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��ા: ��િૃત આધા�રત અ�યયન અ�ભગમ

સારાશં

‘��ા’ અ�ભગમ એ િન�ન�ાથિમક ક�ાએ અમલી બનેલ ��િૃતલ�ી અ�યયન અ�ભગમ છે. �માં શીખવાના �ુલ અ�યાસ�મને �ુલ
૧૯ માઈલ �ટોનમાં િવિવધ ��િૃતઓ �ારા જોડ�ને ર�ૂ કરવામાં આ�યો છે. �ુલ ‘૬’ �ૂથોમાં બાળક અ�યયન કરતાં આગળ વધે છે
અને િશ�કની �િૂમકા ઘટતી �ય તથા �વ�ય�ને શીખવાની સભંાવનાઓ વધતી �ય છે. સ�ંણૂ� ��િૃ� આધા�રત ��ા અ�ભગમમાં
��ૂયાકંન �ૂથકાય�ના દર�ક તબ�ે થ� ું હોવાથી છમાિસક ક� વાિષ�ક ��ૂયાકંનને કોઈ અવકાશ નથી. ��ા વગ� િનિ�ત સમયના તાસો,
વાિષ�ક પર��ાઓ,  ચોક-બોડ�,  દ�તર,  ઘટં અને ચોક-ટોક �વી િશ�ણ પ�િતઑ વગરનો હોય,  એક અલગ તરાહ ઊભી કર�
છે.બાળકની રચના�મકતાને પોષક અને ��િૃ� પર આધા�રત આ અ�ભગમ સ�ંણૂ� ર�તે િવ�ાથ�ક��ી છે.  તેથી તે અપ�યય અને
�થ�ગતતાના �માણને ઘટાડ� શકશ.ે  િન�ન�ાથિમક �તર� િવ�ાથ�ઓની ��ુ�ુત શ��તઓની િપછાણી શકાય તેમને રચના�મક માગ�
વાળ� શકાય, હાથની ક�ળવણી પામી િવ�ાથ� યો�ય �દશામાં આગળ વધે તો એક સ��ૃ માનવસપંિ� િનમા�ણ કરવા�ું �ેય િશ�ણના
ફાળે �ય.ભ।િવભારતના િનમા�ણ માટ� ��િૃ� આધા�રત આ નવીન અ�ભગમ સાવ�િ�ક �વીકાય� બને એવી �ભુેછાઓ પાઠવીએ અને તે
માટ� ઘટ� ું કર�એ.....

��તાવના

સવ�િશ�ાઅ�ભયાન �તગ�ત સમ� ભારતમાં િશ�ણના સાવ�િ�કરણ માટ� સધન કાય��મો અને �ક�પો હાથ ધરાય ર�ા છે. �ાથિમક
િશ�ણના સાવ�િ�કરણને અપ�યય અને �થ�ગતતાનો ��ુો શીધો જ �પશ� છે અને વા�તિવક ર�તે અપ�યય અને �થ�ગતતાના �ાફને
નીચો લાવી િવ�ાથ�ઓની રસ, ��ચને પોષે તથા તેની �ત�રક શ��તઓને ખીલવા� ું સ�મ �લેટફોમ� ��ંુૂ પાડ� તે� ું ��િૃ�લ�ી િશ�ણ
આવકાય�, અપે��ત અને �વત�માન �પધા��મક સમયની માગં છે.

ઉપરો�ત બાબતને ઉપકારક એવો િન�ન�ાથિમક ક�ાએ �ારંભીક તબ�ે અમલી બનેલો નવીન ��િૃ�લ�ી અ�યયન અ�ભગમ એટલે
��ા (��િૃ� �ારા �ાન).

��ા અ�ભગમનો હ�� ુ હ�રફાઇના �ગુમાં ગોખણપ�ી વાળા �ાનથી ફ�ત પ�રણામ પ�ક પર હ�િશયાર દ�ખાતો િવ�ાથ� સકં�પના
�પ�ટ�કરણ �ારા �વિશ�ણની �દશામાં આગળ વધે અને પોતાની રચના�મકતાને �ખલવતો થાય તે કરવાનો છે.

સવ�િશ�ા અ�ભયાન િમશન, �જુરાત �ાથિમક િશ�ણ પ�રષદ, �િુનસેફ, માગ�દશ�ક ટ�મ અને �ટ�ટ કોર ટ�મ �ારા સધન �યાસો થક�
કાય�રત ��િૃ� આધા�રત આ નવીન અ�ભગમ �ાનની નવી ��િતજો ને ઉઘાડવા અને માનવ સસંાધનના ખરા િનમા�ણ થક� ભાિવ
ભારત ના નવા �કિત�માનો ��થાિપત કરવા �બૂ જ મહ�વ�ણૂ� સા�બત થશે તેમાં બેમત નથી.

��ા અ�ભગમ �ું છે?

��ા એ ‘��િૃ� �ારા �ાન’ �ું �ૂંકા�ર� નામ છે. નામ જ �ચૂવે છે ક� અહ� સમ� િશ�ણ �યવ�થા ��િૃ� આધા�રત છે. વગ�ના સમ�
બાળકોને ક���માં રાખી,  તેમની વયૈ��તક �ભ�તાને �યાનમાં લઈ તેમની �મતા  –  ગિતને આધાર� િશ�ણ આપવાની �યવ�થાને
ઉપકારક નીવડ� તેવો અ�ભગમ એટલે ‘��ા’.

��ા અ�ભગમ પરંપરાગત પ�િતથી ત�ન �ભ� છે. અહ� વગ�ખડં છે પણ પાટલીઓ નથી, કા�ં પા�ટ� ું નથી, સમયે સમયે બેલ
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વાગતા નથી. િવ�ાથ�ઓએ શ�ૈ�ણક સામ�ીઓ લાવવાની નથી અને પરંપરાગત બેઠક �યવ�થા પણ નથી. ��ૂયાકંન છમાિસક ક�
વાિષ�ક પર��ાઓ નથી, �પ નથી થ� ું પણ િનિ�ત કર�લ �ુથ કાય� ��ુ થતાં િવ�ાથ� �વયં તે� ું ��ૂયાકંન કર� તેવી �યવ�થા છે. અહ�
પરંપરાગત િશ�ણ કરતાં ��ા અ�ભગમ ત�ન �ભ� ર�તે ઉપસી આવે છે. �ૂંકમાં કહ� શકાય ક� અહ� ��ૂયાકંન “ભારિવના�ું છે.

‘��ા’ અ�ભગમ શ�આતના તબ�ે એટલે ક� �ૂન-૨૦૧૦મા ં‘ધોરણ-૧, ૨’ મા ં(બનંે વગ� એક સાથ)ે અ��ત�વમાં આ�યો અને �ુલ ચાર
ધોરણ �ધુી છે. ધોરણ- ૧ અને ૨ ના �થમ વગ�માં �ુલ અ�યાસ�મને નીચેના િવભાગો �તગ�ત સાકંળ� લેવામાં આ�યો છે.

[૧] પયા�વરણ
[૨] �જુરાતી
[૩] ગ�ણત અને સ�તરંગી ��િૃ�ઓ
ઉપરો�ત િવષયોના અ�યાસ�મ ને શીખવા માટ� �ુલ ૧૯ માઈલ�ટોન ન�� કરવામાં આ�યા છે. � �તગ�ત દર�ક માઈલ �ટોનમાં �ુલ
‘૫’ ��ુય ��ુા અને દર�ક ��ુાના પાચં પેટા ��ુા �તગ�ત િવિવધ ��િૃ�થી શીખવાની �યવ�થા રાખવામા આવી છે.

સૌ�થમ િવ�ાથ�ની �ોફાઇલ તૈયાર થયા બાદ તેનો પોટ�ફો�લયો તૈયાર થાય છે અને ટ�.એલ.એમ. ના મ�યમથી તે પોતાના 0 થી
આગળ વધતાં માઈલ�ટોન �માણેના કાડ�ના માધાયાથંી ��િૃ� �ારા િશખતા આગળ વધે છે.

��ા વગ� �તગ�ત િવ�ાથ�ની બેઠક �યવ�થા અગાઉ કર�લ ઉ�લેખ �જુબ પરંપરાગત નથી.  તે નીચે �જુબના ૬ �ૂથોમાં
શીખતા-શીખતા આગળ વધશ.ે...

gr1

ઉપરો�ત દર�ક �ૂથમાં કાય� કરવા િવ�ાથ�ઓને �ય��તગત છાબડ�ઓ આપવામાં આવી છે અને અલગ અલગ સ�હૂછાબ ની ઓળખ
માટ� પ�ીઓના �ચ�ો આપવામાં આ�યા છે. �મક�, �રુખાબ, કાળોકોશી, મોર, હોલો, ચકલી.....

�ૂંકમાં ��ા અ�ભગમ સ�ંણૂ�ત: ��િૃ� આધા�રત એવો બાળકને �વયં શીખવા �ેરતો નવીન અ�ભગમ છે. �માં િશ�કની �િૂમકા �ૂથમાં
આગળ વધતાં િવ�ાથ� માટ� ઑછ� થતી �ય. બી� તબ�ે સાથી �ૂથ અ�યયન કરતાં આગળ વધી �વઅ�યયન અને �વ��ૂયાકંન
�ારા શીખવાની એક સાઇકલ �રૂ� કર� છે.  આગળ વધતાં �ુલ ૧૯ માઈલ�ટોન એક વષ� કરતાં ઓછા સમયમાં �ણૂ� કરતાં તેને
આગળના વગ�માં પણ મોકલી શકાય.

��ા અ�ભગમ શા માટ�?

��ા અ�ભગમ પરંપરાગત િશ�ણ �ણાલીથી �ભ�, િશ�ણ�ે�ે પ�રવત�ન લાવનાર એક નવીન અ�ભગમ છે.

��ા અ�ભગમ �ારા....

��યેક બાળકને પોતાની ગિત �જુબ િશ�ણ મેળવવાની તક મળે.1. 

ભાર વગરના ��િૃ�લ�ી, આનદંદાયી િશ�ણની તક �ા�ત થાય.2. 

બાળકો જ�ર� શ�ૈ�ણક િસ���ું ��ૂયાકંન કર�.3. 

પોતાના કાય� અને સાધન સામ�ી તથા પ�િ�ઑ �ું �વ��ૂયાકંન કર� તથા �ધુારણા કરવાની �મતા ક�ળવે.4. 

બ��ુતર�ય િશ�ણ માટ�ની સામ�ી િનમા�ણ કર� તથા તેનો ઉપયોગ કરવાની �મતા મેળવે.5. 

બાળકો એક બી�ના સહયોગથી િશ�ણ મેળવે.6. 

િવશષે જ��રયાત વાળા બાળકોને શીખવાની સમાન તક મળે.7. 

બાળકની ��યેક તબ�ે થતી �ગિતથી વાલી, િશ�ક અને બાળક પોતે પણ મા�હતગાર રહ�.8. 

��ા અ�ભગમના અગ�યના તબ�ા:

��ા અ�ભગમમાં શીખવાની એક સળંગ ���યા ઘણી બધી નાની નાની ��િૃ�ઓ અને િવભાગોમાં િવભા�જત છે. � �તગ�ત ક�ટલાક
તબ�ાઓ....

િવ�ાથ� ક�વી ર�તે શીખે છે?
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બાળક શાળા �વશે �વૂ� �થાિનક પયા�વરણમાથંી ઘણા �વૂા��ભુવો લઈ આવે છે. તે �ું �ું િશખીને આવે તેની િશ�ક� ન�ધ કરવાની હોય
છે. િવ�ાથ� કયા મા�યમથી વ�ુ સા�ુ શીખી શક� તે જોવા�ું અને તે� ું મા�યમ ��ંુૂ પાડવા�ું મહ�વ�ું કામ િશ�ક�ું છે.

િવ�ાથ� કયા મા�યમથી વ�ુ સા�ંુ શીખશે તે �ણવા નીચે �જુબની ક�ટલીક ��િૃ�ઑ હાથ ધરવામાં આવે છે.

દા.ત.

�ુદ� �ુદ� વ��ઓુને એક એક ઇ���યો �ારા ઓળખ કરાવવી.
�દવાલ પર ચાટ� લટકાવી પેન ક� �ક�ચ પેન વડ� લખ�ુ.ં
વાતા� કરવી
વ� ુ�ળના પ�રઘને ��ુ અને સાધન વડ� શોધવો.

�ૂંકમાં િવિવધ ��િૃ�ઑના અ�ભુવો �રૂા પડ�ા બાદ િશ�ક એ અ�ભુવશે ક� િવ�ાથ�...

અ�ભુવ �ારા
અ�કુરણથી
સાથી િમ�ો પાસેથી
ઇ���ઓ �ારા
સાધન સામ�ી ક�
હર�ફાઈથી શીખે છે

બાળમનોિવ�ાન:

��ા અ�ભગમ �તગ�ત અ�યાસ�મ સબંિંધત ��િૃ�ઑ સાથે બાળમનોિવ�ાનને �બૂ સાર� ર�તે વણી લેવામાં આ��ું છે. ��ા િશ�કની
તાલીમ દરિમયાન િશ�કને બાળમનોિવ�ાનના ઉપયોગ �ગે �બૂ સાર� ર�તે તૈયાર કરવામાં આવે છે. ��ા અ�ભગમ �તગ�ત બાળક
સાથનેા �યવહારમાં નીચે �જુબની ક�ટલીક બાબતો�ું િવશષે �યાન રખવા�ું �ચૂવા�ું છે.

બાળ�ના �ય��ત�વનો સ�ંણૂ� �વીકાર

બાળકને સ�માન
�સ� િશ�ક
આ�મીય �યવહાર
�ો�સાહક શ�દ�યોગ
બાળકને અ�ભ�ય��તની તક
બાળક શીખવામાં ઓછો ક� વ�ુ સમય લઈ શક� તે �વીકાર�ુ.ં

ઉપરો�ત િશવાય ��ા અ�ભગમ �તગ�ત િવિવધ ��િૃ�ઓ, �ૂથકાય�, સહપાઠ� િશ�ણ, િવ�ાથ�ના કાય�� ું �દશ�ન, બેઠક �યવ�થા,
ભૌિતક �િુવધા, ��ા સામ�ી, િવ�ાથ� �ગિતમાપાન અને સ�તરંગી ��િૃ�ઑ/સવા�ગી િવકાશની ��િૃ�ઓ �વા તબ�ાઓ અિત
મહ�વના છે. � પરંપરાગત અ�ભગમથી ��ા ને ત�ન �ભ� ઓળખ આપે છે.

સમાપન:

��િૃ� �ારા િશ�ણનો આ નવીન અ�ભગમ �જુરાતમાં આ ર�તે �થમવાર શ� થયો છે. તેના અમલીકરણ સબંધંી ��યાયનની મયા�દાને
લીધે ક� િશ�કની અ�પ�ટતાને લીધે ખામી રહ�વાની શ�તાને નકાર� ના શકાય. એમ છતાં પણ આ અ�ભગમ પરંપરાગત “પેન, પાટ�
ને સોટ�” થી િવપર�ત અને “એ��કુ�શન િમ�સ �ુ �ો આઉટ” ની િશ�ણની ખર� �યા�યાને સાક�રત કરવામાં મહ�વની �િૂમકા અદા
કરશે તે િન:શકં છે.
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વાલીઓને �ૂની માનિસકતામાથંી બહાર લાવવા ��ા અ�ભગમ �તગ�ત “કૉ��િુનટ� મો�બલાઇઝેશન” ના મા�યમથી તેમણે ��ા
અ�ભગમના હ��ઓુ અને ભાિવ પ�રણામોથી મા�હતગાર કર� િવ�ાશમાં લેવાનો સતત �યાસ “એસ.એમ.સી.” િમ�ટ�ગ �ારા થાય છે.

��િૃ� આધા�રત આ અ�ભગમ�ું િન�ન�ાથિમક ક�ાએ સાવ�િ�કરણ થાય અને રચના�મક, નવીન િવચારશરણી વાળો અને સકં�પનાને
ખરા અથ�માં પામેલો બહોળો િવ�ાથ� વગ� �ા�ત થાય તેવી �ભુે�છાઓ સાથે િવરામ લઈએ.

*************************************************** 

�ા. ��ેશ �. રાઠોડ
�ી સવ�દય િશ�ણ મડંળ સચંા�લત બી. એડ. કોલ ેજ,

ઘોડદોડ રોડ, �રુત,
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