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પ્રજ્ઞા: પ્રવતૃિ આધારરિ તિક્ષણ અભિગમ 

 સારાાંિ 

“પ્રજ્ઞા” અભબગભ પ્રાયંભબક શળક્ષણ કક્ષાએ અભરી ફનેરી પ્રવશૃતરક્ષી શળક્ષણ અભબગભ છે.જેભા 
અભ્માવક્રભને કુર ૧૯ ભાઇરસ્ટોનભા ં શલશલધ પ્રવશૃતઓ વાથે જોડીને યજુ કયલાભા ંઆલેછે.યંયાગત લગગ 
શળક્ષણભા ં લગગના તભાભ ફાકોને શળક્ષક એક વાથે શળક્ષણ આે છે. જ્માયે આ અભબગભભા ં ફાકની 
ળીખલાની ક્ષભતાને આધાયે તેને છ જુથભા ં શલબાજીત કયલાભા ં આલે છે. વપંણુગ પ્રવશૃત આધારયત પ્રજ્ઞા 
અભબગભભા ં મલુમાકંન જુથકામગના દયેક તફકે્ક થત ુ ં શોલાથી વત્ાતં કે લાશિક મલુમાકંનને કોઇ અલકાળ 
નથી.આ અભબગભ યીક્ષાઓ, ચોક-ટોક જેલી ધ્ધશત,દફ્તય,ફોડગ લગેયેનો કોઇ અલકાળ નથી. ફાકની 
યચનાત્ભકતાને ોે તેલી પ્રવશૃત આધારયત આ અભબગભ વપંણુગ ફાકેન્દ્રી અને આનદંદામી છે. પ્રાયંભબક 
શળક્ષણ સ્તયે ફાકોની લૈમક્તતક ભબન્નતા અને સષુપુ્ત ળક્તતઓને શછાણી ળકામ તેલા યચનાત્ભક ભાગે 
ફાકને દોયી શળક્ષણભા ંઅવ્મમ અને સ્થભગતતા જેલી વભસ્મા શનલાયી ળકામ છે. આભ,એક વમધૃ્ધ ભાનલ 
વવંાધન અને બાયતના બાશલનુ ંશનભાગણ કયલા ભાટે આ પ્રવશૃત આધારયત નલીન અભબગભ વાલગશત્ક સ્લીકામગ 
ફનળે એલી શબેુચ્છા વશ . . .  

 પ્રસ્િાવના  

  પ્રત્મેક યાષ્ટ્રની પ્રગશતનો આધાય તે યાષ્ટ્રની શળક્ષણ પ્રણારીની ગણુલતા ય શનબગય શોમ છે.આજના 
આ જ્ઞાનના શલસ્પોટક યગુભા ંશળક્ષણનુ ંસ્લરૂ અને શળક્ષણની પ્રરક્રમા કેલી શોલી જોઇએ તે ફાફત શળક્ષણશલદો 
ભાટે વતત ભચિંતાનો શલમ યશરેો છે. 

ફાકોને ભપત અને પયજજમાત શળક્ષણનો અશધકાય અશધશનમભ-૨૦૦૯ ભા ંકરભ-૨૯,ેટા કરભ(૨) 
ના ખડં(ચ) ભા ં “ફાકોને સવુગંત અને ફાકેન્દ્રી પ્રવશૃતઓ, ળોધ, વળંોધન ભાયપત શળક્ષણ”આલાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે.આ કામદાની જોગલાઇ શઠે ફાકોને પ્રાયંભબક શળક્ષણભા ંગણુલત્તારક્ષી અને 
કેન્દ્રવયકાયની વયંતુત જલાફદાયી છે.   

ગજુયાત યાજ્મભા ં વલગ શળક્ષા અભબમાન શભળન,ગજુયાત પ્રાયંભબક શળક્ષણ રયદ,યશુનવેપ,ભાગગદળગક 
ટીભ અને સ્ટેટ કોય ટીભ દ્વાયા પ્રવશૃત આધારયત શળક્ષણ અભબગભ “પ્રજ્ઞા” જ્ઞાનની નલી ભક્ષશતજો ને ઉઘાડલા 
અને ભાનલ વવંધનના ખયા શનભાગણ થકી બાશલ બાયતનુ ં શનભાગણ કયલા ભાટે ખફુજ ભહ્તત્લપણૂગ વાભફત થળ ે
તેભા ફે ભત નથી. 
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 પ્રજ્ઞા અભિગમ શ ાં છે ? 

“પ્રજ્ઞા” એ “પ્રવશૃત દ્વાયા જ્ઞાન” નુ ં ટૂંકાક્ષયી નાભ છે. પ્રજ્ઞા એ જુથ આધારયત પ્રવશૃત દ્વ્રાયા જ્ઞાન 
ભેલલાનો એલો અભબગભ છે કે જેભા સ્લશનશભિત અધ્મમન વાભગ્રીના શનભાગણ અને ઉમોગ દ્વાયા શલદ્યાથીઓ 
વશાઠી શળક્ષણ (pear group learning) લડે ભેલેર શળક્ષણનુ ં શલદ્યાથીઓ તેભજ શળક્ષક મલુમાકંન કયે છે 
આભ, આ અભબગભની ળૈક્ષભણક પ્રક્રીમા બાય લગયના બણતય વાથે વકંામેરી છે જેથી શલદ્યાથીઓ ભાટે 
આશળલાગદરૂ છે પ્રજ્ઞા એટરે....  

 જુથ આધારયત પ્રવશૃત દ્વાયા જ્ઞાન અભબગભ  
 વ્મક્તતગત શળક્ષણ અભબગભ  
 ફાકેન્દ્રી અભબગભ  
 વ્મલશારૂ શળક્ષણ અભબગભ  
 વશાઠી શળક્ષણ (pear group learning) અભબગભ  

 

     “પ્રજ્ઞા” અભબગભની ળરૂઆત જૂન-૨૦૧૦ ભા ંધોયણ-૧ અને ૨ ભા ંકુર ૨૫૬ ળાાઓભા ંકયલાભા ં
આલી શતી.આ અભબગભના અભ્માવક્રભભા ંગજુયાતી, માગલયણ, ગભણત અને વપ્તયંગી પ્રવશૃતઓનો વભાલેળ 
થામ છે. 
 

 પ્રજ્ઞા અભિગમના હતે  ઓ  
 આ અભબગભભા ંફાકો ભાટે ોતાની ગશતએ અને સ્તયે શળક્ષણ ભેલલાની તક પ્રાપ્ત કયે છે. 
 ફાકો ભાટે અનબુલ દ્વાયા ળીખલા ભાટેનુ ંપ્રેટપોભગ પ ૂરંું ાડે છે.  
 ફાકો બાય લગયના પ્રવશૃતરક્ષી, આનદંદામી શળક્ષણની તક પ્રાપ્ત કયે છે. 
 ફાકોને તાણમતુત વતત મલુમાકંન  
 ફાકો એકફીજાના વશમોગથી શળક્ષણ ભેલે છે. 
 પ્રત્મેક ફાક ગણુલત્તારક્ષી શળક્ષણ ભેલી તેની ક્ષભતા શલકશવત કયે છે. 
 શલળે જરૂરયમાતલાા ફાકોને ળીખલા પયુતો વભમ અને તક ભી યશ ેછે. 
 ફાકની પ્રત્મેક તફકે્ક થતી પ્રગશતથી લારી,શળક્ષકો અને ફાક ોતે ણ ભારશતગાય યશ ેછે. 

 

 પ્રજ્ઞા અભિગમની ાક્ષભણકિાઓ   
(૧) જૂથ આધારરિ તિક્ષણ :-  
  યંયાગત લગગશળક્ષણભા ંલગગના તભાભ ફાકોને એકવાથે શળક્ષણ આે છે જ્માયે આ અભબગભભા ં
ફાકની ળીખલાની ક્ષભતાને આધાયે ફાકોને છ જૂથભા ં શલબાજીત કયલાભા ંઆલે છે.(૧) શળક્ષક વભશિત 
જૂથ (૨) આંશળક શળક્ષક વભશિત જૂથ  (૩) વાથી વભશિત જૂથ  (૪) આંશળક વાથી વભશિત જૂથ (૫) સ્લ-
અધ્મમન જૂથ (૬) મલુમાકંન જૂથ  
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(૨) સહાઠી તિક્ષણ (pear group learning) 
      “પ્રજ્ઞા” અભબગભભા ં વશાઠી શળક્ષણ વૌથી ભશત્લનુ ં ાસ ુ છે. આ અભબગભભા ં ફાકો યસ્ય 
વશમોગથી શળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે છે. શલદ્યાથીઓ અન્દ્મ શલદ્યાથીઓ વાથે આત્ભીમતા કેલે છે. ફાક જાતે ળીખત ુ ં
થામ છે તેથી તેનો આત્ભશલશ્વાવ લધે છે. લગગભા ંતભાભ ફાકોને કાભ કયલાની તક ભતા વમશૂબાલનાનો 
શલકાવ થામ છે. આ અભબગભભા ંશલશલધસ્તયલાા ફાકોને ળીખલા ભાટેની વભાન તક ભે છે. 
 

(૩) સપ્િરાંગી પ્રવતૃિઓ  
 ફાકોના વલાાંગી શલકાવભા ં વપ્તયંગી પ્રવશૃતઓનુ ં ઘણુ ં ભશત્લ છે. અશી ફાકોના ફરશમુગખી પ્રશતબાને 
પ્રશતોણ ભેલલા તેના યવના કે્ષત્ને વદં કયી ળકે તેલી ૩૫૦ જેટરી વપ્તયંગી પ્રવશૃતઓ આલાભા ં
આલેરી છે. આ વપ્તયંગી પ્રવશૃતઓના મખુ્મ વાત શલબાગ છે (૧) જાત ે કયીએ (૨) નીયખીએ (૩) લાદ-
શલલાદ (૪) રીન યશીએ (૫) ીછાણીએ (૬) નાટક –નાટક (૭) યાગ- યાગણી  
 
 

(૪)  માઇસ્ટોન 
  “પ્રજ્ઞા” અભબગભભા ંઅભ્માવક્રભને કુર ૧૯ ભાઇરસ્ટોનભા ં શલબાજીત કયલાભા ંઆલે છે. આ ભાઇરસ્ટોનન ે
વય થી વકુંરના ક્રભભા ંગોઠલલાભા ંઆલે છે. જેને રેડય કશલેાભા ંઆલે છે. દયેક ભાઇરસ્ટોનભા ંાચં મખુ્મ 
મદુ્દા અને દયેક મદુ્દાભા ં ાચં ેટા મદુ્દા આલભા ંઆલે છે. જેભા ં પ્રવશૃત દ્વાયા ળીખલલાભા ંઆલે છે આભ 
ફાક પ્રવશૃત્ત દ્વ્રાયા ળીખતો જામ અને એક છી એક ભાઇરસ્ટોન પ્રભાણે આગ લધતો જામ છે. 
 

(૫) ોટટપોભયો  
 “પ્રજ્ઞા”  અભબગભભા ં શલદ્યાથીઓની પ્રોપાઇર ફનાલી ોટ્ગપોભરમો તૈમાય કયલાભા ં આલે છે. આ 
ોટ્ગપોભરમાભા ં શલદ્યાથીઓએ કયેરી પ્રવશૃતઓ નમનૂાઓ તથા તેના વર્જનાત્ભક કામગનો વગં્રશ કયલાભા ંઆલે 
છે. 
 

(૬) મ લયાાંકન  
  “પ્રજ્ઞા” અભબગભભા ંજે તે ધોયણના ંતભાભ ભાઇરસ્ટોન પયૂા કયનાય શલદ્યાથી ફઢતી ાભે છે. શલદ્યાથીઓએ 
જરૂયી ળૈક્ષભણક શવદ્ધિ ભેલી છે કે નરશ તેનુ ંમલુમાકંન કયી ળકામ છે. આ અભબગભભા ંપ્રત્મેક તફકે્ક થતી 
પ્રગશતથી લારી,શળક્ષકો અને ફાક ોતે ભારશતગાય યશ ેછે.  
           “પ્રજ્ઞા” અભબગભભા ં ફાકોના શલળે ભશાલયા ભાટે ગભણત શલમભા ં ગભણત પે્રક્તટવ 
લકગબકુ,ગજુયાતી લાચંનભાા આલાભા ંઆલે છે. 
 

 સમાન    
     પ્રવશૃત દ્વાયા શળક્ષણનો નલીન અભબગભ ગજુયાતભા ં પ્રથભ લખત ળરૂ થમો છે. તેના અભરીકયણ 
,પ્રત્મામન અને શળક્ષકની અસ્ષ્ટ્ટતાને રીધે તેભા ં ખાભી યશલેાની વબંાલના નકાયી ળકામ તેભ નથી. આ 
શળક્ષણ અભબગભને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે લારીઓ અને શવક્ષકોને જૂની ભાનશવકતા ભાથંી ફશાય કાઢલા 
ડળ,ે તેના ભાટે “ કોમ્યશુનટી ભોભફરાઇઝેળન” ના ભાધ્મભથી પ્રજ્ઞા અભબગભના શતેઓુ અને બાશલ 
રયણાભોથી ભારશતગાય કયલાનો પ્રમાવ એવ.એવ.વી.વભ્મોની ભીટીંગ દ્વાયા કયલાભા ં આલે તે જરૂયી છે. 
આભ,પ્રજ્ઞા અભબગભને વાલગશત્ક ફનાલી એક વમધૃ્ધ ભાનલ વવંાધન અને બાયતના બાશલનુ ં શનભાગણ કયલા 
ભાટે સ્લીકામગ ફનળે એલી શબેુચ્છા વશ ....... 
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