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��ી ઇુયઙર:- ઑડવૉ “�ષૅુ� �ષીળી �ીફ”  
(��િૃ� આધા
રત િશ�ણ અ�ભગમ) 

 

  

     િશ�ણ�ુ ંસાવ�ીકરણ કરવા માટ� DPEP, SSA, NPEGEL  વા અનેક કાય$%મ સમ& દ�શમા

ચલાવવામા આવે છે. આ કાય$%મોના પ
રણામે, પાછલા એક દાયકામા બાળકોમા �ાથિમક 2તર�ુ ં

િશ�ણ લેવા માટ� દાખલ થતા બાળકોમા નોધપા� 4ધુારો થયો છે. િશ�ણના 2તરન ેઉ6ુ ંલાવવામા 

અથાગ પ
ર7મ અને મહેનત કર9 તેમા નોધપા� 4ધુારાના કામ કયા$ હોવા છતા પણ હ: આ 

અ�ભગમની સ;ંણૂ$ ર9તે ;ણુા$=ુતી કરવા માટ� હ: ઘણી લાબંી મ?ંજલ કાપવાની છે.  

 

જયાર� પણ સામાAય �ાથિમક વગ$ �ાથિમક િશ�ણ િવષે િવચાર� Cયાર� મન ઉપર િશ�ક Dારા 

વગ$ખડંમા અપાતા િશ�ણની નીચે Fજુબ કGપના કર� છે.  

 

િશ�ક Dારા વગ$ખડંમા થતો ભેદભાવ  વો ક� બાળકોના િવકાસ માટ� કોઈપણ �કાર�ુ ંભIુ ંન 

આપ�ુ.ં  

 

�ાથિમક વગ$ Dારા એ�ુ ંધાર9 લેવામા આવે છે ક� તમામ બાળકોને એક જ સમયે અન ેએક જ 

ર9તે અને એક જ �કાર�ુ ંિશ�ણ શીખવવામા આવશ.ે 

 

વગ$ખડંમા થતી Jતીવાદ9 તથા બ=ુFખુીવાદ9 �ણાલીને 4ધુારવા માટ�ના યોKય પગલા લેવામા 

આવતા નથી. 

 િશ�ણ આપવા માટ�ની સામ&ી સામાAય સામ&ીની  મજ બાળકો માટ� વપરાય છે.  

 

અCયાર 4ધુીમા િશ�ણ આપવા માટ�  પણ સામ&ી બનાવવામા આવી છે તે 2વિશ�ણ આપવા 

 �ુ ંતૈયાર કરવામા આવેલ નથી.  

 

બાળકોને ભણાવવામા આવતા િશ�ણની પMિતઓ�ુ ંFGૂયાકંન મા� ગા�ણિતક પMિતથી બાળક 

Dારા અપાયલે પર9�ાઓથી કરવામા ંઆવ ેછે.  
  

 

ઉપરના %મ Fજુબ દશા$વલે FOુાઓથી થતી સમ2યાઓ 4ધુારવા માટ� �Pા અ�ભગમ (��િૃ� 

આધા
રત િશ�ણ અ�ભગમ) નો ઉદ�Qય સાથ$ક થાય તવેા હ�Rથુી આ અભીગમને અમલમા Fકુવામા 

આSયો છે.  થી કર9ને વગ$ખડંમા ભણાવવામા આવતી દર�ક ��િૃ�ન ેસવ$&ાહ9 અને રસ;ણૂ$ િશ�ણ 

બાળકોને આવનાર વષTમા આપી શકાય.  
 

�Pા અ�ભગમને અપનાવવાના FUુય હ�R ુ�Pા અ�ભગમને અપનાવવાના FUુય હ�R ુ�Pા અ�ભગમને અપનાવવાના FUુય હ�R ુ�Pા અ�ભગમને અપનાવવાના FUુય હ�R ુ

o આ અ�ભગમ બાળકો માટ� પોતાની ગિતએ અન ે2તર� િશ�ણ શીખવા માટ�ની તક આપે છે. 

o બાળકો માટ� અ�ભુવ Dારા શીખવા માટ�� ુ ંVલેટફોમ$ ;Xંુૂ પાડ� છે. 

o િશ�કો અને સાથીદારો સાથ ેમળ9ન ેશીખવાની તક આપે છે.  

o આ અ�ભગમ બાળકોન ે િવિવધ �ો Yટ વક$ તથા બહારના કામ શીખવાની �ે�ને ZGુલી 

તક ;રૂ9 પડ� છે.  

o બાળકોને તણાવFYુત સતત FGૂયાકંન ર
હત િશ�ણ આપવાની તક આપવામા આવ ેછે. 
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o આ અ�ભગમ Dારા બાળકને અ[યાસ શીખવાની ર9ત શીખવવામા આવે છે. 

o કોઈપણ Jતના ભાર િવના�ુ ંભણતર આ પMિત Dારા શીખવાડવામા આવ ેછે.  

 

 

�Pાનો શાળામા ઉOેશ�Pાનો શાળામા ઉOેશ�Pાનો શાળામા ઉOેશ�Pાનો શાળામા ઉOેશ : 

1. વગ$ખડંમાવગ$ખડંમાવગ$ખડંમાવગ$ખડંમા::::આ વગ$ખડંમા બાળકો ]યા ંતઓે આવે છે અન ેશીખવા માટ� Zશુી થશે તેવી 

FYુત વાતાવરણ આપનાXંુ 2થળ છે. આ જKયાએ ]યા ંસામ&ી તમેના પહ^ચની _દર હોય

છે અને તેઓ પણ તમેની જ`
રયાત �માણે Cયા ંમાલ ઉપયોગ કરવાની 2વત�ંતા છે. 

2. િવષય વગ$ખડંિવષય વગ$ખડંિવષય વગ$ખડંિવષય વગ$ખડં::::---- સામાAય વગ$ખડંની જKયાએ િવષયલ�ી વગ$ખડં બનાવવામા આવેલ છે. 

  તે િવષયન ેશીખવા માટ� બાળક ત ે િવષયન ેઅ�ુ̀ પ મટ9ર9યલ તરતજ મેળવી શક� 

તેવી ર9તના બનાવલે છે. અને ભાષા-EVS અન ેગ�ણત-ર�ઇAબો ��િૃ�ઓ માટ� અલગ `મ

શાળાઓમા ંઆયો:ત કરવામા ંઆવે છે. 

3. બેઠક Sયવ2થાબેઠક Sયવ2થાબેઠક Sયવ2થાબેઠક Sયવ2થા િશ�કો તથા બાળકોને Zરુશી તથા બેAચીસની જKયાએ જમીન ઉપર સાદડ9 

પાથર9ન ે બેસવા�ુ ંરહ�શે. દર�ક શાળાને આ માટ�ની શાદડ9 તથા શતેરં: ;રૂ9 પાડવામા 

આવશ.ે  

�Pાનો અથ$ એટલે deુM�Pાનો અથ$ એટલે deુM�Pાનો અથ$ એટલે deુM�Pાનો અથ$ એટલે deુM,સમજણ અને શાણપણ નો સમAવયસમજણ અને શાણપણ નો સમAવયસમજણ અને શાણપણ નો સમAવયસમજણ અને શાણપણ નો સમAવય 

4. fપુની રચનાfપુની રચનાfપુની રચનાfપુની રચના:::: કોઈપણ બે વગ$ખડંના ધોરણ-૧ અન ે ધોરણ-૨ ના િવiાથjઓએ સાથ ે

રહ9ન.ે ૬ fપુની _દર તેની વહ�ચણી કરવાની રહશ ેદર�ક fપુની રચના આ �માણે રહશ.ે

(૧) િશ�ક સપોટlડ fપુ (૨) nિશક િશ�ક સપોટlડ fપુ (૩) પીઅર સપોટ$ fપુ (૪) 

nિશક પીઅર સપોટ$  fપુ (૫) 2વયમ ર9તના શીખી શક� ત�ેુ ંfપુ (૬) શીખવવાની ર9ત�ુ ં

FGૂયાકંન કર9 શક� તે�ુ ંfપુ.  

5. �Pાના વગ$ખડં�ુ ંભૌિતક પયા$વરણ�Pાના વગ$ખડં�ુ ંભૌિતક પયા$વરણ�Pાના વગ$ખડં�ુ ંભૌિતક પયા$વરણ�Pાના વગ$ખડં�ુ ંભૌિતક પયા$વરણ::::ર�ક અન ેs�લેડર, fપુ ચાટ$ , િવiાથj 2લેટ, િશ�ક 2લેટ, 

િવiાથj �ગિત - આલેખ, 
ડ2Vલે, શીખવા માટ�ના ચાટ$  / ચાટ$ Dારા થતી ��િૃ�, કામ 

પોથી, uલેશ કાડ$, ગેમ બોડ$, �ારં�ભક ર9ડર, સ�ચ� શvદકોશ, ર�ઇAબો ��િૃ�, િવiાથj 

�ોફાઇલ, િવiાથj પોટ$ફો�લયો, EVS �ો Yટ શીwસ, ગ�ણત �xેYટસ dકુ, yજુરાતી 

વાચંનમાળા, EVS – મનન, િશ�કો માટ� હ�Aડdકુ, તાલીમ મોડzલુ, TLM બોYસ, તાલીમ 

સીડ9, 
હમાયત સીડ9, શોપ સીડ9 અને ?જ{ગલ, �Pા ગીત. 

 

 

�Pા અ�ભગમ�Pા અ�ભગમ�Pા અ�ભગમ�Pા અ�ભગમ 

1. લેડર િનર9�ણ  

2. કામ કાડ$સ 

3. |ૂથ પસદં કરવા�ુ ં

4. ��િૃ� કરવા�ુ ં
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5. ર�કો
ડ}ગ �ગિત 

 

તબ~ા વાર યોજના�ુ ંઅમલીકરણતબ~ા વાર યોજના�ુ ંઅમલીકરણતબ~ા વાર યોજના�ુ ંઅમલીકરણતબ~ા વાર યોજના�ુ ંઅમલીકરણ 

તબ~ાનો %માકંતબ~ાનો %માકંતબ~ાનો %માકંતબ~ાનો %માકં વષ$વષ$વષ$વષ$ શાળાઓની સUંયાશાળાઓની સUંયાશાળાઓની સUંયાશાળાઓની સUંયા ધોરણધોરણધોરણધોરણ 

પહ�લો ૨૦૧૦-૧૧ ૨૫૮ ધોરણ-૧ અન ે૨ 

બીજો ૨૦૧૧-૧૨ ૨૫૮+૨૩૩૭=૨૫૯૫ 
ધોરણ-૩ અન ે ૪ ૨૫૮ શાળામા

ધોરણ-૧ અન ે૨ ૨૩૩૭ શાળામા 

�ીજો ૨૦૧૨-૧૩ ૨૫૯૫+૧૧૫૩=૩૭૪૮ 
ધોરણ-૩ અન ે ૪ ૨૩૩૭ શાળામા,

ધોરણ-૧ અન ે૨ ૧૧૫૩ શાળામા 
 

 
  

 


