ કરે છે.

mailto:nileshcajani%40gmail.com?subject=
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કમ્પ્યુટર દ્્રાર્રા શશક્ષણ ર્ળેિી રહેલ વિદ્્રાર્થીનીઓ

વષ્ભ ૨૦૧૭ માં શ્ી હાથીસણ કન્યા શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ સખં્યા 
૨૨૪ છે જમેાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં ૧૧૪ છે. શાળાનો રાજ્ય સરકારના “જ્ાનકયું જ” 
પ્રોજકે્ટમાં સમાવશે કયયો હોવાથી ૨ કમપયયુટર, ૨ પ્રોજકે્ટર, ૨ LCD વરેરે 
પ્રાપત થયયું છે, આ ૨ વર્ભખંડમાં ધોરણ ૭ અને ૮ અલર-અલર બેસે છે જયારે 
સરકારશ્ી તરફથી મળેલ ૨ LCD TV માંથી ૧TV ધો ૬ વાપરે છે અને ધોરણ 
૧ થી ૫ માટે કમપયયુટર રૂમમાં ૧ LCD TV છે. નીલશેભાઈ તેમજ તેમના ૪ સાથી 
શશક્ષક મમરિોની સાથે મળીને ક્ડલજટલ શશક્ષણ આપાઈ રહયું છે તેમજ મૂલ્યાંકન 
માટે PLICKER, ZIPGRADE જવેી મોબાઈલ એપ અને QUIZ CREATOR જવેા 
વવવવધ સોફટવેરનો ઉપયોર કરી કમપયયુટર પર એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે. 

https://youtu.be/eWPx1GlrE7w

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/eWPx1GlrE7w




લોક સહયોગથરી અને સિખચચે 
શાળામાં “સ્ાટ્મ  િગ્મખંડ” નું નનમકાણ

ખ
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: મોગલ ઇમરાનખાન એસ.
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૬૨૪૮ ૩૧૧૯૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: palio786@yahoo.co.in

મારો કલા્સ ર્જજટલ કલા્સ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી રસાણા નાના પ્રાથતમક શાળા
િા. ડીસા, જી.બનાસકાંઠા - ૩૮૫ ૫૩૫

આજના યયુરમાં આપણે જાણીએ જ છીએ કે દરેક ક્ષરેિમાં ITનો ઉપયોર કેટલો મહતવનો છે, ત્ારે શશક્ષણ ક્ષરેિ કેવી રીતે બાકાત 
રહી શકે. વષ્ભ ૨૦૧૩માં સરકાર શ્ી તરફથી રસાણા નાના પ્રાથમમક શાળા,તાલયુકો ડીસા, જીલલો બનાસકાંિાને ૧૧ કમપયયુટર 

વાળી લેબ મળી. લેબ આવતાની સાથે જ બાળકોમાં કમપયયુટર શીખવાની જીજ્ાસા વધી. બાળકોને LED TV તથા કમપયયુટર દ્ારા શશક્ષણ 
લેવામાં રસ તો હતો પરં્યુ ધોરણ ૬ થી ૮ માં કયુલ ૧૫૦ સખં્યા હોવાથી લેબ માં કોઈ પણ એક જ ધોરણ બેસી શકે તેવી વયવસ્ા હતી. 
દરેક ધોરણના બાળકોને એક સાથે ક્ડલજટલ માધયમથી ભણાવવયું શક્ ન હ્યું. 

છેલલા ૫ વષ્ભથી ફરજ બજાવી રહેલા શાળાના શશક્ષક ઇમરાન મોરલને દરેક ધોરણના બાળકો એક સાથે ક્ડલજટલ શશક્ષણ મળેવે તે 
હે્યુથી દરેક વર્ભખંડમાં નાનયું મલ્ી મીક્ડયા સીસ્ટમ રોિવવાનો વવચાર આવયો. શાળામાં વવદ્ાથથીઓની રેરહાજરી રહેતી હતી તેમજ 
શાળામાં હાજર રહેતા બાળકો પણ ફકત ચોક અને ટોકની પધિમતમા ઓછો રસ દાખવતા હતા તેથી જો બાળકો મલ્ી મમડીયા દ્ારા 
શશક્ષણ મળેવે તો તેઓ શશક્ષણમાં પણ રસ દાખવી શકે અને શાળામાં રેરહાજર રહેનાર બાળકો પણ શાળામાં આવવા માટે પ્રોત્સાહીત 
થાય એવો વવચાર આવયો. આ વવચાર તેમણે શાળાના મયુખ્ય શશક્ષક ભરતભાઈ આરળ મૂક્ો જમેણે આ પ્રોજકે્ટ ચાલયુ કરવા મંજૂરી 
આપી. ધોરણ ૬ થી ૮ ના કયુલ ૩ વર્ભખંડમાં લસસ્ટમ રોિવવા માટે ફંડની જરૂર હોવાથી ઇમરાનભાઈએ શાળાના એસ.એમ.સી. સભયો 
તેમજ રામ લોકોનો સંપક્ભ  કયયો. પરં્યુ રકમ થોડી મોટી હોવાથી ગ્ામય કક્ષાએથી મળી રહેવયું શક્ ન હ્યુ. તેથી શાળામાંથી અભયાસ 
કરી ચૂકેલા વવદ્ાથથીઓની મદદ લેવાનયું નક્ી કયયુું, ઈમરાનભાઈએ આ વવદ્ાથથીઓનો ફેસબયુક તેમજ વ્ોટસેપ પર મેસેજથી સંપક્ભ  સાધી 
શાળામાં મલ્ી મમડીયા રૂમ બનાવવાની છે તેમ જણાવેલ.આમ ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથીઓને સંપક્ભ  કરીને ૫૬,૦૦૦ની ક્કમતના ૪ LED TV, ૪ 
કમપયયુટર વસાવયા. 

આ પ્રોજકેટમાં નરીચે પ્રમાણેના વિદ્ાથથીઓએ પોિાનરી યથા શકકિ દાન આ્પયુ હતુ:
૧. પિાણ આશીફખાન ફરીદ્ખાન (રહે. મહેસાણા)
૨. જોષી ક્દવયશેકયુમાર(રાજકોટ સ્સ્ત- એક LED TV)

LED ટીિી દ્્રાર્રા એકર્ કસફોટી લઇ રહેલ ધફોરણ ૬ ન્રા શશક્ષક શ્ી સજંય પટેલ

mailto:palio786%40yahoo.co.in?subject=
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LED ટીિી દ્્રાર્રા એકર્ કસફોટી લઇ રહેલ ધફોરણ ૮ ન્રા શશક્ષક શ્ી ભરતભ્રાઈ પયુરફોહહત

https://youtu.be/sPi0Z-b5fTk

૩. પટેલ ક્દરશેકયુમાર બેચરદાસ અને પરમાર સવચેશ અશોકભાઇ
૪. સયુખડીયા પ્રણવકયુમાર, ભયુવા વપયયુશ 
૫. પટેલ ધવલકયુમાર, સોની મૌલીક, શાહ દશથીલ તેમજ શાહ ધ્યુવેન 
૬. સોલંકી અમીતકયુમાર અને ચૌધરી અંબરીશ 

શાળામાં ઘણા શશક્ષકોએ ઇમરાનભાઇ સમક્ષ કમપયયુટરની તાલીમની માંર કરી. ઈમરાનભાઈએ રામમાં રહેતા BCA કોલેજના પ્રોફેસરને 
બોલાવીને ધોરણ ૬ થી ૮ ના વર્ભશશક્ષકને કેવી રીતે મલ્ી મીક્ડયા સાધનનો ઉપયોર કરવો તે શીખવાડયું. શાળામાં ક્ડલજટલ પધિમતથી 
બાળકોનો અભયાસ શરુ કરવામાં આવયો, આ વાતની રામમાં ચચયા થવા માંડી. બાળકોને વવષય વસ્યુમાં સચોટ જ્ાન મળે તે હે્યુથી 
યયુટ્યુબ પરથી અભયાસરિમને અનયુરૂપ એનીમશેન વવડીયો ડાઉનલોડ કરીને બતાવવામાં આવે છે તેમજ LEARNVITA સોફ્ટવેરનો 
ઉપયોર કરવામાં આવે છે. મૂલ્યાંકન માટે પોતે QUIZ મેકરથી બનાવેલ ટેસ્ટ પેપર અથવા બીજા શશક્ષકના બલોર (દા.ત. www.
pgondaliya.com/)પર આપેલ ટેસ્ટ પેપરનો ઉપયોર કરેછે. ધોરણ ૬ થી ૮ દરેક વર્ભખંડમાં જયુદા જયુદા મલ્ી મીક્ડયા સીસ્ટમ હોવાથી 
વર્ભશશક્ષકને જ ેવવષયનયું સાઠહત્ જોઈ્યું હોય તે પોતાની જાતે ઈન્ટરનેટમાં શોધીને વર્ભખંડમાં ભણાવવામાં આવે છે. જ ેવવદ્ાથથી રેરહાજર 
રહેતા હતા તે હાજર રહેતા થયા.

વષ્ભ ૨૦૧૭ દરમમયાન ધોરણ ૬ થી૮ માં કયુલ સખં્યા ૧૭૨ છે જનેે ધોરણ ૬ નો ૧, 
ધોરણ ૭ ના ૨ અને ધોરણ ૮ ના ૨ એમ ૫ વર્ભખંડમાં વહેચવામાં આવયા છે. આ 
વર્ભખંડમાં ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથીએ આપેલ ૪ LED TV ૪ CPU મૂકયા છે. વષ્ભ ૨૦૧૭-
૧૮ ના પ્રથમસરિમાં ધોરણ ૭ અને ૮ માટે જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ અતંર્ભત શાળાને 
૨ ક્ડલજટલ વર્ભખંડ મળેલ છે જનેા થકી વવદ્ાથથી ક્ડલજટલ અભયાસ કરી રહ્ા 
છે. વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ના વષ્ભમાં ક્ડલજટલ શશક્ષણ આપવા માટે ઇમરાનભાઈ અને 
સાથી શશક્ષકમમરિો ભરતભાઈ પયુરોઠહત, નનમષેભાઈ પટેલ, સંજયભાઈ પટેલ 
અને જયશ્ીબેન વડરામાની મદદ વડે ધોરણ ૬ થી ૮ માં ક્ડલજટલ અભયાસ 
અપાઈ રહ્ો છે.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/sPi0Z-b5fTk
http://www.pgondaliya.com/
http://www.pgondaliya.com/
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: રોહહિ વિપુલભાઈ ચંદુભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૭૨૬૨ ૮૪૪૭૨
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: rohitvipul124@gmail.com

લર્નર સે્શન દ્ારા અભયા્સ

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી રાજપારડી કન્ા શાળા
મુ. રાજપારડી, િા. ઝઘડીયા, જી. ભરૂચ - ૩૯૩ ૧૧૫

ભરૂચ જીલલાની રાજપારડી કન્યા શાળામાં ૯૫% થી વધયુ બાળકો પછાત જામતમાંથી આવે છે. તેમના માતાવપતા પણ ઓછયુ ં  ભણેલા 
અથવા તો અભણ છે અને રોજી-રોટી માટે મજૂરીએ જાય છે. આખો ક્દવસ ઘરે કોઈના હોવાથી વવદ્ાથથીઓ રેરહાજર રહેતા 

અને શાળામાં આપેલ ગહૃકાય્ભ, પયુનરાવત્ભન તેમજ સવાધયાયકાય્ભ અધૂરંુ રાખતાં હતા. વવદ્ાથથી શશક્ષકને પ્રશ્ન પૂછતા ડરતા હતા, શશક્ષણ 
શશવાયની પ્રવૃમતમાં ઓછયુ ં  ધયાન આપતા હતા તેમજ કમપયયુટરથી ખચકાતાં હતા. આ સમસયાનો સામનો વષ્ભ ૨૦૧૪માં HTAT તરીકે 
નનયયુકત થયેલ રોઠહત વવપયુલભાઈએ કયયો. તેમણે વવચાયયુું કે ટેકનોલોજીના સહારે બાળકોને અભયાસ કરાવવામાં આવે તો બાળકો સારી 
રીતે અભયાસ કરી શકે. 

સપટેમબર, ૨૦૧૫માં ASIAN PAINTS કંપની દ્ારા “મેલજક બોક્ષ” કાય્ભરિમ અતંર્ભત કંપનીના ઉચ્ અધધકારીઓએ શાળાની મયુલાકાત 
લીધી. આ અધધકારીઓએ વવપયુલભાઈને શાળામાં કોઈ જરૂક્રયાત હોયતો જણાવો એમ કહી મદદ કરવાની બાહેંધરી આપી. વવદ્ાથથી 
ટેકનોલોજી દ્ારા અભયાસ કરે તેવી પોતાની ઈચ્ા અધધકારીઓ સમક્ષ વયકત કરી. અંદાજ ે૬ મઠહના પછી NIIT (National Institute 
of Information Technology) ક્દલ્ીથી સવચે માટે ટીમ આવી અને શાળાનો તેમજ વવદ્ાથથીઓનો સવચે કરીને રઈ. ફેબ્યુઆરી, 
૨૦૧૬માં ૨ “લર્નર સે્ટશન” આવયા. એ સમયે ધોરણ ૧ થી ૮ ની સખં્યા ૨૮૦ હતી જમેાં ધોરણ ૫ થી ૮ માં ૧૬૦ જટેલા વવદ્ાથથી હતા, 
જઓે આ લર્નર સે્ટશનનો ઉપયોર કરતા હતા. આ લર્નર સે્ટશનમાં ધોરણ ૧ થી ૧૨ સયુધીનો અભયાસરિમ, કોયડા, માનલસક કસોટી, 
પ્રશ્નોતરી, નવીન જાણકારી, ઓક્ડયો-વવડીયો વાતયા હતી. ફેબ્યુઆરી, ૨૦૧૬માં એક કેર ટેકર શશશક્ષકાની નનયયુકકત થઇ. ત્ાર બાદ આ ૨ 
લર્નર સે્ટશન બાળકો માટે ખયુલલા રાખવામાં આવયા. બાળકો આ લર્નર સે્ટશનનો ઉપયોર શશક્ષકની કલાસમાં રેરહાજરી હોય ત્ારે, 
ક્રશષેમાં તેમજ ફ્ી તાસમાં કરી શકે તે હે્યુથી શાળાની લોબીમાં મયુકવામાં આવયા છે. આ ૨ લર્નર સે્ટશન પર વવદ્ાથથી જૂથમાં કાય્ભ કરે 
છે. મૂલ્યાંકન માટે NIIT દ્ારા દર ૬ મહીને લેશખત કસોટી લેવામાં આવે છે જમેાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવદ્ાથથી ભાર લે છે. 

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં ધોરણ ૧ થી ૮ માં ૨૬૯ વવદ્ાથથીઓ છે જમેાં લર્નર સે્ટશન ધોરણ ૫ થી ૮ ના ૧૪૩ વવદ્ાથથી વાપરી રહ્ા છે. શાળા જ્ાનકયું જ 
પ્રોજકે્ટમાં પસંદ થતા ૨ ક્ડલજટલ વર્ભખંડ મળયા છે. ASIAN PAINTS કંપની દ્ારા આ પ્રકારના લર્નર સે્ટશન ગયુજરાતની ૧૫ શાળામાં  
કાય્ભરત છે.

સહક્રાર: એશશયન પેંટ્સ 
અનેએનઆઇઆઇટી ડદલ્ી
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ફ્ી ત્રાસ અન ેડરશષે સર્યર્ાં લર્નર સે્શનનફો ઉપયફોર કરી રહેલી વિદ્્રાર્થીનીઓ

https://youtu.be/T17q8zS9DmU

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/T17q8zS9DmU
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સવખર્ચે બાંધયો ર્જજટલ કલા્સ

શશક્ષકનયું ન્રાર્: ચૌધરી સંડદપકુમાર રામજીભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૪૨૬૨ ૩૧૩૭૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: rasmi.sandip@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રીમલેકપુર(ખે) પે સેન્ટર શાળા
મુ. મલેકપુર(ખે), પો. બળાદ, િા. ખેરાલુ, જી.મહેસાણા - ૩૮૪ ૩૨૫

આજના સમય પ્રમાણે બાળકો ટેકનોલોજીથી કદમથી કદમ મમલાવે એ જરૂરી છે પણ મહેસાણા જીલલાની મલેકપયુરા (ખે) પે 
સેન્ટર શાળા ગ્ામય વવસતારમાં આવેલ છે જથેી કરીને બાળકો માટે ક્ડલજટલ કલાસમાં અભયાસ કરવો સવપ્ન સમાન હ્યું. 

શ્ી સંદીપકયુમાર ચૌધરી તારીખ ૦૫/૦૯/૨૦૧૧ના રોજ ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવજ્ાન વવષયના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. આ સમયે ધોરણ 
૬ થી ૮ માં કયુલ સખં્યા આશરે ૨૫૦ જટેલી હતી જ ે૬ જયુદાજયુદા વર્ભમાં બેસતી હતી. વષ્ભ ૨૦૧૧-૧૨ ના પ્રથમ સરિમાં વવજ્ાન ભણાવતા 
સંદીપકયુમારે જોયયું કે વવદ્ાથથી ફકત ચોપડીમાંથી અભયાસ કરે છે પણ તેને કેવી રીતે વધયુ જ્ાન આપવયું જથેી તે સરતાથી અભયાસ કરીને 
યાદ રાખી શકે. આ હે્યુને ધયાનમાં રાખીને વવજ્ાન વવષય કમપયયુટર દ્ારા ભણાવવાનો વવચાર કયયો. સંદીપકયુમારે આ વવચાર અંરે શાળાના 
આચાય્ભ શ્ી વસતંભાઈ પટેલને જાણ કરી. આચાય્ભ શ્ી ને આ વાત રમતા સંદીપકયુમારને જોઈતી છૂટ આપી. 

વષ્ભ ૨૦૧૧-૧૨ ના બીજા સરિની શરૂઆતમાં જ શાળામાં સરકારશ્ી તરફથી મળેલ ૬ કમપયયુટર વાળી લેબમાંથી ૫ કમપયયુટર ધોરણ ૬ થી ૮ 
ના ૬ વર્ભમાંથી ૫ વર્ભમાં રોિવયા અને ૧ કમપયયુટર ઓફીસ કામ માટે રાખયું. સંદીપકયુમાર પોતાની જાતે ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવજ્ાન વવષયના 
અભયાસરિમને અનયુરૂપ PPT, ફોટા, PDF તેમજ યયુટ્યુબ પરથી વવડીયો શોધીને વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરતા થયા. વવદ્ાથથીને આ પધ્ધમત 
વડે અભયાસ કરવામાં રસ પડવા લાગયો તેમજ વવજ્ાનના પ્રયોર કરવામાં પણ જીજ્ાસા જારી. મૂલ્યાંકન માટે સમયાંતરે એકમ કસોટી 
તેમજ મૌશખક પ્રશ્નોતરી સંદીપકયુમાર કરતા હતા. 

વષ્ભ ૨૦૧૨-૧૩ ના પ્રથમસરિના અતંે સંદીપકયુમારે મૂલ્યાંકન દ્ારા અનયુભવયયું કે, વર્ભમાં સતત રેરહાજર રહેતા વવદ્ાથથીની સખં્યા ઓછી 
થઇ છે, અભયાસમાં રસ લતેા થયા છે, ઘરકામ કરતા થયા છે,શૈક્ષણણક બાબતમાં સમજીને યાદ રાખવામાં આશરે ૪૦-૫૦% જટેલો 
ફરક થયો છે. આ પક્રણામની જાણ શાળાના આચાય્ભ તેમજ ધોરણ ૬ થી ૮ ના ભાષા શશક્ષક જશવતંભાઈ, સામાજીક વવજ્ાનના શશક્ષક 
કનયુભાઈ પ્રજાપમત અને વસતંભાઈ પટેલને કરી. આ ૩ શશક્ષકને પણ પોતાના વવષય આ પધ્ધમતથી અભયાસ કરાવવાની ઈચ્ા થઇ. 
સંદીપકયુમારે આ ૩ શશક્ષકને જરૂરી માઠહતી તેમજ જરૂરી ઇ-કને્ટન્ટ પૂરંુ પડયું જથેી ધોરણ ૬ થી ૮ માં ૪ શશક્ષક વડે ક્ડલજટલ અભયાસ 
ચાલયુ થઇ શકે. આ ૪ શશક્ષક પોતાના વવષયનયું ઇ-કને્ટન્ટ, વવડીયો, ઓક્ડયો, ફોટા તેમજ PPT વરેરે એક બીજા સાથે શેર કરતા હતા. વષ્ભ 
૨૦૧૨-૧૩ ના શાળા ગયુણોત્સવનયું પક્રણામમાં B ગ્ેડ મળયો જયારે વષ્ભ ૨૦૧૧-૧૨ માં D ગ્ેડ હતો.    

ઈન્ટરેકટીિ બફો્ડ્ગ  પર અભય્રાસ કર્રાિી રહેલ શશક્ષકશ્ી સદંીપભ્રાઈ.
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ક્ડસેમબર, ૨૦૧૬માં અમદાવાદ ખાતે ટેકનોસેવી શશક્ષકમમરિો માટે મહારાષટ્રના શશક્ષક સંદીપ ગયુંડ WW (જમેને પોતાના ખચચે પોતાની 
શાળામાં ક્ડલજટલ કલાસ બનાવયો છે અને રાષટ્ર ીય પયુરસ્ારથી સન્ાનનત થયા છે) નો વક્ભ શોપ રાખવામાં આવયો. જ ેવક્ભ શોપની અંદર 
ક્ડલજટલ કલાસ માટે શયું સાધન જોઈએ, સાઠહત્ કેવી રીતે શોધવયું, પોતાની જાતે કઈ રીતે બનાવવયું વરેરે બાબત ચચયા કરવામાં આવી. 
આ વક્ભ શોપમાં સંદીપકયુમારે ભાર લીધેલો. આ વક્ભ શોપમાં તેમને બાળકો પ્રત્ેની તેમની ચચતાનયુ નનરાકરણ કરવાનો રસતો મળી રયો.
ક્ડસેમબર, ૨૦૧૬માં વક્ભ શોપ બાદ શાળાએ આવીને સૌથી પહેલા કયા કયા સાધન જરૂરી છે તેનયું લલસ્ટ બનાવયયું. ક્ડલજટલ કલાસ 
માટે જરૂરી સાધનો જવેા કે વ્ાઈટ બોડ્ભ , પ્રોજકે્ટર, સાઉ્ડ સીસ્ટમ, IR કેમેરા, નેટ કનેક્શન માટે ડોન્ગલ વરેરેની યાદી બનાવીને કયુલ 
રકમત આકવામાં આવી. આ માટે જરૂરી લેપટોપ અને મોબાઈલ પોતાનો વાપરવાનયું નક્ી કયયુું જથેી બજટેમાં ફરક નાં પડે. આ રકમ 
રામની આર્થક સ્સ્મત સારી ના હોવાથી મળે તેમ ન હતી, જથેી પોતાના ખચચે રૂવપયા ૬૦,૦૦૦ આપીને ક્ડલજટલ કલાસ માટે જરૂરી 
સાધન વસાવીને વવદ્ાથથીના ઉજજવળ ભવવષય માટે અપ્ભણ કયયુું. શરૂઆતનાં તબક્ામાં ધોરણ ૬, ૭, ૮ ના રણણત અને વવજ્ાન વવષય 
ભણાવવાનયું શરુ કયયુું, જરૂરી એવયું સાઠહત્ વવડીયો, MP3, PPT, PDF, ફોટા, ટેસ્ટ પેપર વરેરે પોતાની જાતે તેમજ બલોરની મદદથી એકરિ 
કરી (દા.ત. www.vishalvigya.blogspot.com, www.pgondaliya.com, aravrathod.blogspot.com). આ સાથે ધોરણ 
૬ થી ૮ ના ૬ શશક્ષક રીતાબેન પટેલ, વસતંભાઈ પટેલ, જશવતંભાઈ વાઘેલા, કીર્તબેન પ્રજાપમત, પરેશાબેન દેસાઈ અને અલ્ાબેન 
રોસાઈને સંદીપકયુમારે પોતાની જાતે વર્ભખંડમાં ICTE નો કેવી રીતે ઉપયોર કરી શકાય તે બાબત તાલીમ આપી સાથે સાથે પોતાનો 
ક્ડલજટલ કલાસ વાપરવા માટે સોમ-મંરળ ધોરણ ૬અ-૭અ-૮અ , બયુધ-ગયુરુ ૬બ-૭બ-૮બ અને શયુરિ-શની જ ેવર્ભને એક્્ર ા જરૂર હોય 
તેના માટે આ ૬ શશક્ષકને છૂટ આપી. ટેકનોલોજી દ્ારા વર્ભખંડમાં અસરકારકતા જાણવા માટે આ ૭ શશક્ષક દ્ારા વ્ડર સેર કવીઝથી 
બનાવેલ યયુનનટ ટેસ્ટ લેવામાં આવતી તેમજ મૌશખક પ્રશ્નોતરી કરવામાં આવતી. વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ ના ગયુણોત્સવમાં ૭ શશક્ષકોની મહેનત 
થકી શૈક્ષણણક A ગ્ેડ મળયો જયારે વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ માં B ગ્ેડ હતો.

IIMA અને GCERT ના સંયયુકત ઉપરિમે આયોલજત મહેસાણા જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૬-૧૭ માં સંદીપકયુમારે પોતાનો 
નવતર પ્રયોર પ્રદર્શત કયયો. તેમજ સાપયુતારા મયુકામે આયોલજત થયેલ રાજ્ય કશાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેરમાં ભાર લીધેલ છે.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં શ્ી મલેકપયુર(ખે) પે સેન્ટર શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ સખં્યા ૩૫૮ છે જમેાં ૧૮૨ કયુમાર અને ૭ શશક્ષક છે. “જ્ાનકયું જ 
પ્રોજકે્ટ” આવવાથી વધારાના ૨ ક્ડલજટલ કલાસરૂમ મળયા છે જનેો ઉપયોર ધોરણ ૭ અ/બ અને ધોરણ ૮ અ/બ કરે છે તેમજ સંદીપ 
કયુમારે વસાવેલ ક્ડલજટલ કલાસ માં ધોરણ ૬ અ/બ વારાફરતી અભયાસ કરે છે. હાલ આ શાળામાં શશક્ષકો PLICKER સોફ્ટવેર વાપરીને 
મૂલ્યાંકન કરતા થયા છે. જમેાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના બાળકો તેનો ઉપયોર જ ેપહેલા ફકત વવજ્ાન માટે કરતા હતા તેની જગયાએ બધા વવષય 
માટે કરતા થયા છે.

ઈન્ટરેકટીિ બફો્ડ્ગ  પર પ્વતૃ્તિ કરી રહેલ વિદ્્રાર્થી

https://youtu.be/7r76CJnXP3g

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://www.vishalvigya.blogspot.com
http://www.pgondaliya.com
http://aravrathod.blogspot.com
https://youtu.be/7r76CJnXP3g
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બલોર બન્ો શશક્ષકનો તમત્ર

શશક્ષકનયું ન્રાર્: ગોંડસલયા પુરણદાસ એ.
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૯૧૩૩ ૭૧૩૮૮
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: pgondaliya1982@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ધરમપુર પ્રાથતમક શાળા
િા. સજ. પોરબંદર - ૩૬૦ ૫૬૦

પોરબંદર જીલલાની શ્ી ધરમપયુર પ્રાથમમક શાળા માં ૫ સપટેમબર, ૨૦૧૧ શશક્ષક ક્દનના ક્દવસે ધોરણ ૬ થી ૮ માં ભાષા શશક્ષક તરીકે 
શ્ી પયુરણભાઈ રોંડલીયા જોડાણા. આ પહેલા વષ્ભ ૨૦૦૯ થી ઓરસ્ટ, ૨૦૧૧ સયુધી જૂનારઢની પટેલ કેળવણી મંડળ બી.એડ 

કોલેજમાં માં લેકચરર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. પયુરણભાઈને ટેકનોલોજી પ્રત્ે નવયું નવયું શીખવાનો અને જાણવાનો શોખ હોવાથી 
તેમણે આ સમયરાળામાં ધોરણ ૮ અને ૯ માં ઉપયોરી ભાષાકીય વવષય ગયુજરાતી, ઠહ્દી અને કમપયયુટરને શૈક્ષણણક ઇ-સાઠહત્, MP3 
વાતયા-કવવતા, વવષયને લરતા સંદભ્ભ વવડીયો યયુટ્યુબના માધયમ દ્ારા ભેરા કયયા. પયુરણભાઈના B.Ed. અને PTC લેકચરર સમયરાળા 
દરમમયાન ICTનો ભરપયુર ઉપયોર કરતા હતા. સંદભ્ભ સાઠહત્ માટે વવવવધ શશક્ષક મમરિો એ બનાવેલ બલોર (દા.ત. www.jitugozaria.
blogspot.in) વાપરતા હતા ત્ારે તેમને વવચાર આવયો કે તેમને ભેગયું કરેલયું સાઠહત્ જો ઓનલાઈન સ્ટોર કરવામાં આવે તો પોતાને 
જરૂર પડે ત્ારે તેનો સરળતાથી ઉપયોર કરી શકાય.

૪-૫ મઠહના સયુધી બલોર બનાવવા બાબત વવવવધ માઠહતી ઈન્ટરનેટ તેમજ યયુટ્યુબના વવડીયો જોઇને પોતાનો બલોર (www.
pgondaliya.blogspot.in) જાન્યુઆરી, ૨૦૧૨માં શરુ કયયો. શરૂઆતના સમયમાં બલોર ને ઓપરેટ કરવામાં મયુશકેલી આવતી હતી 
પણ ધીમી રમતએ શીખવાનયું સતત ચાલયુ રાખયું. પોતાની પાસે રહેલ ધોરણ૬ થી૮ ને લાર્યું સાઠહત્ તેમજ અભયાસરિમને અનયુરૂપ 
વવડીયો, ટેસ્ટ પેપર અને PDF (ક્દવસ વવશષે, મહા પયુરુષ માઠહતી) બલોર પર મયુકવામાં આવયા. ભાષાકીય વવષયમાં પયુરણભાઈની 
પકડ તેમજ ICTE નો બહોળો અનયુભવ છે તે પોરબંદરના CRC કો-ઓડડીનેટર લાખાભાઈ ચયુડવદરાને જયુલાઈ, ૨૦૧૨માં ખ્યાલ પડતા 
DIET પોરબંદરની IT શાખા દ્ારા આયોલજત થતા શશક્ષકોના ICT તાલીમમાં તજજ્ તરીકે બોલાવવામાં આવયા. તેમની તજજ્ તરીકેની 
સફર ચાલયુ થવાની સાથે સાથે શશક્ષક મમરિો સાથે વધયુ સંપક્ભ માં આવયા. વક્ભ શોપમાં ભાર લેધેલા શશક્ષકમમરિો પાસેથી જાણવા મળયયું કે, 
વર્ભખંડમાં કમપયયુટરની મદદથી બાળકોને અભયાસ કરાવવા ઈચ્તા હતા પણ જરૂરી શૈક્ષણણક ઇ-સાઠહત્, MP3 વાતયા-કવવતા, વવષયને 
લરતા સંદભ્ભ વવડીયો ક્ાંથી મળે તેમજ ઈન્ટરનેટ પર કેવી રીતે શોધવી,તેમના વવષે ખ્યાલ નહોતો. તેમજ જો સાઠહત્ મળી જાય તો 
ડાઉનલોડ કરવામાં મયુશકેલી પડે છે. આ અભભપ્રાય મળતા પયુરણભાઈને પોતાની જરૂરીયાત માટે બનાવેલ બલોર સવચે શશક્ષકમમરિો 
સહેલાઈથી વાપરી શકે અને જરૂરી માઠહતી સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકે તે માટે ડીસેમબર, ૨૦૧૩ સયુધીમાં બલોર ઓપરેટ કરતા 
શીખ્યા. વષ્ભ ૨૦૧૪ સયુધીમાં તેમને પોતાના બલોરનયું એડ્રેસ કોઈપણ શશક્ષકને યાદ રહે તે માટે સવખચચે DOMAIN રજીસ્ટર કરી www.
pgondaliya.com કરવામાં આવયયું.

આ બલોર પર સમય ની સાથે સાથે તેમજ શશક્ષકોની જરૂક્રયાત મયુજબ પ્રાથમમક શાળાના ધોરણ૨ થી ૮ સયુધીના ધોરણમાં ઉપયોરી 
સાઠહત્, MP3 કવવતા તેમજ ધોરણ ૬ થી ૮ ના શૈક્ષણણક એકમ આધાક્રત વવડીયો કલેક્શન, MCQ, QUIZ GAME, જ્ાનવધ્ભક જનરલ 
નોલેજ, ભાષાકીય વવષય (ઠહ્દી, સંસૃ્ત, અંગ્ેજી) શીખવા માટેની એપલીકેશન અને શાળા કક્ષાએ ઉજવાતા તહેવારો વવષયક MP3 
રીતનયું કલેક્શન મયુકવામાં આવયયું. ત્ારબાદ તાલીમમાં બલોરના ઉપયોર અંરે શશક્ષકોના હકારાત્મક જવાબ મળયા.

શશક્ષણન્રા જહટલ મયુદ્્રા સરળત્રાર્ી સર્જી શક્રાય ત ેર્્રાટે ડ્ડશિટલ સ્રાધનનફો ઉપયફોર કરી રહેલ શ્ી પયુર્રાણભ્રાઈ

વષ્ભ ૨૦૧૪ માં બલોરની માઠહતી વર્ભખંડમાં કેવી રીતે 
શશક્ષકોને મદદરૂપ થઇ રહી છે કે કેમ?આ બાબત 
ઓનલાઈન ફીડબેક ફોમ્ભ બનાવીને બલોર પર 
અને વ્ોટસેપ પર શેર કરવામાં આવયયું. આ ફોમ્ભમાં 
આજ સયુધીમાં ૫૫૦ બલોર પરથી અને ૫૦થી વધયુ 
વ્ોટસેપના માધયમથી પ્રમતભાવ મળયા. ફીડબેકનયું 
વવશલષેણ કરતા જણાયયું કે બલોર પર ઉપલબધ્ધ 
સાઠહત્ ખયુબ જ રસપૂવ્ભક નનહાળે છે શશક્ષકો ને 
પણ આ સાઠહત્ ખયુબ સરળતાથી મળી રહે છે 
અને વર્ભખંડમાં તેનો ખયુબ ઉપયોર કરે છે. શશક્ષકો 
ટેકનોલોજીનયું જ્ાન પોતાની અનયુકયુળતાએ ઘરે બેિા 

mailto:pgondaliya1982%40gmail.com?subject=
http://www.jitugozaria.blogspot.in
http://www.jitugozaria.blogspot.in
http://www.pgondaliya.blogspot.in
http://www.pgondaliya.blogspot.in
http://www.pgondaliya.com 
http://www.pgondaliya.com 
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પોતાની અનયુકયુળતાએ લઇ શકે અને કમપયયુટર તેમજ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોર કરતા થાય તે માટે પયુરણભાઈએ ૨૪ ફેબ્યુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ 
યયુટ્યુબ પર PURAN GONDALIYA (www.youtube.com/channel/UCcEJPgHOBxr3yZNhSSoVtRg)કરીને ચેનલ ચાલયુ 
કરવામાં આવી. યયુટ્યુબ ચેનલમાં પોતે જાતે બનાવેલ વવડીયો અપલોડ કરવાનયું શરુ કયયુું. આ વવડીયોમાં ધોરણ ૬ થી૮ ના ભાષાને લરતા, 
અરત્ના સોફ્ટવેર, કમપયયુટર-ઈન્ટરનેટનો પક્રચય, બલોર-યયુટ્યુબ વવષે માઠહતી, સરકારી ઓનલાઈન સવલતો, ઓનલાઈન પેમેન્ટ, 
ઓનલાઈન બેસકિંર, ટેકનોલોજીને લરતા તેમજ કમપયયુટરને લરતા વવડીયો મા્ૃભાષા ગયુજરાતીમાં બનાવી મયુકવામાં આવયા છે. જથેી 
શશક્ષકો, વવદ્ાથથીઓ અને ઓછયુ  ભણેલા સામાન્ય લોકો પણ સરળતાથી સમજી શકે અને એમાંથી શીખી શકે.

નવેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં યયુટ્યુબ ચેનલ પર ૩૩૫ જટેલા વવડીયો અપલોડ થયેલા છે. આ ચેનલમાં કયુલ ૨૦,૧૮૫ સબસ્કાઇબર અને 
૧૬,૪૭,૩૦૪ વવડીયો વયયુ, બલોર પર ૪૦,૬૫,૨૬૮ મયુલાકાતીઓ, સોશશયલ મીડીયા જમેકે ફેસબયુક, વ્ોટસેપ, ટ્ીટર, ગયુરલ+, હાઈક દ્ારા 
૪૦,૦૦૦+ શશક્ષકોના ટચમાં છે. જયુલાઈ, ૨૦૧૨ થી નવેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં કયુલ ૨૯ જટેલી ICT ની તાલીમ DIET પોરબંદર કક્ષાએ 
તેમજ બીજા DIET માં કરીને ૨૦૦૦ થી વધયુ શશક્ષક સયુધી પહોચવાનો પ્રયાસ કયયો છે. ICT કક્ષાએ અજોડ કામ કરવા બદલ MHRD 
તરફથી ICT નશેનલ એવોડ્ભ  ૨૦૧૬ માટે ૫ સપટેમબર, ૨૦૧૭ માં ક્દલલી ખાતે મળયો છે.

૩D પ્ફોિકેટર અને ૩D ચશર્ાં દ્્રાર્રા ૩D મયુિી નનહ્રાળી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

બ્રાયસરે દ્્રાર્રા વિષયિસતયુનયુ ંજ્્રાન રે્ળિી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/IltAdUoNudY

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://www.youtube.com/channel/UCcEJPgHOBxr3yZNhSSoVtRg
https://youtu.be/IltAdUoNudY
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બલોરના ્સહારે રણણિ-વવજ્ાનની ્સફર

શશક્ષકનયું ન્રાર્: ગૌસિામરી વિશાલપુરી પ્રિરીણપુરી
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૭૧૪૨ ૩૦૯૩૭
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: vishalgauswami11@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી રાજપુર પ્રાથતમક શાળા
િા. રાજપુર (નિાગામ), જી. પોરબંદર - ૩૬૦ ૫૭૬

પોરબંદર જીલલાના રાજપયુર(નવારામ) ની શ્ી રાજપયુર પ્રાથમમક શાળામાં વવશાલપૂરી રોસવામી ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવજ્ાન અને 
રણણત વવષય શશક્ષક તરીકે તારીખ ૨૩/૮/૨૦૧૩ થી જોડાયા. ધોરણ ૬ થી ૮ માં ૫૫ જટેલી સખં્યા હતી જમેાં ૨૮ કયુમાર અને ૨૭ 

કન્યા હતી. વર્ભખંડમાં મૂલ્યાંકન કરતા વવશાલપૂરીને ખ્યાલ આવયો કે, વવદ્ાથથીને ચોપડીની સાથે સાથે દ્રશય-શ્ાવય સાધન થકી પણ 
ભણવા મળે તો બાળકો સરળતાથી જઠટલ મયુદ્ા સમજી શકે અને યાદ રાખી શકે જથેી વવષયને લાર્યું પાયાનયું જ્ાન મજબયુત થાય. આ 
માટે ઉપયોરી શાળાકીય પ્રેઝને્ટશન, વવડીયો, પ્રશ્નોતરી, કમપયયુટર ફાઈલો વરેરે મટીરીયલની જરૂક્રયાત ઉભી થઈ. પરં્યુ છેલલે પ્રશ્ન 
એક જ હતો આ તમામ સાઠહત્ મળે ક્ાંથી? આ પ્રકારનાં પ્રશ્નોના નનરાકરણ માટે ગયુજરાતના શશક્ષકો દ્ારા ચાલતા વવવવધ બલોર જવેા 
કે www.baldevpuri.com, www.kjparmar.in, www.bhaveshsuthar.in પરથી જરૂરી વવજ્ાન વવષયનયું સાઠહત્ ડાઉનલોડ 
કરીને વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરતા થયા. મૂલ્યાંકન માટે એકમ પૂણ્ભ થયા બાદ વવદ્ાથથીઓની ઓફલાઈન ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. આ ટેસ્ટનો 
ઓવરઓલ પ્રોગ્ેસ જોતા ૮૦% જવેો સયુધારો જોવા મળયો છે. પહેલા વવધયાથથીઓને રણણત અને વવજ્ાન વવષયમાં આવતી વયાખ્યા 
સમજવામાં અને યાદ રાખવામાં મયુશકેલી પડતી હતી પણ તેમને આ જ વયાખ્યા દ્રશય-શ્ાવય સાધન વડે શીખવવામાં આવી છે ત્ારે તે 
સહેલાઈથી શીખી શક્ા છે.

વિજ્્રાન વિષયર્ાં આિત્રા અઘર્રા મયુદ્્રાની સર્જ આપિ્રા બન્રાિેલ રર્ક્ડાં

પોતાને જ ે સાઠહત્ શોધવામાં સમસયાનો સામનો 
કરવો પડ્ો તે જ રીતે ધોરણ ૬ થી ૮ વવજ્ાનના 
શશક્ષક પણ આ જ સમસયા મહદ અશંે અનયુભવતા 
હશે એવયું અનયુમાન કયયુું. વવજ્ાન વવષયનયું સાઠહત્ 
શશક્ષકો સયુધી સરળતાથી પહોચે જથેી અને તેઓ 
વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરી શકે તે માટે બલોર 
બનાવવાનો વવચાર આવયો. બલોર બનાવવા માટે 
યયુટ્યુબ પરથી KYA KAISE નામની ચેનલની મદદ 
વડે ૫ મઠહનામાં બલોર બનાવતા શીખ્યા અને 
પોતાનો બલોર www.vishalvigyan.blogspot.
in જયુન, ૨૦૧૪માં ઓન એર કયયો. આ બલોર સંપૂણ્ભ 
પણે ગયુજરાતી ભાષામાં છે જથેી કરીને કોઈ પણ 
વવદ્ાથથી તેમજ શશક્ષક તેનો સરળતાથી ઉપયોર કરી 
શકે છે અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકે છે. શરૂઆતમાં 
પોતની જાતે બનાવેલ ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-
વવજ્ાન વવષયના પ્રેઝને્ટશન, વવડીયો, પ્રશ્નોતરી, 
કમપયયુટર ફાઈલો વરેરે સાઠહત્ મૂકવાનયું શરુ કયયુું. 
આમ બલોર ફકત વવજ્ાન વવષય સયુધી સીમમત ન 
રહેતા આ બલોર પર ધોરણ ૬ થી ૮ ને ઉપયોરી 
રણણત-કમપયયુટર અને વવજ્ાન વવષયને અનયુરૂપ 

mailto:vishalgauswami11%40gmail.com?subject=
http://www.baldevpuri.com
http://www.kjparmar.in
http://www.bhaveshsuthar.in
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સાઠહત્ બનાવી અપલોડ કરવાનયું ચાલયુ રાખયું. 
બલોર શરુ કયયા બાદ ૪ મઠહના પછી બલોરની 
ઉપયોત્રતા તેમજ શશક્ષકોની જરૂક્રયાત જાણવા 
માટે www.vishalvigyan.123guestbook.
com માં અભભપ્રાય મંરાવવામાં આવયા. શશક્ષકો 
દ્ારા મળેલ અભભપ્રાય થકી વવવવધ સાઠહત્ 
અને PPT બલોરમાં મૂકવામાં આવયયું. બલોરનો 
ઉપયોર કરતા શશક્ષક મમરિોને જરૂરી એવયું સાઠહત્ 
સરળતાથી મળી જ્યું હ્યું અને વર્ભખંડમાં વવદ્ાથથી 
PPT અને PDF તેમજ બીજા સાઠહત્ની મદદ વડે 
રસપૂવ્ભક શીખતા થયા. 

IIMA અને GCERTના સંયયુકત ઉપરિમે આયોલજત 
પોરબંદર જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર 
૨૦૧૫માં વવશાલપયુરીએ પોતાનો નવતર પ્રયોર 
પ્રદર્શત કયયો. રાજય કક્ષાનો રાંધીનરર મયુકામે 
આયોલજત એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫ -૧૬માં 
ભાર લીધો. બંને ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષકમમરિોએ 
આ બલોર વવષે જાણકારી મળેવી અને તેનો ઉપયોર 
કરતા થયા.

વવશાલપૂરી ટેકનોલોજી પ્રત્ે રસ અને કંઇક નવયું 
કરવાની ધરશના લીધે જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭થી 
યયુટ્યુબમાંથી વવડીયો જોઇને એપ બનાવતા શીખ્યા. 
MATHS FORMULA GUJARATI, GYANKUNJ 
& SMART CLASS, GREAT SCIENTIST 
GUJARATI અને ૩D MATHS APP BY VISHAL 
VIGYANજવેી ૪ એપ બનાવી ગયુરલ પલે સ્ટોરમાં 
સવખચચે $ ૨૫ ભરી નવેમબર, ૨૦૧૭ માં અકાઉન્ટ 
ખોલીને અપલોડ કરવામાં આવી. ક્ડસેમબર, 
૨૦૧૭ સયુધીમાં કયુલ ૯૦૦૦ જટેલા ડાઉનલોડ 
અને ૪.૬/૫ રેકિં મળેલ છે. હાલ પોતાનો VISHAL 
VIGYAN બલોર એપલીકેશન દ્ારા ખયુલે તે માટે એપ 
બનાવવાનયું કાય્ભ ચાલી રહયું છે.

મલૂ્ાંકન ર્્રાટે KBC રરે્, ્પલીકર િિે્રા સફોફ્ટિેરનફો ઉપયફોર કરી રહેલ શ્ી વિશ્રાલપૂરી

રર્ત ની સ્રાર્ ેજ્્રાન ર્ળે ત ેર્્રાટે KBC રરે્ રર્ી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/3JkYMZfy9_w

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://www.vishalvigyan.123guestbook.com 
http://www.vishalvigyan.123guestbook.com 
https://youtu.be/3JkYMZfy9_w
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ટેકનોલોજી દ્ારા શશક્ષણ

શશક્ષકનયું ન્રાર્: સુથાર મહુેલકુમાર વિષ્ુભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૭૬૦૦૯ ૮૪૦૯૩
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: mehulsuthar250@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી મેમદપુરા પ્રાથતમક શાળા
િા.જોટાણા, જી. મહેસાણા - ૩૮૨ ૭૧૫

મહેસાણા જીલલાના જોટાણા તાલયુકાની શ્ી મેમદપયુરા પ્રાથમમક શાળા ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ ૪૬૦ સખં્યા છે. આ જ શાળામાં તારીખ 
૩૦/૦૧/૨૦૧૪ના રોજ શ્ી મહેયુલકયુમાર સયુથાર ધોરણ ૬ થી ૮ માં રણણત વવજ્ાનના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. આ સમયે ધોરણ ૬ થી 

૮ ની કયુલ સખં્યા ૧૨૫ હતી. વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા સરિમાં જયારે રણણત-વવજ્ાનનો અભયાસ કરાવી રહ્ા હતા ત્ારે જોયયું કે બાળકો 
ફકત ચોપડીનયું જ્ાન જ લે છે પણ જયારે રણણતમાં ક્ષરેિફળ, ભૌમમમતક આકારોને માપવાનયું કહેવામાં આવે ત્ારે માપી શકતા નથી. જયારે 
વવજ્ાન વવષયમાં પણ શાળામાં પ્રયોરશાળા ન હોવાથી વવદ્ાથથી સાધન ઓળખી શકતા ન હતા તેમજ પ્રયોર કરવા માટે અરુધચ રહેતી 
હતી. વવદ્ાથથી કેવી રીતે શૈક્ષણણક જ્ાનનો ઉપયોર પ્રેક્ટીકલમાં લાવે તે માટે જરૂરી હ્યું જ-ેતે વવષય સરળતાથી શીખવવયું આ વવચાર 
મહેયુલભાઇએ શાળાના આચાય્ભ ચૌધરી ભારતીબેનને જણાવયો. વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા સરિમાં વવજ્ાન વવષયમાં આવતા પાચનતરંિ, 
વિસનતરંિ, મરજની રચના, મીણબતિીના પ્રયોર, પ્રકાશનયું વરિીભવન અને પરાવત્ભન, લેનસના પ્રયોર અને રણણત વવષયમાં ક્ષરેિફળ, 
ઘનફળની આકૃમત, ભૌમમમતક આકારો કેવી રીતે બનાવાય અને કેવી રીતે મપાય વરેરે મોબાઈલ દ્ારા શીખવાડવાનયું નક્ી કયયુું. યયુટ્યુબ 
પરથી SCIENCE TOY, MATHS MAGIC, MATHS FUNનામની ચેનલના વવડીયો શાળા સમયબાદ ડાઉનલોડ કરીને દર શનનવારે 
ધોરણ પ્રમાણે એક કલાક ફાળવી વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરતા થયા, પણ સમસયા એક જ હતી કે આ બધા વવડીયો અંગ્ેજી ભાષામાં હતા 
જથેી વવદ્ાથથીને જોવામાં મજા આવી પણ ભાષાની સમસયાના લીધે સમજવામાં મયુશકેલી પડી.

વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા સરિમાં રણણત-વવજ્ાનના જ ેવવડીયો અંગ્ેજીમાં હતા તે વવડીઓને મહેયુલભાઈએ જયારે વર્ભખંડમાં પ્રયોર કરતા 
હોય ત્ારે મોબાઈલ દ્ારા ગયુજરાતીમાં વવડીયો ઉતારતા અને એ જ વવડીયો જયારે પયુનરાવત્ભન કરવાનયું હોય ત્ારે જ-ેતે ધોરણમાં ૮-૯ 
વવદ્ાથથીના જૂથ પાડીને મોબાઈલમાં બતાવવાનયું શરુ કયયુું. બાળકોને પણ આ પધિમતથી અભયાસ કરવામાં મજા પડી તેમજ સમજવાની 
ટકાવારીમાં વધારો જોવા મળયો. મૂલ્યાંકન માટે એકમ પ્રમાણે ટેસ્ટ લેવાનયું પણ શરુ કયયુું. વષ્ભ૨૦૧૪-૧૫ના બીજા સરિના અતંે એકમ 
કસોટીનયું મૂલ્યાંકન તેમજ વર્ભ અવલોકન કરતા ખબર પડી કે જ ેબાળકોને પહેલા રણણત-વવજ્ાન અઘરા લારતા હતા તે વવષયોમાં 
આ પધ્ધમતથી સમજવામાં ૩૦-૪૦% જટેલો ફરક જાણવા મળયો. વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના વષ્ભ દરમમયાન બલોર ચલાવતા પ્રાથમમક શાળાના 
શશક્ષક શ્ી પયુરણભાઈ રોંડલલયા મહેયુલભાઇના સંપક્ભ માં આવયા. મહેયુલભાઇને તે મમરિો પાસેથી બલોર બનાવવાનો વવચાર મળયો. યયુટ્યુબ 
પરથી બલોર કેવી રીતે બનાવવો તે જાણવા વવક્ડઓ જોવાનયું શરુ કયયુું. મહેયુલભાઇએ પોતાનો બલોર www.mehulsuthar250.
blogspot.in જયુલાઈ, ૨૦૧૪માં શરુ કયયો. બલોર પર પોતાની પાસે રહેલ રણણત-વવજ્ાન વવષયનયું સાઠહત્ મૂકયું. મહેયુલભાઈ જયારે 
ફ્ી હોય ત્ારે ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાનને અનયુરૂપ PPT, એક લાઈન પ્રશ્નો અને PDF બનાવવાનયું અને તેને બલોર પર અપલોડ 
કરવાનયું ચાલયુ રાખયું.

કમ્પ્યુટરર્ાં અભય્રાસક્રર્ન ેઅનયુરૂપ E-સ્રાહહત્ય ન્રાખીન ેશશક્ષણ આપત્રા શ્ી રે્હયુલભ્રાઈ

વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ના વષ્ભમાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં અભયાસ 
કરતા ૧૨૦ વવદ્ાથથીમાંથી આશરે ૫૦ વવદ્ાથથીના 
વાલી પાસે એ્ડ્ર ોઈડ મોબાઈલ હતા અને સોશશયલ 
મીક્ડયા જવેાકે વ્ોટસેપ અને ફેસબયુક વાપરતા 
હતા. મહેયુલભાઈને વવચાર આવયો કે જો શૈક્ષણણક 
સાઠહત્ ની લીંક વ્ોટસેપ અને ફેસબયુક પર શેર 
કરવામાં આવે તો બાળકો ઘરે પણ વવક્ડઓ જોઇને 
શીખે તો વધયુ જ્ાન મળેવી શકે. પણ આ માટે 
વાલીને સમજાવવા જરૂરી હતા. જથેી મહેયુલભાઇએ 
એસ.એમ.સી.સભય તેમજ વાલીઓની શાળામાં 
મીટીંર ભરી. લીંક દ્ારા વવડીયો અથવા સાઠહત્ 
કેવી રીતે ખયુલે તેમજ ટેકનોલોજી વડે કેવી રીતે 
શશક્ષણ મળી શકે તે બાબત ચચયા કરી. ૧૨૦ સખં્યા 

mailto:mehulsuthar250%40gmail.com?subject=
http://www.mehulsuthar250.blogspot.in
http://www.mehulsuthar250.blogspot.in
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માંથી અંદાજ ે૪૦ જટેલા વવદ્ાથથી પોતાના ઘરે મહેયુલભાઇએ આપેલ સાઠહત્ દ્ારા જ્ાન મળેવતા થયા. શાળામાં નેટની સયુવવધા ના 
હોવાથી જરૂરી વવક્ડઓ ઓનલાઈન બતાવી શકતા નહોતા, જથેી વષ્ભ૨૦૧૫-૧૬માં મળેલ સરકારી ગ્ાન્ટમાંથી BSNL કંપનીનયું નેટ 
કનેક્શન આચાય્ભના કમપયયુટરમાં જોડાવયયું અને આ કમપયયુટરનયું LCD TVમાં જોડાણ કયયુું. જયારે પણ મહેયુલભાઇને વર્ભ લતેા ઓનલાઈન 
વવક્ડઓ બતાવવાનો થાય ત્ારે આ કમપયયુટરનો ઉપયોર કરીને LCD TVપર બતાવી શકતાહતા. મૂલ્યાંકન માટે KBC પ્રકારની રેમ અને 
એકમ કસોટી લેવામાં આવતી. આ પધ્ધમત વડે શાળાના ગયુણોત્સવ પક્રણામમાં પણ ફરક જોવા મળયો. વષ્ભ ૨૦૧૪-૧૫ના ગયુણોત્સવમાં 
શૈક્ષણણક D ગ્ેડ હતો જયારે વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ માં C ગ્ેડ મળયો. આ પક્રણામ જોઇને ધોરણ ૬ થી ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષક શ્ી 
વષયાબેન પરમાર અને અંગ્ેજી વવષયના શશક્ષક શૈલશેભાઈ મકવાણા ટેકનોલોજી વડે શશક્ષણ આપવા માટે મહેયુલભાઈ સાથે જોડાયા. 

વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ માં જોટાણા ખાતે અંદાજ ે૨૫૦ ટેકનોસેવી શશક્ષકોની તાલીમ હતી જમેાં મહેયુલભાઈ તજજ્ તરીકે જોડાયા હતા. ત્ાં 
તેઓએ પોતાના બલોર પર આપેલ સાઠહત્નો વર્ભખંડમાં કેવી રીતે ઉપયોર કરવો તેની વવસ્તૃ માઠહતી આપી. એકમ કસોટી માટે 
પ્રશ્નપરિો સાચવવા ના પડે તે માટે પ્રશ્નપરિો QR CODEમાં ફેરવી નાખ્યા. જયારે પણ કસોટી લેવાની થાય ત્ારે મોબાઈલ દ્ારા કોડ સે્ન 
કરીને કસોટી લેવાય છે. વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ ના ગયુણોત્સવમાં શાળાએ Bગ્ેડ મળેવયો છે.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં શ્ી મેમદપયુરા પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ૧ થી ૮ માં ૪૦૧ સખં્યા છે જમેાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં ૧૩૦ સખં્યા છે. ધોરણ ૬ 
થી ૮માં રણણત, વવજ્ાન, સામાલજક વવજ્ાન અને અંગ્ેજી વવષયમાં ટેકનોલોજી વડે શશક્ષણ અપાઈ રહયું છે. મહેયુલભાઈએ હાલ પ્રકરણ 
પ્રમાણે વવડીયોના QR CODE બનાવવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરેલ છે. તેમજ પોતાના બલોરને વાપરતા શશક્ષક મમરિોના અભભપ્રાય જાણવા 
માટે ગયુરલ ફોમ્ભ બનાવી બલોર પર મૂકવામાં આવયયું છે. મેમદપયુરા પ્રાથમમક શાળાની આજયુબાજયુની માંકણજ પ્રા શાળા, સાંથલ પ્રા શાળા, 
જોટાણા કયુમાર શાળા, જોટાણા કન્યા શાળા અને ચાલાસણ પ્રા શાળામાં આ જ “ટેકનોલોજી વડે શશક્ષણ” પ્રયોર હાલ ચાલી રહ્ો છે. 
ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં મહેયુલભાઈના બલોરના મયુલાકાતીઓની સખં્યા ૮,૧૪,૦૦૦ થી વધયુ છે. રોજ ેરોજ સખં્યામાં વધારો થતો જાય છે.

ર્ફોબ્રાઈલર્ાં KBC રેર્ન્રા આધ્રારે 
જયુર્ર્ાં મલૂ્ાંકન પ્વતૃ્તિ કરી રહેલ્રા 
વિદ્્રાર્થીઓ

ર્રજ વિષ ેસચફોટ જાણક્રારી ર્ળી રહે ત ેર્્રાટે કરિ્રાર્ાં આિતફો ડ્ડશિટલ સ્રાધનનફો ઉપયફોર

https://youtu.be/ej-ROsycwHc

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/ej-ROsycwHc
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રામ અને શાળાને જો્િી ક્ડી એટલે ટેકનોલોજી

શશક્ષકનયું ન્રાર્: માલરીિાડ શાંતિલાલ રણછોડભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૯૧૩૧ ૪૮૦૯૨
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: srmalivad1978@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી નિાનદીસર પ્રાથતમક શાળા
િા. ગોધરા, જી.પંચમહાલ– ૩૮૮ ૭૧૦

પંચમહાલ જીલલાના નવા નદીસર પ્રાથમમક શાળા જ ેવવસતારમાં આવેલ છે ત્ાં જયુદા-જયુદા વવસતારોમાંથી સ્ળાંતર કરીને આવેલા 
લોકો રહે છે અને જ્યાં શશક્ષણ મળેવાનરી પહેલી પેઢી શાળામાં હોય ત્ારે વાલીઓની શશક્ષણ પ્રત્ેની ઉદાસીનતા અને તેના કારણે 

બાળકોની શાળામાં અનનયમમત હાજરી શાળા માટે મયુખ્ય પ્રશ્ન બની રયો હતો.

માલીવાડા શાંમતલાલ તારીખ ૭ માચ્ભ, ૨૦૦૭ થી શ્ી નવા નદીસર પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૩ ના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. વર્ભખંડમાં 
હાજરી પૂરતી વખતે શાંમતલાલે નોંધયયું કે, ધો ૩ માં ૨૫ ની કયુલ સખં્યામાંથી ૫-૬ જટેલા વવદ્ાથથીઓ રેરહાજર રહેતા હતા. આ સમસયાની 
ચચયા શાળાના બીજા શશક્ષક મમરિો સાથે ચચયા કરતાં જાણવા મળયયું કે તેમની પણ આ જ સમસયા હતી. શાંમતલાલે રેરહાજર રહેતા 
બાળકોને હાજર કરવા માટે શાળાના શશક્ષકમમરિોમાંથી અિવાક્ડયાના ૬ ક્દવસના ૬ શશક્ષકના વારા પાડ્ા, જ ેબાળક આજ ેરેરહાજર 
રહ્ો હોય તેનયું ધોરણ પ્રમાણેનયું લીસ્ટ શાળા પૂણ્ભ થતા શાંમતલાલ પાસે પહોચી જ્યું. બીજા ક્દવસે જ ેશશક્ષકનો વાલી મયુલાકાતનો વારો 
હોય તે લીસ્ટ લઈને રેરહાજર રહેતા બાળકના વાલી સાથે રૂબરૂ મયુલાકાત કરતા હતા. રેરહાજર રહેતાં વવદ્ાથથીના વાલી સંપક્ભ  માટે 
શાંમતલાલ શશક્ષક તરીકે શાળામાં જોડાયા તે પહેલા રોપાલભાઈ દ્ારા શાળાના બધા વવદ્ાથથી દ્ારા દર ગયુરુવારે મહોલલા પ્રાથનાસભાનયું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું, આ પ્રાથ્ભના સભાએ પણ રેરહાજર વવદ્ાથથીને હાજર કરવા માટે સારંુ એવયું યોરદાન આપયયું. આ પ્રયોર ૧ 
વષ્ભ સયુધી ચાલ્યો જમેાં ધોરણ પ્રમાણે રેરહાજર રહેતા ૫-૬ બાળકો માંથી ૩-૪ વવદ્ાથથીને હાજર કરવામાં સફળતા મળી.

શાંમતલાલે જોયયું કે જયારે શશક્ષક રેરહાજર વવદ્ાથથીના વાલીની મયુલાકાતમાં જતા ત્ારે અંદાજ ે ૪૦-૪૫ મમનીટ બરડતી હતી જનેા 
કારણે જ ે શશક્ષકને જ ેધોરણ ભણાવવાનયું હોય તે અટકી પડ્યું હ્યું. આ સમસયા નનવારવા શાંમતલાલે એસ.એમ.સી. સભયોની મદદ 
લીધી. એસ.એમ.સી. સભયોને મહોલલા પ્રમાણે રેરહાજર રહેતા બાળકોની યાદી શાળાના વવદ્ાથથી સાથે જ-ેતે સભય સયુધી પહોચાડી 
દેવામાં આવતી. એસ.એમ.સી. સભય પોતાની જાતે રેરહાજર રહેતા વવદ્ાથથીના ઘરે જતા અને તેને શાળાએ જવા માટે સમજાવતા હતા. 
પણ એસ.એમ.સી. સભય રામના બીજાના છોકરાને અભત્ાસ માટે સમજાવતા હતા તે કોઈ કારણોસર અમયુક વાલીને રમ્યું ન હ્યું જનેી 
જાણકારી એસ.એમ.સી. સભય દ્ારા શાંમતલાલને મળી. શાંમતલાલ શશક્ષક તરીકે શાળામાં જોડાયા ત્ારથી જ નવા નદીસર રામમાં 
રહેતા હતા. આથી તેમને વવચાર આવયો કે રામ લોકો સાથે જોડાવા માટે રામનો સયયુંકત કાય્ભરિમ જવેોકે ભજનમંડળી, તેમના વયવસાય 

શ્રાળ્રાની વયિસ્્રા કેિી રીતે સયુધ્રારી શક્રાય ત ેર્્રાટે સયુચન આપતયુ ંવિદ્્રાર્થીનયુ ંગ્યુપ
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વિદ્્રાર્થીઓ અન ેશ્રાળ્રા દ્્રાર્રા ર્તી પ્વતૃ્તિ ર્રાર્લફોકફો તેર્જ િ્રાલી સયુધી પહફોચ ેત ેર્્રાટે વ્ફોટસપે પર બન્રાિેલ ગ્યુપ

https://youtu.be/r2dEkqiMWuI

અંરેની ચચયા, સામાલજક પ્રસંર વરેરેમાં હાજરી 
આપવી અને જ ેવવદ્ાથથી રેરહાજર રહેતા હતા તેના 
ઘરે ચા પીવાના બહાને જતા અને તેમના વાલીને રૂબરૂ 
મયુલાકાત કરવામાં આવતી. ૧-૨ વષ્ભમાં તો રામના 
સૌ લોકો શાળાના સ્ટાફને તેમજ શાળાનો સ્ટાફ 
રામના લોકોને જાણતાં થઈ રયા.

શાળા અને રામ લોકોનો સબંધ વધયુ મજબયુત બને 
તે માટે શાળામાં આયોલજત થતા દરેક કાય્ભરિમ 
તેમજ શાળામાં લેવાતાં નબન શૈક્ષણણક નનણ્ભયમાં 
રામ લોકો તેમજ એસ.એમ.સી. સભયોનો સમાવશે 
કરવામાં આવયો. શાળામાં થતી વવવવધ પ્રવૃત્તિ 
રામલોકો સયુધી તેમના મોબાઈલમાં પહોચે તે 
માટે જયુન, ૨૦૧૫ માં વ્ોટસએપ પર “આપ્યું 
નવા નદીસર” કરીને ગ્યુપ બનાવવામાં આવયયું જમેાં 
શાળાના શશક્ષકો, ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથીઓ, રામના વાલી 
અને SMC સભયોને જોડવામાં આવયા. આ ગ્યુપમાં 
શાળામાં રેરહાજર રહેતા બાળકોની યાદી, શાળામાં 
થતી જયુદી-જયુદી પ્રવૃમતના ફોટો, કાવયો, વાતયાની 
MP3, શાળામાં રામ લોકોની સહાયની જરૂર હોય 
તે માટેની વવનતંી, ગહૃકાય્ભ માટેની સૂચના, વેકેશનના 
સમયમાં નવયું નવયું જાણવા જવેયું, આજનયું ગયુલાબ અને 
જન્ક્દવસ શયુભકામના, રામ જાગૃમતના સમાચાર, 
તેમજ બાળકોને ઉપયોરી શૈક્ષણણક વવડીયો તેમજ 
એકમ કસોટીનયું પક્રણામ મૂકવામાં આવે છે. રામના 
લોકો અને ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથી જ ેહાલમાં રામમાં રહેતા 
હોય તે પણ મહોલલામાં રહેતા શાળાના વવદ્ાથથી જ ે
કઈ નવી પ્રવૃમત કરતાં હોય તેનો ફોટો શેર કરે છે. આ 
ગ્યુપમાં ડીસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં ૬૦ જટેલા સભયો 
જોડાયા છે. આ ગ્યુપ દ્ારા શાળામાં જ ે બાળકોની 
વવશષે ખૂબી હતી તે આખયું રામ જાણ્યું થયયું. રામ 
લોકો પણ વ્ોટસએપ દ્ારા મહોલલાના બાળકોએ 
જ ેનનબંધ કે ધચરિો દોય્ભ હોય તેના ફોટો પાડીને ગ્યુપમાં 
મૂકતાં થયા. 

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે
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ર્જજટલ ્સામાજજક વવજ્ાન

શશક્ષકનયું ન્રાર્: પ્રજાપતિ રાજશેકુમાર ગોરધનભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૪૨૭૯ ૭૦૨૧૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: rajeshgp095@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ભાક્ષરી ૧ પ્રાથતમક શાળા
મુ. મોટાઆગરીયા, િા. રાજુલા, જી. અમરેલરી - ૩૬૫ ૫૬૦

તારીખ ૨૪/૮/૨૦૧૩ના રોજ અમરેલી જીલલાના રાજયુલા તાલયુકાની શ્ી ભાક્ષી ૧ પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના સામાલજક 
વવજ્ાનના શશક્ષક તરીકે રાજશેકયુમાર જોડાયા. ધોરણ૬ થી ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનના વર્ભખંડમાં પ્રશ્નોતિરી કરતા જાણવા મળયયું 

કે બાળકોને સામાલજક વવજ્ાનમાં યાદ રાખવામાં મયુશકેલી પડતી હતી, પણ જો કોઈ પણ લોકરીત, બોલીવયુડ સોંર અથવા દ્રશય શ્ાવય 
તેમજ સંરીત સાથે શીખેલ વસ્યુ ઝડપથી યાદ રાખે છે. આ વવચાર શશક્ષણ સાથે કેવી જોડી શકાય તે ક્દશામાં વવચારવાનયું શરુ કયયુું. 
શરૂઆતના સમયમાં અભયાસરિમને અનયુરૂપ ધોરણ ૬ થી ૮ માટે PPTબનાવી તેમાં ધચરિો, વવક્ડયો અને ઓક્ડયો નાખીને બાળકોને 
અભયાસ કરાવવામાં આવયો. આ પ્રયોરનયું મૂલ્યાંકન કરવા માટે બાળકો ખયુશીથી ટેસ્ટ આપે તે માટે રાજશેભાઈએ બાળકોને પોતાની 
નોટબયુકમાં શ્યુત લખેન દ્ારા પ્રશ્નો લખાવયા અને બાળકોને જવાબ લખવા આપયા. ટેસ્ટ વાળી પધિમત ૬ મઠહના ચાલયુ રાખી, આ ૬ 
મઠહનામાં ધોરણ૬ થી ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનના ૧૭૦૦ જટેલા પ્રશ્નોની હાડ્ભ કોપી તૈયાર થઇ આ પ્રશ્નોની હાડ્ભ કોપીની ખાલસયત એ હતી 
કે આ જવાબો રમે તે એકમના એક વાક્ના જવાબ, બે-રિણ વાક્ના જવાબ, ખાલીજગયા, મયુદ્ાસર જવાબમાં ઉપયોરી થ્યું હ્યું. ટેસ્ટ નયું 
પક્રણામ તેમજ મૌશખક પ્રશ્નોતરી પરથી આશરે ૪૦% જટેલો ફરક બાળકોમાં જોવા મળયો. રાજશેકયુમાર પ્રશ્નોની હાડ્ભ કોપી તાલયુકા તેમજ 
જીલલા લેવલે યોજાતી શશક્ષકોની તાલીમમાં લઇ જતા. ત્ાં સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષકો આ હાડ્ભ કોપીમાંથી પોતાના ફોનમાં ફોટો પાડીને 
પોતાના વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરતા હતા. સમય જતા સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષકો દ્ારા હાડ્ભ કોપીની જગયાએ સોફ્ટકોપી મળે તેવી આશા 
રાખી. તાલીમ બાદ અંદાજ ે૬ મઠહના સયુધી રોજના ૧ કલાક પોતાની જાતે આ હાડ્ભ કોપીમાંથી કમપયયુટરમાં ટાઇપ કરીને ૧૭૦૦ પ્રશ્નોની 
સોફ્ટકોપી તૈયાર કરી. જરૂક્રયાત મયુજબ શશક્ષક મમરિોને પેનડ્ર ાઈવ દ્ારા આ સાઠહત્ આપવામાં આવયયું. મૂલ્યાંકન માટે આ સોફ્ટકોપીના 
પ્રશ્નો ઓનલાઈન કકવઝમેકર કે સોફ્ટવેરની મદદથી કવીઝ બનાવીને વર્ભખંડમાં પ્રોજકેટર અથવા કમપયયુટર પર બાળકોની મૂલ્યાંકન 
ટેસ્ટ માટે વાપરી શકાય છે. 

માચ્ભ, ૨૦૧૪ પછી જ ેપણ તાલીમમાં જવાનયું હોય ત્ાં શશક્ષકો રાજશેભાઈ પાસે રહેલ સામલજક વવજ્ાનનયું સાઠહત્ જમેકે PPT, ઇ-સાઠહત્, 
પ્રશ્નોની સોફ્ટકોપી વરેરે પેનડ્ર ાઈવમાં સાથે લઇ જઈને શેર કરતા હતા. સમય જતાં બીજા જીલલાના શશક્ષકોને પણ આ સાઠહત્ની જરૂર 
છે તેવયું રાજશેકયુમારને જાણવા મળયયું. આ પક્રસ્સ્મતને પહોચી વળવા ઈન્ટરનેટના માધયમ દ્ારા પ્રાથમમક શશક્ષક દ્ારા ચાલતા બલોર 

પ્જાપતત ર્રાિશેકયુર્્રારે પફોત્રાની શ્રાળ્રાને ડ્ડશિટલ શશક્ષણર્ી ફ્રાયદફો ર્યફો છે ત ેબીજી શ્રાળ્રા સયુધી પહફોચ્રા્ડિ્રા બન્રાિેલ બલફોર- DIGITAL SOCIAL SCIENCE
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(ચંદન રાિોડના http://vigyan-vishwa.blogspot.in/)ની મયુલાકાત લીધી. ત્ારબાદ યયુટ્યુબ પર પોતાની જાતે બલોર કેવી રીતે 
બનાવવો તેમજ તેનો કઈ રીતે ઉપયોર થાય તે માઠહતી મળેવી. રાજશેભાઈએ મે, ૨૦૧૫માં પોતાનો Social Science Material 
(http://socialsciencematerail.blogspot.com/) નામનો બલોર ચાલયુ કરી સામાલજક વવજ્ાનની પોસ્ટ મૂકવાની શરૂઆત કરી. 
આ બલોરમાં પોતાની પાસે રહેલ સામાલજક વવજ્ાનને આવરી લે્ યું સાઠહત્ અપલોડ કરવામાં આવયયું. તદયુપરાંત બલોર પર સામાલજક 
વવજ્ાનના પાઠ્યપયુસતક અને શશક્ષક આવૃત્તિને અનયુરૂપ ફોટા,વવડીયો, કને્ટન્ટ, મોડયુલ, એકમ કસોટી, શશક્ષક એડીશન, ઇનોવશેન, બયુક, 
ટીએલએમ તેમજ એક્ટીવીટી લલસ્ટ મયુકવામાં આવયયું. ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪માં સામાલજક વવજ્ાન વવક્ડઓ દ્ારા શીખવવા માટે SOCIAL 
SCIENCE MATERIAL (https://www.youtube.com/channel/UCCyhILD2NDTohP6R4bfSIOg )
નામની યયુટ્યુબ પર ચેનલ શરૂ કરી. 

સામાલજક વવજ્ાનમાં રસ લતેા વવદ્ાથથીઓ અને શશક્ષકોને જરૂરી માઠહતી મળે તે ઉદેશથી બનાવેલ યયુટ્યુબ ચેનલ. રાજશેકયુમાર વવવવધ 
બલોર જવેા કે ચંદન રાિોડ, પી.જી.રોંડલીયા, એ.કે.પરમાર પરથી સાઠહત્ દ્ારા ડાઉનલોડ કરી વાક્ શયુનધિ તેમજ સાઠહત્ની 
સકારાત્મકતા ચકાસયા બાદ જ ેશશક્ષકનો બલોર હોય તેમની મંજૂરી લઈને આ સાઠહત્ પોતાના બલોર પર અપલોડ કરે છે. તેમ છતાં 
કોઈ ક્ષમત રહી જાય તો કોઈ પણ શશક્ષક મમરિ તે ક્ષમત પર ધયાન દોરે છે અને રાજશેભાઈ એ ક્ષમત દયુર કરે છે. વ્ોટસેપ દ્ારા કોઈ પણ 
શશક્ષક પોતાની જરૂક્રયાત જણાવે જમેકે NAS પરીક્ષાના મોડલ પેપર, ગયુણોત્સવ અતંર્ભત સાઠહત્, સરિાંત પરીક્ષાના પેપર, એકમ પ્રમાણે 
કઈ પ્રવૃત્તિ, વાર્ષક-માલસક આયોજન, SCE મૂલ્યાંકનાં હે્યુ અને પધ્ધમત વરેરે જવેી માઠહતી રાજશેભાઈ શશક્ષકોને પૂરી પાડે છે. 

સમયાંતરે ગયુરલફોમ્ભ દ્ારા શશક્ષકો પાસે બલોર બાબત અભભપ્રાય પણ લે છે, જમેાં સૌ પ્રથમ તારીખ ૧ મે, ૨૦૧૭ના રોજ મંરાવવામાં 
આવેલ અભભપ્રાય પરથી ખ્યાલ આવયો કે, આ બલોર સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષકો માટે સંદભ્ભ સાઠહત્ તરીકે ઉપયોરી થઇ રહ્ો છે. 
શશક્ષકોને સામાલજક વવજ્ાન વવષયનયું સાઠહત્ સરળતાથી આ બલોર પરથી પ્રાપત થઇ રહયું છે. તેમજ બાળકોમાં શશક્ષણની અસરકારકતા 
બાબતે પણ સારો એવો સયુધારો જોવા મળયો છે.

રાજશેકયુમાર સમગ્ ગયુજરાતના શશક્ષકો, અંદાજ ે૫૦,૦૦૦ શશક્ષકો સયુધી વવવવધ સોશશયલ માધયમ દ્ારા આ સામાલજક વવજ્ાનનયું સાઠહત્ 
વર્ભખંડ સયુધી પહોચાડવા પ્રયત્નશીલ છે. આ સાઠહત્ સમયાંતરે ફેસબયુક, ટ્ીટર, ગયુરલ+, વ્ોટસેપ, ટેલીગ્ામ, હાઈક, જીમેલ પર શેર 
કરવામાં આવે છે. બલોર પર ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં કયુલ ૬૮૦ પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે જનેે ૧,૬૫,૨૫૦ જટેલા મયુલાકાતીઓએ વવઝીટ 
કરી છે. યયુટ્યુબ ચેનલ પર ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં કયુલ ૮૭ વવક્ડઓ, ૩૯૫ સબસ્કાઇબર અને ૪૩,૩૭૮ વયયુઅર છે. છેલલા ૩ વષ્ભથી શ્ી 
ભાક્ષી ૧ પ્રાથમમક શાળાના બીજા શશક્ષકમમરિો પણ રાજશેકયુમારના માર્ભદશ્ભન હેિળ પોતાના વવષયને ક્ડલજટલ પધિમત દ્ારા ભણાવવા 
તરફ વળયા છે. ધોરણ ૬ થી ૮ ના વવદ્ાથથીઓને રાજશેભાઈએ પોતાના બલોર વવષે માઠહતી આપતાં ૫-૬ વવદ્ાથથીઓ પોતાના માતા-
વપતાના મોબાઈલ પર વવવવધ માઠહતી ડાઉનલોડ કરીને વાપરતા થયા છે.

સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષકમમરિો તેમજ સામાલજક વવજ્ાન મટીરીયલ બલોરનો ઉપયોર કરતા શશક્ષકમમરિો માટે રાજશેકયુમારનો એજ 
સંદેશ પાિવવા માંરે છે કે સામાલજકવવજ્ાન વવષય શીખવવા બને તેટલો ક્ડલજટલ સાઠહત્નો ઉપયોર કરવામાં આવે જથેી બાળકોને 
આ વવષય રસપ્રદ લારે સાથે સાથે સરળતાથી લાંબા સમય સયુધી યાદ રાખવામાં મદદ મળે છે.

સ્રાર્્રાશિક વિજ્્રાનર્ાં રસ લતે્રા વિદ્્રાર્થીઓ અન ેશશક્ષકફોન ેજરૂરી ર્્રાહહતી ર્ળે ત ેઉદેશર્ી બન્રાિલે  
્યુટ્યુબ ચનેલ -SOCIAL SCIENCE MATERIAL

https://youtu.be/DEjUg4Pb2es

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://vigyan-vishwa.blogspot.in/
http://socialsciencematerail.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCCyhILD2NDTohP6R4bfSIOg
https://youtu.be/DEjUg4Pb2es
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મોબાઈલ એપલીકેશન દ્ારા શશક્ષણ

શશક્ષકનયું ન્રાર્: મોિરીિરસ કૌશશક જીિેન્દ્ર
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૮૨૫૪ ૨૩૬૧૧
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: motivaraskj@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ભેટકડી પ્રાથતમક શાળા
મુ.ભેટકડી િાયા.બગિદર, િા.જી.પોરબંદર - ૩૬૦ ૫૯૦

શ્ી કૌશશકભાઈ મોતીવરસની પોરબંદર જીલલાની શ્ી ભેટકડી પ્રાવથમક શાળામાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત-વવજ્ાન વવષય શશક્ષક 
તરીકે તારીખ ૧૦/૦૫/૨૦૧૦ એ નનયયુકકત થયા. શાળામાં ધોરણ૧ થી ૮ માં કયુલ ૮૦ સખં્યા હતી જમેાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં કયુલ 

સખં્યા ૪૦ હતી જમેાં ૨૧ કયુમાર અને ૧૯ કન્યા હતી. વષ્ભ ૨૦૧૦-૧૧માં ૧ થી ૮ માટે ૫ શશક્ષકોની જરૂક્રયાત હતી જયારે આ શાળામાં મારિ 
૪ શશક્ષક હતા. એક શશક્ષકની ખોટ પૂરી કરવા માટે કૌશીકભાઈને રણણત-વવજ્ાનની સાથે સાથે સામાલજક વવજ્ાન વવષય ભણાવવાની 
ફરજ પડી. જયુન, ૨૦૧૧માં સરિ શરુ થતાના ૨-૩ મઠહનાના સમયમાં સામાલજક વવજ્ાનનો અભયાસ કરાવતા જોયયું કે, વર્ભખંડમાં જ ેઅભયાસ 
કરાવવામાં આવે છે તે ઉપરાંત ધોરણ ૮ ના ૨૦ વવદ્ાથથીઓ માંથી ૧૫-૧૬ બાળકો પોતાની જાતે ચોપડી કે બયુકમાંથી પયુનરાવત્ભન કરતા 
નથી, જથેી તેમના એકમ કસોટીમાં માર્્ભ ઓછા આવે છે. આ સમસયા વવષે શયું કરી શકાય તે બાબત શાળાના આચાય્ભ શ્ી ભાસ્રભાઈ 
જોશીને જાણ કરી. 

વષ્ભ ૨૦૧૦-૧૧માં ટચ-સ્કીન મોબાઈલની શરૂઆત હતી જ ેબાળકના વાલી પાસે મોબાઈલ હોય તે આ મોબાઈલમાં રેમ રમતા હતા. 
વર્ભખંડમાં બાળકો જયારે આ રેમની વાત કરતા હતા ત્ારે કૌશશકભાઈને રેમ પરથી સામાલજક વવજ્ાન વવષયના પયુનરાવત્ભનને અનયુલક્ષીને 
એક એપલીકેશન બનાવવાનો વવચાર આવયો. 

શાળા સમય બાદ જયારે પણ સમય મળે ત્ારે ઈન્ટરનેટ તેમજ યયુટ્યુબ પર પયુનરાવત્ભન સરળ અને કંટાળા રઠહત બનાવવાના રસતા 
શોધવાનયું શરુ કયયુું. યયુટ્યુબ પર THE NEW BOSTON નામની ચેનલની મદદથી એપલીકેશન બનાવવાના ૨૦૦ જટેલા વવડીયો ડાઉનલોડ 
કરીને એક વષ્ભ સયુધી જયારે પણ ફ્ી સમય મળે ત્ારે જોઇને એપલીકેશન બનાવતા શીખ્યા. વવડીયો જોવાનયું શરુ કયયુું ત્ારથી ૧ વષ્ભ બાદ 
પોતાની એપલીકેશન નનમયાણનયું કામ શરુ કયયુું, પોતાની મહેનત અને બાળકોને કંઇક આપવાની ચાહતના લીધે તારીખ ૦૧/૦૬/૨૦૧૩ ના 
રોજ એપ SOCIAL SCIENCE 8 GUJARATI FREE તૈયાર થઇ રઈ, જમેાં ધોરણ ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનના અંદાજ ે૨૫૦-૩૦૦ જટેલા 
એકમ પ્રમાણેના પ્રશ્નો આપેલ હતા જ ેવવદ્ાથથીને ઝડપથી અને રમમતથી પયુનરાવત્ભન કરાવવામાં મદદરૂપ થાય એમ હતા. આ એપ માં 
MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો હતા. જમેાં એક પ્રશ્ન આવે અને તેની સાથે તેના ચાર જવાબ આવે. આ જવાબમાંથી કોઈ એક બટન પરનો જવાબ 
દબાવવાથી તે જવાબ સાચો હોય તો બટન લીલા રંરનયુ બની જાય અને તાળીઓનો રળરળાટ થાય. જો જવાબ ખોટો હોય તો બટનનો 
રંર લાલ થાય અને સાચા જવાબ વાળયું બટન લીલયું થાય જથેી બાળકને સાચા જવાબની ખબર પડે. આ એપને કૌશશકભાઈએ પોતાની 
નજીકના ૪-૫ શશક્ષકમમરિોને ટેસ્ટીંર માટે આપી. ધોરણ ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનના વવદ્ાથથી અને શશક્ષકો આ એપ ડાઉનલોડ કરીને 
બને તેટલો વધયુ ઉપયોર કરે તે માટે ગયુરલ પલે સ્ટોર પર સવ ખચચે $ ૨૫ (ડોલર ૨૫) ચૂકવીને તારીખ ૦૧/૦૮/૨૦૧૨માં પોતાની એપનયું 
નામાંકન કરાવયયું. 

િર્ગખ્ંડર્ાં એપ ઇન્સ્ફોલશેન અને તનેી ઉપયફોરની સર્જ.

વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪માં ધોરણ ૮ માં અભયાસ કરતા ૪૦ 
વવદ્ાથથીઓ હતા જમેાં ૨૧ કયુમાર અને ૧૯ કન્યા 
હતા. સામાલજક વવજ્ાનની એપલીકેશનનો ઉપયોર 
વર્ભખંડના બાળકો કરે તે માટે તેમના વાલીના ફોનમાં 
આ એપલીકેશન નાખવાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ 
ચરણમાં ધોરણ ૮ માં અભયાસ કરતા ૨૦ માંથી ૧૬ 
જટેલાના વાલી પાસે મોબાઈલ હતો. કૌશશકભાઈએ 
તેમના મોબાઈલમાં આ એપ નાખી આપી. સમય 
જતા વાલી સાથે સંપક્ભ  કરીને પૂછવામાં આવ્યું કે 
તેમનો બાળક આ એપનો ઉપયોર કરી રહ્ો છે 
કે કેમ. જ ે વવદ્ાથથીના માતા-વપતા પાસે મોબાઈલ 
નહોતો તે વવદ્ાથથી પયુનરાવત્ભન એપ દ્ારા કરે તે માટે 
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ફ્ી તાસ હોય ત્ારે તેમને કૌશશકભાઈ વારાફરતી પોતાનો મોબાઈલ આપતા હતા. મૂલ્યાંકન માટે એકમ કસોટી લેવામાં આવતી હતી 
જમેાં સામાલજક વવજ્ાન વવષયનયું એપ દ્ારા કરેલ પયુનરાવત્ભન અને એપ વરર કરેલ પયુનરાવત્ભનમાં અંદાજ ે૪૫-૫૦% જવેો ફરક પડ્ો. 
કૌશશકભાઈએ નનમયાણ કરેલ પ્રથમ સામલજક વવજ્ાનની એપ પયુરવાર સાનબત થતાં (૧) GYAN – GUJARAT GK MCQ GUJARATI, 
(૨) SOCIAL SCIENCE 10TH GUJARATI, અને (૩) SCIENCE & TECHNOLOGY 10TH GUJARATI બનાવી ગયુરલ પલે સ્ટોરમાં 
મૂકવામાં આવી.

૨૫૦-૩૦૦ જટેલા ધોરણ ૮ ના સામાલજક વવજ્ાનના પ્રશ્નોથી કરેલ શરૂઆતમાં, સમય જતા કૌશશકભાઈ દ્ારા પાઠ્યપયુસતકમાંથી પ્રશ્નો 
કાઢીને એપમાં અપલોડ કરવામાં આવયા. ઓરસ્ટ, ૨૦૧૫ સયુધીમાં અંદાજ ે૧૨૦૦ જટેલા પ્રશ્નો એપમાં અપલોડ કરવામાં આવયા. IIMA 
અને GCERT આયોલજત પોરબંદર જીલલાના ઇનોવશેન ફેર૨૦૧૫માં કૌશીકભાઈને આ એપનયું પ્રદશ્ભન રોિવવાની તક મળી. ફેરના 
મયુલાકાતી શશક્ષકોમાંથી અંદાજ ે૭૦-૮૦ શશક્ષકમમરિો આ એપ પેનડ્ર ાઈવમાં લઇ રયા અને શાળામાં તેનો ઉપયોર કરતા થયા. જીલલા 
તેમજ તાલયુકા કક્ષાએ આયોલજત થતી મીટીંર તેમજ શશક્ષક મયુલાકાતમાં આ એપની વાત થતી અને તેમને લીંક શેર કરવામાં આવતી 
હતી. ઇનોવશેન ફેર બાદ અંદાજ ે૩૦ શશક્ષકોએ કૌશશકભાઈને ઇ-મેઈલ કરીને એપની માંરણી કરી.  

તારીખ ૧૩/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ HTAT આચાય્ભ તરીકે પોરબંદર જીલલાની દેરામ પરાર કે્દ્ર શાળામાં બદલી થઈ. આ શાળાના 
સામાલજક વવજ્ાનના શશક્ષક શ્ી અજીતભાઈ ચાવડાને કૌશશકભાઈએ બનાવેલ એપ વવષે ચચયા કરીને વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરવા જણાવયયું. 
અજીતભાઈએ આ એપને વવદ્ાથથીના માતાવપતાના ફોનમાં નાખી આપી. ૭-૮ મઠહના જતા કૌશીકભાઈને પરારકે્દ્ર શાળાની જવાબદારી 
તેમજ તાલયુકા લેવલે તાલયુકા પ્રાથમમક શશક્ષણાધધકારી કચેરી – પોરબંદરમાં તાલયુકાના કયુલ ૧,૦૩૦ શશક્ષકોના પરાર બીલ બનાવવાની 
જવાબદારી કામથી જવાનયું હોવાથી એપ અપડેટીંરનયું કામ અટકી પડયું. કૌશશકભાઈ દ્ારા નનમયાણ કરેલ ૪ એપ હાલ પણ ગયુરલ પલે 
સ્ટોર પર કાય્ભરત છે.

વિદ્્રાર્થીઓ દ્્રાર્રા એપનફો  
સમયુહર્ાં ઉપયફોર

https://youtu.be/y4CK12zy70k

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮, દેરામ પરાર કે્દ્ર શાળામાં અભયાસ કરતા ધોરણ ૮ ના કયુલ 
૪૦ સખં્યામાંથી ૨૨ કયુમાર અને ૧૮ કન્યા છે, જમેાંથી ૩૫ વવદ્ાથથીના વાલીનાં 
મોબાઈલમાં આ એપલીકેશન છે.

શાળામાં નાની મોટી સમસયા જવેી કે સંસાધનોની ઉણપ, શશક્ષકોની અછત, 
સરકારી કામકાજો વરેરે રહેવાના જ પણ કૌશશકભાઈ મોતીવરસના મતે, જો 
શશક્ષકને પોતાના મનથી સમસયાનો ઉકેલ લાવી વવદ્ાથથીઓ પ્રત્ેની ફરજ અદા 
કરવી હોય તો થોડી મહેનત કરી અને પ્રણાલીથી અલર કંઈક વવચારવાથી દરેક 
સમસયાનો ઉકેલ મળી શકે છે. હાલના ક્ડલજટલ યયુરમાં મોટાભારની સમસયાનો 
ઉકેલ ટેકનોલોજીની મદદથી મળેવી શકાય છે.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે
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શૈક્ષણણક બલોરનયું નનમમાણ

શશક્ષકનયું ન્રાર્: ચૌહાણ ભરિકુમાર લાલજીભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૦૩૩૮ ૬૬૩૩૬
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: okanha18@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ગુંજાર પ્રાથતમક શાળા
િા.ધંધુકા, સજ.અમદાિાદ - ૩૮૨ ૪૬૦

બાળકો દ્રશય અને શ્ાવય સાધન દ્ારા મળેવેલ જ્ાન ઝડપથી સમજી શકે છે અને લાંબા સમય સયુધી યાદ રાખી શકે છે, પણ 
બાળકોને અભયાસ કરાવવા માટે જોઈ્યું દ્રશય અને શ્ાવય સાઠહત્ ક્ાંથી મળેવવયું એ પ્રશ્ન હતો. જરૂરી સાઠહત્ ઈન્ટરનેટમાં 

ઉપલબ્ધ વવવવધ બલોર તેમજ સાઈટ દ્ારા શોધવામાં મયુશકેલી પડતી હતી અથવા મળી તો જાય પણ ડાઉનલોડ થ્યું ન હ્યું. આ 
પક્રસ્સ્મત અમદાવાદ જીલલાના ગયુંજાર પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષક ચૌહાણ ભરતકયુમારની હતી. એમને લાગયયું કે આ સ્સ્મત બીજા 
શશક્ષકોની પણ હશે. આ સમસયાના હલરૂપે પોતે જયારે B.Ed. કોલેજમાં લેકચરર તરીકે હતા ત્ારે Intel કંપની દ્ારા આયોલજત “ICT 
WORKSHOP”માં ICT નો ઉપયોર કઈ રીતે કરવો તેમજ બલોર કેવી રીતે બનાવવો વરેરે માઠહતી આપવામાં આવી. પોતાના અનયુભવને 
આધારે વષ્ભ ૨૦૦૭ માં www.omarmik.blogspot.in નામના બલોરની શરૂઆત કરી. બલોર બનાવવા પાછળનો એકમારિ ઉદે્શ 
શશક્ષક અને વવદ્ાથથીને સરળતાથી તમામ શૈક્ષણણક માઠહતી (૧ થી ૮ ના વવષય ગયુજરાતી, ઠહ્દી, સંસૃ્ત, રણણત, વવજ્ાન, અંગ્ેજી, 
સામાલજક વવજ્ાન) એક જ જગયા પર ઉપલબ્ધ થાય તે છે.

બલોર માટે સાઠહત્ કઈ રીતે નનમયાણ કરવયું તે મનોમંથનમાં હતા ત્ારે તેમના ધયાનમાં આવયયું કે પયુસતકની અંદર આપેલ દરેક પાિની 
પ્રવૃમતઓને ગૂરલમાં સચ્ભ કરતા ઘણા બધા પક્રણામો મળતા હોય છે. તેમાંથી વવશલષેણ કરીને આ પ્રવૃત્તિ પોતાના બલોર પર મૂકે છે. 
દ્રશય-શ્ાવય, વવડીયો, રેમ, યયુનનટ ફલશે ટેસ્ટ, સલાઈડ શો, PDF ફાઈલ, MP3 ફાઈલ, પ્રશ્નબેંક(૧૧,૦૦૦ પ્રશ્નો) વરેરે સરળતાથી કોઈ 
પણ વવદ્ાથથી કે શશક્ષકને મળી રહે અને ડાઉનલોડ કરી શકે તેવી વયવસ્ા કરી. સમયાંતરે ભરતકયુમાર આ બલોર પર માઠહતીમાં ફેરફાર 
પણ કરે છે.

પફોત્રાનયુ ંE-સ્રાહહત્ય િધયુ શશક્ષક સયુધી પહફોચ ેત ેર્્રાટે બન્રાિેલ બલફોર omarmik.blogspot.in

mailto:okanha18%40gmail.com?subject=
http://www.omarmik.blogspot.in
http://omarmik.blogspot.in
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IIMA અને GCERTના સંયયુકત ઉપરિમે આયોલજત અમદાવાદ જીલલાના એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬માં ભરતકયુમારે પોતાનો 
નવતર પ્રયોર પ્રદર્શત કયયો. તેમજ રાજય કક્ષાનો રાંધીનરર મયુકામે આયોલજત એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬ માં ભાર લીધો. 
બંને ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષકમમરિોએ આ બલોર વવષે જાણકારી મળેવી અને તેનો ઉપયોર કરતા થયા. બલોરના વવઝીટર મમરિો બલોરના 
સાઠહત્ને લરતા પ્રશ્ન હોય તો ભરતકયુમારને ફોન દ્ારા પૂછપરછ કરીને નનરાકરણ લાવતા થયા. 

તાલયુકા તેમજ જીલલા લેવલે શશક્ષકોની મીટીંર અને શાળાના વવદ્ાથથી પાસેથી જાણકારી મળી કે, જરૂરી માઠહતી બલોર પરથી એક કકલક 
દ્ારા ખયુલે છે અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકીએ છીએ. ભરતકયુમાર સમયાંતરે બલોરની માઠહતીમાં સયુધારા વધારા તેમજ નવી માઠહતી 
અપલોડ કરતા રહે છે. 

ધોરણ ૧ થી ૪ ના વવદ્ાથથીને પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં માટે જરૂરી “વક્ભ શીટ” માટે શશક્ષક મમરિો કોઈ પણ બલોરનો ઉપયોર કરે છે પણ પ્રશ્ન એક 
જ હતો કે આ “વક્ભ શીટ” અંગ્ેજીમાં હતી. જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ પછી ભરતકયુમારે પોતાની જાતે આ વક્ભ શીટ ગયુજરાતીમાં બનાવી બલોર પર 
અપલોડ કરી. ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં અંદાજ ે૧૪૦ જટેલી “વક્ભ શીટ” બનાવી બલોર પર મૂકવામાં આવી છે. ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં 
કયુલ ૧૮,૨૧,૧૮૦ મયુલાકાતીઓએ બલોર વવઝીટ કયયો છે.

િર્ગખ્ંડની પ્વતૃતર્ાં ભ્રાર લઇ રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/kNk0C-FW-tg

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે
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કડી્્ઝ એન્સાઇકલોપીર્યા (એનનમશેન ્સોફ્ટવેર)

શશક્ષકનયું ન્રાર્: લરીગારી નહહદખાન એન.
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૮૨૫૮ ૭૦૭૦૧
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: nahid.ligari@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ચંદિાડા પ્રાથતમક શાળા
િા. માંગરોળ, જી. જુનાગઢ - ૩૬૨ ૨૨૫

શ્ી નાઠહદભાઈ લીરારી વષ્ભ ૨૦૦૬માં ન્યુ એરા પ્રાઇવેટ શાળા, તાલાલામાં મયુખ્ય શશક્ષક તરીકે જોડાયા. મયુખ્ય શશક્ષક તરીકે શાળાકીય 
પ્રવૃમતનો ફેલાવો કરવા શયું કરવયું જોઈએ જથેી નવા બાળકો શાળાએ આવે, આ માટે નાઠહદભાઈ પોતાની જાતે ગયુરલ પર જયુદા જયુદા 

રસતા શોધતા હતા ત્ાં તેમને ઈન્ટરનેટ પર બલોર વવષે માઠહતી મળવા લારી. ધીરે ધીરે શીખતા શાળાનો બલોર બનાવયો અને તેમાં 
શાળામાં ચાલતી પ્રવૃત્તિ શેર કરવામાં આવતી હતી. આ સમયરાળા દરમમયાન નહીદભાઈને ટેકનોલોજી પ્રત્ે લરાવ થવા લાગયો.

સપટેમબર, ૨૦૧૧માં HTATની પરીક્ષા ઉતિીણ્ભ કરીને લાંબા તાલયુકા શાળા, કલ્યાણપયુર, જામનરરમાં મયુખ્ય શશક્ષક તરીકે જોડાયા. ધોરણ૬ 
થી ૮ માં ભાષા શશક્ષક તરીકે ધોરણ ૮ માં અંગ્ેજી વવષય ભણાવતા હતા ત્ારે તેમણે જોયયું કે બાળકો અંગ્ેજી વર્ભખંડમાં ધયાન આપતા 
નહોતા, સપેસલરના ઉચ્ારણ ચોક્સ કરતા નહતા અને લખવામાં પણ ભૂલ કરતાં હતાં. આ સમસયાને પહોચી વળવા નાઠહદભાઈએ 
વવચાયયુું કે બાળકોને ચોક-ડસ્ટર પધ્ધમત વાળા શશક્ષણની જગયાએ LCDનો ઉપયોર કરીને PPT પર અભયાસ કરાવવામાં આવે તો 
બાળકો અંગ્ેજી વવષય પોતાનો વપ્રય બનાવીને પોતાનામાં રહેલી વવષય પ્રત્ેની ઉણપ દયુર કરી શકે છે.

એક મઠહના માટે નાહીદભાઈએ જયુદા-જયુદા WORDને અનયુરૂપ ફોટાઓને ભેરા કરી ઈફેક્ટ આપીને વવડીયો બનાવયો. AUDIO EDITOR 
સોફ્ટવેરની મદદ લઈને પોતાનો જ અવાજ આ વવડીયોમાં નાખ્યો તેમજ બીજા અભયાસરિમને અનયુરૂપ PPT પણ બનાવી અભયાસ ચાલયુ 
કરવામાં આવયો. મૂલ્યાંકન માટે મૌશખક પ્રશ્નોતરી તેમજ ઓફલાઈન કસોટી લેવામાં આવી જનેા પરથી ખ્યાલ આવયો કે બાળકો જ ેભૂલો 
કરી રહ્ા હતા તેમાં ૧૫-૨૦% જવેો સયુધારો જોવા મળયો છે. આ પક્રણામ જોતા બીજા સરિની અંદર ધોરણ ૬ થી ૮ ના અંગ્ેજી, સામાલજક 
વવજ્ાન અને ગયુજરાતીમાં અભયાસરિમને અનયુરૂપ PPT બનાવીને ભણાવવાનયું કામ શરુ કયયુું. આ પધિમત દ્ારા વર્ભખંડમાં બાળકો એકાગ્ 
થઈને અભયાસ કરતા જોવા મળયા તેમજ વવષયકીય મયુદ્ાને સરળતાથી શીખતા થયા. વષ્ભ ૨૦૧૩ માં બાળકો એકમ કસોટીમાં રસ લતેા 
થાય તેમજ પોતાની જાતે પયુનરાવત્ભન કરી શકે તે માટે પ્રોજકે્ટર પર એકમ પ્રમાણે PPTના કસોટી લેવામાં આવી. 

નાઠહદભાઈ એવપ્રલ, ૨૦૧૫ માં HTAT પરીક્ષા પાસ કરીને જયુનારઢ જીલલાના માંરરોળ તાલયુકાની શ્ી ચંદવાડા પ્રાથમમક શાળામાં મયુખ્ય 
શશક્ષક તરીકે જોડાણા. સમય જતા આ શાળામાં પણ લાંબા તાલયુકા શાળા ક્ડલજટલ શશક્ષણ અતંર્ભત કામ ચાલ્યું હ્યું તે ચાલયુ જ રાખયું. 
જનેે પક્રણામે ચંદવાડા પ્રાથમમક શાળામાં મળયયું તેવયું જ પક્રણામ બીજી શાળામાં પણ મળે તે હે્યુથી ફેબ્યુઆરી, ૨૦૧૫ માં પોતાનો બલોર 
www.edushareworld.blogspot.in બનાવી પોતાની પાસે રહેલ મટીરીયલ અપલોડ કયયુું. ધોરણ ૧ થી ૮ માં કોઈ એક વસ્યુ જયુદા 
જયુદા વવષયમાં અલર અલર રીતે રજૂ થ્યું હોય છે (દા.ત. જરંલી પશયુ - ધોરણ ૧ થી ૪ માટે તેનો પક્રચય, અવાજ તેના અંરો આવે છે 
અને ધોરણ ૫ થી ૮ માટે તેને લરતો નનબંધ), આ વસ્યુ ની સમગ્ માઠહતી જો એક જગયા પર આવે તો અલર-અલર ફોલડર ખોલવાની 
જરૂક્રયાત મહદ અશંે ઓછી થઇ જાય. એ પલેટફોમ્ભ બનાવવા નાઠહદભાઈએ એવપ્રલ, ૨૦૧૫માં BCAમાં અભયાસ કરતા પોતાના ભાઈ 
નાત્રર લીરારીની મદદ વડે “કીડ્ઝ એનસાયકલોપેક્ડયા” સોફ્ટવેર બનાવવાનયું શરુ કયયુું. જમેાં કોઈ પણ વસ્યુ વવષે પક્રચય, માઠહતી, 
નનબંધ તેનો અવાજ, તેમજ વવજ્ાનના પ્રયોરો ફલશે પલેયર નામના સોફ્ટવેર દ્ારા તૈયાર કરીને મૂકવામાં આવયા. આ સોફ્ટવેરનો 
ઉપયોર ધોરણ ૧ થી ૮ ના તમામ વવદ્ાથથીઓ કરી શકે છે. મે, ૨૦૧૫માં મૂલ્યાંકન માટે QUIZ CREATOR, POLL MAKER અને 
WONDER CELL જવેા સોફ્ટવેરની મદદ વડે એકમ પ્રમાણે કસોટી તૈયાર કરીને શાળાની કમપયયુટર લેબમાં ઇનસ્ટોલ કરીને બાળકોને 
કસોટી આપતા કયયા. કસોટીનયું પક્રણામ નોંધપારિ આવતા આ સોફ્ટવેરનો ઉપયોર બીજા લોકો પણ કરે તે માટે ફેસબયુક, વ્ોટસેપ 
જવેા સોશીયલ મીક્ડયાનો ઉપયોર કરીને તેમજ તાલયુકા અને જીલલા લેવલે શશક્ષકોની મીટીંરમાં આ સોફ્ટવેર વવષે ચચયા કરીને રસ 
લતેા શશક્ષકને પેનડ્ર ાઈવ દ્ારા આપવામાં આવયાં. ડીસેમબર, ૨૦૧૫માં સવખચ્ભ કરીને DOMAIN (www.edushare.in) ખરીદયું પણ 
અમયુક સજોરોવશાત આ DOMAIN સપટેમબર, ૨૦૧૭માં કેનસલ કરીને પોતાનો જયુનો બલોર www.edushareworld.blogspot.in 
કાય્ભરત કરવામાં આવયો.

શાળામાં મયુખ્ય શશક્ષક તરીકેનો ચાજ ્ભ હોવાથી વર્ભખંડમાં બહયુ  ઓછયુ ં  જવાનયું થ્યું. ફેબ્યુઆરી, ૨૦૧૬માં શાળાના ૮ શશક્ષકોને શૈક્ષણણક 
સોફ્ટવેર, કમપયયુટર પર એકમ કસોટી વવષે માઠહતી આપી તેમજ ICTનો વર્ભખંડમાં કેવી રીતે ઉપયોર કરવો તે બાબતને ધયાનમાં 

mailto:nahid.ligari%40gmail.com?subject=
http://www.edushareworld.blogspot.in
http://www.edushare.in
http://www.edushareworld.blogspot.in
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રાખીને વવશષે તાલીમ આપી. ધોરણ ૧ થી ૮ તમામ ધોરણમાં ગયુજરાતી, વવજ્ાન, સામાલજક વવજ્ાન અને અંગ્ેજી વવષય માટે “કીડ્ઝ 
એનસાયકલોપેક્ડયા” સોફ્ટવેર દ્ારા અભયાસ કરાવવામાં આવે છે. 

IIMA અને GCERT દ્ારા આયોલજત જયુનારઢ જીલલાના ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૬-૧૭ માં નહીદભાઈએ પોતાનો “કીડ્ઝ 
એનસાયકલોપેક્ડયા” પ્રયોર પ્રેઝન્ટ કયયો. રાજ્ય કક્ષાના ઇનોવશેન ફેરમાં નહીદભાઈની પસંદરી થતા સાપયુતારા મયુકામે પણ પોતાનો 
પ્રયોર પ્રેઝન્ટ કાયયો. જીલલા તેમજ રાજ્ય કક્ષાના ફેરના મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિોમાંથી અંદાજ ે ૧૫૦ શશક્ષકો પોતાની શાળામાં 
આ સોફ્ટવેર વાપરતા થયા છે. વષ્ભ ૨૦૧૭ માં જયુનારઢ જીલલા કક્ષાના ICTEના વક્ભ શોપમાં વયાખ્યાન આપતા ૪૦૦ જટેલા 
તાલીમાથથીઓને કીડ્ઝ એનસાયકલોપેક્ડયા વવષે માઠહતી આપી. હાલમાં, ૪૦૦ માંથી અંદાજ ે ૧૮૦ જટેલી શાળામાં આ સોફ્ટવેર  
કાય્ભરત છે.

ઓરસ્ટ, ૨૦૧૭માં શાળામાં “જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ” અમલમાં આવવાથી ૨ લેપટોપ, ૨ પ્રોજકે્ટર, ૨ IR કેમેરા, ૨ સ્ાટ્ભ  બોડ્ભ  મળયા હોવાથી 
હાલ શાળામાં કયુલ ૩ વર્ભખંડ ક્ડલજટલ સાધનના માધયમ વડે જોડવામાં આવયા છે. નાઠહદભાઈ અને તેમના મમરિ રૌરાંરભાઈ તેમજ 
તેમના ધમ્ભપત્ની નનધીબેન સયુતરીયા શાળામાં શશક્ષક છે. આ રિણેય શશક્ષકો દ્ારા પથદશ્ભક(ધોરણ ૧ થી ૫) અને પ્રેરણા પાથેય(ધોરણ૬ 
થી ૮) નામના માલસક ઇ-મેરેઝીન શરુ કરાયા જનેી અંદર વર્ભખંડની પ્રવૃત્તિ તેમજ શશક્ષક અને વવદ્ાથથીને ઉપયોરી એવી માઠહતી 
મૂકીને બલોર, વ્ોટસેપ, ફેસબયુક પર અન્ય શશક્ષકો સાથે શેર કરવામાં આવે છે. બલોરના નવેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીના કયુલ મયુલાકાતીઓ 
૧,૩૦,૦૦૦, ફેસબયુક પેજપર ૨૦૦૦ તેમજ વ્ોટસેપ પર ૫૦૦૦ થી વધયુ શશક્ષકો સાથે જોડાયેલા છે.

ધોરણ ૧થી ૮ ના શશક્ષકમમરિો ફકત ક્ડલજટલ શશક્ષણની જગયાએ વવદ્ાથથીને પ્રવૃત્તિમય બનાવે તો બાળક પોતાની જાતે જ પ્રશ્નો પૂછતા 
થાય અને ઊંડાણથી શીખતા થાય. નાઠહદભાઈ જયારે ગયુજરાતના જીલલા વવષે PPT બતાવતા હોય ત્ારે બાળકોને પ્રશ્ન કરે કે જયુનારઢ 
જીલલા ની વસતી કેટલી? કઈ નદી છે? કયો ડયું રર છે? પ્રશ્ન પૂછતાંની સાથે વવદ્ાથથીમાંથી કોઈ એક વવદ્ાથથી આવે અને બોડ્ભ  પરથી જવાબ 
કહે છે.

કી્્ડઝ એન્કલફોપી્ડીય્રા દ્્રાર્રા પ્્રાણી 
જરત વિષ ેર્્રાહહતી ર્ળેિી રહેલ્રા 
વિદ્્રાર્થીઓ

કી્્ડઝ એન્કલફોપી્ડીય્રાર્ાં 
ર્રાખિ્રાર્ાં આિલે ગયુજર્રાત,પ્્રાણી 
અન ેપક્ષી જરત વિષ ેઓડ્ડયફો 
વિ્ડીયફો ર્્રાહહતી.

https://youtu.be/PP9WBvQjt74

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/PP9WBvQjt74




વિદ્ાથથી મૂલ્ાંકન માટે
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
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ગયુણોત્સવ મૂલ્ાંકન ્સોફ્ટવેર

શશક્ષકનયું ન્રાર્: મકિાણા આશશષકુમાર બટુકલાલ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૧૭૩૪ ૨૩૧૬૫
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: ash.amreli@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ચલાલા કન્ા શાળા
મુ. ચલાલા, િા. ધારી, જી. અમરેલરી– ૩૬૫ ૬૦૧

શાળા મૂલ્યાંકન માટે રાજ્ય સરકાર દ્ારા હાથ ધરવામાં આવેલ કાય્ભરિમ “ગયુણોત્સવ” વષચે એકવાર લેવામાં આવે છે. શ્ી ચલાલા 
કન્યા શાળા, તાલયુકો ધારી, જીલલો અમરેલીમાં પણ આ કાય્ભરિમ લાગયુ પડતો હતો. વષ્ભ ૨૦૧૪ના ગયુણોત્સવમાં B ગ્ેડ 

મળયો(ભૌમતક માટે B અને શૈક્ષણણક માટે પણ B). શાળાના શશક્ષક આશશષકયુમાર, શાળાના આચાય્ભશ્ી ભરીરથસસહ તેમજ બીજા 
શશક્ષકમમરિો આ વાતથી ચચમતત હતા. હલ રૂપે બાળકો પાસેથી ગયુણોત્સવ પહેલાના સરિમાં કસોટી દ્ારા પ્રેક્ટીસ કરાવવાનયું વવચાયયુું. 
વવચારતો બધા શશક્ષકોને રમયો પણ કન્યાઓની સખં્યા ૨૦૦ જટેલી હતી. એક અિવાક્ડયાના ૬ ક્દવસ માં ૬ વવષયની કસોટી લેવામાં 
આવતેો પેપર ચેક કરવામાં બહયુ  સમય જાય તેમ હતો. આ સમય બરડે નઠહ અને બાળકોની કસોટી લેવાય તે માટે OMR READERની 
જરૂક્રયાત ઉભી થઇ.

જયુન, ૨૦૧૫માં ધો ૬ થી ૮ ના શશક્ષક શ્ી આશશષકયુમાર મકવાણા દ્ારા OMR READER સોફ્ટવેરની શોધખોળ શરૂ કરતા આ સોફ્ટવેરની 
રકમત ૩૦,૦૦૦ હોવાનયું માલયુમ થયયું. આટલી મોટી રકમ શાળા ઉપાડી શકે તે હાલતમાં ન હતી અને બાળકોની કસોટી લેવાની તાલાવેલી 
હતી, જથેી આશશષકયુમાર દ્ારા બીજા રસતા રૂપે પોતે યયુટ્યુબ દ્ારા જયુદા જયુદા વવડીયો જોઇને શાળાનો જ વરર ખચચે OMR READER 
સોફ્ટવેર (મોબાઈલ વઝ્ભન) બનાવવામાં આવયો. આ સોફ્ટવેરમાં બાળકો કસોટી આપયા પછી સે્નરની મદદથી સે્ન કરીને સોફ્ટવેર 
દ્ારા જ-ેતે ધોરણનયું બાળક પ્રમાણે એર્ેલમાં રીઝલ્ તૈયાર થઇ જાય છે. સાથે સાથે કયો પ્રશ્ન કસોટીમાં બાળકોને અઘરો લાગયો, 
કયો સહેલો લાગયો, કયા બાળકને કેટલા ગયુણ મળયા, કયા પ્રશ્ન માટે શશક્ષકે વધારે મહેનત કરાવવાની જરૂર છે વરેરે પ્રશ્નોના જવાબ આ 
સોફ્ટવેર વવશલષેણ કરીને આપે છે. વષ્ભ ૨૦૧૫ ના ગયુણોત્સવમાં ઓવરઓલ B ગ્ેડ (શૈક્ષણણક માટે A ગ્ેડ અને ભૌમતકતા માટે B) મળયો.

મોબાઈલ વઝ્ભનવાળા સોફ્ટવેરમાં લારતો સમય બચાવવા માટે વષ્ભ ૨૦૧૬ માં આ સોફ્ટવેરનયું કમપયયુટર વઝ્ભન બનાવયા બાદ પેપર 
ચેક કરવાની ઝડપ વધી છે. અત્ારે ૫૦૦-૧૦૦૦ OMR SHEET ૧૫ મીનીટમાં ચેક કરી આપે છે. વષ્ભ ૨૦૧૬ના ગયુણોત્સવમાં પણ 
ઓવરઓલ B ગ્ેડ (શૈક્ષણણક માટે A ગ્ેડ અને ભૌમતકતા માટે B) મળયો.

IIMA અને GCERT દ્ારા આયોલજત એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬ માં ભાર લીધો હતો જમેાં મયુલાકાતી શશક્ષકમાંથી અંદાજ ે
૨૫૦-૩૦૦ શશક્ષક આ સોફ્ટવેર પોતાની શાળામાં ઉપયોર અથચે લઇ રયા. તેમજ આશશષકયુમાર દ્ારા વ્ોટસેપ અને ફેસબયુક પર 
સમયાંતરે શશક્ષકોના ગ્યુપમાં આ સોફટવેરની લીંક મયુકવામાં આવે છે. 

ગયુણફોત્સિ સફોફ્ટિરેની ર્દદ િ્ેડ ખયુબ ઓછ્રા સર્યર્ાં િધ્રારે વિદ્્રાર્થીઓની જિ્રાબિહી ચક્રાસી શક્રાય છે
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શ્ી ચલાલા કન્યા શાળામાં વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કયુલ ૩૮૩ સખં્યા છે, આ ગયુણોત્સવ મૂલ્યાંકન સોફ્ટવેર વાળી પ્રવૃત્તિ 
અતંર્ભત ધોરણ ૬ થી ૮ ની ૧૫૦ જટેલી કન્યાઓની દરેક વવષયમાં એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે તેમજ ગયુણોત્સવ અતંર્ભત પ્રેક્ટીસ 
કસોટી લેવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિમાં ૬ શશક્ષકમમરિો મદદ કરે છે. મઠહનાના અતંે વાલીને પોતાના બાળકના કસોટીના માક્ભ  ખબર પડે તે 
માટે સોફ્ટવેર દ્ારા તૈયાર થયેલ પક્રણામ વવષય પ્રમાણે લેવાયેલ એકમ કસોટીના માક્ભ  ઝેરોક્ષ કરીને આપવામાં આવે છે. આ કારળ 
પર વાલી હસતાક્ષર પણ કરે છે જથેી શશક્ષકને ખ્યાલ આવે કે વાલીએ પક્રણામ ચકાસયયું છે. વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ ના પ્રથમ સરિમાં શાળા 
“જ્ાનકયું જ” પ્રોજકે્ટમાં પસંદ થઇ હોવાથી શાળામાં ૨ ક્ડલજટલ કલાસરૂમ મળયા છે, ૬ થી ૮ રિણેય ધોરણને વારો મળી રહે તે માટે એક 
ક્દવસમાં ૨ ધોરણોને આ ક્ડલજટલ કલાસરૂમમાં અભયાસ કરાવવામાં આવે છે. આશશષકયુમારએ વષ્ભ ૨૦૧૭ થી ધોરણ ૬ થી ૮ માં ગયુરલ 
કલાસરૂમ દાખલ કયયો છે. આ કલાસરૂમ થકી વવદ્ાથથીની ઘરે જઈને પણ વાલીના ઈન્ટરનેટ વાળા મોબાઈલમાં લોરીન કરીને પોતાના 
સમયે અભયાસ કરી શકે છે. ગયુરલ કલાસરૂમનો ઉપયોર ધોરણ ૬ થી ૮ ની ૧૫૦ કન્યા માંથી ૧૦૦ કન્યા કરી રહી છે. 

OMR READER દ્ારા આશશષકયુમારએ જ ેપક્રણામ મળેવયયું તે શાળા સયુધી સીમમત ના રહે અને બીજી શાળા પણ ઉપયોર કરે તે હે્યુથી 
રાંધીનરર-રાજકોટ-અમદાવાદ ખાતે યોજાતી ચચતન શશનબરમાં પોતાના સોફ્ટવેરનો પક્રચય આપયો.
સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા: 

http://chalalakanyashala.blogspot.in/2017/01/omr-reader-mcq-reader.html

ચલ્રાળ્રા કન્્રા શ્રાળ્રાની ગયુણફોત્સિ પ્વતૃ્તિર્ાં ભ્રાર લઇ રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ અન ેમયુલ્રાક્રાતી ર્હેર્્રાન શ્ી

https://youtu.be/MWFh1Ac9Dug

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://chalalakanyashala.blogspot.in/2017/01/omr-reader-mcq-reader.html
https://youtu.be/MWFh1Ac9Dug
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મલ્ડીપલ માઉ્સથી ્યુનનટ ટેસ્

શશક્ષકનયું ન્રાર્: પટેલ અત્વિનકુમાર અમિૃલાલ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૯૨૫૩ ૧૮૪૧૦
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: ash.bantai1@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી સરી. એચ. દોશરી પ્રાથતમક શાળા
િા. ડડસા, જી.બનાસકાંઠા - ૩૮૫ ૫૩૫

સપટેમબર, ૨૦૧૨માં ગયુજરાતની શાળાઓમાં SCE (શાળાકીય સવ્ભગ્ાહી મૂલ્યાંકન) દાખલ થયયું. બનાસકાંિા જીલલાના ભાભર 
તાલયુકાની શ્ી અસાણા પ્રાથમમક શાળા ના ધોરણ ૬ થી૮ ના ગયુજરાતી અને અંગ્ેજી વવષયના શશક્ષક અત્વિનભાઈ પટેલે ધોરણ૬ માં 

SCE પરિક-A ભરવાનયું થયયું ત્ારે જાણયયું કે, બાળકો અંગ્ેજી વવષયમાં શબ્નયું ઉચ્ારણ અને લખેનમાં નબળા હતા જનેી પાછળનયું કારણ 
ધો. ૫ માં અંગ્ેજી વવષયમાં કોઈ પણ પ્રકારની ટેસ્ટ લેવાતી ન હતી. આથી બાળકો અંગ્ેજી વવષય પાછળ ઓછો સમય ફાળવતા હતા 
અને તેમનયું અંગ્ેજી નબળયું હ્યું. ધો. ૬ માં અંગ્ેજી વવષયની યયુનનટ પ્રમાણે કસોટી લેવાની હોય ત્ારે અંગ્ેજી પ્રત્ે ડર હોવાથી રેરહાજરીનયું 
પ્રમાણ વધયુ રહે્યુ હ્યું. અત્વિનભાઈએ અનયુભવયયું કે બાળકોને પોતાના ઘરે TV અને મોબાઈલમાં રેમ રમવી બહયુ  રમતી હતી, જો કસોટીને 
રેમમાં ફેરવવામાં આવતેો બાળકો હાજર પણ રહે અને તેમનયું પયુનરાવત્ભન પણ થઇ જાય.

ક્ડસેમબર, ૨૦૧૩માં BISAG દ્ારા પાટણના શશક્ષકે “MOUSE MISCHIEF” સોફ્ટવેરની મદદ વડે મલ્ીપલ માઉસ કમપયયુટર સાથે 
જોડીને કેવી રીતે ટેસ્ટ લેવાય તે વવષે વવરતવાર માર્ભદશ્ભન આપયયું અને લાઇવ ડેમો પણ આપવામાં આવેલો. અત્વિનભાઈએ આ 

એકર્ કસફોટી આપિ્રા ર્્રાટે MOUSE MICHIEF નફો ઉપયફોર કરી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ

એવપસોડમાં મલ્ીપલ માઉસનો ડેમો જોયા બાદ 
પોતાના ધોરણ ૬ થી૮ માં અંગ્ેજી તેમજ ગયુજરાતી 
વવષયની ટેસ્ટ આ પધ્ધમત દ્ારા યોજવાનયું નક્ી કયયુું 
અને મયુખ્ય શશક્ષક શૈલશેભાઈ િાકોરને જાણ કરી. 
શાળામાં ઈન્ટરનેટની સયુવવધા ન હોવાથી ઘરેથી 
મોબાઈલમાં ગૂરલ પરથી “MOUSE MISCHEF” 
સોફ્ટવેર શોધીને ડાઉનલોડ કરીને બીજા ક્દવસે 
શાળાના કમપયયુટરમાં ઇનસ્ટોલ કયયુું. આ સોફ્ટવેર 
થકી ૫ માઉસ (બાળકોના- ૪, એડમીન કંટ્ર ોલર- ૧) 
કમપયયુટરમાં કનેકટ કરીને પોતાની પાસે જ ે પ્રશ્નોનો 
સંગ્હ હતો તેને આ સોફ્ટવેરમાં અપલોડ કરીને 
ગયુજરાતી તેમજ અંગ્ેજી વવષયમાં આવતા યયુનનટ 
પ્રમાણે ટેસ્ટ તૈયાર કરી. આ પ્રયોર દરમયાન ધોરણ 
૬ માં ૬૦, ધોરણ ૭ માં ૭૦ અને ધોરણ ૮ માં ૬૦ 
વવદ્ાથથીઓને મલ્ીપલ માઉસ દ્ારા ગ્યુપમાં તેમજ 
વયકકતરત ટેસ્ટ કેવી રીતે દેવાની તેની માઠહતી આપી 
વર્ભખંડમાં માઉસ દ્ારા કસોટી ચાલયુ કરી. એડમીન 
કન્ટ્ર ોલર દ્ારા જયારે ટેસ્ટ ચાલયુ થાય ત્ારે જ ે
ધોરણની ટેસ્ટ ચાલતી હોય તેના બાળકો વારાફરતી 
આ મલ્ીપલ માઉસ દ્ારા ટેસ્ટ આપે છે. બાળકો 
ટેસ્ટ આપયા પછી અત્વિનભાઈને પૂછતા થયા કે, સર 
હવે પછીની ટેસ્ટ ક્ારે છે? તેમજ બાળકોનો ટેસ્ટ 
પ્રત્ેનો ડર અને રેરહાજરી ઓછી થઇ. ટેસ્ટ લસવાય 
બાળકોને અંગ્ેજી વવષયને લરતા PPT, RHYMES-
POEM-ALPHABETના એનીમશેન વાળા વવડીયો 
યયુટ્યુબમાંથી શોધીને બતાવવાનયું શરુ કયયુું.
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અંગ્ેજી વવષયની યયુનનટ ટેસ્ટના પક્રણામ તેમજ વર્ભખંડમાં ફકરા વાંચન દ્ારા જાણવા મળયયું કે ધોરણ૬ માં ૨૦% જવેો 
સયુધારો ઉચ્ારણ અને લખેનમાં જોવા મળયો છે. મલ્ીપલ માઉસનો ઉપયોર શાળામાં ફકત ધોરણ ૬ થી૮ માટે ભાષાના 
વવષય અંગ્ેજી અને ગયુજરાતી માટે થાય છે. બીજા વવષય માટે જ-ેતે વવષય શશક્ષક પોતાની જાતે સાઠહત્ ભેગયું કરીને  
વાપરે છે.

જયુલાઈ, ૨૦૧૫માં અત્વિનભાઈ ની શ્ી સી.એચ. દોશી પ્રાથમમક શાળા, તાલયુકો ક્ડસા, જીલલો બનાસકાંિામાં બદલી થતા તે શાળામાં પણ 
આ પ્રયોર અમલમાં મૂકવામાં આવયો છે. જૂની શાળામાં આ પ્રયોર હાલ બંધ છે. સી.એચ. દોશીમાં વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માં ધોરણ ૬ થી૮ માં 
વવદ્ાથથીઓની સખં્યા ૩૧૬ છે જમેાં અવિીનભાઈ પાસે ધોરણ ૭ નાં બે વર્ભ છે જનેી સખં્યા ૧૧૬ છે. આ વર્ભમાં નનયમમત રૂપે અત્વિનભાઈ 
મલ્ીપલ માઉસ દ્ારા યયુનનટ ટેસ્ટ લે છે. તેમજ શાળાના રણણત વવજ્ાનના ૩ શશક્ષક અને સામલજક વવજ્ાનના ૨ શશક્ષક વવદ્ાથથીને ICTE 
દ્ારા અભયાસ કરાવે છે. જરૂર પડે ત્ારે અત્વિનભાઈ તેમને મદદ કરે છે.

MOUSE MICHIEF દ્્રાર્રા કેિી રીત ેકસફોટી આપિી તનેી જાણક્રારી વિદ્્રાર્થીઓન ેઆપત્રા શ્ી અત્વિનભ્રાઈ

https://youtu.be/5090MET14AM

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/5090MET14AM
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ર્જજટલ લાયબ્ેરી

શશક્ષકનયું ન્રાર્: રખોસલયા હહિશેકુમાર જી.
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૮૭૯૫ ૨૦૮૮૩
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: dharmesh1985star@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: નનયોલ પ્રાથતમક શાળા
મું. નનયોલ, િા. પલસાણા, સજ. સુરિ - ૩૯૪ ૩૨૫

શ્ી ઠહતશેભાઈ રાખોલલયાએ ૨૦૦૫માં પ્રાણીશાસ્ત્ર વવષય સાથે B.Sc. પૂણ્ભ કયયુું, તેમનો ક્ડલજટલ રીરડરમાં ખૂબ રસ હોવાથી કોલેજ 
સમયથીજ એકવેઠટક સાયનસને અનયુરૂપ PDF બયુક તેમજ સાઠહત્ ભેગયું કરવાનયું શરૂ કરેલયું. તારીખ ૯/૦૫/૨૦૧૧એ ધોરણ ૬ થી 

૮ના રણણત-વવજ્ાનના શશક્ષક તરીકે સયુરત જીલલાની શ્ી નનયોલ પ્રાથમમક શાળામાં જોડાયા. વષ્ભ ૨૦૧૨માં આ શાળામાં ધોરણ ૬ થી ૮ના 
કયુલ વવદ્ાથથી ૭૩ હતાં જમેાં ધોરણ ૭ માં ૧૧ કયુમાર અને ૭ કન્યા છે. શરૂઆતના મઠહનામાં ધોરણ ૭માં વવજ્ાન વવષય ભણાવતા સમયે 
વાંચવા આપતા ત્ારે માલયુમ પડયું કે, બાળકો વાંચીજ નહોતા શકતા જનેયું મયુખ્ય કારણ બાળકોમાં વાંચન પ્રત્ે અરુધચ હતી. આ ત્યુઠટ દૂર 
કરવા વર્ભખંડમાં ક્દવસનો અડધો કલાક વાંચન માટે ફાળવવાનયું નક્ી કયયુું તેમજ જ ેવવદ્ાથથી વાંચનમાં ખૂબજ કાચા હતા તેમને પાયાથી 
શીખવાડવા ક્રશષેમાં બોલાવી વાંચન કરાવવામાં આવ્યું. ધોરણ ૭માં આવતા વવષયોનયું વારાફરતી વાંચન કરાવવામાં આવ્યું જથેી 
બાળકો દરેક વવષયમાં વાંચન પ્રત્ે રૂચી લતેા થાય. આમ ૧ વષ્ભ માટે ધોરણ ૭માં આ પ્રયોર અમલમાં લાવયા બાદ સામાષયક પરીક્ષાના 
પક્રણામ, મૌશખક પૂછપરછ તેમજ પ્રાથ્ભનાખંડમાં કરતા વાંચન પરથી ખ્યાલ આવયો કે વવદ્ાથથીઓના વાંચન-લખેનમાં ૨૦-૨૫% નો ફરક 
પડ્ો છે.

વષ્ભ ૨૦૧૩ના ઉનાળયુ વેકેશનમાં ઠહતશેભાઈ એ વવદ્ાથથીઓને વાંચન કરાવવામાં પોતાને જ ેસફળતા મળી તેની વાતશાળાના શશક્ષકો તેમજ 
શાળાના આચાય્ભશ્ી મમત પ્રવવણાબેન પટેલને કરી. બધા લોકોને આ પ્રયોર ખૂબ રમયો. ધોરણ ૬ થી ૮ના શશક્ષક ધમચેશભાઈ ચૌધરી 
તેમજ રીંકલ પટેલના સહયોરથી વષ્ભ ૨૦૧૩ના પ્રથમ સરિથી જ ધોરણ ૬ થી ૮માં આ પ્રયોર ફરી ૧ વષ્ભ માટે અમલમાં લાવયા, જમેાં જ-ેતે 
ધોરણમાં આવતા પાઠ્ય પયુસતકોનો ઉપયોર કરવામાં આવયો. સાથે સાથે ઠહતશેભાઈ વષ્ભ દરમમયાન શાળા સમય શશવાય જયારે પણ 
સમય મળે ત્ારે ઈન્ટરનેટ પર જયુદીજયુદી સાઈટ જ ેવીકે WIKIPEDIA, FREE E-BOOK, www.dil.gov.in, www.shikshanjagat.
in, www.instructables.com વરેરે પરથી ડાઉનલોડ કરતાં. પોતે એકરિ કરેલ વવવવધ PDF તેમજ નોટપેડ ફાઈલ (WIKIPEDIA 
TO WORDPAD/ NOTEPAD) એમ અંદાજ ે ૩૦૦૦ જટેલી E-BOOK ક્ડસેમબર, વષ્ભ ૨૦૧૩ સયુધીમાં સંગ્હ કરીને પેનડ્ર ાઇવ થકી 
શાળાના ૧૧ કમપયયુટર પર આ સાઠહત્ જયુદીજયુદી કેટેરરી પ્રમાણે ફોલડર બનાવી નાખવામાં આવયયું. વવદ્ાથથીને આ ફોલડર મળેવવામાં 
સરળતા રહે તે માટે કમપયયુટરના ડેસ્ટોપ પર “ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી” નામનયું ફોલડર બનાવયયું. વષ્ભ દરમમયાન લેવાતી સામાષયક પક્રક્ષામાં 
ઓવર ઓલ ૫% જટેલો સયુધારો લખેનમાં જોવા મળયો. ધોરણ ૧ થી ૫ના વવદ્ાથથી આ ક્ડલજટલ લાઈબ્ેરીનો ઉપયોર શરૂ કરે જથેી તે 
વવદ્ાથથીમાં વાંચન માટે રસ જારે તે માટે વર્ભશશક્ષક પ્રવવણાબેન પટેલ અને બકયુલાબેન પટેલે આ પ્રવૃત્તિ વષ્ભ ૨૦૧૪ના પ્રથમ સરિમાં શરુ 
કરવાની ઈચ્ા વયકત કરી. ઠહતશેભાઈ એ વેકેશન દરમમયાન નાના બાળકોને વાંચન માટે રમતેેવી સધચરિવાતયાની E-BOOK ડાઉનલોડ 
કરીને શાળાના કમપયયુટરમાં નાખી. પ્રથમ સરિમાં ધોરણ ૧ થી ૮માં ૧૭૨ સખં્યા હતી, બધા બાળકો ૧૧ કમપયયુટરમાં એક સાથે વાંચન કરે તે 
શક્ નહો્યું. જથેી કરીને જ-ેતે ધોરણના શશક્ષક સાથે મીટીંર કરીને ક્રશષે પહેલા ધોરણ ૧ થી ૫ અને ક્રશષે પછી ધોરણ ૬ થી ૮નયું સમય 

કમ્પ્યુટરર્ાં સરળત્રાર્ી કફોઈ પણ ચફોપ્ડી ર્ળે તેર્્રાટે કરેલ વયિસ્્રા

mailto:dharmesh1985star%40gmail.com?subject=
http://www.dil.gov.in
http://www.shikshanjagat.in
http://www.shikshanjagat.in
http://www.instructables.com
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પરિ સેટ કયયુું. નનયોલ પ્રાથમમક શાળાનયું પક્રણામ જોઇને બાજયુમાં આવેલ ૨ શાળા કણાવ પ્રાથમમક શાળા અને વરેલી પ્રાથમમક શાળાએ 
પણ આ પ્રયોર પોતાની શાળામાં શરૂ કયયો.

બાળકો વાંચનની સાથેસાથે રમકડા કેવીરીતે બનાવવા, એનીમશેન વાતયાની ચોપડી, સફારી, જ્ાનશકકત, દીવાદાંડી, વવચારવલો્યું, 
એનસાયકલોપીડીયા, રાંધીજીની જીવન યારિા વરેરે કેટેરરીની બયુકનો સમાવશે કરવામાં આવયો જથેી વવદ્ાથથી વાંચે ત્ારે તેને રસ  
બન્યો રહે.

વષ્ભ ૨૦૧૪માં પલસાણા તાલયુકાના TPEO શ્ી સહરભાઈ દેસાઈ એ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી વવષે જાણયયું અને બાળકો જરેીતે ઉપયોર કરે છે 
તે પરથી પલસાણા તાલયુકાની ૫ શાળામાં આ “ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી” પ્રોજકે્ટ અમલમાં લાવવા આદેશ કયયો. 

GCERT અને IIMA દ્ારા આયોલજત જીલલા કક્ષાના ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૪-૧૫માં પોતાની ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી રજૂ કરી, જ્યાં અંદાજ ે
૧૫ જટેલા મયુલાકાતી શશક્ષકમમરિો એ આશરે ૧૫,૦૦૦ જટેલી PDF અને NOTEPAD ફાઈલ પેનડ્ર ાઈવ દ્ારા લઈને પોતાની શાળામાં 
અમલમાં લાવયા. જીલલા કક્ષાએ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી ટોપ ૫ ઇનોવશેનમાં પસંદ થતા રાજ્ય કક્ષાના ઈનોવશેન ફેરમાં ઠહતશેભાઈએ 
પોતાનો પ્રયોર રજૂ કયયો જ્યાં ૨૩ જટેલા મયુલાકાતીઓ એ ઠહતશેભાઈએ વવકસાવેલ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી પોતાની શાળામાં શરુ કરવા 
ઈચ્ા વયકત કરી જરૂરી ડેટા લીધો. આ ફેરમાં મયુલાકાતી શશક્ષકમમરિોએ ઠહતશેભાઈ ને આ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરીને ઓનલાઈન કરવા 
સૂચન આપયયું જથેી કોઈપણ શશક્ષક આ લાયબ્ેરીનો ઉપયોર ડાઉનલોડ કરીને પોતાની શાળામાં ઓફલાઈન કરી શકે. વધયુ શશક્ષકો સયુધી 
આ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી પહોચાડવા વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭માં પોતાની જાતે યયુટ્યુબ પરથી બલોર બનાવવાનયું શીખીને પોતાનો બલોર www.
inovative.in/digital-library-special-library બનાવી ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી ઓનલાઈન મૂકવામાં આવીજથેી કોઈપણ શશક્ષક તેને 
ડાઉનલોડ કરીને ઉપયોર કરી શકે.

IIMA અને GCERT દ્ારા વષ્ભ ૨૦૧૭માં આયોલજત “સે્ યુ” HTAT માટે ઓનલાઈન ટ્ર ેઈનીંરમાં ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી ICT IN CLASS 
ROOM તરીકે ઉદાહરણમાં લીધેલયું. આ ટ્ર ેઈનીંરમાં ભાર લીધેલ HTAT મમરિોમાં થી ૨૦ થી ૨૫ જટેલા શશક્ષકોએ ફોન અને ઇ-મેઈલ 
દ્ારા ઠહતશેભાઈનો સંપક્ભ  કરીને પોતાની શાળામાં પણ E-LIBRARY શરુ કરી છે. ઠહતશેભાઈ એ આ ક્ડલજટલ લાઈબ્ેરી ગૂરલડ્ર ાઈવ 
પર અપલોડ કરી છે જથેી કોઈપણ શશક્ષક આ એકજ લીંક દ્ારા ડાઉનલોડ કરી શકે. 

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮માં ધોરણ ૧ થી ૮માં કયુલ સખં્યા ૧૯૩ જમેાં ૧૦૮ કન્યા અને ૮૫ કયુમાર છે જઓે ૧૧ કમપયયુટર નો ઉપયોર કરી ને ક્ડલજટલ 
લાયબ્ેરી નો ઉપયોર કરે છે. તદયુપરાંત નનયોલ પ્રાવથમક શાળાની જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટમાં પસંદરી થઈ હોવાથી ૨ લેપટોપ મળયા છે. આ 
લેપટોપમાં ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી નાખીને વર્ભખંડમાં પ્રોજકે્ટર પરજ વવદ્ાથથી વાંચે તેવી કોશશશ હાલ ચાલી રહી છે. ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ 
સયુધીમાં અંદાજ ે૭૩ શાળામાં (૨+૫+૧૮+૨૩+૨૫) ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી શરૂ થઈ ચયુકી છે.

બ્રાલસભ્રાર્ાં પયુસતક સર્ીક્ષ્રા કરી રહેલ વિદ્્રાર્થી

https://youtu.be/XGY69YZRlLw

૨૧મી સદી એટલે ક્ડલજટલ સદી, પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષકો જમે 
બને તેમ પોતાના વર્ભખંડમાં ક્ડલજટલ પધ્ધમત દાખલ કરે જથેી 
બાળકો રસ પૂવ્ભક વર્ભખંડની પ્રવૃમતથી જોડાય તે મહતવનયું છે. શશક્ષકે 
પોતાની જાતે જઇે-સાઠહત્ મળેવયયું હોય તે બીજા શશક્ષક સાથે શેર 
કરે જથેી તેનો મહતમ બાળકો સયુધી તે પહોંચી શકે.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

http://www.inovative.in/digital-library-special-library
http://www.inovative.in/digital-library-special-library
https://youtu.be/XGY69YZRlLw
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ઇ-લાયબ્ેરીનાં માધયમથી વાંર્ન સિર સયુધારણા

શશક્ષકનયું ન્રાર્: િાઘેલા ભાવિલકુમાર
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૭૨૬૭ ૮૮૩૯૨
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: bhavinvaghela100@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી મારી પ્રાથતમક શાળા
સુખાનાથચૌક, જી. જુનાગઢ - ૩૬૨ ૦૦૧

શ્ી ભાવવલકયુમાર વાઘેલાની શ્ી લાટી પ્રાથમમક શાળા, સયુરિાપાડા, રીર સોમનાથમાં ૧૫ ક્ડસેમબર, ૨૦૦૪માં રણણત - વવજ્ાન વવષયના 
શશક્ષક તરીકે નનમ્ૂક થઈ. તારીખ ૧૪ ઓરસ્ટ, ૨૦૧૨માં જયુનારઢ શહેરની મારી પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના રણણત 

તથા વવજ્ાન શશક્ષક તરીકે જોડાયો ત્ારે ધોરણ ૬માં ૯૪, ધોરણ ૭માં ૯૨ અને ધોરણ ૮માં ૮૩ વવદ્ાથથીઓની સખં્યા હોવાથી રણણત 
અને વવજ્ાન માટેના ૩ શશક્ષકો કરંત્રયા વીણાબેન,વાઘેલા ભાવવલકયુમાર,ચૌહાણ આરતીબાળા વચ્ે વહેચતા ભાવવલકયુમારને ધોરણ 
૮માં રણણત વવષય ભણાવવા માટે મળયો. જયુન, ૨૦૧૫માં ખયુલતા પ્રથમ સરિમાં ધોરણ ૬ ના વર્ભશશક્ષક અને રણણત અને વવજ્ાન વવષય 
મળયો, ધોરણ ૬ માં કયુલ ૮૫ સખં્યા હતી જમેાં ૩૫ કયુમાર અને ૩૭ કન્યા હતી. સરિના શરૂઆતના ૧૫-૨૦ ક્દવસમાં જોયયું કે, રણણત 
વવષયની રકમ જયારે બોડ્ભ  પર ભાવવલકયુમાર લખીને બાળકોને સોલવ કરવા આપે ત્ારે ૮૩ માંથી ૪૦-૪૫ વાંચી લતેા પણ સમજી 
નહોતા શકતા અને ૧૮-૧૯ વાંચનમાં બહયુ  કાચા હોવાથી સોલવ કરી નહોતા શક્ા જનેયું કારણ એક જ હ્યું કે બાળકોને રકમ વંચાતા 
નહોતી આવડતી. આ જ સમસયા ભાવવલકયુમારને વવજ્ાન વવષયમાં પણ જોવા મળી કે બાળકો વાંચનમાં નબળા હતા. બાળકોમાં રહેલી 
વાંચનની કચાશ દયુર કરવા નવેમબર, ૨૦૧૫ ના પહેલા સરિમાં લાયબ્ેરીમાં પ્રાપય સધચરિ વાતયાની ચોપડી તેમજ રાજ્ય સરકાર તરફથી 
મળેલ લાયબ્ેરીની ગ્ાન્ટમાંથી નવા પયુસતકો લઈ તેના ઉપયોર વડે વવદ્ાથથીઓને વાંચન તરફ વાળવાનો પ્રયાસ હાથ ધયયો. અિવાક્ડયે 
કોઈ એક ક્દવસે લાયબ્ેરીમાંથી બયુક ઈશયયુ કરાવવામાં આવતી. આમ ધોરણ ૬ ના દરેક વવદ્ાથથીએ પ્રથમ સરિ વાંચન કયયુું. ફલશ્યુમતરૂપે 
વાંચનમાં ૨૦% જટેલો ફરક પડ્ો જ ેલાયબ્ેરીના ઈશયયુ રજીસ્ટરની નોંધણી તેમજ મૌશખક વાંચન પરથી ખ્યાલ પડ્ો, પરં્યુ સાથે 
સાથે લાયબ્ેરીમાં એક શીષ્ભકવાળી એક જ બયુક હોવાથી જયારે ૨-૩ વવદ્ાથથીને એક સાથે વાંચવયું હોય ત્ારે બીજી બયુકની જરૂક્રયાત  
ઉભી થઇ. 

ક્દવાળી વેકેશનમાં ભાવવલકયુમાર “સૌરાષટ્રની રસધારા” નામની PDF બયુક પોતાના મોબાઈલમાં વાંચતા હતા ત્ારે તેમેને જ ેસારા અનયુભવ 
અને વાંચન માટે ઉત્સાહ મળયો અને શાળામાં જ ેબયુકની શોટટેજ પડે છે તેની વાત પોતાની શાળાના શશશક્ષકા વીણાબેન કરંરીયા અને 
જયુનારઢ શહેરના શશક્ષક પ્રશાંતભાઈ ખીમોરીયાને કરી. આમ, આ જ રીત શાળાના બાળકો ઉપયોર કરતા થાય તે માટે “ક્ડલજટલ 

શ્રાળ્રાની કમ્પ્યુટર લેબર્ાં વિદ્્રાર્થીઓન ેિાંચનર્ાં રસ પ્ેડ ત ેર્્રાટે સચચત્ર અન ેરંરીન સ્રાહહત્ય િ્ેડ બન્રાિલે E-લ્રાયબ્રેી

સહક્રાર:  
િરીણાબેન કરંગરીયા

mailto:bhavinvaghela100%40gmail.com?subject=
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લાયબ્ેરી” નો વવચાર આવયો. ભાવવલકયુમારે પોતાના ૨૦ ક્દવસના ક્દવાળી વેકેશનમાં પોતાની જાતે શાળાની લાયબ્ેરીમાં પડેલ ૬૦ 
જટેલી ધચરિ વાળી ચોપડીઓ સે્ન કરી પેનડ્ર ાઈવ દ્ારા શાળાના ૧૧ કમપયયુટરમાં નાખી. વષ્ભ ૨૦૧૫ના બીજા સરિના પ્રારંભથી જ ધોરણ 
૬ ના દરેક વવદ્ાથથી આનો ઉપયોર કરે તે માટે દરરોજની ૩૦ મમનીટ શાળાના સમય-પરિકમાં આવતા “કાય્ભ-અનયુભવ” પીરીયડમાં 
ફાળવવામાં આવયો. એક કમપયયુટર પર ૨ વવદ્ાથથી એવયું આયોજન કયયુું. જ ેવવદ્ાથથી વાંચનમાં કાચા છે તે વવદ્ાથથી માટે કોઈ એક વવદ્ાથથી 
મોટેથી વાંચતો અને બીજા બાળકો બોલેલા વાક્ને ફરીથી સમહૂમાં બોલતા. આ પ્રક્રિયાથી બીજા વવદ્ાથથીનયું ઉચ્ારણ સાંભળીને પોતાનયું 
ઉચ્ારણ સયુધયયુું. બીજા સરિના અતંે ભાવવલભાઈએ નોંધયયું કે, જ ેવવદ્ાથથી પોતાની જાતે વાંચી નહોતા શકતા, વક્તૃવ નહોતા કરી શકતા તે 
વવદ્ાથથીમાં આ પ્રવૃત્તિ દ્ારા દ્રઢ મનોબળની સાથે સાથે તેમનામાં રહેલ ત્યુઠટઓ ધીરે ધીરે ઓછી થઇ રહી છે. ભાવવલભાઈની આ પ્રવૃત્તિ 
પરથી મળેલ પક્રણામ વવષે બીજા શશક્ષકોને જાણ થતા જયુન, ૨૦૧૬થી ધોરણ ૬ થી ૮ માટે આ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરી ખયુલલી રાખવામાં 
આવી. ધોરણ પ્રમાણે બધા બાળકો આ લાયબ્ેરીનો ઉપયોર કરે તે માટે સમયપરિ બનાવવામાં આવયયું. જમેાં સોમ-મંરળ ધોરણ ૬, બયુધ-
ગયુરુ ધોરણ ૭ અને શયુરિ-શનન ધોરણ ૮ માટે શાળાના સમય-પરિકમાં આવતો “કાય્ભ-અનયુભવ” ના પીરીયડ પ્રમાણે આયોજન કયયુું. સખં્યા 
વધયુ હોવાથી એક ધોરણને બે ક્દવસ ૩૦-૩૦ મમનીટ મળે જથેી બધા બાળકોના વારો ન આવતા હોવાથી શાળા શરુ થવાના સમય પહેલા 
૧ કલાક વહેલા બાળકોને બોલાવી લેવામાં આવે છે અને બાળકો ક્ડલજટલ લાયબ્ેરીનો ઉપયોર કરે છે. 

આ ક્ડલજટલ લાયબ્ેરીમાં ઓનલાઈન પયુસતક વાંચવા કમપયયુટર ડોન્ગલ સાથે જોડી www.pustakalay.com તથા મારી શાળાના 
બલોર www.maarishaala.blogspot.in વેબસાઈટ ખોલીને ઓનલાઈન બયુક વાંચતા થયા. બાળકોમાં કમપયયુટર લેબમા જવા 
માટેનો ઉત્સાહ જોવા મળયો. અંગ્ેજી, હહદી શીખવા માટે તતપર થયા કે જથેી કમપયયુટર પોતની જાતે ઓપરેટ કરી શકે.

બાળકો પોતાના વાલીના મોબાઈલમાં ઘરે શાળાની ક્ડલજટલ લાયબ્ેરીનો ઉપયોર કરી શકે તે માટે ફેબ્યુઆરી, ૨૦૧૬માં ભાવવલભાઈ 
દ્ારા પોતાની શાળાના બલોર www.maarishaala.blogspot.in પર તમામ સાઠહત્ મૂકવામાં આવયયું. શાળાના વવદ્ાથથી, ભતૂપૂવ્ભ 
વવદ્ાથથી તેમજ રામના લોકો પણ આ બલોરનો વપરાશ કરતા હોઈ, પોતાના મોબાઈલમાં ક્ડલજટલ લાયબ્ેરીનો ઉપયોર કરતા થયા છે. 
આ લાયબ્ેરીમાં પ્રમતયોત્રતા દપ્ભણ, સકસેસ મમરર (ઠહ્દી અને અંગ્ેજી), માલસક મેરેઝીન ડાઉનલોડ કરીને PDFમાં જોતાં થયા. શશક્ષક 
અને વવદ્ાથથી ઊંડાણમાં અભયાસ કરી શકે તે માટે ૬ જટેલી રેફરનસ બયુકનો સમાવશે કરવામાં આવયો છે.

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮માં આ શાળાનો જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટમાં સમાવશે થતા ૨ પ્રોજકે્ટર પણ આવયા છે. આ પ્રોજકે્ટર વડે વર્ભખંડમાં ધોરણ પ્રમાણે 
વાંચન કરાવવામાં આવે છે, સંદભ્ભ સાઠહત્, વવડીયો તેમજ કકવઝમાં તેનો ઉપયોર થઇ રહ્ો છે. જ્ાનકયું જમાં ટચ પેનનો ઉપયોર તથા 
કલર ટૂલ, ભૌમમમતક ટૂલ જવેા વવવવધ ટૂલના ઉપયોરથી વર્ભ કાય્ભ આકષ્ભક બને છે. તથા નેટનયુ જોડાણ હોવાથી તત્ાળ સંદભ્ભ મળતો 
હોવાથી બાળકો પણ આઇ.આર. ટચ પેનનો ઉપયોર કરવા તતપરાતા દાખવે છે.અને જાતે બોડ્ભ  પર કાય્ભ કરે છે. હાલ આ લાયબ્ેરીમાં 
સૌરાષટ્રની રસધારા, માનવતા, સરદાર, આઝાદી કી મશાલ,પૃથવી જવેી ૬ સંદભ્ભ બયુક, કયું તી, અજયુ ્ભન, ભીમ, બાબરીક જવેી ૬૦ ધચરિ વાતયા, 
શૈલષે કે. રાયચયુરાની બયુનધ્ધપ્રેરક બાળ કથાઓ, જયતંીભાઇ પટેલની નવલલકાઓ, ડો.કવવ ‘નવરંર’ ની મારી વપ્રય વાતયાઓ, જરદીશ ઉ. 
િાકર સંપાક્દત બાળ વાતયાલાપ, બાળ નાટીકાઓ વરેરે તથા પ્રમતયોત્રતા દપ્ભણ હહદી, અંરેજી, સર્ેસ મમરર હહદી, અંગ્ેજી ના ૧૫ અંકો 
છે. ધોરણ ૬ માં ૪૮ કયુમાર ૪૫ કન્યા, ધોરણ ૭ માં ૪૩ કયુમાર ૫૦ કન્યા અને ધોરણ ૮ માં ૩૭ કયુમાર ૪૪ કન્યા છે. પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી ત્ારે જ ે
બાળકો ધો ૬માં હતા જ ેહાલ ધોરણ ૮ માં અભયાસ કરી રહ્ા છે તે વવદ્ાથથીઓમાં વાંચીને સમજવામાં અંદાજ ે૩૦-૩૫ % જટેલો સયુધારો 
જોવા મળયો છે. ૧૮-૧૯ બાળકો જઓે ધોરણ ૬ માં વાંચનમાં કાચા હતા તેમાંથી હાલ ફકત ૨-૩ બાળકો વાંચન તેમજ વાંચીને સમજવાની 
પ્રક્રિયામાં કાચા છે. બાળકો પ્રાથનાસભામાં કે વર્ભખંડમાં સપષટ વાંચતા થયા છે. ગ્ામોદ્ોર પ્રા.શાળામાં આ પ્રોજકે્ટ ચાલયુ છે.

https://youtu.be/UuL2VONPHck

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષકમમરિો બને તેટલો કમપયયુટરનો ઉપયોર કરે જથેી બાળકો 
રસપૂવ્ભક વવષયનો અભયાસ કરીને જ્ાન મળેવી શકે. બાળકોનયું વાંચન પાક્યું  હશે 
તો બીજા વવષય આપો આપ સયુધારી જશે. 

http://www.pustakalay.com
http://www.maarishaala.blogspot.in
http://www.maarishaala.blogspot.in
https://youtu.be/UuL2VONPHck
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ર્જજટલ શશક્ષક અને શશક્ષક થકડી ર્જજટલ ઇનન્યા

શશક્ષકનયું ન્રાર્: પરી બલદેિપરી ઝિેરીપરી
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૬૬૨૦ ૨૫૭૨૦
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: baldevpari42@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી બરિાણા માધયતમક શાળા
િા. ભેસાણ, જી. જુનાગઢ – ૩૬૨ ૦૨૦

૨૧ મી સદી એટલે ક્ડલજટલ રિાંમતની સદી, તાલયુકા તેમજ જીલલા કક્ષાએ શશક્ષકોની તાલીમમાં ચચયા/વાતચીતમાં જાણવા મળયયું કે 
ટેકનોલોજી અને મલ્ીમીક્ડયા દ્ારા શશક્ષણકાય્ભમાં રસ ધરાવતા ઘણા શશક્ષક છે પરં્યુ તેમની પાસે જ ેમલ્ીમીક્ડયા સાધન છે 

તેનો ઉપયોર કેવી રીતે કરવો, શૈક્ષણણક ક્ડલજટલ મટીરીયલ કેવી રીતે બનાવવયું, બલોર કેવી રીતે બનાવવો, ઈન્ટરનેટમાં સચ્ભ કેવી રીતે 
કરવયું, ફલશે કવીઝ કેવી રીતે બનાવવી, યયુટ્યુબ કેવી રીતે વાપરવયું, વરેના વવષે પૂરી માઠહતી ન હતી અને પ્રશ્નો ઘણાં હતા.

ઉપરોકત તમામ પ્રશ્નોનયું નનરાકરણ લાવવા જયુનારઢ જીલલાના બલદેવપરીએ બીજા શશક્ષક મમરિો સાથે ચચયા કરીને, ૧ મઠહના સયુધી સતત 
દોડદોડી કરીને “શશક્ષણમાં ક્ડલજટલાઇઝેશન” નામના ICT વક્ભ શોપનયું આયોજન કરવા વવચાયયુું, વક્ભ શોપ સંચાલન ખચ્ભ બલદેવપરીનો અને 
જમવાનો ખચ્ભ અન્ય શશક્ષકમમરિો અથવા કોઈ સંસ્ા ભોરવે તેવયું નક્ી થયયું. વક્ભ શોપની શરૂઆત સપટેમબર, ૨૦૧૫માં જયુનારઢ જીલલાના 
ધોરણ ૮ થી ૧૨ ના ૯૦ જટેલા શશક્ષક મમરિોને એકિાં કરીને કરવામાં આવી. આ વક્ભ શોપમાં ક્ડલજટલ સાધનો વવશેની માઠહતી તેમજ 
ઉપયોર, ઈન્ટરનેટનયું બેઝીક શશક્ષણ, ICTનયું વર્ભખંડમાં અમલીકરણ, બલોર વવષે માઠહતી અને ક્ડલજટલ શૈક્ષણણક સાઠહત્ કેવી રીતે 
બનાવવયું વરેરે સમજાવવામાં આવયયું. ફેસબયુક અને વોટ્સએપ દ્ારા બીજા શશક્ષક મમરિોના અભભપ્રાય અને તેમની નવયું શીખવાની માંરણી 
લેવામાં આવતી હતી જનેો વક્ભ શોપમાં ઉમેરો કરવામાં આવતો હતો. વક્ભ શોપ પૂણ્ભ થયા બાદ જ ેશશક્ષકમમરિોએ ભાર લીધો હતો તેમના 
દ્ારા સમયાંતરે પોતે લીધેલ ટ્ર ેનીંર કઈ રીતે વર્ભખંડમાં ઉપયોરી થઈ રહી છે તે બાબત ટેલીફોનીક વાતચીત દ્ારા જાણ થતી રહે છે. 

આ વક્ભ શોપમાં ICTમાં જ ેશશક્ષકમમરિો કામ કરી રહ્ા છે એવા ચંદનભાઈ રાિોડ અને પયુરણભાઈ રોંડલીયાએ આ વક્ભ શોપની મયુલાકાત 
લીધી અને પોતે પોતાની જાતે પણ આ પ્રકારના વક્ભ શોપનયું આયોજન કરતા થયા.   

અત્ાર સયુધીમાં ૨૦ વક્ભ શોપ કરવામાં આવયા છે. આ વક્ભ શોપમાં પ્રથમ ૨ વક્ભ શોપ ધોરણ ૮ થી ૧૨ ના શશક્ષક માટે અને બીજા ૧૮ વક્ભ શોપ 
ધોરણ૫ થી ૧૨ માટે કરવામાં આવયા. ૨ વક્ભ શોપ યયુટ્યુબમાં લાઇવ કરીને નવસારી અને સયુરત શહેરમાં કરવામાં આવયો છે, આમ આ 
વક્ભ શોપ દ્ારા નવેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં કયુલ ૧૮૦૦+ શશક્ષકો ભાર લઇ ચયુક્ા છે.

ફ્ી ICTE િફોર્ક્શોપર્ાં ભ્રાર લીધલે શશક્ષકતર્ત્રફો

mailto:baldevpari42%40gmail.com?subject=
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િર્ગખ્ંડર્ાં ડ્ડશિટલ શશક્ષણ કેિી રીતે આપી શક્રાય તનેી ર્્રાહહતી B.Ed ન્રા વિદ્્રાર્થીઓ અન ેસરક્રારી શ્રાળ્રા શશક્ષકફોન ેઆપી રહેલ્રા શ્ી બલદેિપરી સર

https://youtu.be/XR4zK4nFmhg

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/XR4zK4nFmhg
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પ્ાથતમક શશક્ષણ માટે ફ્ડી ICT વક્ગ શોપ

શશક્ષકનયું ન્રાર્: રાઠોડ ચંદનભાઈ રામજીભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૯૯૮૧ ૯૦૬૬૨
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: cm25rathod@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી મોિાણ પ્રાથતમક શાળા
િા. ખમભાસલયા, સજ. દેિભૂતમ દ્ારકા - ૩૬૧ ૩૦૫

શ્ી મોવાણ પ્રાથમમક શાળા, તાલયુકો જામખંભાલીયા, જીલલો દેવભૂમમ દ્ારકાના શશક્ષક ચંદનભાઈ રાિોડ વષ્ભ ૨૦૦૭ થી ધોરણ ૧ થી 
૫ ના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. વષ્ભ ૨૦૧૪ સયુધી ગ્ામય વવસતારમાં ઈન્ટરનેટના કનેકશનની સમસયા હોવાથી જયારે પણ શશક્ષણને 

લરતા, સોફ્ટવેર અને શીખવવાની અલર અલર પધિમતના વવડીયો યયુટ્યુબ પર શોધતા ત્ારે વવડીયો ચાલયુ કરી જોઈ શકતો ન હતો. 
ધીરે ધીરે ઈન્ટરનેટ કનેક્શનમાં સયુધારો આવતા જયુદા-જયુદા બલોરની મયુલાકાત લતેા થયા. સરકાર શ્ી તરફથી આવતા શાળાને લરતા 
પક્રપરિો મળેવવા માટે ચંદનભાઈ, જયુનારઢના શશક્ષક શ્ીબળદેવપરી દ્ારા ચાલતો બલોર www.baldevpari.blogspot.in ની મદદ 
લતેા હતા ત્ારે પોતે પણ ITમાં કામ કરી શકે છે તેવો અહેસાસ થયો. બલદેવપરી સાહેબ અને યયુટ્યુબના વવવવધ વવડીયોની મદદથી 
જયુલાઈ, ૨૦૧૪માં ચંદનભાઈએ પોતાનો બલોર www.aravrathod.blogspot.in શરુ કયયો(હાલ કાય્ભરત નથી).

ચંદનભાઈએ સપટેમબર, ૨૦૧૫માં વવદ્ાથથી વર્ભખંડમાં રહીને ટેકનોલોજીની મદદ વડે એકાગ્ થઈને રસ કેળવીને શશક્ષણ મળેવે તે 
હે્યુથી ધોરણ૫ થી ૮ માટે રણણત તેમજ વવજ્ાન વવષયના અભયાસરિમને અનયુરૂપ PPT, PDF અને વવવવધ કવીઝ બનાવવાનયું શરુ કયયુું. 
ચંદનભાઈએ જોયયું કે, વર્ભખંડમાં બાળકો કમપયયુટરની મદદથી શીખવામાં રસ લતેા હતા અને કમપયયુટર દ્ારા કરેલ અભયાસ સરળતાથી યાદ 
રાખતા થયા છે. આ બાબતને ધયાનમાં રાખીને પોતે એકિયું  કરેલ સાઠહત્ વધયુ લોકો સયુધી પહોચે તે હે્યુથી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૫માં www.
vigyan-vishwa.blogspot.in બનાવી સાઠહત્ અપલોડ કયયુું. આ બલોર વ્ોટસેપ, ફેસબયુક તેમજ શશક્ષકો સાથેની મયુલાકાતમાં શેર 
કરવામાં આવયો.  

ધોરણ ૫ થી ૮ ના રણણત અને વવજ્ાન વવષયને વવડીયો દ્ારા વવદ્ાથથીઓને સમજાવવા માટે ક્ડસેમબર, ૨૦૧૫થી સ્કીન રેકોડ્ભ ર સોફ્ટવેર 
તેમજ PPTનો વવડીયો બનાવવાનયું શરુ કરી વર્ભખંડમાં ઉપયોર કરતા થયા. વવદ્ાથથીઓ વવડીયો દ્ારા વવષય પ્રત્ે રસ લતેા થયા. આ 
વવડીયોની અસરકારકતા વવદ્ાથથીઓ પર જોતા ચંદનભાઈને વવચાર આવયો કે આ વવડીયો બીજા શશક્ષકમમરિો સયુધી પહોચવા જોઈએ. 
આથી તેમણે સવ મહેનતે બનાવેલ વવડીયો યયુટ્યુબ પર અપલોડ કરવા VIGYAN-VISHWA (https://www.youtube.com/
channel/UCp7MiUL8371qo7jXLkzDIvA) ચેનલ શરુ કરી. 

આ દરમયાન મે, ૨૦૧૬માં શ્ી રૌસવામી બલદેવપરી સાહેબ દ્ારા ધોરણ ૮ થી ૧૨ ના રણણત વવષયના શશક્ષકો માટે “વર્ભખંડમાં ICTનો 
ઉપયોર” ફ્ી વક્ભ શોપનયું તારીખ ૨૮/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ આયોજન કરવામાં આવનાર છે તે વ્ોટસેપ થકી સમાચાર મળયા. ચંદનભાઈએ 
બલદેવપરી સાહેબને ટેલીફોનીક વાત કરીને વક્ભ શોપમાં ભાર લેવા માટે ઈચ્ા વયકત કરી, સાહેબે વક્ભ શોપમાં ભાર લેવા માટે મંજૂરી 
આપી દીધી. આ વક્ભ શોપમાં PPT કેવી રીતે બનાવવી, બલોર કેવી રીતે બનાવી ઓપરેટ કરવો, ઇ-કને્ટન્ટનો વર્ભખંડમાં કેવી રીતે ઉપયોર 
કરવો, યયુટ્યુબ પર ચેનલ કેવી રીતે બનાવવી વરેરે ITને લરતા મયુદ્ા પર સવવસતાર માર્ભદશ્ભન આપવામાં આવયયું. વક્ભ શોપના અતંે 
ચંદનભાઈને વવચાર આવયો કે, જ ેરીતે બલદેવપરી સાહેબે માધયમમક તેમજ ઉચ્ માધયમમક શશક્ષકો માટે ICTના ફ્ી વક્ભ શોપનયું આયોજન 
કયયુું છે તે જ રીતે પોતે પણ પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષક માટે આવી વક્ભ શોપ નયું આયોજન કેમ ના કરી શકે.

તારીખ૯ જયુલાઈ, ૨૦૧૬માં દેવભૂમમ દ્ારકા જીલલાના જામખંભાલીયામાં ICTનો ફ્ી વક્ભ શોપ કરવાનયું નક્ી થયયું. વક્ભ શોપમાં ભાર લેવા 
માટે ICTમાં રસ ધરાવતાં પ્રાથમમક શાળાના શશક્ષકોને વ્ોટસેપ અને ફેસબયુક પર સમાચાર આપવામાં આવયા. પ્રથમ વક્ભ શોપમાં ૧૩૦ 

ઈન્ટરેકટીિ બફો્ડ્ગ  પર પ્વતૃ્તિ કરી રહેલ વિદ્્રાર્થી

જટેલા શશક્ષક જોડાયા. આ વક્ભ શોપમાં PPT કેવી રીતે બનાવવી, બલોર 
કેવી રીતે બનાવી ઓપરેટ કરવો, ઇ-કને્ટન્ટ નો વર્ભખંડમાં કેવી રીતે ઉપયોર 
કરવો, યયુટ્યુબ પર ચેનલ કેવી રીતે બનાવવી વરેરે શીખવવામાં આવયયું. 
વક્ભ શોપને અતંે શશક્ષકમમરિો પાસેથી ફીડબેક ફોમ્ભ ભરાવવામાં આવ્યું અને 
આ વક્ભ શોપમાં શીખવવામાં આવતા મયુદ્ામાં નવયું શયું ઉમેરી શકાય તે પૂછવામાં 
આવ્યું. વક્ભ શોપ આરળ વધતો રયો તેમ તેમ AR-VR-QR ટેકનોલોજીનો 
શશક્ષણમાં કેવી રીતે ઉપયોર કરવો, વવડીયો એડીટીંર, PDF એડીટીંર તેમજ 
જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટ બાબત પ્રશ્નોનો સમાવશે કરવામાં આવયો. વક્ભ શોપમાં ભાર 

mailto:cm25rathod%40gmail.com?subject=
http://www.baldevpari.blogspot.in
http://www.aravrathod.blogspot.in
http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in
http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in
https://www.youtube.com/channel/UCp7MiUL8371qo7jXLkzDIvA
https://www.youtube.com/channel/UCp7MiUL8371qo7jXLkzDIvA
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લીધેલા શશક્ષક મમરિોને કોઈ પણ મયુદ્ાને લરતો પ્રશ્ન હોય તો સંદભ્ભ વવડીયોની મદદથી હલ થાય તે માટે મયુદ્ા પ્રમાણે વવડીયોના QR કોડ 
બનાવીને વપ્રને્ટડ પેજ આપવામાં આવે છે.

વક્ભ શોપ પૂણ્ભ થયા બાદ શશક્ષક એકબીજાને મદદરૂપ થાય તે માટે વ્ોટસેપ પર વક્ભ શોપ પ્રમાણે ગ્યુપ બનાવેલ છે. આ ગ્યુપમાં શશક્ષક મમરિો 
ICTને લરતા પ્રશ્નો પૂછે છે અને જ ેશશક્ષક જવાબ જાણતો હોય તે પોતાનો અભભપ્રાય શેર કરે છે. વ્ોટસેપ ગ્યુપના સભયો ટેકનોલોજીનો 
વર્ભખંડમાં કેવી રીતે ઉપયોર કરી રહ્ા છે કે કેમ એ બાબતે જાણવા મળયયું કે ધોરણ ૫ થી ૮ ના બાળકો રણણત-વવજ્ાન વવષયમાં જયુદા 
જયુદા વવડીયો જોઈ તેમજ વવવવધ કવીઝથી રસ લતેા થયા છે તેમજ ઘણા શશક્ષક પોતાની જાતે ઈ-સાઠહત્, PPT, PDF તેમજ વવડીયો 
બનાવીને વર્ભખંડમાં વાપરતા થયા છે.

ચંદનભાઈ જવેા જ બીજા ૮ શશક્ષક મમરિો જ ેઆવા વક્ભ શોપ હે્ડલ કરી શકે એમ હતા તેનયું એક ગ્યુપ બનાવયયું. જમેાં બલદેવપરી, પંકજ 
પરમાર, નનકયું જ સવાણી, દેવરાજ પરમાર, કલપશે ચોટલીયા, ક્કશોર પરમાર, દીપ પાિક, દેવાતભાઈ આંબલીયા સામેલ છે. જ ેજીલલામાં 
૧૦૦+ શશક્ષકોનયું જૂથ આ વક્ભ શોપ કરવા માંર્યું હોય ત્ાં ૯ માંથી ૩-૪ શશક્ષક તજજ્ તરીકે પોતાના સવખચચે જઈને વક્ભ શોપનયું આયોજન 
કરતા થયા. આવી રીતે નવેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીમાં ૭ જીલલામાં (દેવભૂમમ દ્ારકા, રાજકોટ, અમરેલી, મોરબી, ખેડા, અમદાવાદ અને 
ભાવનરર) ૮ જટેલા વક્ભ શોપ (ગ્યુપમાં) તેમજ ૩ જટેલા વક્ભ શોપ યયુટ્યુબથી કનેક્ટ થઈને ભાવનરરના B.Ed. અને PTC કોલેજના વવદ્ાથથી 
માટે ચંદનભાઈએ કરેલા છે. જયુદા જયુદા વક્ભ શોપ દ્ારા અંદાજ ે૯૦૦થી પણ વધારે શશક્ષક મમરિોએ ભાર લીધેલ છે. 
 
હાલ ચંદનભાઈ સોશશયલ મીક્ડયાના સહયોરથી અંદાજ ે ૧૦,૦૦૦ શશક્ષક સયુધી પહોચયા છે. આ સોશશયલ મીક્ડયાની મદદ દ્ારા 
ચંદનભાઈ વર્ભખંડમાં ઉપયોરી એવી ટેકનોલોજીકલ માઠહતી સમયાંતરે શેર કરતા હોય છે. એવપ્રલ ૨૦૧૬ થી શરુ કરેલ યયુટ્યુબ ચેનલ 
VIGYAN-VISHWA પર ક્ડસેમબર, ૨૦૧૭ સયુધીના ૬૩૧૦ સબસ્કાઈબર અને ૭,૮૧,૧૪૮ વયયુઅર છે. ચંદનભાઈએ આ યયુટ્યુબ ચેનલ પર 
ધોરણ ૬ થી ૮ ને ઉપયોરી સામલજક વવજ્ાન અને વવજ્ાનને અનયુરૂપ વવડીયો તેમજ ICTE (જનરલ) વવડીયો બનાવી અપલોડ કરેલ છે.

પ્્રાર્તર્ક શ્રાળ્રાર્ાં પણ ડ્ડશિટલ શશક્ષણ ર્ળે ત ેર્્રાટે ફ્ી ત્રાલીર્ આપી રહેલ્રા શ્ી ચદંનભ્રાઈ

ચદંનભ્રાઈ દ્્રાર્રા પછેૂલ પ્શ્નનફો જિ્રાબ ્પલીકર 
ક્રા્ડ્ગ  દ્્રાર્રા આપી રહેલ વિદ્્રાર્થીઓ

https://youtu.be/tANwCJYETYY
નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://youtu.be/tANwCJYETYY
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બાળકો બન્ા ઉબં્ યુના એનજીનીયર

શશક્ષકનયું ન્રાર્: સોરઠીયા હસમુખભાઈ બરી.
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૮૭૯૨ ૪૭૬૨૦
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: sahjanand101@yahoo.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રીરાયપર પ્રાથતમક શાળા
મું. રાયપર, િા. બાબરા, સજ. અમરેલરી - ૩૬૫ ૪૨૧

વષ્ભ ૨૦૧૧-૧૨ માં ગયુજરાત સરકાર તરફથી શાળાઓમાં કમપયયુટર આપવામાં આવયા, આ કમપયયુટર ઉબં્ યુ બેઝ કામ કરતા હતા. ઘણી 
વાર આ કમપયયુટર બરાબર ચાલ્યું ન હ્યું, ચાલયુ કમપયયુટર બંધ થઇ જ્યું, ૧૫-૨૦ ક્દવસ બંધ રહે કે વેકેશન ખયુલતા કમપયયુટર ચાલયુ 

થતા નથી વરેરે સમસયા હતી. આ પક્રસ્સ્મતમાં સરકારી ટોલ ફ્ી નંબર પર ફક્રયાદ કરવામાં આવતી. ફક્રયાદને અનયુરૂપ એ્જીનીયર 
શાળામાં આવીને ૮૦% સમસયા (૧) રીકવરી (૨) N-COMPUTING (૩) રેમ સાફ કરવી (૪) ચાલયુ કમપયયુટરની રેમ બંધ કમપયયુટરમાં 
નાખતા હતા.

વષ્ભ ૨૦૧૪ સયુધી ઉપર દશયાવેલ સમસયા અમરેલી જીલલાના બાબરા તાલયુકાની શ્ી રાયપર પ્રાથમમક શાળાએ પણ અનયુભવી. જયારે પણ 
કમપયયુટરમાં સમસયા આવે અને એ્જીનીયર દ્ારા સોલવ કરાય તેમાં ૧૦-૧૫ ક્દવસનો સમય લારતો હતો. શાળાના શશક્ષક અશોકભાઈ 
ઝાપક્ડયા અને આચાય્ભ હરસયુખભાઈ સોરિીયા એ્જીનીયર આવીને શયું શયું કરે છે તે તલસપશથી રીતે નનહાળીને શીખ્યા. જમેાં મયુખ્યતવે  
(૧) કમપયયુટર બરાબર ચાલ્યું નથી- રીકવરી મારો (૨) કમપયયુટર ચાલયુ થ્યું નથી- રેમ સાફ કરો/ ચાલયુ કમપયયુટરની રેમ બંધ કમપયયુટરમાં 
નાખો (૩) વારંવાર N-COMPUTING લખેલયું આવ્યું હોય- N COMPUTING કરીને સોલવ કરતા હતા. હરસયુખભાઈએ રીકવરી કેમ 
મારવી, રેમ કેમ સાફ કરવી અને N-COMPUTING વરેરેના એક કારળ પર સે્ટપ લખ્યા. જમે કે રેમ સાફ કરવી હોય તો:
૧.  કમપયયુટર નો મયુખ્ય પાવરનો વાયર સવીચ બંધ કરીને છયુ ટો પાડવો.
૨.  CPUની પાછળના સ્કયુ ખોલીને સાઇડનયું પતરંુ ખોલવયું.
૩. રેમની બંન્ે બાજયુની સવીચ દબાવવી. રેમ બહાર આવી જશે.
૪.  રેમ સવચ્ કપડાથી સાફ કરવી.
૫.  રેમને ચડાવતાં પહેલા રેમમાં રહેલો ખાંચો તથા રેમને ચડાવવાના ભારમાં રહેલી ખાંચાની જગયા સેટ કયયા પછી જ ચડાવવી. વજન દઇ 

ને બરાબર ફીટ કરવી. ફીટ કરતા જ રેમની સાઇડની બંન્ે સવીચ ઉભી થઇ જશે.

કમ્પ્યુટર લેબ દ્્રાર્રા શશક્ષણ ર્ળેિિી રહેલ્રા વિદ્્રાર્થીઓ
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ધોરણ૫ થી ૮ માં જ ેવવદ્ાથથી કમપયયુટરમાં રસ લતેા હોય તેવા બે-બે વવદ્ાથથી ધોરણ મયુજબ પસંદ કરી તેમને કારળમાં લખેલ સે્ટપ મયુજબ 
કેવી રીતે રીકવરી મારવી અને N-COMPUTING શીખવાડવામાં આવયયું. ધોરણ૮ ના ચાર વવદ્ાથથીને રેમ કેવી રીતે સાફ કરવી, બંધ 
કમપયયુટર માંથી રેમ બંધ કમપયયુટરમાં કેવી રીતે નાખવી, વરેરે શીખવાડવામાં આવયયું. કમપયયુટર રૂમમાં જ ેકોઈ સમસયા હોય તેને અનયુરૂપ 
વર્ભખંડમાંથી નીમેલા જ-ેતે સમસયાના અનયુરૂપ માસ્ટર પાસે જતા અને શશક્ષકની હાજરીમાં સમસયાને હલ કરે છે. 

હાલ, શાળામાં આવેલ ૮ કમપયયુટરમાંથી ૫ કમપયયુટર વર્ભખંડમાં મૂકવામાં આવયા છે જથેી કરીને જ-ેતે વવષયના શશક્ષક વવષયને અનયુરૂપ 
અભયાસ કરાવી શકે. વષ્ભ ૨૦૧૫-૧૬ માં કારળ પર લખેલ સે્ટપની PDF બનાવવામાં આવી અને ઉબં્ યુ વાપરતી બીજી શાળાના શશક્ષકો 
સયુધી સોશશયલ મીક્ડયા પલેટફોમ્ભ, શશક્ષક મીટીંર તેમજ શાળાના બલોર www.rayparschool.blogspot.in પર મૂકીને શેર 
કરવામાં આવી. 

IIMA અને GCERTનાં સંયયુકત પણે અમરેલી જીલલામાં આયોલજત એજ્યુકેશન ઇનોવશેન ફેર ૨૦૧૫-૧૬ માં હરસયુખભાઈ સોરિીયાએ 
પોતાનો નવતર પ્રયોર મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિો માટે નનદશ્ભનમાં મૂક્ો. ફેરના અંદાજ ે૨૫૦ જટેલા મયુલાકાતી શશક્ષક મમરિોએ હરસયુખભાઈ 
અને અશોકભાઈએ બનાવેલ કમપયયુટરની સમસયાના નનરાકરણ માટેની PDF પોતાની જોડે પેનડ્ર ાઇવ તેમજ શાળાના બલોર (www.
rayparschool.blogspot.in) પરથી મળેવીને પોતાની શાળામાં તેનયું અમલીકરણ કયયુું છે. પોતાની શાળામાં અમલ કયયા બાદ જ ે
પક્રણામ મળયયું તે બાબત લાભાથથી શશક્ષક હરસયુખભાઈને ફોન પર અભભપ્રાય પણ આપે છે.

IIMA અને GCERT દ્ારા વષ્ભ ૨૦૧૬-૧૭માં ૨૦૦૦ જટેલા HTAT મમરિો માટે આયોલજત સે્ યુ-ક્ડલજટલ ટ્ર ેઈનીંરના કને્ટન્ટમાં પણ 
હરસયુખભાઈનો આ ઉબં્ યું વાળો નવતર પ્રયોર સ્ાન પામયો હતો. લાભાથથી HTAT મમરિોમાંથી ઘણા શશક્ષકોએ પોતાની શાળામાં આ 
PDF વપ્રન્ટ કાઢીને કમપયયુટર રૂમમાં લરાવેલ છે. જ ેશશક્ષક મમરિોને ઉબં્ યું બાબત કોઈ સમસયા હોય તે હરસયુખભાઈ અને અશોકભાઈને 
ફોન કરીને સમસયાનયું નનરાકરણ લાવતા થયા છે.  

શ્ી રાયપર પ્રાથમમક શાળામાં નવેમબર, ૨૦૧૭ માં કમપયયુટર રૂમના ૧૧ કમપયયુટરમાંથી ૫ કમપયયુટર વવવવધ વર્ભખંડમાં રાખવાના 
હતા. ધોરણ ૮ ના વવદ્ાથથીઓએ પોતાની જાતે જ આ કમપયયુટર કમપયયુટરરૂમમાંથી લઈને જ-ેતે વર્ભખંડમાં રાખીને બરાબર જોડાણ 
કરી આપયયું હ્યું. આજ ેધોરણ ૬ થી ૮ ના વવદ્ાથથીનો કમપયયુટર પ્રત્ેનો ડર દૂર થયો છે, તેમજ શાળાના કમપયયુટરની સમસયા પોતાની 
જાતે સયુલઝાવતા થયા છે. હરસયુખભાઈએ પોતાના સોશશયલ મીક્ડયા અકાઉન્ટ દ્ારા અંદાજ ે૧૦૦૦ શશક્ષક સયુધી આ PDF ફાઈલ  
પહોચાડી છે. 

કમ્પ્યુટર રીકિરી ર્્રાટે બન્રાિલે પમેપલટે પરર્ી વિદ્્રાર્થીઓન ેપે્ક્ીકલ કર્રાિી રહેલ્રા હસમયુખભ્રાઈ

કમ્પ્યુટરર્ાં રેર્ કેિી રીતે સ્રાફ કરિી તનેી ર્્રાહહતી વિદ્્રાર્થીઓન ેઆપી 
રહેલ્રા હસમયુખભ્રાઈ

https://youtu.be/NIw3zF7dYfw

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે
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શકૈ્ષણણક અન ેશાળા વયવસ્ાપન ્સોફટવરે નનમમાણ

શશક્ષકનયું ન્રાર્: ઢાંકેચા નરેશભાઈ
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૮૧૪૧૯ ૦૪૭૦૩
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: nareshdhakecha@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: શ્રી ખારા પ્રાથતમક શાળા
િા. લરીલરીયા, જી. અમરેલરી - ૩૬૫ ૨૨૦

અમરેલી જીલલાના લીલીયા તાલયુકાની શ્ી ખારા પ્રાથમમક શાળામાં શ્ી નરેશભાઈ ઢાંકેચા તારીખ ૧૩/૦૯/૨૦૦૨માં ધોરણ ૬  
થી ૭ ના શશક્ષક તરીકે જોડાયા. આ સમયે ધોરણ૧ થી ૭ ની સખં્યા અંદાજ ે૨૮૦ જટેલી હતી. નરેશભાઈએ ૧ વષ્ભમાં ઓફીસ 

કામમાં જોયયું કે જયારે પણ ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથી અથવા રામલોકો પોતાનો જન્ તારીખનો દાખલો અથવા બોનાફાઈડ સટડીફીકેટ લેવા આવે 
અથવા બીજા કામે આવે ત્ારે તેમની માઠહતી શોધવા માટે જયુના રજીસ્ટર ખોલીને માઠહતી શોધવી પડતી જમેાં એક વયકકત પ્રમાણે આશરે 
૧૫ મમનીટ જટેલો સમય લારતો હતો. તેમજ એક શશક્ષક આ પ્રવૃત્તિમાં રોકાઈ રહેતા જથેી તેમનો એકાદ પીરીયડ પણ જતો રહેતો. 
આ સમસયાને સહેલી બનાવવા નરેશભાઈ જયુદા-જયુદા રસતા શોધતા હતા ત્ાં જ તેમને શાળા વયવસ્ાપન માટે સોફ્ટવેર બનાવવાનો  
વવચાર આવયો.

નરેશભાઈનાં સબંધી એવા શ્ી ઘનશયામભાઈ દોમડીયા જઓેએ B.Sc.વવથ કમપયયુટર સાયનસ કરેલ છે તેમની સમક્ષ પોતાનો સોફ્ટવેર 
બનાવવાનો વવચાર વયકત કયયો. વષ્ભ ૨૦૦૨-૦૩ના વષ્ભમાં યયુટ્યુબ આટલયું પ્રચલલત ન હ્યું જ ેઆજ ેછે જનેા કારણે ઘનશયામભાઈએ 
સોફ્ટવેર બનાવવા માટેની FOXPRO LANGUAGE શીખવા થોડી રેફરનસ બયુક સજસે્ટ કરી. નરેશભાઈએ ૫ થી ૬ મઠહના સયુધી 
શાળા સમય બાદ જયારે પણ સમય મળે ત્ારે આ રેફરનસબયુક વાંચીને સોફ્ટવેર બનાવવાની ભાષા શીખીને પોતાનયું “SCHOOL PRO 
PRIMARY” નામનયું સોફ્ટવેર બનાવયયું જમેાં એક વાર જયુનો ડેટા નાખ્યા બાદ જ ેવવરત જોઈએ એ સરળતાથી એક મમનીટ કરતા ઓછા 
સમયમાં મળી શકતી હતી. આ સોફટવેરની વાત શાળાના આચાય્ભ શ્ી ક્કશોરભાઈ જોશીને કરી તેઓ પણ ખયુબ ખયુશ થયા અને વષ્ભ 
૨૦૦૫ના પ્રથમ સરિથી જ આ સોફ્ટવેર દાતા શ્ી તરફથી શાળાને ભેટમાં મળેલા કમપયયુટરમાં નાખવા માટે જણાવયયું. વષ્ભ ૨૦૦૫-૦૬ 
પહેલાના જટેલા રજીસ્ટર છે તેને સોફ્ટકોપીમાં ફેરવી કમપયયુટરમાં નાખવા માટે નરેશભાઈએ પોતાની જાતે તેમજ ભતૂપૂવ્ભ વવદ્ાથથી સયુધીર 
ઠહરપરા અને લાલજી રોંડલીયાની મદદ લઈને જૂની માઠહતી કમપયયુટરમાં નાખી. સરિની શરૂઆતમાં આ સોફ્ટવેરની શાળાના શશક્ષક 
દ્ારા ચકાસણી કરીને રામ લોકોના જન્તારીખના દાખલા, બોનાફાઈડ સટડીફીકેટ કાઢવાની શરૂઆત કરી. મહતવની વાત એ હતી કે 
આ કામરીરી કરવામાં સમય ખૂબ ઓછો લારતો હતો. ત્ારબાદ આ સોફ્ટવેરને વધયુ બહેતર અને ઉપયોરી બનાવવા C-SHARP અને 
.NET લેંગવેઝમાં રૂપાંતક્રત કરી સમયાનયુસાર વષ્ભ ૨૦૧૦ સયુધીમાં તેમાં પક્રણામ પરિકો, પયુસતકાલય રજીસ્ટર, હાજરીપરિક, શશષયવૃત્તિ 
દરખાસત, શાળા રોજમળે, આવક-જાવક રજીસ્ટર જવેી કારકયુની અને શૈક્ષણણક સવલતો ઉમેરવામાં આવી. મૂલ્યાંકન માટે OMR શીટ 
સે્નર ડેવલપ કયયુું જમેાં મોબાઇલથી શીટનો ફોટો પાડીને સે્ન કરી તાત્ાલલક પક્રણામ આપી શકાય છે.

નરેશભાઈએ શાળા વયવસ્ાપન કામ સોફ્ટવેર વડે સહેલયું તો કરી નાખયું પણ શૈક્ષણણક બાબતમાં પણ ટેકનોલોજી થકી અભયાસ 
કરાવવાનો વવચાર વષ્ભ ૨૦૦૫-૦૬માં આવયો. જરૂરી ઇ-સાઠહત્, વવડીયો, ઓક્ડયો, ફોટોગ્ાફ વરેરે પોતાની જાતે ઈન્ટરનેટ પરથી 
ડાઉનલોડ કરીને તેમજ પોતાની જાતે બનાવીને ધોરણ ૬ અને ૭ના વર્ભમાં ઉપયોર કરતા થયા. મૂલ્યાંકન માટે એકમ કસોટી લેવા વવચાયયુું 
જનેા માટે જરૂરી PDF ફાઈલ તાલયુકા કક્ષાએ મીટીંરમાં મયુલાકાત થયેલ શશક્ષક શ્ી પરેશભાઈ ચાવડા પાસેથી પેનડ્ર ાઈવમાં લીધી. વષ્ભના 
અતંે જ ેશૈક્ષણણક પક્રણામ મળયયું તેની ધોરણ ૬ થી ૮ ના શશક્ષક રીરીશભાઈ સાદીયા અને અશીશભાઈ રોઠહલ સાથે ચચયા કરી. તેઓ 
પણ વષ્ભ ૨૦૧૧ના પ્રથમ સરિમાં નરેશભાઈના જરૂરી માર્ભદશ્ભન હેિળ કમપયયુટર લેબમાં પોતાના વર્ભને અભયાસ કરાવવાની શરૂઆત કરી. 
ધોરણ ૬ થી ૮ના રિણેય ધોરણને સમાન અવસર મળી રહે તે માટે બધા શશક્ષક વચ્ે ચચયા થતી હતી. વષ્ભના અતંે આ બંને શશક્ષકમમરિોના 
અભભપ્રાય માંરવામાં આવયા ત્ારે તેઓએ જણાવયયું કે, શશક્ષણકાય્ભ અને મૂલ્યાંકન માટે અપનાવેલ આ નવી પધિમતથી વવદ્ાથથીઓની 
વવષય પ્રત્ે રસ-રૂધચમાં વધારો જોવા મળયો છે. વવડીયો અને ફોટોગ્ાફથી માઠહતી વધયુ સરળતાથી શીખતા થયા છે. મૂલ્યાંકન માટે 
લેવાતી એકમ કસોટીમાં ભાર લતેા થયા અને શૈક્ષણણક દ્રશષટએ આશરે ૧૫-૨૦% જટેલો ફરક જોવા મળયો છે.

શાળા વયવસ્ાપનમાં ઉપયોરી સોફ્ટવેર અને ધોરણ ૬ થી ૮ નયું શૈક્ષણણક ઇ-કને્ટન્ટ ફકત શાળા પૂર્યું ન રહીને બીજી શાળા પણ તેનો 
ઉપયોર કરે તે માટે તાલયુકા તેમજ જીલલા કક્ષાએ થતી મીટીંરમાં, સોશશયલ મીક્ડયામાં તેમજ ૨૦૦૩-૦૪માં પોતાની જાતે બનાવેલ 
વેબસાઈટ (www.shalasetu.co.in) પર શેર કરવામાં આવયયું. નરેશભાઈના મતે વષ્ભ ૨૦૧૦-૧૧ સયુધીમાં આ સોફ્ટવેર ઉપયોર કરતી 
શાળા આશરે ૫૦ જટેલી હતી અને ઇ-કને્ટન્ટ નો ઉપયોર કરતી અંદાજ ે૭૦ જટેલી શાળા હતી.

mailto:nareshdhakecha%40gmail.com?subject=
http://www.shalasetu.co.in


81 

સમય જતા જતા શૈક્ષણણક મૂલ્યાંકન કરવા માટે OMR પધ્ધમતથી કવીઝ, કોન બનેરા કરોડપમત, કમપયયુટર ટેસ્ટ રેમ, પ્રેઝને્ટશન 
દ્ારા કસોટી વરેરે ધોરણ ૬ થી ૮ માં જ-ેતે શશક્ષક દ્ારા મૂકવામાં આવી. વષ્ભ ૨૦૧૩-૧૪માં એ્ડ્ર ોઇડ ફોનનો યયુર આવતા પ્રાથમમક 
શાળાના શશક્ષક તેમજ સામાન્ય લોકો એપ દ્ારા નવયું નવયું શીખી શકે તે માટે JAVA લેન્ગવેજ યયુટ્યુબ અને બયુકમાંથી શીખીને એપ 
બનાવવાની શરૂઆત કરી. બનાવેલ એપ વધયુ લોકો સયુધી પહોચે તે માટે ગયુરલ સ્ટોર પર (https://play.google.com/store/
apps/developer?id=NARESH+DHAKECHA) નરેશભાઈએ $૨૫ ચૂકવીને પોતાનયું અકાઉન્ટ બનાવી પોતાની એપ ત્ાં મૂકવાનયું 
શરુ કયયુું. આ એપમાં હાલ સયુધીમાં પક્રણામ પરિક બનાવવા, વવદ્ાથથીની જરૂરી માઠહતી અને હાજરીના આકડા મળે તેવી એપ, શૈક્ષણણક 
રમકડા બનાવવાની એપ, જનરલ નોલેજ રેમ, સીસીસી થીયરી અને પ્રેક્ટીકલ વવડીયો માટેની એપ, બીલો અને મતદારયાદી સંબંધધત 
એપ, વવજ્ાનના બલોર આધાક્રત એપ, હવામાનની જાણકારી આપતી એપ અને શૈક્ષણણક સમાચાર આપતી એપ બનાવી ગયુરલ પલે 
સ્ટોર પર મયુકવામાં આવી છે. એપમાં જરૂરી સયુધારા વધારા કરવા માટે ગયુરલ પલે સ્ટોરમાં એપની નીચે આપેલ કોમેન્ટબોક્ષ નો ઉપયોર 
લેવામાં આવતો હતો. 

વષ્ભ ૨૦૧૭-૧૮માં શ્ી ખારા પ્રાથમમક શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮ માં ૧૮૦ સખં્યા છે જમેાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં ૭૦ સખં્યા છે અને ૩ શશક્ષક છે. 
શાળાનો જ્ાનકયું જ પ્રોજકે્ટમાં સમાવશે થયો હોવાથી ધોરણ ૭ અને ૮ માટે ૨ ક્ડલજટલ કલાસરૂમ મળયા છે, અને ધોરણ ૬ ને આજ ેપણ 
કમપયયુટર રૂમમાં આભયાસ કરાવવામાં આવે છે. શાળા વયવસ્ાપન કામોમાં જન્તારીખ દાખલો કાઢવા, બોનાફાઈડ સટડીફીકેટ આપવાનયું 
કામ વાયપરિકમાં નામ શોધવાને બદલે નામ સચ્ભ કરીને કરવામાં આવે છે. આજ ેગયુરલ પલે સ્ટોરમાંથી એપ ડાઉનલોડ કરનારની સખં્યા 
૮.૫ લાખ છે અને પ્રમતભાવરૂપે તમામ એપ્સમાં સરેરાશ ૪.૬/૫ નયું રેહટર મળેલ છે. શાળામાં હાલ પણ આ એપ શશક્ષક દ્ારા કાય્ભરત છે. 

લીંકસ:
 શાળાસે્ યુ: http://shalasetu.co.in/
 એન.ડી.ટેક: http://ndtech.in/
 એ્ડ્ર ોઇડ એપ: https://play.google.com/store/apps/developer?id=NARESH+DHAKECHA
 યયુટ્યુબ ચેનલ: https://www.youtube.com/channel/UCAdWykaYY17O0i-w0jN8FXQ

વિદ્્રાર્થીઓની હ્રાજરી અને જરૂરી ર્્રાહહતી સરત્રાર્ી ર્ળે ત ેર્્રાટે બન્રાિલે ર્ફોબ્રાઈલ એપ

શ્રાળ્રાકીય િહીિટી ક્રાર્ સરળત્રાર્ી ર્્રાય ત ેર્્રાટે બન્રાિલે ર્ફોબ્રાઈલ એપ

https://youtu.be/XT8631Nbk5g

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે

https://play.google.com/store/apps/developer?id=NARESH+DHAKECHA
https://play.google.com/store/apps/developer?id=NARESH+DHAKECHA
http://shalasetu.co.in/
http://ndtech.in/ 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=NARESH+DHAKECHA 
https://www.youtube.com/channel/UCAdWykaYY17O0i-w0jN8FXQ 
https://youtu.be/XT8631Nbk5g




ટેકનોલોજીનરી મદદ િડે 
વિદ્ાથથીઓનરી સુષુ્પિ કળા 

બહાર લાિિરી

ઝ 
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શશક્ષકનયું ન્રાર્: પટેલ મૌસલકકુમાર ગોવિદલાલ 
ર્ફોબ્રાઈલ નંબર: ૯૮૨૪૧ ૧૮૦૮૯
ઇર્ેલ આઈ. ્ડી.: mgpatelpatan@gmail.com

શ્રાળ્રાનયું ન્રાર્ અને સરન્રામયુ: કમલરીિાડા પ્રાથતમક શાળા 
સરી.આર.સરી.ભિન-કમલરીિાડા, િા.સજ પાટણ -૩૮૪ ૨૬૫

આજના ગલોબલ એજ્યુકેશન વલડ્ભ ના સમયમાં શશક્ષણ આપવાની પધ્ધમત તથા પ્રવવધધઓ દરરોજ બદલાઇ રહી છે. દરરોજ 
બાળકોને અલર રીતે શીખવવાની રીતો અમલમાં આવતી રહે છે. શશક્ષણનો મૂળ હે્યુ બાળકને સયુસંસૃ્ત કરવાનો તથા જાતે 

શીખતો કરવાનો છે. બાળકની સયુશયુપત શકકતઓને જાણીને તેને બહાર લાવવાની કળા દરેક શશક્ષક પાસે હોવી જરૂરી છે. 

મૌલલકભાઈ પટેલ પાટણ લજલલાના પાટણ તાલયુકામાં આવેલ કમલીવાડા કલસ્ટરમાં સી.આર.સી. કોઓડડીનેટર તરીકે માચ્ભ, ૨૦૧૫ થી 
જોડાયેલા છે. તેમના કલસ્ટરમાં કયુલ આિ શાળાઓ આવેલી છે જમેાં ધોરણ ૧ થી ૮ નયું યયુનનટ ધરાવતી પાંચ શાળાઓ અને ધોરણ ૧ થી 
૫ નયું યયુનનટ ધરાવતી રિણ શાળાઓ આવેલી છે.   

ગયુજરાત સરકાર દ્ારા બાળકોને ગયુણવતિાયયુકત શશક્ષણ મળી રહે તે હે્યુંથી રાંધીનરર ખાતે ‘બાયસેર સ્ટયુક્ડયોનયું’ નનમયાણ કરેલ છે 
અને દરરોજ ધોરણ ૫ થી ૧૨ ના બાળકો માટે અભયાસરિમ આધાક્રત કાય્ભરિમો ‘વંદે ગયુજરાતની’ અલર અલર ચેનલ મારફતે પ્રસાક્રત 
કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વંદે ગયુજરાત ‘ ચેનલ નં-૧’ પરથી તાલીમના કાય્ભરિમો પણ પ્રસાક્રત કરવામાં આવે છે. 

દરેક ક્ષરેિમાં શશક્ષકોને તાલીમ આપવી, તથા બાળકોને ગયુણવતિાયયુકત શશક્ષણ આપવયું તે મયુખ્ય બાબત છે. મૌલલકભાઈ પાસે રહેલા 
ટ્ર ે નનર સેન્ટરમાં શશક્ષકો તાલીમ દરમયાન આવતા હોય છે. ક્ારેક કલસ્ટરના કયુલ ૬૦ શશક્ષકો એકસાથે પણ આવતા હોય છે અને 
કોઇ સંજોરોમાં પાટણ તાલયુકાના કોઇ ચોક્સ જૂથના ૧૦૦ થી વધારે શશક્ષકો પણ ટ્ર ે નનર સેન્ટર પર આવતા હોય છે. દરેક તાલીમ 
વર્ભમાં વવષય નનષણાત વયકકતઓ તથા ‘ નોલેજ રીસોસ્ભ પસ્ભનને’ બોલાવીને તેમની પાસેથી સીધયું માર્ભદશ્ભન શશક્ષકોને મળે તેવા પ્રયત્ન 
મૌલલકભાઈ કરતા રહે છે. હવે સમસયા એ હતી કે ૧૦૦ કરતા વધારે શશક્ષકોને એકજ વયકકત એક સાથે કઇ રીતે ટ્ર ે નનર આપી શકે.? 
તેમની પ્રાથમમક શાળાઓના ઓરડાઓની ક્ષમતા ૪૦ થી વધારે શશક્ષકો બેસી શકે તેવી નથી અને દરેક શાળા પાસે કમયયુનનટી હોલની 
પણ વયવસ્ા હોતી નથી. આથી દરેક વર્ભમાં અલર અલર તાલીમ આપવાનયું થાય. આના કારણે ક્ારેક કમયયુનનકેશન રેપ પણ ઉભો 
થતો હોય છે. આ સમયરાળા દરમયાન ‘બાયસેર સ્ટયુક્ડયોની’ મયુલાકાત લેવાનયું થયયું તો મનમાં એક ખ્યાલ સપષટ થયો કે જો ટ્ર ે નનર સેન્ટર 
પર આવી સયુવવધાવાળો નાનો સ્ટયુક્ડયો બનાવવામાં આવે તો સમસયાનયું નનરાકરણ આવી શકે. પરં્યું આનો ખચ્ભ વધારે થાય અને ટ્ર ે નનર 
સેંટર ખાતે આ માટે કોઇ વવશષે ફંડ કે જોરવાઇ હોતી નથી. હવે તેમણે તથા તેમના આચાય્ભ મમરિોએ સ્ાનનક સ્ત્રોતો પર કામ કરવાનયું 
શરૂ કરી દી. તેઓએ દાતાઓના ઘેર રહેલા જયુના ટીવી દાનમાં મળેવી શાળાના દરેક વર્ભમાં ટીવી સેટ લરાવી દીધા. આવા છ ટીવી વર્ભમાં 
લરાવી દીધા બાદ જાતે તેનયું કેબસલર કાય્ભ કયયુું. શાળાની ઓફીસમાં સ્ટયુક્ડયો બનાવવામાં આવયો કારણકે ત્ા ‘વોઇસ કલેરીટી’ સારી 
મળતી હતી. બજારમાંથી જયુના મોડયુલેટરના પાંચ સેટ લાવીને સવ્ભર રૂમમાં સેટ કરવામાં આવયા. હવે ચાર મોડયુલેટરમાં વંદે ગયુજરાત 
ચેનલ નંબર ૫ થી ૮ નયું પ્રસારણ કરવામાં આવયયું તથા એક મોડયુલેટર લાઇવ ટી.વી માટે રીઝવ્ભ રાખવામાં આવયયું. આ રીઝવ્ભ પોટ્ભ  સાથે 
સી.સી.ટીવી AV OUTPUT કેમેરા સાથે જોડવામાં આવયો. આ કેમેરાને એક મયુવેબલ સે્ટ્ડ પર રોિવી દેવામાં આવયો હવે જ્યારે કોઇ 
નોલેજ રીસોસ્ભ પસ્ભન આ કેમેરાની સામે બેસીને વાત કરે ત્ારે બાકીના વર્ભમાં તેનયું લાઇવ ટેલલકાસ્ટ થાય છે. સવ્ભર રૂમમાં કેમેરાની બેક 
સાઇડ એક મોટી ક્ડસપલે પણ મૂકવામાં આવી જનેી મદદથી એક્પટ્ભ  પસ્ભનને પોતાની ભસ્કપટ ભસ્કન પર જોવા મળતી આથી તેને તાલીમ 
આપવામાં સાતત્તા રહે્યું અને સરળતા પણ રહેતી. 

એવપ્રલમાં રણણત-પયયાવરણ વવષયના પાટણ તાલયુકાના ધોરણ ૩ થી ૫ ના ૧૮૬ શશક્ષકોને આ માધયમથી તાલીમના કેટલાક અશંો થી 
પક્રધચત કરાવવામાં આવયા. વવજ્ાન વવષયના કેટલાક પ્રયોરો પણ આ રીતે કરાવવામાં આવયા. ઓરી તથા રૂબેલા જવેી રસીકરણ 
ઝયુંબશેમાં પેરેંન્ટીંર તથા બાળકોમાં રહેલા ખોટા ખ્યાલો દૂર થાય તે હે્યુથી મેક્ડકલ ઓફીસરશ્ી દ્ારા આના માધયમથી બાળકોને 
માર્ભદશ્ભન આપવામાં આવયયું. 

શાળામાં દરેક બાળકમાં અલર અલર બાબત કે ક્ષરેિમાં આવડત કે સ્ીલ રહેલી હોય છે. આવા બાળકોને કેમેરાની સામે લાવીને તેની 
પ્રમતભાને બીજા બાળકો સામે લાવવામાં આવે છે. પોતાના મમરિને અથવા પોતાની જાતને ટીવીમાં જોઇને બાળકોને ખૂબ રોમાંચ થાય છે, 
અને બાળકો ટીવીમાં આવવા માટે પોતાની સયુષયુપત શકકતઓ જાગતૃ કરી શશક્ષકો તથા પોતાના મમરિોને અવરત કરે છે. 

સહક્રાર: આચાય્મશ્રી, 
સ્ટાફતમત્ો િથા મારી  
શાળાના બાળકો
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https://youtu.be/YrSZ4J_nSJw 

મૌલલકભાઈના આ પ્રયત્નને કારણે બાળકોને કવોલલટી એજ્યુકેશનમાં સારંુ 
પફયોમન્શ મળી રહયું છે. છેલલા રિણ વષ્ભમાં તેમના કલસ્ટરની આ પાંચ પૂણ્ભ 
શાળાઓમાં કયુલ ૭૭ વવધયાથથીઓએ ખાનરી શાળાઓમાંથી સટડી આધાક્રત 
અમારી શાળાઓમાં પ્રવશે લીધેલ નોંધવામાં આવયયું છે. 

આ કલસ્ટરની પાંચ પૂણ્ભ શાળાઓ પૈકી ચાર શાળાઓમાં ધોરણ ૫ થી ૮ ના દરેક 
વર્ભમાં ટી.વી.સેટ કાય્ભરત છે. કલસ્ટરની કમલીવાડા શાળામાં સ્ટયુક્ડયો કાય્ભરત 
છે. તેઓ AIR GRID ટેકનોલોજીની મદદથી એક કલસ્ટર કક્ષાનયું એર નેટવક્ભ  
ઉભયુ કરી રહ્ા છે. આ નેટવર્કર સ્ાવપત થયા બાદ આ કલસ્ટરના સ્ટયુક્ડયોમાંથી 
ટેલલકાસ્ટ થનાર કાય્ભરિમનયું બાકીની ચાર શાળાઓના વર્ભમાં પ્રસારણ થાય તેવયું 
વયવસ્ાપન વવકસાવી રહ્ા છે. 

પાટણ શહેરથી બાયસેર સ્ટયુક્ડયોનયું અતંર ખૂબ વધારે છે. બધા બાળકોને 
રાંધીનરર સ્ટયુક્ડયોમાં લઇ જઇ શકાતા નથી પરં્યું સ્ટયુક્ડયો જવેયું જ નાના પાયે 
વયવસ્ાપન માળખયું કલસ્ટર કક્ષાએ ઉભયું કરી સ્ાનનક સમસયાનયું નનરાકરણ 
કરવાનો આ નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ છે.

શ્રાળ્રાની ચનેલ પરર્ી લ્રાઈિ 
ટેલીક્રાસ્ નનહ્રાળત્રા ધફોરણ ૬ ન્રા 
વિદ્્રાર્થીઓ.

ધફોરણ ૬ ન્રા સસૃં્ત ર્ાં આિત્રા 
પ્રાઠ વિષે શ્રાળ્રાની લ્રાઈિ ચનેલ 
પર ર્્રાહહતી આપતી વિદ્્રાર્થીની.

શ્રાળ્રાન્રા ૭ િર્શોર્ાં ટીિી પર 4 
ચનેલ નનહ્રાળી શકે ત ેર્્રાટે જરૂરી 
વયિસ્્રા.

નિતર પ્વૃત્તિ આધ્રાડરત વિ્ડીયફો જોિ્રા ર્્રાટે
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Educational Innovations Bank
“મારો નવિર પ્યોર મારા વવદ્ાથથીઓ માટે”

www.inshodh.org

Website: www.inshodh.org    Facebook Page: Education Innovation Bank
Facebook Group: Teachers Innovation   Facebook Group: Innovative Women Teachers
YouTube Channel: Teachers as Transformers  WhatsApp Mobile Number: +૯૧-૯૭૨૭૭ ૪૦૧૪૮

આપનો નવિર પ્યોર ઓનલાઈન ્સબતમટ કરો

પ્થમવાર નવિર પ્વૃનતિ ઓનલાઈન ્સબતમટ કરનાર માટે સયુર્ન:
(૧) સૌપ્રથમ આઈ.આઈ.એમ.ની વેબસાઈટ www.inshodh.orgખોલો.

(૨) વેબસાઈટ ખયુલ્યાબાદ યોગય ભાષા પસંદ કરવા માટે મયુખ્યપેજની ઉપરની બાજયુ  પર ભાષા નો ઓપ્શન આપેલ છે અંગ્ેજી અથવા 
ગયુજરાતી પસંદ કરો.ત્ારબાદ LOGIN/SUBMIT INNOVATION પર કકલક કરો.

http://www.inshodh.org
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(૩) જયુના યયુઝસ્ભ છે તે ડાયરેક્ટ E-mail Id અને Password નાખ્યા બાદ લોરીન કરી શકે છે.
 નવા યયુઝસ્ભ માટે Creat New Account પર કકલક કરીનેઅકાઉન્ટ બનવયું પડશે

(૪) તમારંુ www.inshodh.orgના અકાઉન્ટની પ્રક્રિયા પૂણ્ભ થયેલ છે હવે તમારંુ અકાઉન્ટખોલવા માટે વેબસાઈટના મયુખ્ય પેજ પર 
LOGIN બટન પર કકલક કરો. ત્ારબાદ તમે સયુચન નંબર ૩ માં જ ેE-MAIL ID અને PASSWORD એન્ટર કયયુું હોય તે દાખલ કરો 
અને LOGIN બટન પર કકલક કરો.

નોંધ: જ ેલોકોને પોતાનો પાસવડ્ભ  યાદ ના હોય અથવા ભૂલાય રયો હોય તે FORGOT PASSWORD પર કકલક કરો.
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(૫) LOGIN કયયાં બાદ નીચે દશયાવેલ પેજ ખયુલશે જ ેમાંથી ADD INNOVATION પર કકલક કરો.

(૬) ત્ારબાદ જ ેપેજ ખયુલશે તેમાં આપે કરેલ નવતર પ્રવૃત્તિ અંરેની માઠહતી વવસતારથી લખવાની રહેશે. તથા નવતર પ્રવૃત્તિના કોઈ 
વવડીયો હોય જો YOUTUBE પર હોય તોતેની લીંક મયુકવાની રહેશે, અને સાથે પ્રવૃમતના ફોટા હોય તો તે પણ મૂકવના રહેશે.

 ૧ થી ૬ સે્ટપ સયુચન FOLLOW કાય્ભ બાદ અતંે SUBMIT પર કકલક કરો.
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(૭) ત્ાર બાદ એક THANKS FOR SUBMIT YOUR INNOVATION લખેલી સલાઈડ આવી જશે એટલે તમારો નવતર પ્રયોર 
SUCCESSFULLY SUBMIT થયેલ છે, સબમમટ કરેલ નવતર પ્રવૃત્તિમાં એક્ડટ કરવા EDIT બટન પર કકલક કરો એક્ડટ કાય્ભ બાદ 
ફરીથી સબમમટ કરો.

   બીજો નવો નવિર પ્યોર ્સબતમટ કરવા HOME પર કકલક કરો.

નોંધ:બીજીવાર નવતર પ્રયોર SUBMIT કરનાર માટે (જ ેલોકો એ પહેલેથી જ WEBSITE પર REGISTERD છે તે લોકો) ખાલી સયુચન 
નંબર ૫ થી ૭ FOLLOW કરો એટલે તમારંુ ઇનોવશેન SUBMIT થઈ જશે.

અરાઉ ્સબતમટ કરેલ ઇનોવશેનમાં એર્ટ કરવા માટે :
www.inshodh.org પર લોરીન કરો. 
લોરીન કયયા બાદ DASHBOARDખયુલશે. 
નીચેની બાજયુ  આપે સબમમટ કરેલ ઇનોવશેન નયું લીસ્ટ હશે. 
ઇનોવશેનમાં સયુધારો કરવા ટાઈટલ ની સામે EDIT INNOVATION બટન પર કકલક કરો.
ડોકયુમેન્ટ માં સયુધારો કરવા UPLOAD DOCUMENT પર કકલક કરીને સબમમટ પર કકલક કરો.

તમારંુ ઇનોવશેન સોશીઅલ મીક્ડયામાં પ્રચાર કરવા
ઉપરના ફોટામાં જ ેપ્રમાણે ઇનોવશેન લીસ્ટ ખયુલયું તેમાં ઇનોવશેન પર કકલક 
કરો, તમારંુ ઇનોવશેન ડેસ્ટોપ ખયુલી જશે. ઇનોવશેનની નીચે SHARE કરીને 
ઓપ્શન છે તે પસંદ કરીને તેમાં આપેલ અલર અલર માધયમ પસંદ કરીને 
પ્રચાર કરી શકો છો. 



(૧) ઇનોવશેન બેંક 
(www.inshodh.org)

(૯) શશક્ષકોના મોબાઈલમંચના 
પ્રશ્નો વાંચવા.

(૨) ઓનલાઈન ઇનોવશેન સબમમશન

(૩) ઓનલાઈન ઈનોવશેન કેવી રીતે 
સબમીટ કરવયું

(૪) ફેસબયુક પેજમાં જોડવા 
(Education Innovation Bank)

(૫) મઠહલા ફેસબયુક ગ્યુપ 
(Innovative Women Teachers)

(૬) યયુટ્યુબ ચેનલ 
(Teachers as Transformer)

(૭) મોબાઈલમંચમાં જોડાવવા

(૮) SMC મોબાઈલમંચના 
પ્રશ્નો વાંચવા

(૧૦) ધચલડ્ર ન કોન્ભર-વાતયા    

(૧૧) ધચલડ્ર ન કોન્ભર-વવડીયો 
(Math/Science)

(૧૨) ધચલડ્ર ન કોન્ભર-પ્રોજકે્ટ 
(Math/Science)

(૧૩) સમપ્રત્-મઠહલા શશક્ષકના 
નવતર પ્રયોરની બયુક

(૧૪) EI-BANK બ્ોશર

EI-BANK દ્્રાર્રા શશક્ષકફો ર્્રાટે જયુદી જયુદી પ્વૃત્તિ ચ્રાલી રહી છે 
િરે્ાં જો્ડ્રાિ્રા અને જાણિ્રા ર્્રાટે નીચેન્રા QR-CODE સે્ન કરફો.

સાર્થ
 ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કફોમ્યુનનકેશન ટેકનફોલફોજી ઇન એજ્યુકેશન


