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મનષ્ુ યત્વ નનમમાણ મમટે ન ુંુ મઠ્યપસ્ુ તક 'ઉમુંગ' : સત્વ, સ્વરૂ અને વ્યવહમર
સમરમુંશ :
શળક્ષણ એ જીલનશલકાવ છે , ભાનલશનભાાણની પ્રક્રિમા છે . આ પ્રક્રિમાન ું ભશત્લન ું કાયકતત્લ ાઠ્યસ્તક છે . આ
ાઠ્યસ્તકન ું રક્ષ્મ શલમ વજ્જતા અને આલડતની વાથે ભાનવ્મ શનભાા ણ ણ છે . આ શેતને કેન્દ્રભાું યાખીને
જીલનશલદ્યાને ળીખલલા ભાટેન ું સ્તક કેવ ું શોઈ ળકે. તે શલચાયભુંથનની પરશ્રશત એટરે આશલષ્કાયશ્રેણી. આ શ્રેણીન ું
પ્રથભ વોાન એટરે ધોયણ ૭ ભાટેન ું ‘ઉભુંગ’ સ્તક. આ સ્તકના વત્લ, સ્લરૂનો ક્રયચમ આલાનો ઉિભ આ
વુંળોધનત્રભાું છે . શલળેભાું પ્રામોગગક અભરીકયણભાું ભે રા ક્રયણાભોની ચચાા ણ યજૂ કયલાભાું આલી છે .
આશલષ્કાય શ્રેણીન ું ધોયણ ૭ ભાટેન ું આ સ્તક શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશણક્ષભતા, સ્લવજ્જતા અને વ્મક્તતત્લના શલકાવના
વદબાભાું ઉમોગી શવદ્ધ થય ું છે .
૧.

પ્રસ્તમવનમ :
ભનષ્મના શલકાવ ભાટેની અવીભ વુંબાલનાઓને વાકાય કયલા શળક્ષણ અનેક પ્રકાયના પ્રમત્નો કયે છે . આ

પ્રમત્નોના કાયણે શળક્ષણના આમાભો ક્રયલતાન ાભતા યશે છે . ભાનલીમ જીલનની વુંકરતા શળક્ષણને ણ વુંકરતા
ફક્ષો છે . આ વુંકરતાને ીંછાણીને જ ળૈક્ષગણક ઉિભોનો શલચાય થલો ઘટે . અનેક લોથી આલા અનેકાનેક પ્રમાવોએ
આણને એક દૃષ્ષ્ટ આી છે . ભનષ્મના અગબન્ન એલા ફે આમાભો છે . એભ ભનષ્મની ફશાયન ું જગત અને ફીજ ું તેની
અંદયન ું જગત. આ ફુંનેની વાથે ભનષ્મ વતત કાભ ાય ાડે છે . ભનષ્મના જીલનના આ દ્વૈતને વભજલાન ું વાભથ્ર્મ
ફક્ષાલાન ું કામા સ્લમું જીલન અને શળક્ષણન ું ફને છે . લતાભાન શળક્ષણપ્રણારી વ્મક્તતને ફશાયના જગતની વભજ
આલાભાું વ્મસ્ત છે . કમાુંક છૂટાછલામાું ત ૂટક અનબલોને ફાદ કયતા શળક્ષણ ફહધા ભાનલીના ફાહ્ય જગતને
વભજલાભાું યત યશે છે . આના કાયણે વ્મક્તતન ું વભગ્ર જીલન ફક્રશર્ખ
ા ી ફની યશે છે . આ ફક્રશભર્ ુખતા વ્મક્તતના જીલન
વ્મલશાયને વય ફનાલે છે . યું ત ભાત્ર તેના ય આધાય યાખલાન ું ારલે તેભ નથી. આ માત્રાભાું તે જગતના વૌથી
અનન્દ્મ એલા વ્મક્તતત્લને ભલાન ું ખોઈ ફેવે છે અને તે વ્મક્તતત્લ એટરે તેન ું અંતયું ગ.
ફાલ્માલસ્થાનો પ્રાયું બ ફાકના આવાવના માાલયણના ક્રયચમથી થામ છે . િભળ: ફાક ોતાના
માાલયણને વભજલાની ળરૂઆત કયતાું કયતાું ળાાના ઉંફયે આલીને ઉબો યશે છે . ળાાના લગાભાું ણ ફાહ્ય જીલન
શલળેની ભાક્રશતી આલાભાું આલે છે . આ ભાક્રશતી આલાની પ્રક્રિમાભાું વ્મક્તત ોતાની જાતને ભ ૂરતી જામ છે .
લગાશળક્ષણ અને યીક્ષાના ઘટનાચિભાું ફાકને એલો ગચ
ું ૂ લલાભાું આલે છે કે છે લટે તે ખયે ખય આ ફધ ું ળાને ભાટે કયે
છે તેની વબાનતા ગભાલે છે . શળક્ષણન ું આ એકાુંગીણ ું ફાકભાું આત્ત્ભક ુંગતાભાું ક્રયણભે છે . પ્રસ્તત વુંળોધન
રેખભાું આશલષ્કાયશ્રેણીના ધોયણ ૭ ભાટેના સ્તક 'ઉભુંગ'ન ું શલચાયવત્લ, તેન ું સ્લરૂ અને તેના અભરીકયણની
પશ્રશત 'વ્મલશાય' તયીકે યજૂ કયી છે .
નશક્ષણમમું મઠ્યપસ્ુ તકની ભ ૂનમકમ :
યે લીચ ( ૨૦૦૩) અને લાલ્લાયડી (૨૦૦૨) ના ભતે ળાાના શલમો અંગે શલદ્યાથી, શળક્ષક અને ક્રયલાયના
ાઠ્યસ્તક વુંફધ
ું ી દૃષ્ષ્ટકોણ ઘડલાભાું ાઠ્યસ્તક ભશત્ત્લની ભ ૂશભકા બજલે છે . વાભાન્દ્મ યીતે ાઠ્યસ્તક અધ્મમન
અને અધ્માન ભાટે રખામેરી રેગખત વાભગ્રી છે . જો કે લેનેજ્કી (૧૯૯૨) ના ભતે અભ્માવિભની એક ભાત્ર
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ભાગાદશળિકાના આધાયે ઘણાું ફધાું સ્તકો તૈમાય થઇ ળકે છે . આ દયે ક અભ્માવિભની ભાગાદશળિકાન ું આગવ ું અથાઘટન
અને શેતન ું પ્રશતશનશધત્લ કયત શોઈ ળકે. શલદ્યાથીઓની વૌથી લધાયે નજીક ાઠ્યસ્તક શોમ છે . તે તેના અધ્મમનને
વશામ કયે છે . ાઠ્યસ્તકણો ઉમોગ કઈ યીતે થામ છે તે ણ એટલ ું જ ભશત્લન ું છે . એક વુંળોધન અનવાય
ગગણતના શળક્ષકો તેભના અધ્માન કામાના ૯૦ ટકા વભમ ાઠ્યસ્તક ય આધાક્રયત શોમ છે . (શભક, ૨૦૦૦) આના
આધાયે ાઠ્યસ્તકના ભશત્લનો અંદાજ આલી ળકે છે .

ાઠ્યસ્તકની ભ ૂશભકા લગા પ્રભાણે અને શળક્ષક પ્રભાણે

ફદરામ છે . ગલ્્ભેન, ોડસ્ત્રીગીચ, રોવીન્દ્વકમા (૨૦૦૪) ાઠ્યસ્તકન ું ભ ૂશભકા વુંદબે નીચે પ્રભાણેની રૂયે ખા આે
છે .
૧.

નલા જ્ઞાનના વર્જન ભાટે શલદ્યાથીઓને ળીખલવ ું અને પ્રોત્વાક્રશત કયલા.

૨.

ભાક્રશતીની ચોક્કવાઈ અને શલગત લચ્ચે વભતરા જાલલી.

૩.

તાક્રકિક અને વાતત્મ ૂણા ગાગણશતક પ્રણારી  ૂયી ાડલી.

૪.

નલા પ્રશ્નો ય શલચાય કયલો.

૫.

શલદ્યાથીઓને વક્રિમ, વર્જનાત્ભક અને ફહઆમાભી ભાક્રશતી  ૂયી ાડલી.

ઉયની ફાફતોભાું એ ફાફત સ્ષ્ટ થામ છે કે ાઠ્યસ્તકને શળક્ષણ પ્રક્રિમાના ભશત્લના અંગ તયીકે સ્લીકાયલાભાું
આલે છે . યું ત તેને ભાનલીમ જીલન કૌળરોના શલકાવન ું ભાધ્મભ ફનાલી ળકામ તે અંગે ખાવ શલચાય થમો નથી.
આભ, આશલષ્કાય શ્રેણી અંતગાત ભાનલીમ ઉદ્દાત ગણોના શલકાવ ભાટેના ક્રિમાકરાોથી વબય ાઠ્યસ્તક એક
અગબનલ ખ્માર તયીકે ગણાલી ળકામ.
ર.

આનવષ્કમર અભ્યમસશ્રેણી : રરચય
પ્રલતાભાન શળક્ષણ વ્મલસ્થા શલળે ઊંડાણ ૂલાક શલચાયણા કયલાભાું આલે તો એ ફાફત દે ખાઈ આલે છે કે તેના

શલમો, લગાઅધ્માન, ર્ ૂલ્માુંકન અને શલશલધ વશાભ્માશવક ક્રિમાકરાોના કેન્દ્રભાું ભાક્રશતી છે . આ ભાક્રશતી ણ
લધાયે ભાું લધાયે લસ્તરક્ષી શોમ તેલો આગ્રશ યાખલાભાું આલે છે . શલમલસ્તના નૈ ૂણ્મના આધાયે શલદ્યાથીઓન ું
ર્ ૂલ્માુંકન 'લસ્તરક્ષી' પ્રયક્તતઓના આધાયે કયલાનો પ્રમાવ થામ છે . આ લસ્તરક્ષીતાભાું ફાકની વ્મક્તતભતાનો છે દ
ઉડે છે . આ ખ ૂફ જ ધીભી અને છૂી પ્રક્રિમા કમાયે ફાકને ોતાની જાતથી દૂ ય ધકેરી દે છે તે ખફય ણ ડતી
નથી. આણી શળક્ષણ વ્મલસ્થાભાું એલી પ્રક્રિમાઓ કેટરી કે જે ફાકોને ોતાની જાત વાથે ર્રાકાત કયાલે ? આ
પ્રકાયના ભાક્રશતીથી ખદફદતી ળૈક્ષગણક (?) પ્રક્રિમાભાુંથી ફાકને ફચાલી રેલાભાું આલે તે અત્માયના શળક્ષણનો ભોટો
ડકાય ગણાલી ળકામ. આ ડકાય વાભે ફાથ બીડલા ભાટે લગાખડું ને વ્મક્તત અને તેની ોતાની જાત વાથે લાત
કયલા ભાટેન ું સ્થ ફનાલવ ું ડે. આ કામાને મોગ્મ યીતે આગ લધાયલા ભાટે એલી પ્રવ ૃશિઓનો શલચાય કયલો ડે
જેભાું ફાકને આલી તક પ્રાપ્ત થામ. આલી પ્રવ ૃશિઓને સશનમોત્જત સ્લરૂ આતા આશલબાાલ થમો તે ાઠ્યિભ
એટરે આશલષ્કાય.
૩.

'આનવષ્કમર' સ્વરૂ અને સુંરચનમ :
ગચલ્રન્દ્વ યશનલશવટી

પ્રલતાભાન શળક્ષણ વ્મલસ્થાની ન:યચના બાયતીમ ગચિંતનની ીક્રઠ્કા ય કયલા

પ્રમત્નળીર છે . આ પ્રમત્નના બાગરૂે ધોયણ ૬ થી ૧યના ફાકો ભાટે સ્લ આશલષ્કાય ભાટે નો ાઠ્યિભ યચના કક્રટફદ્ઘ
છે . જેભાું ધોયણ ૭ અને ૮ના ફાકો ભાટે ફે ાઠ્યસ્તકો તૈમાય કયલાભાું આવ્મા છે . જેને અનિભે 'ઉભુંગ' અને
'યોભાુંચ' તયીકે ઓખલાભાું આલે છે . આ ાઠ્યસ્તકોની યચના એ યીતે કયલાભાું આલી છે કે જેભાું શલદ્યાથીઓનો
આંતક્રયક શલકાવ ભશિભ થઈ ળકે. શલદ્યાથીઓભાું એલા અધ્મમન કૌળરોનો શલકાવ કયલો જે તેના જ્ઞાનાર્જનભાું વાધન
તયીકે ભ ૂશભકા બજલે. આલા અધ્મમન કૌળરો શલદ્યાથીને ભાક્રશતી વાથે કઈ યીતે કામા કયવ ું અને ભાક્રશતીના ઢગરાુંભાથી
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ખન ું કઈ યીતે રેવ ું અને ગફનજરૂયી છોડી દે લાન ું ળીખલે છે . ભાક્રશતીના ફોજથી કચડામેરા શલદ્યાથી ોતાને ળોધી
તેના અનન્દ્મ સ્લત્લને ઉઘાડી ળકે તેલા અનબલોને જોડલાભાું આવ્મા છે . આ ફધ ું કયલાભાું ન ૂતન અધ્મમન
ભનોશલજ્ઞાનની પ્રયક્તતઓનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો છે . ાઠ્યિભના શેતઓની શવદ્ઘદ્ઘ ભાટે વાધન તયીકે ાુંચ ાઠ્નો
વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો છે . વભગ્ર ાઠ્યિભની યજૂઆતભાું નીચે પ્રભાણેના ઘટકોને વાુંકલાભાું આવ્માું છે .
૧.

ડોક્રકય ું

૬.

વર્જનાત્ભકતા

ય.

ાઠ્ન ું લાુંચન

૭.

ભાયો આશલષ્કાય

૩.

તયફતય

૮.

પ્રોજેકટ

૪.

બાાભૈત્રી

૯.

ઘયજાકે

.

આયાય
ઉયના ઘટકોની વાથે વાથે ાઠ્યિભભાું એલી કેટરીક ફાફતો ર્ ૂકલાભાું આલી છે કે જેના કાયણે ણ

શલદ્યાથીભાું કેટરાુંક ગણોનો શલકાવ થઈ ળકે.
૧.

ફોકવ આઈટે ભ

૩.

ાઠ્ન ું ુંખી

ય.

વૌંદમાફોધ શલકાવ

૪.

 ૂયક લાુંચન

આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણીની યચનાન ું કામા અત્મુંત ચીલટ ૂલાક શાથ ધયલાભાું આવ્ય ું શત ું. જેભાું નીચે પ્રભાણેની
પ્રક્રિમા અનવયલાભાું આલી શતી.
૧.

ાઠ્યલસ્તની વુંદગી

ય.

શલદ્યાથીના અક્સ્તત્લ વુંફધ
ું ી શલકાવના આલશ્મક ાવાુંન ું શનધાાયણ

૩.

શલદ્યાથી શલકાવ ભાટેના ાવાુંઓની પ્રવ ૃશિઓના સ્લરૂનો શલચાય

૪.

પ્રવ ૃશિઓની ગથ
ું ૂ ણી

.

ાઠ્યિભની પ્રાયું ગબક અજભામળ

૬.

પ્રાયું ગબક અજભામળના આધાયે સધાયણા અને અંશતભ સ્લરૂની યચના

૭.

દ્ઘદ્વતીમ તફકકાન ું પ્રમોગીકયણ

૮.

ભાક્રશતી પ્રાપ્પ્ત અને તેન ું  ૃથક્કયણ
ઉય દળાાલેરા વોાનો અનવાય 'આશલષ્કાય' ભાટેના ાઠ્યસ્તકોની વુંયચના કયલાભાું આલી શતી.

આ ાઠ્યસ્તકોને દ્ઘદ્વતીમ તફકકાભાું પ્રમોગીકયણભાું પ્રાપ્ત થમેરાું તાયણો અશીં યજૂ કયલાનો પ્રમાવ છે
જેના આધાયે આ પ્રકાયના ાઠ્યસ્તકને શલશલધ આમાભોના આધાયે ર્ ૂરલી ળકામ.
૪.

સુંશોધન યોજનમ :
ુ
૪.૧ હેતઓ
:

૧.

આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણી અંતગાત ધોયણ ૬ના સ્તક 'ઉભુંગ'ની અવયકાયકતાનો અભ્માવ શલદ્યાથીઓની
અથાગ્રશણક્ષભતાના વુંદબે કયલો.

૨.

આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણી અંતગાત ધોયણ ૬ના સ્તક 'ઉભુંગ'ની અવયકાયકતાનો અભ્માવ શલદ્યાથીઓની
ગદ્યાથા અથાગ્રશણક્ષભતા, ગચત્રાથા અથાગ્રશણક્ષભતા અને દ્યાથા અથાગ્રશણક્ષભતાના વુંદબે કયલો.

૩.

આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણી અંતગાત ધોયણ ૬ના સ્તક 'ઉભુંગ'ની અવયકાયકતાનો અભ્માવ શલદ્યાથીઓની
સ્લવજ્જતાના વુંદબે કયલો.
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૪.

આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણી અંતગાત ધોયણ ૬ના સ્તક 'ઉભુંગ'ની અવયકાયકતાનો અભ્માવ શલદ્યાથીઓની
વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવના વુંદબે કયલો.
ઉત્કલ્નમ :

I.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશણળક્તત ભાટે ની  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું
ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

II.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશણળક્તત ભાટે ની  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું
ઉિયકવોટી યના ગદ્યાથા અથાગ્રશણ ક્ષભતા ઘટકના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

III.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશણળક્તત ભાટે ની  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું
ઉિયકવોટી યના ગચત્રાથા અથાગ્રશણ ક્ષભતા ઘટકના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

IV.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશણળક્તત ભાટે ની  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું
ઉિયકવોટી યના દ્યાથા અથાગ્રશણ ક્ષભતા ઘટકના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

V.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની સ્લવજ્જતા ભાદું ડની  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું
ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

VI.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદુંડના  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ
પ્રાપ્તાુંકો કયતાું ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

VII.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદું ડ ૈકીના ફોધાત્ભક કૌળર ઘટકના
વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

VIII.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદું ડ ૈકીના કામા વાથેન ું જોડાણ ઘટકના
વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

IX.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદું ડ ૈકીના અન્દ્મ વાથેન ું જોડાણ ઘટકના
વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.

X.

પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદું ડ ૈકીના સ્લવબાનતા ઘટકના વયે યાળ
પ્રાપ્તાુંકો કયતાું ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક યીતે ઊંચા શળે.
૪.૪

વ્યમનવશ્વ
ગચલ્રન્દ્વ

:
યશનલશવટીની

પ્રમોગળાા

તયીકે

જોડામેરી

ગજયાતના

શલશલધ

સ્થોએ

આલેરી

'શલદ્યાશનકેતન' ળાાઓભાું આ પ્રમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું વયકાયી, અનદાશનત અને સ્લશનબાય
પ્રકાયની ળાાઓના વભાલેળ થામ છે . આ ળાાઓભાું અભ્માવ કયતા ધોયણ ૭ ના શલદ્યાથીઓ ય પ્રસ્તત
અભ્માવના તાયણો રાગ કયી ળકામ. આથી પ્રસ્તત અભ્માવ ભાટે તે ળાાભાું અભ્માવ કયતા ધોયણ ૭ના
શલદ્યાથીઓ વ્માશલશ્વ કશી ળકામ.
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૪.

નનદશા :
વયકાયી ળાાના કર ૮૦ શલદ્યાથીઓને નર્ ૂના તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતાું. જેભાું ૪૦ કભાય

અને ૪૦ કન્દ્માઓનો વભાલેળ થતો શતો. પ્રસ્તત અભ્માવનો ર્ખ્મ ઉદ્દે ળ તૈમાય કયલાભાું આલેર કામાિભની
શલમલસ્ત, તેની યજૂઆત અને તેના અધ્મમન પ્રક્રિમાન ું ર્ ૂલ્માુંકન કયલાનો શતો. ઉયાુંત કામાિભના
શલકાવભાું ઉમોગી ફની ળકે તેલી ગણાત્ભક ભાક્રશતી ભેલલી આલશ્મક શતી. કામાિભના શલશલધ ઘટકો
તેભજ તેની વાથેની પ્રક્રિમાને વભજલા ભાટે શલદ્યાથીઓ વાથેનો ઘશનષ્ટ નાતો જલાઈ યશે તે ણ જરૂયી શત ું.
આ શેતઓને કેન્દ્રભાું યાખીને વશેતક દ્ઘશતથી નર્ ૂનો વુંદ કયલાભાું આવ્મો શતો.
૪.૬

ઉકરણ

૪.૬.૧ વુંખ્માત્ભક ભાક્રશતીના ઉકયણો
ર્ખ્મ ફે પ્રકાયના અભ્માવક યગચત ઉકયણોનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું આનવષ્કમર નસદ્ઘિ
કસોટી અને વ્યક્તતગત આંતરરક નવકમસ મમદું ડનો સમમવેશ થતો હતો.
૪.૬.૧.૧

આનવષ્કમર નસદ્ઘિ કસોટી:

શલદ્યાથીઓ આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણી ભાટે તૈમાય કયલાભાું આલેર સ્તકોના આધાયે અધ્મમન
અધ્માન પ્રક્રિમાભાું જોડામ તેના કાયણે તેભનાભાું કેટરીક શલદ્યાકીમ ક્ષભતાઓનો શલકાવ થામ તેના ભાન
ભાટે આશલષ્કાય શવદ્ઘદ્ધ કવોટી અભ્માવક દ્વાયા યચલાભાું આલી શતી. જેભાું નીચે પ્રભાણેના શલબાગો આલાભાું
આવ્મા શતા. આ કવોટીભાું શલદ્યાથીઓએ પ્રશતચાય આલાના શતા.
૧. અથાગ્રહણ નવભમગ: જેભાું અથાગ્રશણ ર્ખ્મ ઘટક શત ું. જે ત્રણ પ્રકાયના અથાગ્રશણને
સ્થાન આલાભાું આવ્ય ું શત ું. ગદ્યઅથાગ્રશણ, કાવ્મ અથાગ્રશણ અને ગચત્રઅથાગ્રશણનો વભાલેળ થતો શતો. જેભાું
ત્રણેમ ઘટકના અનિભે ૧૦, ૧૦ અને  પ્રશ્નો ર્ ૂકલાભાું આવ્મા શતા.
ર. સ્વ-સજ્જતમ નવભમગ :જેભાું શલદ્યાથીઓએ ોતાના શલળે, આવાવના રોકો શલળે અને પ્રકૃશત શલળેના શલધાનો
વુંદબે શત્રગફિંદ કક્ષાભાું પ્રશતચાય આલાના શતાું. જેભાું કર ૧૦ શલધાનો આલાભાું આવ્માું શતા. આશલષ્કાયના
ધોયણ ૬ભાટેના સ્તક 'ઉભુંગ' ભાું વભાશલષ્ટ શલમલસ્ત અને તેની અધ્મમન પ્રવ ૃશિઓના આધાયે આ ૧૦
શલધાનો નક્કી કયલાભાું આવ્મા શતાું.
૪.૬.૧.૨ વ્યક્તતગત આંતરરક નવકમસ મમદું ડ :
જેભાું શળક્ષકે શલદ્યાથીના ગણરક્ષણોને ધ્માનભાું યાખીને શત્રગફિંદ ભાદું ડ તૈમાય કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું કર
ચાય ઘટકો ફોધાત્ભક કૌળરો, કામા વાથેન ું જોડાણ, અન્દ્મ વાથેન ું જોડાણ અને સ્લવબાનતાનો વભાલેળ
કયલાભાું આવ્મો શતો. ભાદુંડભાું કર ૩૦ શલધાનોનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. પ્રત્મેક ઘટક ભાટે
અનિભે ૧૦, ૩, ૪ અને ૧૩ શલધાનો ર્ ૂતલાભાું આવ્માું શતાું. તેના આધાયે પ્રત્મેક શલધાન ભાટે શળક્ષકે
વાધાયણ, ભધ્મભ અને ઉિભ એભ ત્રણ કક્ષાભાું ર્ ૂલ્માુંકન કયલાન ું શત. જેભાું ઉિભ ભાટે ૩ ગણ, ભધ્મભ ભાટે
૨ ગણ અને વાધાયણ ભાટે ૧ ગણ આલાભાું આવ્મો શતો. આ પ્રભાણે ભે રાું પ્રત્મેક શલદ્યાથીના શલકાવ
આંકની વયાવયી ળોધીને શલદ્યાથીભાું આલેરાું ક્રયલતાન ું ર્ ૂલ્માુંકન કયલાભાું આવ્ય ું શત ું.
આ તભાભ કવોટીઓ કામાિભના પ્રાયું બભાું અને અંતભાું આલાભાું આલી શતી. જેના આધાયે
કામાિભની અવયકાયકતા નક્કી કયલાભાું આલી શતી.
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૪.૭

પ્રમયોગગક યોજનમ
એક જૂથ  ૂલાકવોટી ઉિય કવોટી મોજના

૪.૮

પ્રયોગકમયા :
પ્રસ્તત અભ્માવભા શનદળા તયીકે વુંદ કયલાભાું આલેરા શલદ્યાથીઓને આશલય અભ્માવ શ્રેણીના ધોયણ

૭ ના સ્તકન શલળઉલસ્ત શળખલલાભાું આવ્ય ું શત ું. આ પ્રમોગભાું વુંદ કયલાભાું આલેરાું શલદ્યાથીઓને કર
૨૦ કરાક લગાખડું શળક્ષણ, ૨૦ કરાક સ્લ અધ્મમન અને ૧૦ કરાક પ્રોજેતટ કામા કયાલલાભાું આવ્ય ું શત ું.
આભ, કર ૫૦ કરાક ભાટે ના અધ્મમન અનબલો  ૂયા ાડલાભાું આવ્મા શતા. પ્રમોગની ળરૂઆતભાું શલશલધ
ઉકયણોન ું વુંચારન કયીને ભાક્રશતી એતત્ર કયલાભાું આલી શતી. પ્રમોગકામાના અંતે પયીથી ઉકયણોના
વુંચારનથી ભાક્રશતી એકત્ર કયલાભાું આલી શતી. આ યીતે ભેલલાભાું આલેરી  ૂલા કવોટી અને ઉિય
કવોટીની ભાક્રશતીન ું શલશ્રેણ અને અથાઘટન કયીને ાઠ્યિભની અવયકાયકતા તાવલાભા આલી શતી.
૪.૯

મમરહતીન ુંુ એકત્રીકરણ :
આશલષ્કાય અભ્માવશ્રેણીના અભરીકયણ પ્રમોગના પ્રાયું બભાું અને પ્રમોગ છી  ૂલાકવોટી અને ઉિય

કવોટી તયીકેઆશલષ્કાય શવદ્ઘદ્ઘ કવોટી, સ્લવજ્જતા ભાદુંડ, વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદુંડના આધાયે
વુંખ્માત્ભક ભાક્રશતી ભેલલાભાું આલી શતી.
૪.૧૦ મમરહતીન ુંુ પ ૃથક્કરણ અને અથાઘટન

:

ભાક્રશતી  ૃથક્કયણ અને અથાઘટન ભાટે અંકળાસ્ત્રીમ પ્રયક્તતઓનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું
આશલષ્કાય શવદ્ઘદ્ઘકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકોની તરના ભાટે ટી-ગણોિયનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો શતો.
૪.૧૦.૧

સુંખ્યમત્મક મમરહતીન ુંુ પ ૃથક્કરણ :

૪.૧૦.૧.૧

આનવષ્કમર નસદ્ઘિ કસોટીની મમરહતીન ુંુ નવશ્ેષણ અને અથાઘટન

આશલષ્કાય

શવદ્ઘદ્ઘ

કવોટીભાું ત્રણ

પ્રકાયના

ઘટકોનો

વભાલેળ

કયલાભાું આવ્મો

શતો.

જેભાું

અથાગ્રશણક્ષભતા, સ્લ વજ્જતા ભાદુંડ અને વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદુંડનો વભાલેળ થતો શતો. આ
ત્રણેમ ઘટકોભાુંથી પ્રાપ્ત થતી ભાક્રશતીન ું શલશ્રેણ અને અથાઘટન િભળ: અશીં યજૂ કયલાભાું આવ્ય ું છે .
ક.

અથાગ્રહણ નવભમગની મમરહતીન ુંુ પ ૃથક્કરણ અને અથાઘટન

:

અથાગ્રશણ શલબાગભાું ત્રણ પ્રકાયના અથાગ્રશણનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. ગદ્યાથાગ્રશણ,
ગચત્રાથાગ્રશણ અને દ્યાથાગ્રશણ અને ત્રણેમ ભીને 'ઉભુંગ' સ્તક ભાટે ની આશલષ્કાય શવદ્ઘદ્ઘ કવોટીભાું ભાું કર
ય પ્રશ્નો  ૂછલાભાું આવ્મા શતા જે પ્રત્મેકનો એક ગણ શતો. ગદ્યાથાગ્રશણ, ગચત્રાથાગ્રશણ અને દ્યાથાગ્રશણભાું
અનિભે ૧૦,  અને ૧૦ પ્રશ્નો ર્ ૂકલાભાું આવ્માું શતા. જેભાું પ્રાપ્ત કયલાભાું આલેરી ભાક્રશતીન ું શલશ્રેણ અને
અથાગ્રશણ ટી-ગણોિયના આધાયે કયલાભાું આવ્ય ું શત ું. જેની ભાક્રશતી વાયણી િભાુંક : ભાું દળાાલી છે .
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સમરણી : ૧
ુ ોત્તર
ઉમુંગ અથાગ્રહણક્ષમતમની પ ૂવાકસોટી અને ઉત્તરકસોટીમમું પ્રમપ્ત થયે મમરહતીન ુંુ નવશ્ેષણ અને ટી-ગણ
યતુંત્ર ચર
વભગ્ર
અથાગ્રશણક્ષભતા

ગદ્યાથાગ્રશણ

ગચત્રાથાગ્રશણ

દ્યાથાગ્રશણ

પ્રભાણ

પ્રભાણ

િાુંશતક

શલચરન

ભ ૂર

ગણોિય

૦.૨૯

૬.૬૧

૦.૧૦

૫.૦૧

૦.૨૦

૩.૨૮

૦.૧૮

૪.૩૭

કક્ષા

વુંખ્મા

ભધ્મક

 ૂલાકવોટી

૮૦

૧૩.૭૯

૩.૪૫

ઉિયકવોટી

૮૦

૧૫.૭૦

૨.૫૬

 ૂલાકવોટી

૮૦

૪.૭૩

૧.૬૯

ઉિયકવોટી

૮૦

૫.૨૧

૧.૩૧

 ૂલાકવોટી

૮૦

૩.૭૩

૧.૩૪

ઉિયકવોટી

૮૦

૪.૩૭

૧.૦૧

 ૂલાકવોટી

૮૦

૫.૩૩

૧.૭૫

ઉિયકવોટી૮૦

૬.૧૧

૧.૫૪

ઉય દળાાલેરી વાયણી િભાક : ૧ ના આધાયે જોઈ ળકામ છે કે આશલષ્કાયના ઉભુંગ સ્તકના
અજભામળ ભાટે કર ૮૦ શલદ્યાથીઓનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું અથાગ્રશણક્ષભતાના ત્રણેમ
ઘટકોન ું િભળ: શલશ્રેણ અને અથાગ્રશણ અત્રે યજૂ કયલાભાું આવ્ય ું છે .
આશલષ્કાય શવદ્ઘદ્ઘની  ૂલાકવોટી અને ઉિય કવોટીભાું શલદ્યાથીઓના વયે યાળ ગણ અનિભે ૧૩.૭૯ અને
૧.૭૦ શતા. પ્રભાણ શલચરન અનિભે ૩.૪ અને ય.૬ શત ું. ગદ્યાથાગ્રશણ ભાટે ના વયે યાળ અંકો લચ્ચેના
તપાલત ભાટેનો ટી-ગણોિય ૬.૬૧ શતો. જે ૦.૦૧ કક્ષાના વાયણીર્ ૂલ્મ ય.૮ કયતા લધાયે શત ું. જે વયે યાળ
અંકો લચ્ચેનો વાથાક તપાલત સ ૂચલે છે .
તેલી જ યીતે ગદ્યાથાગ્રશણ ભાટે ની  ૂલાકવોટી અને ઉિય કવોટીભાું શલદ્યાથીઓના વયે યાળ ગણ અનિભે
૪:૭૩ અને .ય૧ શતા. પ્રભાણ શલચરન અનિભે ૧.૬૯ અને ૧.૩૧ શત ું. ગદ્યાથાગ્રશણ ભાટે ના વયે યાળ અંકો
લચ્ચેના તપાલત ભાટેનો ટી-ગણોિય .૦૧ શતો. જે ૦.૦૧ કક્ષાના વાયણીર્ ૂલ્મ ય.૮ કયતા લધાયે શત ું. જે
વયે યાળ અંકો લચ્ચેનો વાથાક તપાલત સ ૂચલે છે .
ગચત્ર અથાગ્રશણ ભાટે ની  ૂલાકવોટી અને ઉિય કવોટીભાું શલદ્યાથીઓના વયે યાળ ગણ અનિભે ૩:૭૩
અને ૪.૩૭ શતા. પ્રભાણ શલચરન અનિભે ૧.૩૪ અને ૧.૦૧ શત ું. ગદ્યાથાગ્રશણ ભાટેના વયે યાળ અંકો લચ્ચેના
તપાલત ભાટેનો ટી-ગણોિય ૩.ય૮ શતો. જે ૦.૦૧ કક્ષાના વાયણીર્ ૂલ્મ ય.૮ કયતા લધાયે શત ું. જે વયે યાળ
અંકો લચ્ચેનો વાથાક તપાલત સ ૂચલે છે .
દ્યાથાગ્રશણ ભાટે ની  ૂલાકવોટી અને ઉિય કવોટીભાું શલદ્યાથીઓના વયે યાળ ગણ અનિભે :૩૩ અને
૬.૧૧ શતા. પ્રભાણ શલચરન અનિભે ૧.૭ અને ૧.૪ શત ું. ગદ્યાથાગ્રશણ ભાટે ના વયે યાળ અંકો લચ્ચેના

7|Page

KCG- Portal of Journals

તપાલત ભાટેનો ટી-ગણોિય ૪.૩૭ શતો. જે ૦.૦૧ કક્ષાના વાયણીર્ ૂલ્મ ય.૮ કયતા લધાયે શત ું. જે વયે યાળ
અંકો લચ્ચેનો વાથાક તપાલત સ ૂચલે છે .
આથી ક્રદળાસ ૂચક ઉત્કલ્ના િભાુંક : ૧ થી ૪ નો સ્લીકાય કયલાભાું આલે છે . આનો અથા એભ કયી
ળકામ કે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓ વભગ્ર અથાગ્રશણક્ષભતા અને તેના ેટાઘટકો ગદ્યાથાગ્રશણ,
ગચત્રાથાગ્રશણ અને દ્યાથાગ્રશણને અનરક્ષીને  ૂલા કવોટી કયતા ઉિય કવોટીભાું વાયો દે ખાલ કયી ળકમા શતા.
જે આશલષ્કાયના ઉભુંગ સ્તકભાું વભાશલષ્ટ અથાગ્રશણ વુંફધ
ું ી અધ્મમન પ્રવ ૃશિના અધ્મમનની શકાયાત્ભક
અવય દળાાલે છે તેભ કશી ળકામ.
ખ.

સ્વ સજજતમ મમદું ડની મમરહતીન ુંુ પ ૃથક્કરણ અને અથાઘટન
વુંખ્માત્ભક ભાક્રશતીના ફીજા ઉકયણ તયીકે સ્લ વજ્જતા ભાદું ડનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો.

સ્લ વજ્જતા ભાદુંડભાું કર ૧૦ શલધાનોનો વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો શતો. આ ભાદું ડને શત્રગફિંદ પ્રકાયનો
ફનાલલાભાું આવ્મો શતો. જેભાું પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓએ ોતાના પ્રશતબાલો આલાના શતા. જેના
આધાયે તેઓએ આશલષ્કાયના અધ્મમન અનબલોના આધાયે પ્રાપ્ત કયે રી વભજન ું ર્ ૂલ્માુંકન કયી ળકાય ું શત ું.
અશીં વાયણીિભાુંક ય ભાું ઉભુંગ સ્લવજ્જતા ભાદું ડ યના ઉભુંગ સ્તકના અજભામળ શેરા અને
છી પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓએ આેરા પ્રશતચાયોના વયાવયી પ્રાપ્તાુંકોની તરનાત્ભક ભાક્રશતી
દળાાલલાભાું આલી છે .
સમરણી ક્રમમુંક : ર
ુ નમ
ઉમુંગ સ્વસજ્જતમ મમદું ડ રની પ ૂવાકસોટી અને ઉત્તરકસોટીનમ સરે રમશ પ્રમપ્તમુંકોની ત
ય
તુંત્ર

કક્ષા

વુંખ્મા

ભધ્મક

ચર
ઉમુંગ

 ૂલા

સ્વ-

કવોટી

સજ્જતમ

ઉિય

મમદું ડ

કવોટી

૮૦
૮૦

પ્રભાણ
શલચરન

૨૨.૧૧

વશવુંફ ું પ્રભાણ

ભધ્મક

િાુંશતક
ગણોિય

ધાુંક

ભ ૂર

તપાલત

૦.૭૫

૧.૪૮

૦.૨૨

વાથાક
તાની
કક્ષા

૨.૯૧
૬.૬૩

૦.૦૧

૨૩.૫૯
૨.૭૧

ઉય દળાાલેરી વાયણી િભાુંક ય ભાું ઉભુંગ સ્લવજ્જતા ભાદુંડ યત્લે શલદ્યાથીઓએ ઉભુંગ સ્તકના
અજભામળ શેરા અને છી આેરા પ્રશતચાયોના વયાવયી પ્રાપ્તાુંકોની તરના કયલાભાું આલી છે . તેભાું
પ્રામોગગક જૂથના ૮૦ શલદ્યાથીઓ ય અજભામળ કયલાભાું આલી શતી. જેભાું  ૂલાકવોટી અને ઉિય કવોટીના
વયાવયી પ્રાપ્તાુંકો અનિભે યય.૧૧ અને ય૩.૯ શતા. પ્રભાણ શલચરન અનિભે ય.૯૧ અને ય.૭૧ શત ું.
વયાવયીના તપાલત ભાટેન ું ટી-ર્ ૂલ્મ ૬.૬૩ છે . જે ૦.૦૧ કક્ષાના વાયણીર્ ૂલ્મ ય.૮ કયતા લધાયે છે જ
વયાવયીભાું વાથાક તપાલત સ ૂચલે છે . આથી ક્રદળાસ ૂચક ઉત્કલ્ના િભાુંક :  ''પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની
સ્લવજ્જતા ભાદુંડની  ૂલાકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો કયતાું ઉિયકવોટી યના વયે યાળ પ્રાપ્તાુંકો વાથાક
યીતે ઊંચા શળે.'' નો સ્લીકાય કયલાભાું આલે છે .
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આના આધાયે એભ કશી ળકામ કે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના સ્લવજ્જતા ભાદુંડ યત્લે આેર
પ્રશતચાયોભાું ધનાત્ભક વાથાક લધાયો થમો છે . જે ઉભુંગ સ્તકભાું આલાભાું આલેર અધ્મમન પ્રકામોની
અવય કશી ળકામ.
વ્યક્તતગત આંતરરક નવકમસ મમદું ડન ુંુ પ ૃથક્કરણ અને અથાઘટન

ગ.

વુંખ્માત્ભક ભાક્રશતીના ઉકયણ તયીકે એક વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદુંડ તૈમાય કયલાભાું આલી
શતી. જેન ું વુંચારન પ્રમોગ કયનાય શળક્ષક દ્વાયા કયલાન ું શત ું. આ શળક્ષકોએ પ્રમોગની ળરૂઆતભાું અને અંતભાું
શલદ્યાથીઓના કેટરાુંક ગણરક્ષણોને ધ્માનભાું યાખીને ર્ ૂલ્માુંકન કયલાન ું શત ું. જેભાું પ્રત્મેક ાવાુંને અનરક્ષીને
ેટાઘટકો નક્કી કયલાભાું આવ્માું શતાું. તેભાું ત્રણ કક્ષાભાું શલદ્યાથીન ું ર્ ૂલ્માુંકન કયલાન ું શત ું. જેભાું વાર, ભધ્મભ
અને ઉિભ એભ ત્રણ કક્ષાભાું ર્ ૂલ્માુંકન કયલાન ું શત ું. પ્રમોગ કયનાય શળક્ષકોએ કયે રાું ર્ ૂલ્માુંકનના આધાયે જે
વુંખ્માત્ભક ભાક્રશતી પ્રાપ્ત થઈ શતી તેન ું  ૃથક્કયણ અને અથાઘટન અત્રે વાયણી િભાુંક ૩ ભાું યજૂ કયલાભાું
આવ્ય ું છે .
સમરણી ક્રમમુંક: ૩
વ્યક્તતગત આંતરરક નવકમસ મમદું ડ (ઉમુંગ)રનમ પ ૂવાકસોટી અને ઉત્તરકસોટી રનમ સરમસરી પ્રમપ્તમુંકોની
ુ
તનમ
યતુંત્ર ચર

કક્ષા

વુંખ્મા ભધ્મક

સમગ્ર

 ૂલા

૮૦

વ્યક્તતગત

કવોટી

આંતરરક

ઉિય

નવકમસ

કવોટી
 ૂલા

બોધમત્મક

કવોટી

ક્ષમતમ

ઉિય

૮૦

૮૦
૮૦

કવોટી
 ૂલા
કમયા સમથેન ુંુ

કવોટી

જોડમણ

ઉિય

૮૦
૮૦

કવોટી
 ૂલા
અન્ય સમથેન ુંુ

કવોટી

જોડમણ

ઉિય

૮૦
૮૦

કવોટી
સ્વસભમનતમ
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 ૂલા
કવોટી

૮૦

૪૫.૩૬

પ્રભાણ

પ્રભાણ ભધ્મક

િાુંશતક

વાથાકતાની

શલચરન

ભ ૂર

તપાલત

ગણોિય

કક્ષા

૩.૪૫

૦.૫૨

૬.૬૧

૦.૦૧

૧.૪૩

૦.૨૭

૫.૩૪

૦.૦૧

૦.૪૩

૦.૧૫

૨.૭૭

૦.૦૧

૦.૬૪

૦.૨૩

૨.૭૬

૦.૦૧

૧.૧૯

૦.૩૧

૩.૮૩

૦.૦૧

૩.૨૭

૪૮.૮૧

૩.૯૩

૧૫.૭૯

૨.૩૧

૧૭.૨૧

૨.૪૨

૪.૫૮

૨.૩૨

૫.૦૦

૧.૨૬

૬.૧૬

૧.૧૯

૬.૮૦

૨.૪૪

૧૮.૩૮

૨.૮૨
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ઉિય

૮૦

કવોટી

૧૯.૫૬

૨.૮૨

વાયણી િભાુંક : ૩ભાું વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ ભાદુંડના શલશલધ ઘટકોને અનરક્ષીને શળક્ષકોએ
શલદ્યાથીઓના કયે રા ર્ ૂલ્માુંકનની ભાક્રશતી યજૂ કયલાભાું આલી છે . િભભાદુંડભાું ાુંચ ાવાુંઓન ું ર્ ૂલ્માુંકન
કયલાભાું આવ્ય ું શત ું. જેભાું ઘટક પ્રભાણે અને વભગ્ર વ્મક્તતત્લને અનરક્ષીને ભાક્રશતીન ું  ૃથક્કયણ અને
અથાઘટન અશીં યજૂ કયલાભાું આવ્ય ું છે .
ઉય દળાાલેરી વાયણી : ૩ ન ું અલરોકન કયતા એ જોઈ ળકામ છે કે વભગ્ર વ્મક્તતગત આંતક્રયક
શલકાવ અને તેના ઘટકો જેલા કે ફોધાત્ભક ક્ષભતાઓ, કામાવાથેન ું જોડાણ, અન્દ્મ વ્મક્તતઓ વાથેના જોડાણ,
સ્લવબાનતાને અનરક્ષીને ૦.૦૧ કક્ષાએ  ૂલાકવોટી અને ઉિયવકવોટીભાું વાથાક તપાલત જોલા ભળ્મો શતો.
આથી ક્રદળાસ ૂચક ઉત્કલ્ના ૬ થી ૧૦નો સ્લીકાય કયલાભાું આલે છે .
આના આધાયે એભ કશી ળકામ કે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવ તેભજ
તે ૈકીના ઘટકો જેલા કે ફોધાત્ભક ક્ષભતાઓ, કામાવાથેન ું જોડાણ, અન્દ્મ વ્મક્તતઓ વાથેના જોડાણ,
સ્લવબાનતાભાું ણ વાથાક પ્રભાણભાું લધાયો કયી ળકામો શતો જે ઉભુંગ ાઠ્યિભના અનબલને આબાયી છે
તેભ કશી ળકામ.
૪.૧૧ તમરણો :
વુંખ્માત્ભક ભાક્રશતીના આધાયે નીચે પ્રભાણેના તાયણો પ્રાપ્ત થમાું શતાું.
૧. ઉભુંગ ાઠ્યસ્તકના પ્રમોગના ક્રયણાભે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશણળક્તતભાું સધાયો કયી
ળકામો શતો.
ય. ઉભુંગ ાઠ્યસ્તકના પ્રમોગના ક્રયણાભે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની ગદ્યાથા અથાગ્રશણ ક્ષભતા,
ગચત્રાથા અથાગ્રશણ ક્ષભતા અને દ્યાથા અથાગ્રશણ ક્ષભતા ણ સધાયો કયી ળકામો શતો.
૩. ઉભુંગ ાઠ્યસ્તકના પ્રમોગના ક્રયણાભે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓની સ્લવજ્જતાભાું ગણાત્ભક
અગબવ ૃદ્ઘદ્ઘ કયી ળકાઈ શતી. ઉભુંગ ાઠ્યસ્તકના પ્રમોગ દ્વાયા શલદ્યાથીઓ તેભના ોતાના જીલન પ્રત્મેના
પ્રત્મક્ષીકયણભાું સધાયો રાલી ળયા ા છે તેભ કશી ળકામ.
૪. ઉભુંગ ાઠ્યસ્તકના અધ્મમન અનબલના ક્રયણાભે પ્રામોગગક જૂથના શલદ્યાથીઓના વભગ્ર વ્મક્તતગત
આંતક્રયક શલકાવભાું ણ સધાયો રાલી ળકામો છે .
૫. વ્મક્તતગત આંતક્રયક શલકાવના ઘટકો જેલા કે ફોધાત્ભક કૌળરો, કામા વાથેન ું જોડાણ, અન્દ્મ વાથેન ું
જોડાણ, સ્લવબાનતાને અનરક્ષીને ણ સધાયો કયી ળકામો શતો.
ઉસુંહમર :
શળક્ષણ એ જીલનશલકાવ છે . ાઠ્યસ્તક એ જીલન શલકાવ ભાટે ન ું ઉકયણ છે અને ાઠ્યસ્તકભાું યજૂ થતી
શલમલસ્ત એ તે ભાટેન ું ભાધ્મભ છે . આ શલમલસ્ત જે યીતે યજૂ થામ છે તેની ણ એક અવય
શલદ્યાથીઓની અથાગ્રશક્ષભતા, ફોધાત્ભક શલકાવ, સ્લ-વજ્જતા ય થતી શોમ છે .

પ્રસ્તત અભ્માવભાું

તૈમાય કયલાભાું આલેરો ‘ઉભુંગ’ ાઠ્યિભ અવયકાયક જણામો છે . શલદ્યાથીઓની અધ્મમન પ્રક્રિમાને
વભજીને શલમલસ્તને જીલનકેન્દ્રી ફનાલલાભાું આલે તો લાસ્તલભાું જીલનશલકાવ ળયા  ફની ળકે છે .
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શલદ્યાથીઓ શલમની ભાક્રશતીના સ્થાને જીલનકૌળરોની ખીરલણી કયલાભાું આલે તો વાચા અથાભાું
ભનષ્મશનભાાણની ક્રદળાભાું આગ લધી ળકામ. આશલષ્કાયશ્રેણીના આલા સ્તકો આ ક્રદળાભાું આગ રઈ
જલાભાું ભદદરૂ ફની ળકે તેલા ક્રદળાસ ૂચક ાટીમાુંની ભ ૂશભકા બજલી ળકે છે .
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