1.1 એન.સી.એફ-૨૦૦૫ (વિજ્ઞાન વિક્ષણ ને ધ્યાનમાાં રાખી)
1.1 પ્રસ્તાિના
એન.સી.એફ-૨૦૦૫ એ સ્વ. ડો. યશપાલના અધ્યક્ષ સ્થાને 21 National Focus
Group દ્વારા Document for Learning without Burden (1993)
Education 2000 ના દસ્તાવેજની

અને NCF-School

સમીક્ષા બાદ તૈયાર થયેલ દસ્તાવેજ છે .આ

દસ્તાવેજ NCERT, દદલ્હી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે . જે વર્ષ 2005 માાં પ્રકાશશત
કરવામાાં આવેલ હતો.જેમાાં....
1. શશક્ષણનાાં લક્ષ્યો, તે પ્રાપ્ત કરવાની સાંભશવત

ગશતશવશિ અને અભ્યાસક્રમ

રચનાના માગષદશષક શસદ્ાાંતો આપવામાાં આવેલ છે .
2. શીખવ ાં અને જ્ઞાન શ ાં છે તે સમજાવામાાં આવેલ છે .
3. અભ્યાસક્રમનાાં ક્ષેત્રો, શશક્ષણન ાં સ્તર અને મ ૂલ્યાાંકન શવર્ે માદહતી આપવામાાં
આવેલ છે .
4. ગણવત્તાયક્ત શશક્ષણ માટે શવદ્યાલય તથા વગષન ાં વાતાવરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ
તેની શવસ્ત ૃત સમજ આપવામાાં આવેલ છે .
5. ઉપરોક્ત તમામ બાબતને અમલીકૃત કરવામાટે કયા વ્યવસ્થાગત સિારાની
જરૂર છે તે કહેવામાાં આવેલ છે .
1.1.2 વિક્ષણનાાં લક્ષ્યો, તે પ્રાપ્ત કરિાની સાંભવિત પ્રક્રિયા અને અભ્યાસિમ
રચનાના માર્ગદિગક વસદ્ાાંતો
શશક્ષણ થકી બાળકોને એટલા સક્ષમ બનાવવાાં કે તેઓ જીવનનો અથષ
સમજી શકે અને પોતાની યોગ્યતાનો શવકાસ કરી શકે, પોતાના જીવનનો એક
ઉદે શ્ય નક્કી કરે અને તેને પામવાનો પ્રયાસ કરે તેમ જ બીજી વ્યક્ક્તને પણ
તેમજ કરવાનો અશિકાર છે તે જાણે. બિાાં બાળકોને એક એવા કાયષક્રમ મારફત

શાળાથી જોડવાાં તેમજ તેમને તયાાં ટકાવી રાખવાાં, કે જે કાયષક્રમ પ્રતયેક બાળકની
મહત્તાને ફરીથી દૃઢ કરવાને મહતવપ ૂણષ સમજે અને બિાાં બાળકોને ગદરમાનો
ભાસ કરાવે તથા તેમનામાાં શીખવાનો શવશ્વાસ જગાવે. શાળામાાં મળતા
અનભવના કારણે શવભભન્ન સામાજજક અને આશથિક પ ૃષ્ઠભ ૂશમમાાંથી આવેલ શવભભન્ન
શારીદરક, મનોવૈજ્ઞાશનક અને બૌદ્ધદ્ક શવશેર્તા િરાવનારાાં બાળકો શીખવા માટે
અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સમથષ બને. શાળાના કાયષક્રમો થકી બાળકમાાં
આતમસન્માન,

નૈશતકતાનો

શવકાસ

અને

રચનાતમકતાના

શવકાસની

આવશ્યકતાઓને પ્રાથશમકતા મળવી જોઈએ. બાળકોને પયાષવરણ સાંરક્ષણ પ્રશત
સાંવેદનશીલ બનાવવાાં એ પણ અભ્યાસક્રમનો મહતવનો ભાગ છે .
એન.સી.એફ-૨૦૦૫ના દસ્તાવેજે અભ્યાસક્રમ શનમાષણના ચાર માગષદશષક
શસદ્ાાંતો આપેલ છે
1. જ્ઞાનને શાળા બહારના જીવન સાથે જોડવ.ાં
2. ગોખણપટ્ટી આિાદરત શશક્ષણનો તયાગ સશનશિત કરવો.
3. અભ્યાસક્રમને એવી રીતે સમ ૃદ્ કરવો કે જે પાઠયપસ્તકથી વિારે આગળ જઈ
શકે.
4. પરીક્ષાને વિારે લચીલી બનાવવી અને પરીક્ષાને વગષખડાં ની પ્રદક્રયા સાથે
જોડવી.
આ

માગષદશષક શસદ્ાાંતોને શવજ્ઞાન શવર્યના ઉદાહરણ દ્વારા સમજવા

પ્રયતન કરીએ
1. જ્ઞાનને િાળાના બહારના જીિન સાથે જોડવ ાં એટલે પાઠયપસ્તકમાાં અધ્યયન
શનષ્પશત્ત અને

શવર્યવસ્તને ધ્યાને લઇ તેના વ્યહવારમાાં ઉપયોગનાાં પ ૂરતાાં

ઉદાહરણો મ ૂકવાાં જોઈએ. શવદ્યાથીને, એ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેનો
વ્યવહારમાાં ઉપયોગ કરવા માટેની પ ૂરતી તકો પાઠયપસ્તકમાાંથી મળવી

જોઈએ. જેથી બાળક જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેનો તે વ્યવહારમાાં બનતી
ઘટનાને સમજવામાાં ઉપયોગ કરી શકે. બાળકને ખ્યાલ આવે કે વગષખડાં માાં
પ્રાપ્ત કરે લ જ્ઞાન તેને વ્યવહારમાાં અનભવાતી સમસ્યાના શનરાકરણમાાં
ઉપયોગી બને છે . દા.ત. અંતગોળ અરીસાથી થતા પરાવતષનના શસદ્ાાંતનો
વ્યવહારમાાં ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ થાયછે જેમકે પેરાબોભલક દડસ્ક કૂકરમાાં,
વાહનોની હેડ લાઈટમાાં, ટોચષમાાં, T.V. પ્રસારણ જીલવાની દડસ્કમાાં વગેરે. તો
અંતગોળ અરીસાના પરાવતષનની સમજ બાદ આવાાં તમામ ઉદાહરણો
પાઠયપસ્તકમાાં આપવા જોઈએ કે જેથી શશક્ષકને જ્ઞાનને શાળા બહારના જીવન
સાથે જોડવામાાં સરળતા રહે.“જ્ઞાનને િાળાના બહારના જીિન સાથે જોડવ”ાં
આ શસદ્ાાંતને ધ્યાને લઇ શવજ્ઞાનના પાઠયપસ્તકમાાં મ ૂકવામાાં આવેલ અન્ય
ઉદાહરણ શોિો અને તેની નોંિ તૈયાર કરો.
2. ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત વિક્ષણનો ત્યાર્ સવનવિત કરિો.
વગષખડાં ની અંદર શશક્ષણ કાયષ અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને શવર્યવસ્તને
ધ્યાને લઇ યોગ્ય શૈક્ષભણક પદ્શતનો ઉપયોગ કરવા માટેન ાં માગષદશષન શશક્ષકને
પાઠયપસ્તકમાાંથી મળી રહેવ ાં જોઈએ. પાઠયપસ્તકમાાં આપેલ શૈક્ષભણક પદ્શતને
જો શશક્ષક વગષખડાં માાં અમલીકૃત કરે તો બાળકમાાં અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને
શવર્યવસ્ત અનરૂપ યોગ્ય કૌશલ્યો અને સમજનો શવકાસ થાય. વગષખડાં ની
અંદર જયાાં તક મળે તયાાં બાળકને પ્રવ ૃશત્ત અને પ્રયોગ કરવાની તક મળવી
જોઈએ એ માટે પાઠયપસ્તક પ્રવ ૃશત્તલક્ષી હોવ ાં જોઈએ. અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને
શવર્યવસ્ત અનરૂપ શવશવિ પ્રવ ૃશત્તઓ પાઠયપસ્તકમાાં શવગતવાર આપેલી
હોવી જોઈએ કે જેથી બાળક પણ એ પ્રવ ૃશત્ત અનરૂપ લખાણ વાાંચીને એ
પ્રવ ૃશત્તઓ કરી શકે. દા.ત. અવલોકન શક્ક્તના શવકાસ માટે ફૂલોના ભાગની
ઓળખ એ શવર્યવસ્તનો આિાર લેવાનો હોય તો આ બાબત શાળાબાગમાાં

બાળકને લઇ જઈ શવશવિ ફૂલોન ાં અવલોકન કરાવીને ફૂલોના ભાગની
લાક્ષભણકતાથી બાળકોને પદરભચત કરાવવાાં જોઈએ અને તયારબાદ કોઈ
અજાણ્યા ફૂલોના ભાગ ઓળખી બતાવવા કહેવ ાં જોઈએ શશક્ષકને આ પ્રવ ૃશત્ત
માટેન ાં દદશાસ ૂચન પાઠયપસ્તકમાાંથી મળવ ાં જોઈએ. શવદ્યાથી પ્રવ ૃશત્ત/પ્રયોગ
દ્વારા શવર્યવસ્તની સમજ જાતે પ્રાપ્ત કરશે તો તેણે શવર્યવસ્ત ગોખવી
પડશે નદહ. “ગોખણપટ્ટી આિાદરત શશક્ષણનો તયાગ સશનશિત કરવો.” એટલે કે
શવદ્યાથી સમજ સાથેન ાં શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરે એ માટે

શવજ્ઞાનના પાઠયપસ્તકમાાં

કઈ કઈ યક્ક્ત પ્રયક્ક્ત મ ૂકવામાાં આવેલ છે તે શોિો. કોઈ એક એકમ પસાંદ
કરી એ એકમમાાં આપેલ યક્ક્ત પ્રયક્ક્ત કારણે બાળકોમાાં સાંકલ્પનાની સમજ
નો શવકાસ કેવી રીતે થઇ શકશે તેની નોંિ તૈયાર કરો.
3. અભ્યાસિમને એિી રીતે સમ ૃદ્ કરિો કે જે પાઠ્યપસ્તકથી િધારે આર્ળ જઈ
િકે.
અધ્યયન શનષ્પશત્ત અને શવર્યવસ્ત અનરૂપ પાઠયપસ્તકમાાં આપેલ
માદહતી ઉપરાાંતની વિારાની માદહતી બાળક જાતે મેળવી શકે તેવી તક
બાળકને મળવી જોઈએ અને તે માટેન ાં માગષદશષન શશક્ષકને પાઠયપસ્તકમાાંથી
મળી રહેવ ાં જોઈએ. આ માટે શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શતનો શશક્ષક ઉપયોગ કરી
શકે તે માટેની તક પાઠયપસ્તકમાાં હોવી જોઈએ. દા.ત. ખેતી અને પાકો શવશે
બાળકોને સમજ આપવા માટે પાકોની જરૂદરયાતનાાં કેટલાાંક ઉદાહરણો
પાઠયપસ્તકમાાં આપ્યાાં હોય પરાં ત શશક્ષક જો કોઈ ખેતીકામ સાથે સાંકળાયેલ
વ્યક્ક્તને વગષખડાં માાં લાવે કે બાળકોને તે વ્યક્ક્ત પાસે લઇ જઈ સ્થાશનક
પાકોની તે વ્યક્ક્ત સાથે ચચાષ કરાવે તો ખેતીના પાકો શવર્ે પાઠયપસ્તકમાાં જે
શવગત આપી છે તેના કરતાાં પણ કઈંક શવશેર્ બાળકો જાણી શકે. એ જ રીતે
કેટલાક જાણીતા રોગો શવશેની માદહતી પાઠયપસ્તકમાાં આપી હોય પરાં ત જો

સ્થાશનક ડોકટર પાસે બાળકોને લઇ જઈ ડોક્ટર સાથે બાળકોની ચચાષ
કરાવવામાાં આવે તો બાળકો પાઠયપસ્તકમાાં આપેલ રોગોની માદહતી કરતાાં
પણ કઈંક શવશેર્ જાણી શકે. આમ પાઠયપસ્તકમાાં આપેલ માદહતી અનરૂપ
વિારાની માદહતી શવદ્યાથી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકશે તેન ાં

માગષદશષન

શશક્ષકોને પાઠયપસ્તકમાાંથી મળવ ાં જોઈએ.પાઠયપસ્તકમાાં આપેલ માદહતી
ઉપરાાંતની વિારાની માદહતી બાળક જાતે મેળવી શકે એ માટે શવજ્ઞાનના
પાઠયપસ્તકમાાં

કઈ

કઈ

શવશશષ્ટ

શૈક્ષભણક

પદ્શતનો

ઉપયોગ/મલાકાત/પ્રવ ૃશત્તનો દદશા શનદે શ કયો છે તે શોિો.
4. પરીક્ષાને વિારે લચીલી બનાવવી અને પરીક્ષાને વગષખડાં પ્રદક્રયા સાથે
જોડવી.
પરીક્ષાને લચીલી બનાવવાની જરૂર છે બાળકોન ાં ફક્ત લેભખત મ ૂલ્યાાંકન
ના કરતાાં શવશવિ રીતે બાળકોન ાં મ ૂલ્યાાંકન થવ ાં જોઈએ. બાળકો વર્ષ દરશમયાન
વગષખડાં માાં જે પ્રવ ૃશત્તઓ કરે છે તે પણ તેના મ ૂલ્યાાંકનનો ભાગ બનવી જોઈએ.
બાળકો જે રીતે પોતાન ાં મ ૂલ્યાાંકન થાય એમ ઇચ્છતા હોય તે રીતે એમન ાં
મ ૂલ્યાાંકન થવ ાં જોઈએ. પ્રાયોભગક કાયષ, પ્રોજેક્ટ કાયષ, પ્રવ ૃશત્ત, ક્ષેત્રીય
મલાકાતનો અહેવાલ વગેરે પણ મ ૂલ્યાાંકનનો ભાગ બનવો જોઈએ. શવજ્ઞાન
શવર્યની અધ્યયન શનષ્પશત્તને ધ્યાને લેતાાં આપના માટે કઈ કઈ અધ્યયન
શનષ્પશત્તન ાં મ ૂલ્યાાંકન લેભખત રીતે કરવ ાં યોગ્ય નથી તે કારણો સદહત જણાવો.
વિક્ષણનાાં લક્ષ્ય :
શશક્ષણનાાં લક્ષ્યોમાાં મખ્યતવે...
• શવચાર

તથા

દક્રયાની

આઝાદી,

આતમ

શનભષરતા,

સામ ૂદહક

તથા

સાવિાનીપ ૂવષક વૈચાદરક મ ૂલ્ય શનિાષદરત શનણષય લેવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે .

• શીખવા માટે શીખવ,ાં જે શીખ્યા હોય તે છોડીને પાછાં નવ ાં શીખવાની
તતપરતા, નવી પદરક્સ્થશત પ્રશત લચીલા અને રચનાતમક રીતે પ્રશતદક્રયા
વ્યક્ત કરવાની મહતવપ ૂણષ પ્રદક્રયા ઉપર જોર. કેવી રીતે શીખી શકાય તે
શીખી લેવ ાં ખબ જરૂરી છે કે જેથી બાળક આજીવન શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરતો રહે.
• લોકતાાંશત્રક પ્રદક્રયામાાં ભાગીદારી સમાજમાાં શવશવિ પ્રકારના યોગદાન
આપવાના સામર્થયષ પર શનભષર છે . જેથી શશક્ષણ થકી આશથિક પ્રદક્રયા અને
સામાજજક પદરવતષનમાાં ભાગ લેવાના સામર્થયષને શવકશસત કરવ ાં જોઈએ.
આ માટે શવજ્ઞાન શશક્ષણની પ્રદક્રયા નીચે મજબ કરવી જોઈએ.
(1) કોઈ પણ બાબત સાભબતી સાથે કહો જેથી બાળકના મનમાાં કોઈ શાંકા ના
રહે, બાળકને પ્રવ ૃશત્ત કે પ્રયોગ પરથી જાતે શનણષય પર પહોંચવા દો. બાળક
હાંમેશાાં સતયને જ સ્વીકારે તેવો આગ્રહ રાખો. બાળકને પ્રશ્નો રજૂ કરવાની
તક આપો, શૈક્ષભણક આયોજનમાાં તેમને ભાગીદાર બનાવો જેથી બાળક
શવચાર અને દક્રયાની આઝાદી પ્રાપ્ત કરે અને આતમશનભષર બને. મ ૂલ્યો
આિાદરત શનણષય લેવા માટે સક્ષમ બને.
(2) શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શતના ઉપયોગથી બાળકને ખ્યાલ આવશે કે શાળા
ઉપરાાંત પણ શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાના ઘણા બિા સાંસાિનો છે . ખેડૂત
પાસેથી, ડોક્ટર પાસેથી કે કોઈ શવશશષ્ટ સ્થળની મલાકાતથી (બોટોશનકલ
ગાડષ ન, ડેરી, ડેમ, કે શાળાબાગ) પણ આપણને કાંઇક ને કાંઇક શીખવી જાય
છે . આ ઉપરાાંત શશક્ષણ થકી મેળવેલ જ્ઞાનનો વ્યવહારમાાં ઉપયોગ થકી
આપણે નવી પદરક્સ્થશત પ્રતયે રચનાતમક રીતે પ્રશતદક્રયા વ્યક્ત કરતા થઈશ ાં
જેમકે પયાષવરણ પ્રતયે સજાગતા, ઉજાષ કટોકટી પ્રતયે જાગૃતતા, પોતાના
સ્વાસ્ર્થય પ્રતયે સભાનતા આ ઉપરાાંત શવજ્ઞાનના શસદ્ાાંતો ( ગરતવાકર્ષણ,
ઉષ્મા શનગષમન, શવદ્યત ચ ાંબકીય પ્રેરણ વગેરે)નો વ્યવહારમાાં

ઉપયોગ

વગેરે શવજ્ઞાન શવર્યક શવર્યવસ્ત આપણને નવી પદરક્સ્થશતમાાં રચનાતમક
પ્રશતદક્રયા આપવાન ાં શીખવી જશે.
(3) શવજ્ઞાન શશક્ષણ શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શત દ્વારા થવ ાં જોઈએ જેવી કે પ્રોજેક્ટ
પદ્શત, જૂથચચાષ પદ્શત, જૂથ પ્રયોગ પદ્શત વગેરે જેથી બાળકોને એકબીજા
સાથે સહકારની ભાવનાથી કાયષ કરતાાં શીખે, એક બીજાના શવચારોને
સ્વીકારતાાં શીખે અને લોકતાાંશત્રક પ્રદક્રયાને સ્વીકારતો થશે.પાઠયપસ્તકમાાં
પ્રોજેક્ટ પદ્શત, જૂથચચાષ પદ્શત જેવી શવશશષ્ટ શૈક્ષભણક પદ્શતના ઉપયોગ
માટેની તકો ક્ાાં ક્ાાં આપવામાાં આવેલ છે તે શોિો.
1.1.૩ િીખવ ાં અને જ્ઞાન શાં છે ?
બાળક શીખવા સતત પ્રયતન કરતો રહે છે . આ જ કારણે તે પોતાની
આસપાસની દશનયાથી માદહતગાર થાય છે . તેની સામે સતત નવી નવી વસ્તઓ
આવે છે તેના શવશે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે તેના ઉત્તરો મેળવે છે અને નવા અથષન ાં
શનમાષણ કરે છે . સમાજન ાં અનૌપચાદરક શશક્ષણ શવદ્યાથીમાાં પોતાની જાણકારી
તૈયાર કરવાની સ્વાભાશવક ક્ષમતા શવકશસત કરે છે એને માટે શવશેર્જ્ઞ લોકોથી
પદરભચત થવ,ાં નવા પ્રસાંગોને અજમાવવા, ભ ૂલો કરવી અને પછી તેને સિારવી
ઘણી જરૂરી છે . શાળા ઔપચાદરક શશક્ષણની જે પ્રદક્રયાને સાંભશવત બનાવે છે એ
શવદ્યાથીઓના જીવનમાાં સમજ અને દશનયા સાંબશાં િત નવી સાંભાવનાઓને ખોલી
શકે છે .
બાળકેન્રી શશક્ષણશાસ્ત્રનો અથષ છે બાળકોના અનભવ, એમનો અવાજ
અને

એમની

સદક્રય

ભાગીદારીને

પ્રાથશમકતા

આપવી.

આ

પ્રકારના

શશક્ષણશાસ્ત્રમાાં બાળકના મનોવૈજ્ઞાશનક શવકાસ અને અભભરભચને ધ્યાનમાાં રાખી
શશક્ષણની પ્રદક્રયા ગોઠવવાની જરૂર છે . પોતાની આસપાસની દશનયા સાથે સબાંિ

જોડવો, અથષ કાઢવો, રચના કરવી અને બીજા માણસો સાથે સાંવાદ સ્થાશપત
કરવાની એની મ ૂળ અભભરભચન ાં પોર્ણ કરવ ાં જોઈએ.
▪

શશક્ષણની પ્રદક્રયા દ્વારા બાળકોને એવી રીતે સક્ષમ બનાવવા જોઈએ કે તે
પોતાનો અવાજ શોિી શકે, પોતાની ઉતસકતાને શવકશસત કરે , જાતે કરતાાં
શીખે, સવાલ પ ૂછે , વસ્તને પારખતાાં શીખે અને પોતાના અનભવોને
શાળાની માદહતી સાથે જોડી શકે.

▪

બાળકો એવા વાતાવરણમાાં શીખે

છે જયાાં એમને લાગે છે કે એમને

મહતવપ ૂણષ માનવામાાં આવે છે માટે શશક્ષણની પ્રદક્રયામાાં બાળક કેન્ર સ્થાને
હોવો જોઈએ.
▪

જ્ઞાનનો અથષ થાય છે કાયષ કે ભાર્ાના માધ્યમથી પોતાની દશનયાને
સમજવી.

▪

બિાાં બાળકોનો સ્વસ્થ અને શારીદરક શવકાસ બિા પ્રકારના શવકાસની
પહેલી શરત છે . એ માટે પૌષ્ષ્ટક આહાર,વ્યાયામ તથા દરે ક પ્રકારની
શારીદરક

સગવડો

મળવી

જોઈએ.

શવચારો:

શોિો

:

આ

માટે

પાઠયપસ્તકમાાં ક્ાાં ક્ાાં તક આપવામાાં આવેલ છે ?
▪

બિાાં બાળકો સ્વભાવથી શીખવા માટે તતપર રહે છે અને શીખવાની
ક્ષમતા િરાવે છે . આ બાબતને ધ્યાને રાખી દરે ક બાળકને શીખવા માટે ની
પ ૂરતી તકો આપવી જોઈએ.

▪

બાળકો અનભવના માધ્યમથી, વસ્ત જાતે કરવાથી, નવા પ્રયોગો કરવાથી,
શવચારશવમશષ કરવાથી પ ૂછપરછ, સાંશોિન, પ્રશ્ન પ ૂછવા વગેરે જેવી
જદીજદી પદ્શતથી શીખે છે .

▪

અધ્યયનની એક યોગ્ય ગશત હોવી જોઈએ જેથી શવદ્યાથી સાંકલ્પનાને
સમજી શકે અને આતમસાત કરી શકે.

▪

અધ્યયનમાાં શવશવિતા અને પડકાર હોવા જોઈએ જેથી એ બાળકને રોચક
લાગે, તેઓને વ્યસ્ત રાખી શકે.

▪

શાળાની અંદર અને બહાર બાંને જગ્યાએ શીખવાની પ્રદક્રયા ચાલે છે . જો
આ બાંને જગ્યાનો સબાંિ બની રહે તો શીખવાની પ્રદક્રયાની પ્રગશત થાય
છે . શવજ્ઞાનના પાઠયપસ્તકમાાં કય ાં એવ ાં શવર્યવસ્ત છે કે જેન ાં શશક્ષણ
શવદ્યાથી શાળા બહારથી પ્રાપ્ત કરી શકે એની નોંિ તૈયાર કરો.

જ્ઞાન વનમાગણ :
શીખવાની પ્રદક્રયામાાં વ્યસ્ત એક બાળક પોતાની જાણકારી પોતે જ
શનમાષણ કરે છે . બાળકોને પ્રશ્ન પ ૂછવાની અનમશત આપવી જેથી તેઓ શાળામાાં
શીખવવામાાં આવતી બાબતોનો સબાંિ બહારની દશનયા સાથે સ્થાશપત કરી શકે
તેઓના ઉત્તરો એમની મૌભલક ભાર્ામાાં આપવા અને પોતાના અનભવો કહેવા
માટે પ્રોતસાદહત કરવા જોઈએ.
પ ૂછપરછ, સાંિોધન, પ્રશ્ન પ ૂછિા, િાદ વિિાદ, વ્યિહાક્રરક પ્રયોર્ો અને
ચચિંતન જેનાથી વસદ્ાાંત બની િકે. આ બધા કાયગમાાં બાળક િાળાકક્ષાએ વ્યસ્ત
રહેિો જોઈએ. િાળા દ્વારા એિી તકો ઉભી થિી જોઈએ કે જેથી બાળકો પ્રશ્ન
પ ૂછે , ચચાગ કરે , મનન કરે , પોતાના અનભિોને ધ્યાને લે અને ત્યારે
સાંકલ્પનાઓને આત્મસાત કરે કે પછી નિા વિચારોની રચના કરે . આ જ જ્ઞાનન ાં
સર્જન છે અને જો આવ ાં થાય તો બાળક જ્ઞાનનો સર્જક બની િકે.( આવી તક
તમે શવદ્યાથીને આપી છે ? શવચારો) જ્ઞાન પાઠયપસ્તકોમાાં નથી પણ અન્ય
જગ્યાઓ જેમકે એના પોતાના અનભવો, ઘર અને સમાજના લોકાના અનભવો,
શાળા અને શાળા બહારના પસ્તકાલયોમાાં શોિવ ાં જોઈએ અને પ્રમાભણત રીતે

શસદ્ કયાષ બાદ તેન ાં શનમાષણ કરવ ાં જોઈએ. આ પ્રદક્રયામાાં ના તો પાઠયપસ્તક કે
ન તો અધ્યાપક અંશતમ સતય છે .
.

એન.સી.એફ-૨૦૦૫ એ વાતની ભલામણ કરે છે કે શવર્યો વચ્ચેની

દદવાલોને એ રીતે નીચી કરવામાાં આવે કે બાળકને જ્ઞાનની સમગ્રતાનો ખ્યાલ
આવી શકે. એટલે કે એક શવર્યના શશક્ષણથી પ્રાપ્ત કરે લ જ્ઞાન બીજા શવર્યના
શશક્ષણમાાં ઉપયોગી બની શકે અને શશક્ષકોએ આ શવર્યો વચ્ચેના જ્ઞાનન ાં
જોડાણ કરવાન ાં કાયષ કરવાન ાં છે .
શાળા કક્ષાએ શવજ્ઞાન શશક્ષણ દરશમયાન બાળકોને

પ્રશ્ન પ ૂછવા માટે

પ્રોતસાદહત કરવા જોઈએ અને એ પ્રશ્નનો જવાબ બાળકો એક બીજા સાથે ચચાષ
કરી, પસ્તકાલયમાાંથી સાદહતય શોિી, કોઈ શનષ્ણાત સાથે ચચાષ કરી, પોતાના
અનભવોને કામે લગાડી જાતે શોિવા પ્રયતન કરે તેવી તકો બાળકોને આપવી
જોઈએ. શવજ્ઞાન સાંબશાં િત કોઈપણ શવર્યવસ્તની રજૂઆત કરતાાં પહેલાાં બાળક
પાસે એ શવર્યવસ્ત સાંબશાં િત

કોઈ પ ૂવષ અનભવ હશે કે નદહ તે શવચારવ ાં

જોઈએ અને જો કોઈ પ ૂવષ અનભવ હોય તો તેનો આિાર લઇ વગષખડાં પ્રદક્રયાને
યોજવી જોઈએ. શવજ્ઞાન શશક્ષણ દરશમયાન પ્રયોગ શનદશષન કે પ્રયોગકાયષ
દરશમયાન બાળકને
આિારે

અવલોકન કરવાની, અવલોકન નોંિવાની અને તેના

તારણ પર પહોંચવાની તકો પ ૂરી પાડવી જોઈએ. વગષખડાં ની અંદર

બાળકની જજજ્ઞાસા વિારવા માટે બાળક સમક્ષ પ્રશ્નો રજૂ કરતા રહેવ ાં જોઈએ
અને એ પ્રશ્નોના જવાબ માટે નાાં જરૂરી સાંસાિનો (પસ્તકો, શનષ્ણાત, કોઈ સ્થળ ,
website વગેરે) બાળકોને પ્રાપ્ય બનાવવાાં જોઈએ અને એ સાંસાિનની મદદથી
બાળક જાતે જ પ્રશ્નના જવાન શોિે એ પ્રકારની પ્રદક્રયા ગોઠવવી જોઈએ. આમ
કરવાથી બાળક જ્ઞાનનો સર્જક બનશે. બાળકને પોતે મેળવેલ જ્ઞાનને

વ્યવહારમાાં બનતી ઘટના સાથે જોડવાની તક આપવી જોઈએ. પોતે મેળવેલ
જ્ઞાનની મદદથી પોતાની આસપાસ જે ઘટના બને છે તેની પાછળનાાં કારણો
શોિી તેમની વચ્ચે

કાયષકારણ સબાંિ બાાંિી શકે અને તેના થકી ઘટનાને

સમજી શકે એ માટેની તકો શશક્ષણ દરશમયાન ઉભી કરવી જરૂરી છે એટલ ાં જ
નદહ, જે તર્થયો અક્સ્તતવમાાં છે તેને પ્રયોગ કે પ્રવ ૃશત્ત દ્વારા ચકાસી શકવાને
બાળક શક્ક્તમાન હોવો જોઈએ એ તર્થયોને પોતે ચકાસીને જ સ્વીકારે એવી ટેવ
પાડવી જોઈએ.
બીજા શવર્યોમાાં મેળવેલ જ્ઞાન શવજ્ઞાનમાાં ક્ાાં કામમાાં આવશે અને
શવજ્ઞાનમાાં મેળવેલ જ્ઞાન બીજા શવર્યમાાં ક્ાાં ઉપયોગી બનશે તે બાળકને
શશક્ષકે કહેવ ાં જોઈએ. જેમ કે શવજ્ઞાનમાાં શીખેલ ઉષ્માના શસદ્ાાંતો ભ ૂગોળમાાં
જમીનની લહેર અને દદરયાની લહેર કે પવનોની સમજ મેળવવા ઉપયોગી
બનશે અને જો શક્ હોય તો આ બાંને મદ્દાની
જોઈએ કે જેથી જ્ઞાનની અખાંદડતતાનો

વગષખડાં માાં સાથે ચચાષ કરવી

શવદ્યાથીને ખ્યાલ આવે. “બીજા

શવર્યોમાાં મેળવેલ જ્ઞાન શવજ્ઞાનમાાં ક્ાાં કામમાાં આવશે અને શવજ્ઞાનમાાં
મેળવેલ જ્ઞાન બીજા શવર્યમાાં ક્ાાં ઉપયોગી બનશે” શવજ્ઞાનના પાઠયપસ્તકનો
અભ્યાસ કરી નોંિ તૈયાર કરો અને તેની અન્ય શવર્યના શશક્ષક સાથે ચચાષ
કરો.
1.1.4 અભ્યાસિમનાાં ક્ષેત્રો, વિક્ષણન ાં સ્તર અને મ ૂલ્યાાંકન વિષે
જદા જદા શવર્યોના અભ્યાસક્રમ અને જે તે શવર્યન ાં શશક્ષણ કેવી રીતે, અને
તેના મ ૂલ્યાાંકનની વાત કરવામાાં આવેલ છે . અહીં આપણે ફક્ત શવજ્ઞાન શશક્ષણની
અને તે પણ પ્રાથશમક અને ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ શવજ્ઞાન શશક્ષણ કેવી રીતે કરવ ાં
જોઈએ તેની વાત કરીશ.ાં

શવજ્ઞાન એ ગશતશીલ અને શનરાં તર વિતો જ્ઞાનનો ભાંડાર છે , જે હાંમેશાાં
અનભવના નવા ક્ષેત્રોને સામેલ કરે છે . સ ૂક્ષ્મ અવલોકન, શનયશમતતા અને પેટનષની
શોિ, પદરકલ્પના, પ્રયોગો દ્વારા શસદ્ાાંતોન ાં પષ્ષ્ટકરણ અથવા તેને ખોટા સાભબત
કરવા અને આ રીતે

જગતને સાંચાભલત કરતા શસદ્ાાંતો સિી પહોચવ.ાં આ બિાાં

ચરણોનો કોઈ શનશિત ક્રમ નથી. કોઈ વખત શસદ્ાાંતથી નવો પ્રયોગ સજે અથવા કોઈ
વખત એક પ્રયોગ નવો શસદ્ાાંત પ્રસ્તત કરી શકે. અનમાનને પણ શવજ્ઞાનમાાં સ્થાન
મળય ાં છે પરાં ત એક વૈજ્ઞાશનક શસદ્ાાંતને સ્વીકાયષ હોવા માટે પ્રાસાંભગક અવલોકન
અથવા પ્રયોગ દ્વારા પષ્ષ્ટકરણ કરવ ાં આવશ્યક છે . તેમાાં નવીન અવલોકન, પ્રયોગ
અને શવશ્લેર્ણ અને

સાંશોિનના પ્રકારમાાં સિારાને અવકાશ છે . સાચા શવજ્ઞાનના

શશક્ષણની આપણી દૃષ્ષ્ટ/સમજને સાકાર કરવા માટે શવજ્ઞાન અભ્યાસક્રમને આદશષ
બનાવવા માટે કેટલાક પાયાના માપદાં ડોનો શવચાર કરવામાાં આવેલ છે જેને મદ્દા
નાંબર 1.2 માાં આપણે જોઈશ.ાં
પ્રાથવમક કક્ષાએ વિજ્ઞાન વિક્ષણ :
(1) પ્રાથશમક કક્ષાએ બાળકની વ્યસ્તતા પોતાની ચારે તરફની દશનયાની
નવી-નવી વસ્તઓ શોિવાનો આનાંદ લેવામાાં અને તેમની સાથે
અનકૂળ થવામાાં હોવી જોઇએ. આ અવસ્થામાાં શવજ્ઞાન શશક્ષણનો હેત
બાળકમાાં ચારે તરફની દશનયા પ્રશત ઉતસકતા જાગ્રત કરવાનો હોવો
જોઈએ.
(2) બાળકોને એવી ગશતશવશિમાાં વ્યસ્ત રાખવા કે જેથી તેઓ અવલોકન,
વગીકરણ અને નાની નાની સરળ દક્રયાઓ થકી આસપાસના
પયાષવરણને જાણે અને રોજજિંદી ઘટના સમજી શકે.

(3) આ અવસ્થામાાં બાળકે અનમાન કરવાની અને ફૂલ, ઝાડનાાં પાાંદડાાં,
ઝાડનાાં થડ, પ્રાણી પક્ષી, માટી, પર્થથર વગેરેન ાં અવલોકન કરવાની
તક પ ૂરી પાડવી જોઇએ.
(4) એટલ ાં જ નહીં, દરે કની લાક્ષભણકતાના સાંદભષમાાં તેઓને એકબીજાથી
અલગ કરી શકે તેવા કૌશલ્યના શવકાસ પર ભાર મ ૂકવો જોઇએ અને
એ માટે જરૂરી શવદ્યાથી વ્યવહાર ગોઠવવો જોઇએ. દા.ત. જદા જદા
ઝાડનાાં પાન શવદ્યાથીને આપીને પાનના અવલોકનના આિારે તે કયા
ઝાડન ાં છે તે શોિવા માટે કહી શકાય.
(5) તેણે જોયેલા પ્રાણીની લાક્ષભણકતા રાં ગ,કદ,આકાર અવાજ વગેરે
નોંિવાની પ્રવ ૃશત્ત આપી શકાય. આ દક્રયાઓ અવલોકન શદકત અને
વગીકરણ શદકતનો શવકાસ કરી શકે.
(6) રોજજિંદી ઘટના પાછળનાાં કારણો શોિવા માટેની, અનમાન કરવા
માટેની તક અને પ્રેરણા પ ૂરી પાડવી જોઇએ. આ માટે નાની નાની
સરળ દક્રયા શવદ્યાથી પાસે કરાવવી જોઇએ. દા.ત. ધ્વશન કેવી રીતે
ઉતપન્ન થાય છે ? ભબલોરીકાચની મદદથી દૂરની વસ્ત જોવાથી કે
નજીકની વસ્ત જોવાથી શો ફેર પડે છે ? સળગતી મીણબત્તી પર કાચનો
ગ્લાસ ઢાાંકીને અવલોકન કરાવવ ાં વગેરે. આવી સાદી દક્રયા દ્વારા ઘટના
પાછળનાાં કારણો શોિવા માટે અને અનમાન કરવા માટે પ્રેરી શકાય.
(7) વસ્તઓન ાં માપન કરવાની સાદી દક્રયા દ્વારા શવદ્યાથીઓમાાં માપન
કૌશલ્યનો શવકાસ
કરી શકાય. જોકે કદઠન માપનની અપેક્ષા રાખવી નહીં.
પ્રાથશમક સ્તરે શનયશમત રૂપથી કોઈ પરીક્ષા હોવી જોઈએ નદહ અને કોઈ પણ
િોરણમાાં શવદ્યાથીને નાપાસ કરવા નહીં.

ઉચ્ચ પ્રાથવમક કક્ષાએ વિજ્ઞાન વિક્ષણ
ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ શવદ્યાથીન ાં મખ્ય કાયષ
(1) પદરભચત અનભવો દ્વારા શવજ્ઞાનના શસદ્ાાંતોને શીખવા.
(2) હાથથી સરળ તકશનકી એકમ અથવા પ્રશતકૃશતઓ બનાવવી. દા.ત.
પેદરસ્કોપ,કેભલડોસ્કોપ, શવદ્યતદશષક વગેરે
(3) પયાષવરણ અને સ્વાસ્ર્થયને લગતી વિારે જાણકારી મેળવવી.
(4) વૈજ્ઞાશનક સાંકલ્પનાઓને મખ્યત: ગશતશવશિ અને પ્રયોગો દ્વારા સમજવી.
(5) આ કક્ષાએ બાળકોને પ્રયોગ કરવા પ્રેરવાાં જોઇએ અને પ્રયોગો
દરશમયાન કરે લ માપન કે અવલોકન દ્વારા વૈજ્ઞાશનક શસદ્ાાંતો જાતે
તારવે તે માટેની તક અને માગષદશષન પ ૂરાં પાડવ ાં જોઇએ.
(6) બાળકમાાં સર્જનાતમકતા શવકસે એ માટેના પ્રયતનો શાળા કક્ષાએ થાય તે
જરૂરી છે . બાળક સૌ પ્રથમ સાદી કૃશત જોઇને તૈયાર કરે , તયાાંથી શરૂ
કરીને પછી અંશતમ તબકકામાાં પોતાન મૌભલક નવ ાં સર્જન કરે તે માટેન ાં
વાતાવરણ શાળા કક્ષાએ પ ૂરાં પાડવ ાં જોઇએ.
(7) પયાષવરણ સાંદભે બાળક જાગૃત બને તે જરૂરી છે . એટલ ાં જ નહીં,
પયાષવરણના સાંરક્ષણમાાં પોતાનો ફાળો આપે તે પણ જરૂરી છે .
(8) સામ ૂદહક કાયષ, શમત્રો અને અધ્યાપકો સાથે શવમશષ, સવેક્ષણ અને તેના
દ્વારા મળે લ

આંકડાઓન ાં વ્યવસ્થાપન અને શાળા તેમજ આસપાસના

પ્રદે શોમાાં તેન ાં પ્રદશષન શશક્ષણ પ્રણાલીના મહતવનાાં અંગ હોવાાં જોઈએ.
( NCF-2005 ના દસ્તાવેજમાાં ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ શવજ્ઞાન શશક્ષણ કેવ ાં હોવ ાં
જોઈએ એ માટે ઉપરોક્ત ભલામણ કરવામાાં આવેલ છે . શ ાં આપ માનો છો કે
પ્રવતષમાન પાઠયપસ્તક શવજ્ઞાનન ાં શશક્ષણકાયષ કરતા શશક્ષકને ઉપરોક્ત ભલામણ

મજબન ાં શશક્ષણ કાયષ કરવા જરૂરી માગષદશષન પ ૂરાં પાડે છે /સક્ષમ બનાવે છે ?
આપના ઉત્તરના સાંદભે પ ૂરતા પરાવા રજ કરો.)
શનરાં તર અને શનયશમત ટેસ્ટ હોવી જોઈએ, નાપાસ નદહ કરવા જોઈએ. દરે ક
બાળક જે શાળામાાં આઠ વર્ષ ગાળે છે તે નવમા િોરણમાાં પ્રવેશ મેળવવા સમથષ હોવ ાં
જોઈએ.
શવજ્ઞાન અભ્યાસક્રમનો સામાજજક પદરવતષન લાવવાના ઉપકરણના રૂપમાાં
પ્રયોગ કરવો જોઈએ. જેથી અથષ, વગષ, ભલિંગ, જાશત, િમષ અને ક્ષેત્ર આિાદરત
મતભેદ ઓછા થઇ શકે. આપણે પાઠયપસ્તકોનો ઉપયોગ સમાનતાનો ભાવ લઇ
આવવાના એક માધ્યમના રૂપમાાં કરવો પડશે.
દે શમાાં એક વૈકલ્લ્પક પાઠયપસ્તક લેખનને પણ પ્રોતસાદહત કરવ ાં પડશે, જે
રાષ્રીય અભ્યાસક્રમમાાં દશાષવેલ માગષદશષક શસદ્ાાંત મજબ રચવામાાં આવે. આ
પાઠયપસ્તકો દ્વારા દક્રયાઓ, સ ૂક્ષ્મ અવલોકનો, પ્રયોગ ઈતયાદદને પણ સામેલ કરવા
જોઈએ અને શવજ્ઞાન પ્રશત સદક્રય અભભગમને શવકસાવવો જોઈએ જે બાળકને તેની
આસપાસની દશનયા સાથે જોડી શકે. (આ ભલામણ સાંદભે આપન ાં શ ાં માનવ ાં છે ?
કેમ?)
ગ્રામીણ શવસ્તારમાાં શવજ્ઞાન કોનષરનો શવકાસ, વૈજ્ઞાશનક કીટ અને પ્રયોગશાળા
ઉપલબ્િ કરાવવી એ પણ શવજ્ઞાન શશક્ષણન ાં એક મહતવન ાં પાસ ાં છે .
ICT દ્વારા તજજ્ઞની તજજ્ઞતા નો લાભ દૂર ગામડાાં સિી પહોંચાડી તમામને
સમાન શશક્ષણ શશક્ષણ આપી શકાય.
મ ૂલ્યાાંકન :

બાળકોના કોઈપણ શવર્યના પ્રદશષનમાાં આકલન સાથે તેનો શીખવા પ્રતયે
અભભગમ, રભચઓ તેમજ સ્વતાંત્ર રીતે શીખી શકવાની ક્ષમતાન ાં આકલન હોવ ાં
જોઈએ.
આકલન દ્વારા

શશક્ષકને પોતાના બાળકની બાબતમાાં જાણકારી મળશે કે તે

સત્ર દરશમયાન શ ાં શીખ્યો? કયા ક્ષેત્રમાાં તેને સિારાની જરૂર છે ? માનવામાાં આવે છે
કે આકલન શશક્ષણની મશ્કેલી દૂર કરવા કામમાાં આવવ ાં જોઈએ. ગ્રેદડિંગ અને તપાસ
બાળકની ઉપક્સ્થશતમાાં થવાાં જોઈએ જેથી બાળકને ખબર પડે કે તેના જવાબ ખોટા
છે કે સાચા ? અને શ ાં કામ? બાળકને તેના ઉત્તરો શવર્ે પ ૂછવાથી શશક્ષકને ખબર પડે
કે બાળકે આ ઉત્તર શા માટે આપ્યો છે ? આથી શશક્ષક બાળકે લખેલા ઉત્તરથી આગળ
જઈ શકે.
આકલનમાાં શવર્યક્ષેત્રની સ ૂચના ઉપરાાંત બાળકન ાં સ્વાસ્ર્થય, રમત ગમતની
યોગ્યતા, સામાજજક કૌશલ્યો તથા કલા અને શશલ્પની યોગ્યતાનો પણ સમાવેશ થવો
જોઈએ.
સતત અને સવષગ્રાહી મ ૂલ્યાાંકન જ એકમાત્ર મ ૂલ્યાાંકનની પદ્શત છે તેના પર
ધ્યાન આપવ ાં જરૂરી છે .
પરીક્ષા પદ્શતમાાં મોટા પ્રમાણમાાં સિારા કરવાની ભલામણ એન.સી.એફ૨૦૦૫માાં કરવામાાં આવી છે . આ માટે શવશેર્ પગલાાં લેવાની જરૂદરયાત જણાય છે .
જેમ કે પ્રશ્નપત્રન ાં પ ૂણષ સ્વરૂપે પદરવતષન કે જેમાાં તકષ શક્ક્ત અને રચનાતમક
ક્ષમતાઓને બાળકના આકલનનો આિાર બનાવી શકાય, નદહ કે ગોખણપટ્ટીને.
એન.સી.એફ-૨૦૦૫માાં ભલામણ કરવામાાં આવી છે કે આંતદરક મ ૂલ્યાાંકનને મહતવ
આપી પરીક્ષાને વગષખડાં ની ગશતશવશિ સાથે જોડવાની જરૂર છે . આજે પાસ અને

નાપાસ જેવી પરીક્ષાની પ્રચભલત પદ્શત દૂર કરી એવા ઉપાયો શોિવામાાં આવે કે જે
બાળકોને અલગ અલગ સ્તરની ઉપલલ્બ્િઓના શવકલ્પ લેવામાાં પ્રેદરત કરી શકે.
1.1.3 ગણિત્તાયક્ત વિક્ષણ માટે વિદ્યાલય તથા િર્ગન ાં િાતાિરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ
?
NCF 2005 માાં પ્રસ્તત મદ્દાની અંદર ગણવત્તાયક્ત શશક્ષણ માટે શવદ્યાલય
અને વગષન ાં વાતાવરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ તે શવસ્તારથી આપવામાાં આવેલ છે . આપણે
એમાાંથી શવજ્ઞાન શશક્ષણ સાંબશાં િત

બાબતોને જોવા પ્રયતન કરીશ.ાં પ્રસ્તત મદ્દાની

કેટલીક બાબત મદ્દા નાંબર-1.2 માાં પણ આપવામાાં આવેલ છે .
શાળાન ાં ભૌશતક વાતાવરણ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ એ પ્રશ્નના જવાબમાાં મોટાભાગનાાં
બાળકો ગશતશીલ, મૈત્રીપ ૂણષ અને જીવાંત વાતાવરણ ઈચ્છે છે . તેઓ પશ પક્ષી સાથે,
વધમાાં વધ ખલ્લી જગ્યામાાં, ફૂલ છોડ, વ ૃક્ષો સાથે શાાંશતપ ૂણષ વાતાવરણમાાં પોતાનાાં
રમકડાાં સાથે રમવાન ાં પસાંદ કરે છે . કદરતી પ્રકાશ વડે વગોને પ્રકાશશત કરી શકાય
અને બાળકો દ્વારા બનાવેલી કલાકૃશત દ્વારા તેમના વગો અને શવદ્યાલયનાાં અન્ય
સ્થળોને સશોભભત કરી શકાય જેથી બાળકો અને તેમના વાલીને ખાતરી થાય કે
તેમના કામન ાં સન્માન થઇ રહ્ ાં છે . આ કલાકૃશત એવી જગ્યાએ મ ૂકવી કે લગાવવી
જોઈએ જે જયાાં પ્રતયેક બાળક અડકી શકે અને સહજતાપ ૂવષક તેને જોઈ શકે. આ
કલાકૃશતને શક્ હોય તો દર મદહને બદલવી જોઈએ. વગોન ાં પ્રાકૃશતક વાતાવરણ
એવ ાં બનાવી શકાય કે જેમાાં બાળકો નાના સમ ૂહમાાં કે મોટા વતળ
ષ માાં બેસી વાતાષ
સાાંભળી શકે, લખવાન ાં લખી શકે, એકઠા બેસીને વાાંચી શકે, અને TV જોઈ શકે કે
રે દડયો પ્રસારણ સાાંભળી શકે. શવદ્યાલય અને વગોનો ઉપયોગ વધમાાં વધ તો
શશક્ષણના સાંસાિન તરીકે જ થવો જોઈએ. આ માટે કેટલીક જગ્યાએ વગોની દીવાલ
4 ફૂટ સિી કાળા રાં ગથી રાં ગવામાાં આવે જેથી બાળકો તેનો ઉપયોગ ભચત્ર દોરવા
માટે કરી શકે. કેટલીક જગ્યાએ પ્રયોગોનાાં સાિનો દોરવામાાં આવે તો કોઈક કોનષરને

‘જાતે કરી જઓ’ નામ આપી પ્રયોગ કરવા માટેની સશવિા ઉભી કરી શકાય કે જયાાં
બાળકો કોઈપણ સમયે જઈ પ્રયોગ કરી શકે.(આપની શાળાન ાં વાતાવરણ ઉપર
દશાષવેલ ભલામણ મજબ બને તે માટેન ાં તમારાં આયોજન બનાવો)
વગષન ાં વાતાવરણ એવ ાં હોય કે જેમાાં બાળક પોતાને સરભક્ષત માને જયાાં ભયને
કોઈ સ્થાન ન હોય, જયાાં સમાનતાના આિારે તે પોતાન ાં કામ કરી શકે, જયાાં સૌને
સમાન સ્થાન પ્રાપ્ત થય ાં હોય, શવદ્યાથી ખલ્લા મને પ્રશ્નો પ ૂછી શકે, જયાાં બાળકોને
એવ ાં લાગે કે તેઓ શશક્ષણની પ્રદક્રયાના મહતવના ભાગ છે . જયાાં શશક્ષકો બાળકોને
ચચાષ માટે પ્રોતસાદહત કરતા હોય અને એકબીજા સાથે સ્વસ્થ આંતરદક્રયા કરતા હોય.
આવ ાં થવાથી વગષ શનરસ કે ઉદાસીન નદહ રહે.
શાળાનો દરે ક કાયષક્રમ નક્કી કરતી વખતે શશક્ષક બાળક સાથે વાત કરે . તેમન ાં
પરત ાં ધ્યાન રાખે અને દરે ક બાળકને વગષની પ્રવ ૃશત્તમાાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે અને
તેથી શાળાની કાયષ યોજના બનાવતી વખતે શશક્ષકે એ વાતન ાં પરત ાં ધ્યાન રાખવ ાં
જોઈએ કે બિાને સમાન સ્તરે સહભાગી થવાની પ ૂરતી તક મળે .
કોઈ શવર્ય શીખવતી વખતે વાલીઓને કે બીજા લોકોને સાંસાિન વ્યક્ક્ત (
તજજ્ઞ) તરીકે બોલાવી શકાય અને એ રીતે તેમના પણ જ્ઞાન અને અનભવનો લાભ
લઇ શકાય દા.ત. સ્થાશનક મેકેશનકને બોલાવી યાંત્રશાસ્ત્ર શવશેની ચચાષ બાળકો સાથે
કરાવી શકાય. તો કોઈ ખેડૂતને શાળામાાં બોલાવી ખેતીના પાકો અને તેના
વ્યવસ્થાપન શવશેની ચચાષ બાળકો સાથે કરાવી શકાય. વાલી અને સમાજ સાથે
શાળાના સાંબિ
ાં ો મજબત બનાવવા વાલી શશક્ષક માંડળ, ભ ૂતપ ૂવષ શવદ્યાથી માંડળ વગેરે
બનાવી શકાય, શાળાના દરે ક કાયષક્રમમાાં સમાજને આમાંશત્રત કરી શકાય

અને

શાળાના કાયષને સમાજ સિી પહોંચાડી શકાય.
શાળામાાં સમ ૃદ્ પસ્તકાલય હોવ ાં જોઈએ. પસ્તકોની સ ૂભચ અને અન્ય વ્યવસ્થા
એવા પ્રકારે હોવી જોઈએ કે બાળકો આતમશનભષરતાથી પસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરી

શકે. પસ્તકાલયમાાં internet પરથી સાંશસાિનો પ્રાપ્ત કરવાની સશવિા હોવી જોઈએ.
સપ્તાહમાાં 1 તાસ પસ્તકાલયના ઉપયોગ માટેનો હોવો જોઈએ.પસ્તકાલયમાાં
બેસવાની પ ૂરતી સશવિા હોવી જોઈએ અને પસ્તકાલય ખાંડ યોગ્ય હવા ઉજાસ વાળો
હોવો જોઈએ.
શાળામાાં અભ્યાસક્રમમાાં સમાશવષ્ટ શવર્યવસ્ત સાંદભે પ્રયોગ કરવા માટે પ ૂરતાાં
સાિન હોવા જોઈએ. જો પ્રયોગશાળા માટે

એક અલગ ખાંડ પ્રાપ્ત થાય તો સારાં

કહેવાય, નહીં તો પ્રયોગ કોનષર તો શાળા કક્ષાએ શવકસાવવો જોઈએ અને
પ્રયોગખાંડમાાં કે પ્રયોગ કોનષરમાાં બાળકો પ્રયોગ કરે તે સશનશિત કરવ ાં જોઈએ.
શવજ્ઞાન શવર્ય માટે

જરૂરી ચાટષ , મોડેલ અને નમ ૂના શાળામાાં હોવા જોઈએ.

શવજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાાં બાળકોને પ્રયોગો અને સાિનના ઉપયોગનો અનભવ
આપવો જોઈએ એવ ાં સ ૂચવવામાાં આવેલ છે . ઓછામાાં ઓછી એક પ્રયોગશાળા
ક્લસ્ટર કક્ષાએ હોવી જોઈએ અને શાળા નક્કી કરે લ સમયપત્રક મજબ બાળકોને
તયાાં મોકલી પ્રયોગ કરવાનો અનભવ આપી શકે. બાળકને શીખવતી સામગ્રી ખ ૂબ
મોટા પ્રમાણમાાં તૈયાર કરવામાાં આવે ખાસ કરીને સ્થાશનક ભાર્ામાાં ચોપડીઓ અને
સાંદભષ સામગ્રી.
એક સાંસાિન તરીકે સ્થાશનક સ્તર પર લચીલા શાળા કેલેન્ડરની અને સમય
સારણીની ભલામણ કરવામાાં આવી છે . જેથી પ્રોજેક્ટ તેમજ પ્રાકૃશતક અને સાાંસ્કૃશતક
શવરાસત જેવાાં સ્થળો માટે ભ્રમણ જેવી જાત જાતની પ્રવ ૃશત્ત માટે જદો જદો સમય
શનિાષદરત કરવાનો અવકાશ આપી શકાય.
( જો શાળા સમયપત્રક કે શાળા સમય જો ફેરફાર ને અવકાશ વાળો રાખવામાાં આવે
તો શવજ્ઞાન શશક્ષણ કાયષમાાં આપણને ક્ાાં ક્ાાં મદદ મળી રહે તેની નોંિ તૈયાર કરો)

રોજનો ઓછામાાં ઓછો ૪૫ શમશનટનો સમય દદવસ દરશમયાન થયેલા કામની
સમીક્ષા માટે રાખવો જોઈએ. બાળકોની નોંિ બનાવવામાાં, આગલા દદવસની તૈયારી
માટે જેવાાં કામો માટે વિારાનો સમય મળવો જોઈએ. દર અઠવાદડયે ઓછા માાં
ઓછા ૩ કલાક શશક્ષણના કાયષની તપાસણી માટે હોવા જોઈએ. મદહનામાાં ઓછામાાં
ઓછો 1 દદવસ

માશસક કામની સમીક્ષા અને બાળકો અને બીજા સમ ૂહને જાણવા

માટે અને શશક્ષણ સાંબશાં િત પ્રવ ૃશત્ત માટે હોવો જોઈએ.

1.1.4 કયા વ્યિાસ્થાર્ત સધારણાની જરૂર છે ?
( વિજ્ઞાન વિક્ષણ સાંબવાં ધત કયા વ્યિાસ્થાર્ત સધારણાની જરૂર છે તે સાંદભે
મદા નાંબર 1.2 માાં ચચાગ કરિામાાં આિી છે .)

નોંધ: નીચે આપેલ link પર જિા માટે આપે પ્રથમ આ ડોક્યમેન્ટ ને તમારા
કોમ્પપ્યટર કે મોબાઈલમાાં ડાઉનલોડ કરવ ાં પડિે.
❖ રાષ્ષ્રય અભ્યાસક્રમ ની રૂપરે ખા – 2005ની ગજરાતી નકલ

મેળવવા માટેની

link
https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/Portal/2017/PDF/5_NCF_2005_Gujarati_22
022017.pdf
❖ રાષ્ષ્રય અભ્યાસક્રમ ની રૂપરે ખા – 2005ની અંગ્રેજી નકલ

મેળવવા માટેની

link
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf

1.2. વિજ્ઞાનના વિક્ષણ અંગેન ું સ્થિવિ (આધાર)પત્ર
POSITION PAPER
NATIONAL FOCUS GROUP
ON
TEACHING OF SCIENCE
1.2.1 પ્રથતિ વિષયબ િંદ િીખિા પાછળના હેતઓ
પ્રસ્તુત વિષયબ િંદુન ાં અધ્યયનથી તમે...
• વિજ્ઞ નન વિક્ષણ અંગેન સ્સ્થવત (આધ ર) પત્રની ભ ૂવમક સમજી િકિો.
• વિજ્ઞ ન અને વિજ્ઞ ન વિક્ષણનુ ાં સ્િરૂપ સમજી િકિો.
ુ સમજી િકિો.
• વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ધ્યેયો / હેતઓ
• વિક્ષણન ાં વિવિધ ત ક્કે અભ્ય સક્રમ, વિક્ષણ સ મગ્રી, સુવિધ ઓ વિિે
જાણી િકિો.
• વિજ્ઞ ન વિક્ષણમ ાં પ્રિતતમ ન સ્સ્થવત અને બ િંત ઓ / પડક રોથી
મ હહતગ ર થિો.
• વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં વિવિધ પ સ ઓમ ાં સુધ ર ઓની જરૂહરય ત અને તેન
ઉપ યો સમજી િકિો.
1.2.2 ભ ૂવિકા
વિજ્ઞ નન વિક્ષણ અંગેન ુ ાં સ્સ્થવત(આધ ર)પત્રએ પ્રો.અરવિિંદ કુમ ર (કેન્દ્ર
વનય મક, હોમી ભ ભ વિજ્ઞ નવિક્ષણ કેન્દ્ર, મુ ાં ઈ)ન અધ્યક્ષપણ હેઠળ કુલ 14
સદસ્યોથી

નેલ ર ષ્ટ્રીય કેન્દ્ન્દ્રત જૂથ દ્વ ર તૈય ર થયેલ અને ર ષ્ટ્રીય િૈક્ષબણક

સાંિોધન અને ત લીમ પહરષદ, નિી હદલ્હી દ્વ ર સૌપ્રથમ િષત 2006મ ાં
પ્રક વિત થયેલ ર ષ્ટ્રીય દસ્ત િેજ છે . આ આધ રપત્ર એ વિજ્ઞ નવિક્ષણનો એક
મહત્િનો ર ષ્ટ્રીય દસ્ત િેજ ગણ ય છે , જે વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં વિવિધ આય મોનો
ઊંડ ણપ ૂિતકનો અને સાંિોધન આધ હરત બ ત ર રજૂ કરે છે . કોઈ પણ સ્તરન
વિજ્ઞ નવિક્ષકે આ દસ્ત િેજનો અભ્ય સ કરિો ખ ૂ
આપણે આ ડોક્યુમેન્દ્ટની એક ઝ ખ
ાં ી પ્ર પ્ત કરીશુ.ાં

ઉપયોગી ગણી િક ય. અત્રે

1.2.૩ વિજ્ઞાનના વિક્ષણ અંગેના સ્થિવિ (આધાર) પત્રનો સારાુંિ
આ ડોક્યુમેન્દ્ટ મુખ્યત્િે ત્રણ વિભ ગોમ ાં પોત ન અિલોકનોને નોંધે છે .
તે અંતગતત ઘણ પેટ વિષયબ િંદુઓને તે સમ વિષ્ટ્ટ કરે છે .
1. આદિત વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમ મ ટેન મ પદાં ડો
2. વિવિધ સ્તરે વિજ્ઞ નનો અભ્ય સક્રમ
3. સમસ્ય ઓ અને રન્દ્ષ્ટ્ટકોણ
સ રુાં વિજ્ઞ નવિક્ષણ એ

ળક મ ટે સત્ય, જીિન મ ટે સત્ય અને વિજ્ઞ ન

મ ટે સત્ય હોય છે . તેથી વિજ્ઞ નન અભ્ય સક્રમમ ાં આ મુજ ની યથ થતત ન
મ પદાં ડોને ધ્ય ને લેિ રહે. જ્ઞ ન ત્મક યથ થતત , વિષયિસ્તુની યથ થતત ,
પ્રહક્રય ની યથ થતત , ઐવતહ વસક યથ થતત , પય તિરણીય યથ થતત અને નૈવતક
યથ થતત . આ તમ મ મ પદાં ડો પર સફળ થ ય તેને વિજ્ઞ નનો આદિત
અભ્ય સક્રમ ગણી િક ય.
પ્રસ્તુત ડોક્યુમેન્દ્ટ ઉપરોક્ત મ પદાં ડ સ થે સુસગ
ાં ત ઉદ્દે િો, વિષયિસ્તુ,
અધ્ય પનિ સ્ત્ર અને અભ્ય સક્રમન
સરિ
ાં આપે છે . પ્ર થવમક ત ક્કે

વિવિધ ત ક્ક ઓ મ ટેન
ળક આનાંદથી આજુ

મ ૂલ્ય ક
ાં નનો

જુની દુવનય ની

િોધમ ાં અને તેની સ થે સુમેળમ ાં રોક યેલ ુાં હોવુાં જોઈએ. આ ત ક્કે વિજ્ઞ ન
વિક્ષણન

ઉદ્દે િો તેન

સ્થ વનક વિશ્વ વિિે

ળકની જજજ્ઞ સ ને પોષિી,

અિલોકન, િગીકરણ, અનુમ ન દ્વ ર મ ૂળભ ૂત જ્ઞ ન ત્મક અને મનોસ્ન યવિક
કુિળત પ્ર પ્ત કરિ મ ટે

ળકને સાંિોધન અને પ્રવ ૃવિઓમ ાં વ્યસ્ત ર ખિ ાં

િગેરે છે .
પછીન ત ક્ક ઓમ ાં ટેકનોલોજી અને સાંખ્ય ત્મક કૌિલ્યન વિક સની
રજૂઆત મ ટે અંદ જ અને મ પન પર ભ ર મ ૂકિ ; અને મ ૂળભ ૂત ભ ષ ની
કુિળત વિકસ િિ કથન, િ ાં ન અને લેખન િગેરે

તો આિે. વિજ્ઞ ન

અને સ મ જજક વિજ્ઞ નને િતતમ નમ ાં ‘પય તિરણીય અભ્ય સ’ તરીકે એકીકૃત
કરવુાં જોઈએ, જેમ ાં આરોગ્ય એક મહત્િપ ૂણત ઘટક હોય િકે. સમગ્ર પ્ર થવમક

વિક્ષણ સ્તર દરમ્ય ન, ત્ય ાં કોઈ ઔપ

હરક મ ૂલ્ય ક
ાં ન હોિ ાં જોઈએ નહીં, ગ્રેડ

આપિ કે ગુણ અને સ્થબગતત પણ નહીં.
ઉચ્
વિજ્ઞ નન

પ્ર થવમક વિક્ષણ ત ક્કે
વસધ્ધ ત
ાં ો િીખિિ

ળકને પહરબ ત અનુભિો દ્વ ર

જોઈએ. સરળ ટેકનોલોજી એકમો અને

નમ ૂન ઓ મ ટે હક્રય દ્વ ર િધુ િીખિ નુ ાં

લુ ર ખવુાં જોઈએ. આ ત ક્કે

વિજ્ઞ ન વિક્ષણ સ મગ્રી એ મ ત્ર મ ધ્યવમક િ ળ વિજ્ઞ નની જ ન ની આવ ૃવિ
તરીકે ગણ િી ન જોઈએ. મ ધ્યવમક ત ક્કે વિદ્ય થીઓ ઉચ્

પ્ર થવમક સ્તર

કરત િધુ ઉપરન સ્તરે , હ થ અને સ ધનો સ થે ક મ કરિ મ ટે , સાંયક્ુ ત
વિદ્ય િ ખ તરીકે વિજ્ઞ ન િીખવુાં જોઈએ. ઉચ્ તર મ ધ્યવમક ત ક્કે વિજ્ઞ નને
પ્રયોગો / પ્રોદ્યોબગકી અને સમસ્ય ઉકેલ પર ભ ર મ ૂકિ સ થે અલગ િ ખ
તરીકે રજૂ થવુાં જોઈએ.
ભ રતમ ાં વિજ્ઞ ન વિજ્ઞ નન

વિક્ષણન

જહટલ દૃશ્યને જોત ,ાં

આ

ડોક્યુમેન્દ્ટમ ાં વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમ અને તેન અમલીકરણમ ાં સમસ્ય ઓ સાં વાં ધત
વિવિધ મુદ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં લેિ નો પ્રય સ થયો છે , પરાં ત ુ ખ સ કરીને ઉપર
જણ િેલ ત્રણ મુદ્દ ઓ પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્દ્રત કયુું છે .
આપણે આવથિક સ્સ્થવત ન આધ રે પ્રિતતમ ન િગો, બલિંગ, જાવત, ધમત અને
ક્ષેત્રને લગત

ભેદોને ઘટ ડિ

મ ટે સ મ જજક પહરિતતનન ાં સ ધન તરીકે

વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ. આપણે સમ નત

મ ટેન

પ્ર થવમક સ ધનો તરીકે પ ઠયપુસ્તકનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ, ક રણ કે
મોટ ભ ગન વિદ્ય થીઓ અને વિક્ષકો મ ટે પણ, પ ઠયપુસ્તક એ વિક્ષણ મ ટેનો
એક સુલભ અને સસ્તો સ્રોત છે . મ હહતી અને પ્રત્ય યન તકવનકી એ સ મ જજક
વિભ જનને દૂર કરિ મ ટેન ુ ાં એક મહત્િપ ૂણત સ ધન પણ છે . તેનો ઉપયોગ
એિી રીતે થિો જોઈએ કે તે દૂરસ્થ વિસ્ત રોમ ાં આધુવનક સાંસ ધનો પ ૂર
પ ડીને સમ ન તક વનમ તણ કરે .
પ્રિતતમ ન પહરસ્સ્થવતમ થ
ાં ી કોઈપણ ગુણ ત્મક પહરિતતન મ ટે, ભ રતમ ાં
વિજ્ઞ ન અને વિજ્ઞ નવિક્ષણન ાં ક્ષેત્રે આમ ૂલ પહરિતતન કરવુાં જ જોઇએ. સ્મ ૃવત
આધ હરત અધ્યયનને દૂર કરવુાં જોઈએ. પ ૂછપરછ કૌિલ્ય અને સર્જન ત્મકત ને

પોષણ આપવુાં જોઈએ. િ ળ ઓ અને વિક્ષકોને આ આમ ૂલ પહરિતતનન િ હક
તરીકે પ્રોત્સ હહત કરિ અનૌપ

હરક મ ગો જેિ કે વિવિધ સ્તરન વિજ્ઞ ન

પ્રદિતનો અને મેળ ઓને સ્થ ન આપવુાં જોઈએ.
પરીક્ષ

પ્રણ લીન

સુધ ર ને પણ આ ડોક્યુમેન્દ્ટ એક વમિન તરીકે

જોિ ની ભલ મણ કરે છે . આ વમિનમ ાં િૈજ્ઞ વનક, ટેકનોલોજજસ્્સ, વિક્ષણવિદો
અને વિક્ષકોને એકમાં

પર લ િિ પડિે અને વિદ્ય થીઓન ાં મ ૂલ્ય ક
ાં નની નિી

રીતો અપન િિી પડિે. વિક્ષકોની સહક્રય ભ ગીદ રી સ થે, ઉપર સ ૂ િેલ
સુધ ર ની અસર આપણી િ ળ ઓમ ાં વિજ્ઞ નવિક્ષણન તમ મ ત ક્ક ઓ પર
ખૂ

વનણ તયક અસર કરી િકે છે .

1.2.4 વિજ્ઞાનના વિક્ષણ અંગેના સ્થિવિ (આધાર)પત્રનાું કેટલાક પ્રાિવિક
મદ્દાઓન ું વિિરણ
પ્રસ્તુત ડોક્યુમેન્દ્ટન ાં પ્ર રાં ભે વિજ્ઞ ન અને વિજ્ઞ નન
સાં વાં ધત કેટલ ક પ્ર થવમક મુદ્દ ઓની

વિક્ષણ સ થે

ત રજૂ થયેલ છે . વિજ્ઞ નન વિક્ષણનો

િો ધ્યેય હોિો જોઈએ? વિજ્ઞ નન વિક્ષણ પર ધ્ય ન આપત પહેલ ,ાં આપણે
ૂ મ ાં સમજ મેળિિી જોઈએ.
વિજ્ઞ નન ાં સ્િરૂપ વિિે ટાંક
1.2.4.1 વિજ્ઞાનન ું થિરૂપ
મનુષ્ટ્ય હાંમિ
ે
તેમની આસપ સની દુવનય વિિે જાણિ ઉત્સુક રહે છે .
પ ૂછપરછ અને કલ્પન ની િસ્ક્તથી મનુષ્ટ્યે પ્રકૃવતન ાં િૈવિધ્ય અને પ્રભ િને
વિવિધ રીતે ઉપયોગમ ાં લીધુ ાં છે . આપણે પહેલ ન સમયથી એક પ્રક રનો
પ્રવત

ર આપત રહ્ય છીએ જેમ ાં ભૌવતક અને જૈવિક પય તિરણનુ ાં ક ળજીપ ૂિતક

અિલોકન કરવુ,ાં તેમ ાં જોિ મળતી ભ તો અને સ ધ
ાં ોને અથતપ ૂણત રીતે જોિ ,
પ્રકૃવત સ થે સ યુજ્યથી ક યત કરિ મ ટે નિ ાં નિ ાં સ ધનો

ન િી તેનો

ઉપયોગ કરિો અને વિશ્વને સમજિ મ ટે સાંકલ્પન ત્મક નમ ૂન ઓ

ન િિ .

મ નિન આ પ્રયત્નો વિજ્ઞ નનો ભ ગ છે .
વિજ્ઞ ન એ અનુભિન ાં નિ ાં ક્ષેત્રોને આિરી લેત ુાં જ્ઞ નનુ ાં એક ગવતિીલ,
વિસ્તરતુાં સ્િરૂપ છે . વિજ્ઞ ન એ એક સ મ જજક જરૂહરય તનો વિષય છે . વિજ્ઞ ન

એ જ્ઞ ન છે અને જ્ઞ નએ િસ્ક્ત છે . ભવિષ્ટ્યન પ્રગવતિીલ સમ જમ ,ાં વિજ્ઞ ન
મહત્િની ભ ૂવમક ભજિી િકે છે . વિજ્ઞ ન દે િન લોકોને ગરી ી, અજ્ઞ નત અને
અંધશ્રદ્ધ ન િતુળ
ત મથ
ાં ી

હ ર ક ઢિ મ ાં

ોક્કસ મદદ કરિે.

વિજ્ઞ નની પધ્ધવત શુ ાં છે ? તેમ ાં એક

ીજા સ થે સાંકળ યેલ કેટલ ક

પગવથય ાં છે
1. અિલોકન, ભ તો અને વનયવમતત ને ( સરખ પણ ને) િોધિી.
2. ઉત્કલ્પન ની ર ન કર િી.
3. ગુણ ત્મક અને ગ બણવતક મોડેલની કલ્પન કરિી.
4. અિલોકન અને વનયાંવત્રત પ્રયોગ દ્વ ર વસદ્ધ ત
ાં ોને

ક સિ .

5. અને આ રીતે ભૌવતક જગતને વનયાંવત્રત કરત વનયમો સુધી પહો વુ.ાં
જોકે ઉપરોક્ત ક્રમમ ાં ફેરફ રને અિક િ છે . કોઈ િખત વસદ્ધ ત
ાં ો પ્રયોગ
તરફ દોરી જાય છે તો કોઈ િખત પ્રયોગો વસધ્ધ ત
ાં ને ત રિિ મ ાં મદદ કરે છે .
અંતે તો જે િૈજ્ઞ વનક વસદ્ધ ત
ાં ો સ્િીકૃત છે તે અિલોકન કે પ્રયોગ દ્વ ર

ક સી

િક ત હોિ જોઈએ. આજ વિજ્ઞ નનુ ાં સ્િરૂપ છે . સિ તવધક સ્થ વપત અને િ શ્વત
વિજ્ઞ નન વનયમોને પણ સદ અસ્થ યી સમજિ મ ાં આિે છે . તેમ ાં નિીન
અિલોકન, પ્રયોગ અને વિશ્લેષણ અને

સાંિોધનન

પ્રક સમ ાં સુધ ર ને

અિક િ છે .
વિજ્ઞ નન સ્િરૂપ અને વ્ય પનો વિગતિ ર અભ્ય સ આપ NCF અને
વિજ્ઞ ન સાં વાં ધત મુદ્દ મ ાં કરિ ન છો અથિ તો કયો છે . તેથી અત્રે તેની
વિગતિ ર

ત નથી કરત .

1.2.4.2 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
ટેકનોલોજી ઘણીિ ર વ્યિહ રગત વિજ્ઞ ન તરીકે ગણ ય છે . તેન
વ્ય પમ ાં સ મ ન્દ્ય રીતે વમકેવનકલ, ઇલેન્દ્ક્રકલ, ઓન્દ્પ્ટકલ અને ઇલેક્રોવનક
સ ધનો, ઘરગથ્થુ અને વ્ય િસ વયક ઉપકરણો, ર સ યબણક, જૈવિક, પરમ ણુ
વિજ્ઞ ન અને કમ્પ્યુટર અને ટેબલકમ્યુવનકેિન તકવનકોનો સમ િેિ થ ય છે .

ટેકનોલોજીન આ વિવિધ ક્ષેત્રો એક ીજા સ થે સાં વાં ધત છે . ટેકનોલોજી એ
પ્ર

ીન મ નિ સાંસ્કૃવતઓ અને પ્ર ગૈવતહ વસક સમ જનો પણ એક ભ ગ હતો.

હકીકતમ ાં વિશ્વભરમ ાં ઘણુ ાં સ્થ વનક ટેકનોલોજીઅંગેન ુ ાં જ્ઞ ન છે જે આધુવનક
ટેકનોલોજીન ાં વિિ ળ િ તસ્િને ક રણે લુપ્ત થિ ન ભયમ ાં છે . ટેકનોલોજી એ
વિજ્ઞ ન જેટલી સર્જન ત્મક પ્રહક્રય છે , ક રણ કે આપેલ લક્ષ્ય સુધી પહોં િ ની
અસાંખ્ય રીતો વિજ્ઞ નન વસદ્ધ ત
ાં મ ાં છે . તેથી ટેકનોલોજીનુ ાં ક્ષેત્ર પણ ખ ૂ
ન્દ્ય ુ ાં છે .

વ્ય પક

1.2.4.૩ વિજ્ઞાન વિક્ષણ: યિાિથિાના પ્રકાર
સ

વિજ્ઞ નન વિક્ષણની આપણી રન્દ્ષ્ટ્ટ/સમજને સ ક ર કરિ મ ટે

વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમને આદિત
વિ

ન િિ

મ ટે કેટલ ક પ ય ન

મ પદાં ડોનો

ર કરિો જોઈએ. આ મ પદાં ડો અભ્ય સક્રમની યથ થતત ને સુવનવિત કરિ

અંગેન છે .
જ્ઞ ન ત્મક યથ થતત - એ જરૂરી છે કે અભ્ય સક્રમની સ મગ્રી, પ્રહક્રય , ભ ષ અને
વિક્ષણ વિષયક વ્યિહ ર વિદ્ય થીની ઉંમરને અનુરૂપ હોય અને અને

ળકની

જ્ઞ ન ત્મક પહોં મ ાં હોય.
વિષયિસ્તુ યથ થતત – એ આિશ્યક છે કે અભ્ય સક્રમ નોંધપ ત્ર અને િૈજ્ઞ વનક
રીતે યોગ્ય સ મગ્રી પ્રદ ન કરે . વિષયિસ્તુન ુ ાં સરળીકરણ, જે અભ્ય સક્રમને
વિદ્ય થીન

જ્ઞ ન ત્મક સ્તરને

અનુરૂપ

ન િિ

મ ટે જરૂરી હોય છે , તે

ખ મીયુક્ત કે અથતહીન ન હોવુાં જોઈએ.
પ્રહક્રય યથ થતત - એ જરૂરી છે કે અભ્ય સક્રમ અધ્યેત ને એિી પદ્ધવતઓ અને
પ્રહક્રય ઓ પ્ર પ્ત કરિ વ્યસ્ત ર ખે કે જે િૈજ્ઞ વનક જ્ઞ નનુ ાં સર્જન કરિ અને
તેને

યથ થત કરિ તરફ

ળકને દોરે ,

ળકની કુદરતી જજજ્ઞ સ અને

સર્જન ત્મકત ને પોષે. પ્રહક્રય યથ થતત એ એક મહત્િપ ૂણત મ પદાંડ છે ક રણ કે
તે વિદ્ય થીને ‘અધ્યયન મ ટે અધ્યયન’ મ ાં મદદ કરે છે .
ઐવતહ વસક યથ થતત - એ જરૂરી છે કે વિજ્ઞ નન અભ્ય સક્રમને ઐવતહ વસક
પહરપ્રેક્ષ્ય દ્વ ર સુસજ્જ કરિ મ ાં આિે, જે અધ્યેત ને વિજ્ઞ નની સાંકલ્પન ઓ
સમય સ થે કેિી રીતે વિકવસત થ ય છે તેની સમજ આપે છે . તે અધ્યેત ને

વિજ્ઞ નને સ મ જજક સ હસ તરીકે જોિ મ ાં અને સ મ જજક પહર ળો વિજ્ઞ નન
વિક સને કેિી રીતે પ્રભ વિત કરે છે તે સમજિ મ ાં પણ મદદ કરે છે .
પય તિરણીય યથ થતત - એ જરૂરી છે કે વિજ્ઞ ન, અધ્યેત ન સ્થ વનક અને િૈવશ્વક
પય તિરણન વ્ય પક સાંદભતમ ાં મ ૂકિ મ ાં આિે, તેને વિજ્ઞ ન, ટેકનોલોજી અને
સમ જન સાંદભતમ ાં મુદ્દ ઓની પ્રિાંસ અને સમજ મ ટે સક્ષમ

ન િે, અને તેને

જરૂરી જ્ઞ ન સ થે તૈય ર કરી િ સ્તવિક દુવનય મ ાં પ્રિેિ કરિ ની કુિળત
આપે.
નૈવતક યથ થતત – એ આિશ્યક છે કે અભ્ય સક્રમ પ્ર મ બણકત , અન ત્મલબક્ષત ,
સહક ર, ભયમુક્ત અને પ ૂિતગ્રહથી મુક્ત થિ ન મ ૂલ્યોને પ્રોત્સ હન આપે, અને
અધ્યેત મ ાં જીિન અને પય તિરણની જાળિણી મ ટેની ક ળજી વિકસ િે.
1.2.5 વિજ્ઞાનના વિક્ષણ સું વું ધિ ઊંડાણની સિજ આપિા કેટલાક અન્ય
મદ્દાઓ
વિજ્ઞ ન વિક્ષણ અને તેન અભ્ય સક્રમ તથ પ્રવ ૃવિઓને સમજિ મ ાં
મદદ કરી િકે એિ અન્દ્ય કેટલ ક મુદ્દ ઓ તેમજ આ ડોક્યુમેન્દ્ટન

ીજા

મુદ્દ મ ાં કેટલ ક અન્દ્ય વિષયોની રજૂઆત પણ કરિ મ ાં આિી છે . તેમ ાં વિજ્ઞ ન
વિક્ષણમ ાં સાંિોધન, ર ષ્ટ્રીય કક્ષ એ વિજ્ઞ નન અભ્ય સક્રમનો ઈવતહ સ અને
નિીન ક યતક્રમો તથ પ્રવ ૃવિઓમ થ
ાં ી મળે લ િીખનો સમ િેિ થ ય છે
પ્રયોગ આધ હરત વિજ્ઞ નવિક્ષણને અસરક રક
અને વિદ્ય થીઓ મ ટે પ્રયોગોની યોજન કરિ , વિ

ન િિ મ ટે , વિક્ષકો
રોની

ત કરિ અને

અિલોકનને નોંધિ અને વિશ્લેષણ કરિ મ ટે સમયનો અિક િ ર ખિો
આિશ્યક

છે .

વિજ્ઞ ન

વિક્ષણને

ભષન

અસરક રક

ઉપયોગની

પણ

આિશ્યકત છે .
ઐવતહ વસક રન્દ્ષ્ટ્ટકોણથી વિવિધ કવમિન અને સવમવતઓની ભલ મણો
અને િ સ્તવિકત

િચ્ ન
ે ો તફ િત હાંમિ
ે
ધ્ય નમ ાં આિતો હોય છે . તેથી

વિજ્ઞ ન વિક્ષણની સુધ રણ મ ાં હાંમેિ એ

લક્ષ્ય ર ખવુાં જોઈએ કે તે તમ મ

પહર ળો પર ધ્ય ન આપવુાં કે જે અધ્યયન-અધ્ય પન પ્રહક્રય ને અસર કરે છે .
હ્ય સ્પધ તત્મક પરીક્ષ ઓમ ાં આપણ વિદ્ય થીઓની વસદ્ધદ્ધનુ ાં સ્તર બ િંત જનક

હોય છે . સરક ર દ્વ ર તેમજ
િળ

વિક્ષણમ ાં સુધ રણ

હ્ય એજન્દ્સીઓ દ્વ ર , વિજ્ઞ નન વિક્ષણ સહહત
મ ટે 1980ન

ક યતરત છે . તેમ ાં DPEP અને SSAની

દ યક થી અનેક નિીન ક યતક્રમો
ત પણ આ ડોક્યુમેન્દ્ટમ ાં કરે લ છે .

1.2.5.1 વિજ્ઞાન વિક્ષણ અને વિવિધ થિરે અભ્યાસક્રિના ધ્યેયો
વિજ્ઞાન વિક્ષણના ધ્યેય
વિજ્ઞ નવિક્ષણન

સ મ ન્દ્ય ઉદ્દે શ્યો યથ થતત ન

અગ ઉ જણ િેલ છ

મ પદાં ડને સીધ અનુસરે છે . વિજ્ઞ નન વિક્ષણે અધ્યેત ને ની ન
ે ી
સક્ષમ

તોમ ાં

ન િિો જોઈએ.

▪ જ્ઞ ન ત્મક વિક સન ત ક્ક સ થે સુસગ
ાં ત એિ વિજ્ઞ નન તથ્યો અને
વસદ્ધ ત
ાં ો તથ તેન વ્યિહ રમ ાં ઉપયોગને જાણે.
▪ િૈજ્ઞ વનક જ્ઞ નન સર્જન કરિ ની અને તેને યથ થત કરિ ની પ્રહક્રય અને
પદ્ધવતનુ ાં જ્ઞ ન અને કૌિલ્ય પ્ર પ્ત કરે .
▪ સ્થ વનક તેમજ િૈવશ્વક પય તિરણ સ થે સાં ધ
ાં કેળિિો અને વિજ્ઞ ન,
ટેકનોલોજી તથ સમ જ સાં વાં ધત મુદ્દ ઓની પ્રિાંસ કરિી.
▪ િ સ્તવિક દુવનય મ ાં પ્રિેિ મ ટે જરૂરી સૈદ્ધ વાં તક અને વ્યિહ રુ
ટેકનોલોજી કૌિલ્યો પ્ર પ્ત કરિ .ાં
▪ વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીમ ાં સહજ જજજ્ઞ સ , સૌંદયતલક્ષી ભ િ અને
સર્જન ત્મકત ને પોષણ આપવુ.ાં
▪ પ્ર મ બણકત , અખાંહડતત , સહક ર, જીિન મ ટેની બ િંત ઓ અને
પય તિરણની જાળિણીન મ ૂલ્યોને આત્મસ ત કરિ .
▪

િૈજ્ઞ વનક વમજાજ, અન ત્મલક્ષીત , વિિે ન ત્મક બ િંતન, અને ભયમુસ્ક્ત
તથ પ ૂિતગ્રહમુસ્ક્ત કેળિિી.

1.2.5.2 વિજ્ઞાન વિક્ષણનાું વિવિધ થિરે અભ્યાસક્રિ : હેતઓ, વિષયિથત,
પદ્ધવિિાસ્ત્ર અને મ ૂલયાુંકન
વિજ્ઞ ન પ ઠયક્રમની ક્રવમકત અંગે વનણતય લેતી િખતે ધ્ય નમ ાં લેવ ુાં
આિશ્યક છે કે દસમ

ધોરણ સુધીન

ફરજજય ત વિષય તરીકે વિજ્ઞ ન

િીખન ર મોટ ભ ગન વિદ્ય થીઓ તેમની આગળની ક રહકદીમ ાં વ્ય િસ વયક

રીતે િૈજ્ઞ વનક અથિ ટેકનોલોજીસ્ટ તરીકે ત લીમ પ મિ ન નથી; તેમ છત ાં
તેઓને ‘િૈજ્ઞ વનક રીતે સ ક્ષર’

નિ ની જરૂર છે , ક રણ કે સમક લીન સમ જ

દ્વ ર ઉભ કરિ મ ાં આિત અનેક સ મ જજક, ર જકીય અને નૈવતક મુદ્દ ઓ
વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીની આસપ સ જ સ્સ્થત હોય છે .
1.2.5.૩ પ્રાિવિક થિર (ધોરણ 1 િી 5)
પ્ર થવમક સ્તરે વિજ્ઞ ન વિક્ષણ એ પય તિરણની િોધખોળ, તેની સ થે
સાંપકત કરિ

અને તેન

વિિે િ ત કરિ

મ ટે

ળક મ ટે આનાંદક રક

વિક્ષણની પ ૂરતી તકનો એક ત ક્કો હોિો જોઈએ. આ ત ક્કે મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય
વિશ્વ વિિે જીજ્ઞ સ જાગૃત કરિ ની છે . તફ િત, િગીકરણ, અંદ જ, બ ત્રક મ,
હડઝ ઇન અને

ન િટ, અંદ જ અને મ પન. અભ્ય સક્રમમ ાં

ળકને સ્િચ્છત ,

પ્ર મ બણકત , સહક ર, જીિન અને પય તિરણની બ િંત ન મ ૂલ્યોને આંતહરક
ન િિ મ ટે પણ મદદ મળિી જોઈએ.
વિજ્ઞ ન વિક્ષણ દ્વ ર અને તે મ ટે ભ ષ ન વિક સ પર ભ ર મ ૂકિ નો
પણ આ ત ક્કો છે . સ્થ વનક ભ ષ /મ ત ૃભ ષ દ્વ ર િીખવુાં એ સૌથી કુદરતી
છે ; પરાં ત ુ સ્થ વનક ભ ષ મ ાં વિક્ષણ આપતી િખતે પણ

ળકને અથતહીન

િબ્દોનુ ાં ભ રણ ન આપવુાં જોઈએ. આ ત ક્કે અમ ૂતત વિશ્વને

દલે,

ળકોની

િ સ્તવિક અને નક્કર દુવનય સ થે વ્યિહ ર કરિ ની તકો પ્રદ ન કરિી
જોઈએ.
આ સ્તરે વિજ્ઞ ન વિક્ષણનુ ાં પદ્ધવતિ સ્ત્ર િગતખડાં મ ાં અને િગત

હ રની

પ્રવ ૃવિઓ, તેમજ િ ત તઓ, કવિત ઓ, ન ટકો અને અન્દ્ય પ્રક રની જૂથ પ્રવ ૃવિઓ
પર આધ હરત હોવુાં જોઈએ. પ ણીનો

ગ ડ, આરોગ્ય, સ્િચ્છત અને સ મ જજક

હક્રય -પ્રવતહક્રય ને લગતી પરાં પર ઓ પ ઠયપુસ્તક પ ૂરતી સીવમત ન ર ખત ાં
વ્યિહ રન

ઉદ હરણ

િ ત િરણમ ાં

દ્વ ર

શ્રેષ્ટ્ઠ

રીતે

િીખિી િક ય છે .

ળકને રજૂઆત કરિ મ ટે દ

ણ ન કરવુાં જોઈએ, પરાં ત ુ

વ્યસ્ક્તગત ગવતએ િીખિ મળવુાં જોઈએ. પહેલ અને
પય તિરણ વિષયન
ર ખિી જોઈએ.

િગતખડાં ન

ીજા ધોરણ મ ટે

અભ્ય સ મ ટે પ ઠયપુસ્તક ન ર ખિ ની પ્રથ

લુ

કોઈ ઔપ

હરક મ ૂલ્ય ક
ાં ન પ્રહક્રય હોિી જોઈએ નહીં. વિક્ષકોએ પોત ન

અિલોકનોથી મ ૂલ્ય ક
ાં ન કરવુાં જોઈએ. િગત 3 થી 5 મ ટે, અધ્ય પન-અધ્યયન
પ્રહક્રય િધુ મ ળખ ગત હોઈ િકે છે , પરાં ત ુ સતત મ ૂલ્ય ક
ાં ન થવુાં જોઈએ. સમગ્ર
પ્ર થવમક ત ક્ક દરમ્ય ન, કોઈ ઔપ

હરક સ મવયક પરીક્ષણો હોિ ાં જોઈએ

નહીં, ગ્રેડ અથિ ગુણ આપિ જોઈએ નહીં, પ સ અથિ ન પ સન મ પદાંડ
હોિ જોઈએ નહીં,

તેથી

ળકને કોઈ એક ધોરણમ ાં અટક િવુાં પણ જોઈએ

નહીં.
1.2.5.4 ઉચ્ચ પ્રાિવિક થિર (ધોરણ 6 િી 8)
ઉચ્

પ્ર થવમક િ ળ સ્તરે

આિે છે . આ સમયે

ળકો ‘વિજ્ઞ ન’ વિષયન પ્રથમ સાંપકત મ ાં

ળકોની સ મે એ હક્રય નુ ાં વિક્ષણ છે એ ખ્ય લ સ્પષ્ટ્ટ થિો

જોઈએ. આ ત ક્કે વિજ્ઞ ન વિક્ષણ એ પ્ર થવમક િ ળ ત ક્ક ન પય તિરણીય
અભ્ય સથી વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીન તત્િોમ ાં ક્રવમક રીતે ફેરિ ય છે તે
સમજ અપ િી જોઈએ.
આ ત ક્કે િીખિ મ ટેની િૈજ્ઞ વનક સાંકલ્પન ઓની પસાંદગી કરિી
જોઈએ, જેથી વિદ્ય થીઓને યોગ્ય રીતે રોજજિંદ અનુભિોનો લ ભ મળે . જો કે
મોટ ભ ગની સાંકલ્પન ઓ પ્રવ ૃવિઓ / પ્રયોગો દ્વ ર વિદ્ય થી સુધી પહોં િી
જોઈએ, તેમ છત ,ાં તે અવનિ યત અબભગમ નથી. તે સુવનવિત કરવુાં અગત્યનુ ાં છે
કે મોટ ભ ગની પ્રવ ૃવિઓ અને પ્રયોગો સરળ છે અને સરળત થી સ્થ વનક રીતે
ઉપલબ્ધ સ મગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે , જેથી વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમનો આ મ ૂળ ઘટક
તમ મ િ ળ ઓમ ાં અપ ૂરતી મ ળખ ગત સુવિધ ઓ િચ્ ે પણ અમલમ ાં મ ૂકી
િક ય.
વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમન મહત્િન ઘટકમ ાં સરળ નમ ૂન ઓની ર ન અને
ન િટ, સ મ ન્દ્ય ય વાં ત્રક અને વિદ્યુત ઉપકરણો અને સ્થ વનક રીતે વિવિષ્ટ્ટ
એિી ટેકનોલોજી વિિેન ુ ાં વ્યિહ રુ જ્ઞ ન સ મેલ થવુાં જોઈએ.
તે ઓળખવુાં જરૂરી છે કે ટેકનોલોજીની પ્રકૃવતમ ાં ઘણી વિવિધત છે , જેનો
દે િન વિવિધ ક્ષેત્રન

ળકો ઉપયોગ કરે છે . આ તફ િતો પર

ોક્કસ

વિવિષ્ટ્ટ પ્રોજેક્્સ દ્વ ર ધ્ય ન આપવુાં જોઈએ. રોજજિંદ અનુભિો અંગેન સરળ

પ્રયોગો ઉપર ત
ાં , આ ત ક્કે એક મહત્િપ ૂણત પદ્ધવત એ પણ છે કે વિદ્ય થીઓને
જૂથોમ ાં અથતપ ૂણત તપ સમ ાં જોડિ જોઈએ. િગતમ ાં વિક્ષક સ થેની

ત , સ થી

વિદ્ય થીઓ સ થેની આંતરહક્રય ઓ, િતતમ નપત્રોમ થ
ાં ી મ હહતી એકવત્રત કરિી,
સ્થ વનક વિસ્ત રમ ાં તજજ્ઞો સ થે િ ત ીત કરિી, સરળત થી ઉપલબ્ધ
સ્ત્રોતોમ થ
ાં ી મ હહતી એકવત્રત કરિી અને સરળ તપ સ હ થ ધરિી િગેરે
પ્રયુસ્ક્તઓ િ પરી િક ય.
એકમ કસોટી અને સત્ર ત
ાં કસોટી સ થે સાંપ ૂણત રીતે આંતહરક અને સતત
સ મવયક રીતે મ ૂલ્ય ક
ાં નક યત થવુાં જોઈએ. િ વષિક પરીક્ષ નો ભ ર ક
ાં ઓછો હોિો
જોઈએ. કોઈ પ સ/ન પ સ અને ધોરણમ ાં અટક િિ ની જોગિ ઈ હોિી
જોઈએ નહીં. કસોટીઓમ ાં લેબખત અને પ્ર યોબગક

ન
ાં ે ઘટક હોિ જોઈએ.

1.2.5.5 િાધ્યવિક થિર (ધોરણ 9 અને 10)
િળન
ઔપ

આ સ્તરે અગ ઉન

હરક કહઠનત

ન િિ ની

છે .

ત ક્કે કરિ મ ાં આિેલી િરૂઆતને

કે ઊંડ ણ પર ભ ર આપ્ય

વિજ્ઞ નની

સાંકલ્પન ઓ,

અભ્ય સક્રમમ ાં યોગ્ય રીતે ઉભરી િકે છે .

વસદ્ધ ત
ાં ો

વિન
અને

િધુ મજબ ૂત
વનયમો

હિે

પરાં ત ુ અહીં ભ ર મ ત્ર ઔપ

હરક

વ્ય ખ્ય ઓ પર નહીં અને સમજણ, અથતગ્રહણ પર હોિો જોઈએ.
મ ધ્યવમક િ ળ ન ત ક્કે , વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમમ ાં એિી સાંકલ્પન ઓ કે
જે સીધ અનુભિથી પર હોય, તેને એક મહત્િપ ૂણત સ્થ ન મળે છે .

ધી જ

ઘટન ઓ સીધી અિલોકનિીલ ન હોિ થી, વિજ્ઞ ન પણ અનુમ ન અને
અથતઘટન પર આધ ર ર ખે છે . ઉદ હરણ તરીકે, આપણે અણુઓનુ ાં અસ્સ્તત્િ
અને ગુણધમો, અથિ ઉત્ક્ર વાં તની પદ્ધવત સ્થ વપત કરિ મ ટે અનુમ નનો
ઉપયોગ કરીએ છીએ.
આ

ત ક્કે

િોધિ / ક સિ

અભ્ય સક્રમનો

મહત્િપ ૂણત

ભગ

સૈદ્ધ વાં તક

વનયમો

મ ટેન ાં સ ધન તરીકે પ્રયોગ અને ઘણીિ ર સાંખ્ય ત્મક

મ પન પણ હોિો જોઈએ. આ ત ક્કે રજૂ કર યેલ ટેકનોલોજી મોડયુલો, ઉચ્
પ્ર થવમક ત ક્કે

કરત ાં િધુ અદ્યતન હોિ ાં જોઈએ. મોડયુલોમ ાં િ ળ

િકત િોપનો ઉપયોગ કરીને હડઝ ઇન, અમલીકરણ અને જો િક્ય હોય તો,

ગુણ ત્મક અને સાંખ્ય ત્મક પહરમ ણો દ્વ ર મોડયુલોની અસરક રકત નુ ાં પરીક્ષણ
કરવુાં જોઈએ. આ પરીક્ષણ અને પ્રયોગોનુ ાં ક યત જો કે આંતહરક મ ૂલ્ય ક
ાં નનો જ
ભ ગ હોવુાં જોઈએ.
સહ-અભ્ય સપ્રવ ૃવિઓમ ાં ભ ગીદ રીને આ ત ક્કે

સમ ન મહત્િની

મ નિી આિશ્યક છે . આમ ાં પ્રોજેક્ટિકત (વિક્ષકોની સલ હ સ થે) હોઈ િકે છે જે
સ્થ વનક મુદ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં ર ખે છે . તેમ ાં વિજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
કરીને સમસ્ય નુ ાં વનર કરણ કરિ નો અબભગમ િ મેલ છે .
1.2.5.6 િાધ્યવિક થિર (ધોરણ 11 અને 12)
ઉચ્

મ ધ્યવમક ત ક્કે , િૈક્ષબણક અને વ્ય િસ વયક,

નીવત, જે વિક્ષણની ર ષ્ટ્રીય નીવત 1986 મુજ

ે પ્રિ હોની હ લની

અપ યેલી છે , તેની સમીક્ષ કરી

િક ય છે , જેથી વિદ્ય થીઓને તેમની રુબ ન વિષયોને મુક્તપણે પસાંદ કરિ નો
વિકલ્પ મળે . જો કે દરે ક સ્કૂલ િ ળ દ્વ ર વિવિધ વિષયોની જોગિ ઈ કરી
િક તી નથી. આ સ્તરનો અભ્ય સક્રમ તેની કક્ષ મ ાં યોગ્ય રીતે સઘન અને
ઊંડ ણિ ળો હોિો જોઈએ. અભ્ય સક્રમ િધુ ભ રે ન થઇ જાય

તેની ક ળજી

લેિી જોઈએ.
મ ધ્યવમક અને ઉચ્ તર મ ધ્યવમક અભ્ય સક્રમ િચ્ ેનો મોટી ગેપ ન
ને તે મ ટે અભ્ય સક્રમને તકત સગ
ાં ત
નથી

કે

આ

ઉચ્ િર

મ ધ્યવમક

ન િિો જોઈએ, પરાં ત ુ એનો અથત એ
અભ્ય સક્રમ

એ

મ ધ્યવમક

સ્તરન

અભ્ય સક્રમથી સહેજ ઉપરનો જ હોય. આ ત ક્કે તો પ્રયોગો, ટેકનોલોજી અને
સાંિોધન પ્રોજેક્્સ પર ભ ર મ ૂકિો જોઈએ. અહીં સ મગ્રી મ ત્ર મ હહતીથી
ભરે લી હોિી જોઈએ નહીં.
અસરક રક વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમમ ાં મહત્િપ ૂણત વિ

રો પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્દ્રત

કરવુાં પડિે. અભ્ય સક્રમન સૈદ્ધ વાં તક ઘટકોમ ાં સમસ્ય ઉકેલ, સાંકલ્પન ત્મક
મુશ્કેલીઓ અંગે જાગૃવત અને વિવિધ વિષયબ િંદુઓની વિિે ન ત્મક પ ૂછપરછ
પર ભ ર મ ૂક િો જોઈએ. વિજ્ઞ નન ાં મુખ્ય ખ્ય લોન ઐવતહ વસક વિક સ વિિે
સમજ આપતી કથ ઓ વિિેકપ ૂણત રીતે એકીકૃત થિી જોઈએ. સૈદ્ધ વાં તક પ સ ઓ

અને

તેમન

આધ રે

પ્રયોગોનુ ાં

વિક્ષણ

એકીકૃત

થવુાં

જોઈએ.

અહીં

પ્રયોગિ ળ ઓમ ાં થત ાં પ્ર યોબગક ક યતન ુ ાં ઘણુ ાં મહત્િ છે .
આ ત ક્કે સહ-અભ્ય સપ્રવ ૃવિઓ ઘણ પ્રક રની હોઈ િકે છે . વિજ્ઞ ન
અને ટેકનોલોજી સ થે સાંકળ યેલ

સ્થ વનક મુદ્દ ઓ પર સમસ્ય -ઉકેલનો

અબભગમ અપન િિ , ર ષ્ટ્રીય વિજ્ઞ નમેળ મ ાં સર્જન ત્મક પ્રોજેક્્સ દ્વ ર
ભ ગીદ રી અને ગબણત અને વિજ્ઞ ન ઓબલસ્મ્પય ડમ ાં ભ ગ લેિો િગેરે.
વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં પદ્ધવતિ સ્ત્રમ ાં ICTની વ્ય પક સાંભ િન ઓનો ઉપયોગ
થિો જોઈએ. િગતખડાં નુ ાં િ ત િરણ એવુાં હોવુાં જોઈએ કે તે પ્રશ્નોને પ્રોત્સ હન
આપે,

ત કરે અને વિદ્ય થીઓની જ્ઞ ન ત્મક કુિળત િધે. પ્રયોગો અને

ટેકનોલોજી મોડયુલો, આખરી
આવધન હોિ જોઈએ.

ોડત ની પરીક્ષ મ ટે પણ સતત મ ૂલ્ય ક
ાં નને

રમ ધોરણની

હ્ય પરીક્ષ મ ટેન સૈદ્ધ વાં તક પેપરમ ાં

કેટલ ક પ્રયોગ/ટેકનોલોજી આધ હરત મ ૂલ્ય ક
ાં ન સ મગ્રી હોિી જોઈએ. પરીક્ષ
સાં વાં ધત તણ િને ઘટ ડિ મ ટે મહત્િપ ૂણત સુધ રો એ છે કે વિદ્ય થીઓને
તેમની ગવતએ જુદ

જુદ

વિષયોમ ાં ગુણ/ક્રેહડ્સ એકઠ

કરિ ની માંજૂરી

આપિી અને એક જ સમયે તમ મ વિષયોમ ાં પરીક્ષ આપિ મ ટે આગ્રહ ન
કરિો.
1.2.6 કેટલાક િહત્િના વિષયો અને બચિંિાઓ
ર મુખ્ય સ્તરન િ ળ કીય વિક્ષણન ાં અભ્ય સક્રમન ાં ઉદ્દે શ્યો, સ મગ્રી,
પદ્ધવત અને મ ૂલ્ય ક
ાં નની

ત કય ત

દ આ ડોક્યુમેન્દ્ટ ભ રત દે િમ ાં આ

અપેક્ષ ઓ અને લક્ષ્ય ક
ાં ો સ મે રહેલ કેટલીક બ િંત ઓ અને પડક રોની

ત કરે

ૂ મ ાં સમજીએ.
છે . આપણે તેને ટાંક
1.2.6.1 િાળખાગિ સવિધાઓ
• આ બ િંત ઓમ ાં એક ઉપલબ્ધ ભૌવતક અને મ ળખ ગત સુવિધ ઓ અને
સાંિ ધનોની ઉણપ, પ્રયોગિ ળ ઓનો અભ િ, સ ધનો અને પ્રવ ૃવિખાંડનો
અભ િ િગેરે છે .

• જો

ધી િ ળ ઓમ ાં જરૂરી સુવિધ ઓ તુરાં ત િક્ય ન હોય, તો તે ઓછ મ ાં

ઓછી વિજ્ઞ ન સાંસ ધન કેન્દ્રોમ ાં અને ક્લસ્ટર, બ્લોક અને જજલ્લ સ્તરે મો

ઇલ

પ્રયોગિ ળ ઓ સ્િરૂપે ઉપલબ્ધ હોિ આિશ્યક છે .
• આપણે એ પણ ય દ ર ખવુાં જોઈએ કે દરે ક પ્રક રન ાં િ ત િરણમ ાં સમ ૃદ્ધ
કુદરતી અને મ નિ સાંસ ધનો ઉપલબ્ધ છે જેનો ઉપયોગ કરી િક ય છે .
1.2.6.2 અભ્યાસક્રિ, પાઠયપથિકો અને અન્ય સાિગ્રી
•

અભ્ય સક્રમ, પ ઠયપુસ્તકો અને અન્દ્ય સ મગ્રીની ગુણિિ પણ

ીજો

બ િંત નો વિષય છે . પ ઠયપુસ્તકો ર ષ્ટ્રીય નીવતઓ સ થે સુસગ
ાં ત અને
આધ રભ ૂત સત્યો અને તથ્યોને પ્રવતબ િંબ ત કરત

હોિ

જોઈએ. વિવિધ

ર જ્યોએ પોત નો અભ્ય સક્રમ ઘડિો જ જોઇએ. મોટ ર જ્યોએ ખ સ કરીને
તેમન અભ્ય સક્રમમ ાં તેમની વિવિધત ને પ્રવતબ િંબ ત કરિ ની જરૂર છે .
અથતમ ાં પ્રવ ૃવિ આધ હરત વિક્ષણને સ ક ર કરિ નો અભ િ એ પણ

• સ

એક પડક રજનક વિષય છે . હજુ પણ પ ઠયપુસ્તકમ ાં આપિ મ ાં આિેલ
વિ

રો

/

વસદ્ધ ત
ાં ોને

જ

મ ૂલ્ય ક
ાં નનો

આધ ર

મ નિ મ ાં

આિે

છે .

પ્રવ ૃવિઓ/પ્રયોગોમ ાં થતો ખ ત પણ એક બ િંત નો વિષય છે .
• મોટ ભ ગની િ ળ ઓ સ રી રીતે સજ્જ વિજ્ઞ ન પ્રયોગિ ળ ઓ ઉપલબ્ધ
કર િી િકે તેમ નથી. જો કે સરળત થી ઉપલબ્ધ સ મગ્રીનો ઉપયોગ કરીને
ઓછી હકિંમતની પ્રવ ૃવિઓ અને પ્રયોગો હડઝ ઇન કરિ નુ ાં

ોક્કસપણે િક્ય છે .

આમ, વિજ્ઞ નન મ ૂળ પ ય ની અિગણન કરિ મ ટે ખ તને

હ નુ ાં

ન િવુાં

જોઈએ નહીં.
• અધ્યયન મ ટેની સ મગ્રી અને વિક્ષણનુ ાં પદ્ધવતિ સ્ત્ર

ન
ાં ેને એક સ થે

વિકવસત કરિ આિશ્યક છે . િ ળ કીય પ્રવ ૃવિઓ વિદ્ય થીઓની સર્જન ત્મક
અબભવ્યસ્ક્તઓ, વ્યિહ હરક ક યત, પ્ર રાં બભક ટેકનોલોજી મોડયુલો વિકસ િિ પર,
જૈિવિવિધત , આરોગ્ય અને પય તિરણન

અન્દ્ય પ સ ઓ
ાં
પર િધુ ભ ર

મ ૂકિ ની ભલ મણ આ ડોક્યુમેન્દ્ટ કરે છે .
• આપણે દે િમ ાં સ ર વિજ્ઞ ન વિક્ષણ મ ટેન પ્ર થવમક સ ધનોમ ન
ાં ાં એક
તરીકે પ ઠયપુસ્તકનો ઉપયોગ કરિો જ જોઇએ. પ ઠયપુસ્તકોએ જુદ જુદ

ત ક્ક ન મ ૂળભ ૂત અભ્ય સક્રમોન ઉદ્દે શ્યને સમજિ મ ાં મદદ કરિી જોઈએ.
આજે એક મોટી સમસ્ય સ્મ ૃવત આધ હરત વિક્ષણ છે .
• ર ષ્ટ્રીય અને ર જ્ય એજન્દ્સીઓ દ્વ ર પ ઠયપુસ્તકો જે રીતે લખ ય છે તેની
સમીક્ષ

કરિ ની

જરૂર

છે .

પ્રથમ,

પ ઠયપુસ્તકોન

લખ ણની

સ થે

અભ્ય સક્રમન ઉદ્દે િોની સુસગ
ાં તત ને ધ્ય નમ ાં ર ખીને અભ્ય સક્રમ વિકવસત
થિ જોઈએ.
• પ ઠયપુસ્તકોન િ સ્તવિક લેખનમ ાં વિક્ષકોની િધુ ભ ગીદ રી હોિી જોઈએ.
આપણે

ધ ત ક્કે પ ઠયપુસ્તકોની સઘન અને વ્ય પક ક્ષેત્રઅજમ યિ કરિી

જોઈએ. પુસ્તકોનુ ાં ઉત િળે લેખન અને ઉત્પ દન ટ ળવુાં જોઈએ.
1.2.6.૩ પ્રયોગિાળા, કાયથિાળા અને પથિકાલય
ીજુ ાં મોટુાં ક્ષેત્ર છે .

• પ્રયોગિ ળ , ક યતિ ળ અને પુસ્તક લય એ બ િંત નુ ાં

પ્રવ ૃવિ-આધ હરત વિક્ષણની કલ્પન હજી આપણી પ્ર થવમક િ ળ ઓમ ાં જીિાંત
િ સ્તવિકત

ની નથી. મોટ ભ ગની િ ળ ઓમ ાં સુવિધ ઓ અને પ્રવિબક્ષત

વિક્ષકોની કમી હોિ ન ક રણે પ્ર યોબગક ક યત અને સૈદ્ધ વાં તક વિક્ષણને એકીકૃત
કરિ ની ઘણીિ ર ભલ મણ કરિ મ ાં આિતી નથી.
• આપણી પ્રણ લીમ ાં પ્રયોગો અને તેની સ થે સાંકળ યેલ પ્રવ ૃવિઓને

હ્ય

મ ૂલ્ય ક
ાં ન ન કરિ મ ાં આિે તેિી પદ્ધવત દ્વ ર હ વાં સય મ ાં ધકેલી દે િ મ ાં આવ્ય
છે , તેમ છત ,ાં તેઓને પહેલ થ
ાં ી પ્રભુત્િ ધર િત

હ્ય પરીક્ષ ન ાં ક્ષેત્રમ ાં

સાંપ ૂણતપણે મ ૂકવુાં એ પણ એક ખોટુાં પગલુાં હિે. આ ડોક્યુમેન્દ્ટમ ાં સમસ્ય નો
સ મનો કરિ

મ ટે

અભ્ય સક્રમન

વ્યિહ હરક/ટેકનોલોજી/સર્જન ત્મક ભ ગોને પ્રોત્સ હહત કરિ

અને ક ળજીપ ૂિતક ર

ે અબભગમ સ ૂ િેલ છે . અનૌપ

હરક

ેનલો દ્વ ર

યેલ પ્રયોગ અથિ ટેકનોલોજી આધ હરત પ્રશ્નો રજૂ

કરિ .
• બ િંત નો વિષય એ પણ છે કે
છે .

ળકોને તેમની સમજને સમ ૃદ્ધ

ળકોમ ાં િ ાં નની ટેિમ ાં મોટો ઘટ ડો થયો
ન િિ મ ટે મ ત્ર સ ર પ ઠયપુસ્તકો જ

નહીં, પરાં ત ુ અન્દ્ય સાંદભત-સ મગ્રીની વિિ ળ શ્રેણી પણ િ ાં િ મ ટે પ્રોત્સ હહત
કરિ ની જરૂર છે . આ આિશ્યકત ઓને પહોં ી િળિ મ ટે િ ળ પુસ્તક લય

પ ૂરત પ્રમ ણમ ાં સજ્જ હોવુાં જોઈએ અને િ ળ ઓએ

ળકોમ ાં િ ાં ન અને

સાંદભતપ્ર પ્પ્તની ટેિને સહક્રયપણે પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ.
1.2.6.4 વિજ્ઞાન વિક્ષણ અને ICT
• ભ રતમ ાં વિક્ષણન િૈવશ્વકરણ મ ટે િૈક્ષબણક ટેકનોલોજીને એક મહત્િપ ૂણત
સ ધન તરીકે મ નિ મ ાં આિે છે .
• વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ક્ષેત્રમ ાં ICTની વિિ ળ સાંભ િન સ રી રીતે ઓળખિ મ ાં
આિી છે , પરાં ત ુ તે હજુ પણ મોટ પ્રમ ણમ ાં િણિપર યેલ છે .
• ઇન્દ્ટરનેટ વિિ ળ િક્યત ઓ ધર િે છે ; તે િ ળ ન
અને સહ-અભ્ય સ ક યત

ળકોને અભ્ય સક્રમ

ન
ાં ે સ થે સાં વાં ધત વિષયોની

ત મ ટે ઇ-પ્લેટફોમત

પ્રદ ન કરી િકે છે . જેમ ાં વિદ્ય થીઓ અને વિક્ષકો આંતરહક્રય કરી િકે છે .
• પ્રસ્તુત ડોક્યુમેન્દ્ટ વિજ્ઞ ન વિક્ષણમ ાં નિીન ICT સુવિધ ઓન ઉપયોગનુ ાં પણ
મ ગતદિતન અને હદિ સ ૂ ન કરે છે . આ સાંદભે હ લમ ાં થયેલ પ્રગવત આ
એકમન અંતે પ્રતીક ત્મક રીતે રજૂ થયેલ છે .
1.2.6.5 પરીક્ષા પ્રણાલી
• પરીક્ષ પ્રણ લીમ ાં સુધ રો લ િિ ર ષ્ટ્રીય સ્તરે વિ
પ્રણ લીથી

ર આિશ્યક છે . પરીક્ષ

ળકોમ ાં ભય અને જહટલત પેદ થય છે .

• પરીક્ષ ન ક રહકદીન વિકલ્પો અને સ મ જજક ગવતિીલત સ થેન જોડ ણન
ફક્ત નક ર ત્મક પહરણ મો આવ્ય છે .
• ભ રતમ ાં પરીક્ષ પ્રણ લી આપણી સમગ્ર વિક્ષણ પ્રણ લીમ ાં કેન્દ્રીય સ્થ ન
ધર િે છે , તેથી નીવત સ્તરે વિગતિ ર

ત થિી જોઈએ અને દે િભરમ ાં

ધરમ ૂળથી આ હદિ મ ાં પહરિવતિત થવુાં જોઈએ.
• પ્રસ્તુત ડોક્યુમેન્દ્ટ આ હદિ મ ાં અભ્ય સક્રમમ ાં સર્જન ત્મક, સમસ્ય ઉકેલ,
વ્યિહ રુ અને ટેકનોલોજી તત્િોનો પહર ય િગેરે તત્િોનો સમ િેિ કરિો, જે
ભલે પ ઠયપુસ્તક અને મ ૂલ્ય ક
ાં નથી

હ ર રહે - જેિ ાં સ ૂ ન કરે છે .

• અભ્ય સક્રમ આધ હરત પ ઠયપુસ્તકની પ્રવ ૃવિઓ/પ્રયોગોનુ ાં દસમ
રમ ની પરીક્ષ ઓ મ ટે આંતહરક મ ૂલ્ય ક
ાં ન કરિ મ ાં આિે.

અને

•

ીજો એક વિષય એ પણ છે કે ભ ૂતક ળમ ,ાં

હ્ય પ્રશ્નપત્રોની ગુણિિ

સુધ રિ ન પ્રયત્નોમ ાં કોઈ ખ સ સફળત મળી નથી. મ ૂળ ક રણ એ છે કે
ોડત ની પરીક્ષ અવિશ્વસનીય સ મ જજક દ
•

આ સ્સ્થવતમ ાં ર ષ્ટ્રીય કક્ષ ન ાં

ણ હેઠળ હોય છે .

ોડત એક નેત ૃત્િની ભ ૂવમક વનભ િી િકે છે .

પ્રશ્નપત્રોની ગુણિિ મ ાં િધ ર ની સુધ રણ
તમ મ અિરોધો અને મુશ્કેલીઓ સ થે,

ોક્કસપણે િક્ય છે . હ લન

હ્ય પરીક્ષ ઓ પરન પ્રશ્નોને કહઠન

ન વ્ય વિન , તે િધુ અથતપ ૂણત અને નોંધપ ત્ર

ન િી િક ય છે .

• (10 + 2) સ્ટેજ પછી પ્રિેિ પરીક્ષ ઓને લગતી િધ ર ની સમસ્ય છે . દે િમ ાં
વ્ય િસ વયક અભ્ય સક્રમોમ ાં પ્રિેિ મ ટે મોટી સાંખ્ય મ ાં આ પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ
છે . ર ષ્ટ્રીય કક્ષ ની પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ વસિ ય કેટલ ક ર જ્યોની તેમની પોત ની
પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ છે .
• પ્રિેિ પરીક્ષ ઉપર ત
ાં અન્દ્ય િૈકપ્લ્પક સ્પધ તત્મક પરીક્ષ ઓ પણ હોય છે .
પરીક્ષ ઓની સાંખ્ય ઘટ ડીને વિદ્ય થીઓને તણ િમુક્ત કરિ જોઈએ.
• ર ષ્ટ્રીય પરીક્ષણ સેિ (National Testing Service) િરૂ કરિી એ એક
આિશ્યક ઉપક્રમ છે . પરીક્ષ સુધ રણ ને ર ષ્ટ્રીય વમિન તરીકે જાહેર કરિ ની
અને વમિનને આગળ િધ રિ મ ટે ઉિમ વિક્ષકો, િૈજ્ઞ વનક અને વિક્ષણવિદોને
એક સમ ન માં

પર લ િિ નો સમય છે . તે મ ૂલ્ય ક
ાં નની આધુવનક

પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરિે અને વિદ્ય થીઓને તેમની પસાંદગીન હદિસ /
સમય પર કસોટી મ ટે હ જર થિ મ ટે સક્ષમ

ન િિે.

1.2.6.6 સહઅભ્યાસ અને ઈિર પ્રવ ૃવિઓ
• ભ રતમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષણ િોધ અને સર્જન ત્મકત ને પુરતુાં પ્રોત્સ હન આપતુાં
નથી. ઘણ ભ રતીય વિદ્ય થીઓ ઔપ

હરક/િૈક્ષબણક કસોટીઓમ ાં ખ ૂ

જ

સ રુાં પ્રદિતન કરે છે , પરાં ત ુ પ્રમ ણમ ાં ઓછ લોકો ખરે ખર ઉત્કૃષ્ટ્ટ સાંિોધનક રો
અથિ િૈજ્ઞ વનકો

ને છે .

• દે િમ ાં વિજ્ઞ ન સાંદભે સહઅભ્ય સ પ્રવ ૃવિને મોટ પ યે

ળિળમ ાં

દલિ

મ ટે મોટો પ્રય સ િરૂ કરિ મ ાં આિે તે જરૂરી છે . આ હદિ મ ાં આગળ િધિ
મ ટે, થોડ ાં સરળ સ ધનો, મ પન સ ધનો અને સ ધ રણ લ ઇબ્રેરી જેિી મ ૂળ

સુવિધ ઓિ ળી િ ળ ઓમ ાં વિજ્ઞ નમાંડળ જેિ યોગ્ય માં ની જોગિ ઈ કરિી
જોઈિે.
• આ પ્રવ ૃવિને પ્રોત્સ હહત કરિ મ ટે િ ળ ઓને યોગ્ય અનુદ ન આપવુાં
જોઈએ, પરાં ત ુ િ ળ ન વિક્ષકે વિદ્ય થીઓને સ્થ વનક મ નિ સાંિ ધન સ થે
પર મિત કરીને પ્રવ ૃવિ

લ િિ અને મ ગતદિતન આપિ મ ાં િૈક્ષબણક સ્િતાંત્રત

હોિી જોઈએ.
• વિજ્ઞ ન-કોંગ્રેસ

અને

વિજ્ઞ ન-પ્રદિતનો

જેિી

પ્રવ ૃવિઓમ ાં

િ ળ ઓને

સ્થ વનક/ર જ્ય/ર ષ્ટ્રીય સ્તરે ભ ગ લેિ પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ.
• ર જ્ય/સ્થ વનક સ્તરે ન ન વિજ્ઞ નમેળ ઓ સ થે ર ષ્ટ્રીય સ્તરે મોટ પ યે
વિજ્ઞ ન સાં વાં ધત પ્રદિતનો થિ ાં જોઈએ.
1.2.6.7 વિક્ષક સિસ્તિકરણ
• વિક્ષક સિસ્ક્તકરણન મુદ્દે લ ાં

સમયથી

ત થઈ રહી છે . વિક્ષકની

તૈય રીન હ લન મોડેલો વિજ્ઞ ન વિક્ષકોને સિક્ત

ન િિ મ ટે ખરે ખર

સફળ થય નથી.
• વિક્ષક સિસ્ક્તકરણ ક યતક્રમોમ ાં નીવતઓ અને પદ્ધવતઓનુ ાં પુનગતઠન કરવુાં
હહત િહ છે . વિક્ષકોન પ્રેરણ સ્તરને િધ રવુાં એ એક મોટો પડક ર છે . જો કે આ
ગહન

સમસ્ય મ ટે કોઈ તૈય ર ઉકેલો નથી, તેમ છત ,ાં આપણે હજુ પણ

મ નીએ છીએ કે તે સાંપ ૂણતપણે અિક્ય નથી.
• પ્રણ લીગત સુધ રણ , સ રી ભરતી નીવતઓ, પગ રન ગ્રેડમ ાં િધ રો અને
અન્દ્ય સ મગ્રી અને યોગ્ય રીતે મદદગ ર પ્રણ લીની સ્થ પન થી પહરસ્સ્થવતમ ાં
સુધ રો થિે.
• આ વ્યિસ ય તરફ યોગ્ય પ્રક રન લોકોને આકષતિ મ ાં મદદ કરિે. વિક્ષકો
પ સે યોગ્ય સ્તરે વિજ્ઞ ન ભણ િિ નો
• હ લન
સેિ ક લીન

વિક્ષક
ત લીમ

પ્રવિક્ષણ

ોક્કસ ન્દ્ય ૂનતમ અનુભિ હોિો જોઈએ.

અભ્ય સક્રમમ ાં

ક યતક્રમોમ ાં પણ

પણ

દલ િની

નિીનીકરણની

જરૂર

સિસ્ક્તકરણ મ ટે દૂરિતી અધ્યયન વિકલ્પો મ ૂકિ જોઈએ.

જરૂર
છે .

છે .

વિક્ષક

• દરે ક િગત અને સ્તર મ ટે ઓનલ ઇન કોસત અને િે સ ઇ્સ અન્દ્ય સાંભવિત
વિકલ્પ હોઈ િકે છે .
• વિક્ષકોને તેમની વ્ય િસ વયક યોગ્યત ને મ ન આપિ મ ટે સ્િ-વનયમન
અને જિ

દ રી લેિ મ ટે પ્રોત્સ હહત કરિ જોઈએ. વિક્ષક સિસ્ક્તકરણની

સૌથી મહત્િપ ૂણત રીતોમ ન
ાં ી એક સ થી જૂથ આંતરહક્રય
પ્રણ લી

મ ટે અસરક રક

ન િિી.

• વિજ્ઞ ન વિક્ષકો એકઠ થઈને િૈક્ષબણક
ફોરમ ર ી િકે છે .

સી.આર.સી. અને

તો પર

ત કરિ મ ટે પોત નુ ાં

ી.આર.સી. આ પ્રહક્રય ને િધુ કેન્દ્ન્દ્રત

કરી િકે છે .
• વિક્ષક મ ગતદવિિક ઓ, વિજ્ઞ ન વિક્ષકો મ ટે સ મવયકો, પહરસાંિ દોનુ ાં આયોજન,
પ્રદિતનો, વિજ્ઞ ન

મેળ ઓ, જાણીત િૈજ્ઞ વનકો સ થે આંતરહક્રય આ

ધ

વિક્ષકોની ગુણિિ ન વિક સમ ાં ફ ળો આપી િકે છે .
1.2.6.8 ઇસ્તિટી (સિાનિા)અને વિજ્ઞાન વિક્ષણ
• ઇસ્ક્િટી આપણ જેિ કોઈપણ લોકિ હી સમ જનુ ાં મ ૂળ લક્ષ્ય છે . છત ,ાં
અત્ય ર સુધી આપણીપ્રણ લી ગુણિિ યુક્ત વિજ્ઞ ન વિક્ષણન મુદ્દ ને ‘સૌ મ ટે’
પ ૂરત પ્રમ ણમ ાં આપિ મ ાં વનષ્ટ્ફળ ગઈ છે .
• ઘણ વિદ્ય થીઓ િ ળ ઓમ થ
ાં ી ‘િૈજ્ઞ વનક રીતે અભણ’ તરીકે
• િાંબ ત જૂથોમ ાં કન્દ્ય ઓ, ગ્ર મીણ વિસ્ત રોન
સ મ જજક-આવથિક રીતે િાંબ ત

હ ર આિે છે .

ળકો, આહદજાવત અને અન્દ્ય

ળકો, ગ્ર મીણ તેમજ િહેરી વિસ્ત રોમ ,ાં જેમ ાં

ભણતરની મુશ્કેલીઓ છે અને િ રીહરક રીતે અપાંગ

ળકો છે .

• આ િાંબ ત જૂથોની િીખિ ની જરૂહરય તો પર િધુ ધ્ય ન આપિ ની જરૂર છે .
તાંત્રે અને ખ સ કરીને વિક્ષકોએ

ળકોન આ વિવિધ જૂથોની જરૂહરય તો પ્રત્યે

સાંિેદનિીલ રહેવ ુાં જોઈએ.
• સ મ જજક-આવથિક વિભ જન ઘટ ડિ

મ ટે વિજ્ઞ ન વિક્ષણનો ઉપયોગ

સ મ જજક પહરિતતનન ાં સ ધન તરીકે થિો જોઈએ. તે અન્દ્ય લોકો િચ્ ે, બલિંગ,
જાવત, ધમત અને ક્ષેત્ર સ થે સાં વાં ધત પ ૂિતગ્રહો સ મે લડિ મ ાં મદદ કરિે.

•

ધ

ળકો મ ટે વિક્ષણની ઉપલબ્ધત સુવનવિત કરિી તે પ ૂરતુાં નથી.

સ રી ગુણિિ નુ ાં વિક્ષણ સુવનવિત કરિ મ ટે પ્રણ લીએ સહક્રય પગલ ાં ભરિ
આિશ્યક છે . ઉપલબ્ધત અને ગુણિિ ન

ે ઉદ્દે શ્ય એક સ થે હોિ જોઈએ.

• ગ્ર મીણ – િહેરી, કુમ ર – કન્દ્ય જેિ ભેદો દૂર કરિ અને અન્દ્ય િાંબ ત
જૂથોની જરૂહરય તો િગેરેની પ ૂવતિ મ ટે વિજ્ઞ ન વિક્ષણ અસરક રક રીતે ક યત
કરી િકે છે .
1.2.7 ઉપસુંહાર
આ ડોક્યુમેન્દ્ટમ ,ાં ફોકસ ગ્ર ૂપે વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમ અને તેન અમલીકરણમ ાં
સમસ્ય ઓથી સાં વાં ધત વિવિધ મુદ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં લેિ નો પ્રય સ કયો છે , પરાં ત ુ
ખ સ કરીને િરૂઆતમ ાં જણ િેલ ત્રણ મુદ્દ ઓ પર ધ્ય ન કેન્દ્ન્દ્રત કયુું છે .
આપણે આવથિક િગત, બલિંગ, જાવત, ધમત અને ક્ષેત્રને લગત વિભ જનને ઘટ ડિ
મ ટે સ મ જજક પહરિતતનન ાં સ ધન તરીકે વિજ્ઞ ન અભ્ય સક્રમનો ઉપયોગ
કરિો જ જોઇએ. આપણે દે િમ ાં િૈકપ્લ્પક પ ઠયપુસ્તક લેખનને ર ષ્ટ્રીય
અભ્ય સક્રમ મ ળખ મ ાં પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ.
ICT એ સ મ જજક વિભ જન દૂર કરન ર સેત ુ તરીકેન ુ ાં એક મહત્િપ ૂણત સ ધન છે .
ICTનો ઉપયોગ એિી રીતે થિો જોઈએ કે તે દૂરસ્થ વિસ્ત રોમ ાં મ હહતી,
સાંદેિ વ્યિહ ર અને આધુવનક સાંસ ધનો પ ૂર પ ડીને સમ ન તક પ ૂરી પ ડે.
આ સુધ ર ઓ સ થે મ ૂળભ ૂત રીતે વિક્ષક સિસ્ક્તકરણની જરૂર છે . કોઈપણ
સુધ રો ત્ય ાં સુધી સફળ થઈ િકે નહીં જ્ય ાં સુધી મોટ ભ ગન વિક્ષકો તેને
વ્યિહ રમ ાં મ ૂકિ મ ટે તૈય ર અને સિક્ત નહહ

ને.

વિક્ષકોની સહક્રય સહભ બગત થી ઉપર સ ૂ િેલ સુધ ર ઓની અસર આપણી
િ ળ ઓમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષણન તમ મ ત ક્ક ઓ પર

ોક્કસ નોંધપ ત્ર અસર

કરી િકે છે .
1.2.8 સાુંપ્રિ સિયિાું આ ડોક્યિેન્ટની પ્રથતિિા
િષત 2006મ ાં રજૂ થયેલ આ દસ્ત િેજ આજે 14 િષત પછી પણ અક્ષરિ:
પ્રસ્તુત છે . તેન ઘણ અિલોકનો અને સ ૂ નો આજે િ સ્તવિકત
પૈકી કેટલ ક મુદ્દ અત્રે નોંધિ નો પ્રય સ કરે લ છે .

નેલ છે . તે

•

વિજ્ઞ ન વિક્ષણમ ાં ICTન ાં ઉપયોગ વિષે જે સ ૂ ન આ પત્રમ ાં થયેલ તેની

સ થે સુસગ
ાં ત રીતે આજે આપણે આ ઓનલ ઈન કોસતન વિદ્ય થી

ન્દ્ય છીએ.

•

ધોરણ-12 પછીની પ્રિેિ પરીક્ષ ઓ મ ટે આ પત્રમ ન
ાં

મુજ

આજે નેિનલ ટેન્દ્સ્ટિંગ એજન્દ્સી અસ્સ્તત્િમ ાં છે , જે ર ષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રિેિ

પરીક્ષ ઓ યોજિ ની જિ
•

ઉચ્

દૂર કરિ

હદિ વનદે િ

દ રી વનભ િે છે .

અભ્ય સ હેત ુ લેિ તી પરીક્ષ ઓન ાં ર જ્યિ ર િધ ર ન ભ રણને
હ લમ ાં જ (એવપ્રલ-2020) ભ રતની સિોચ્

અદ લતે પણ

NEETને જ મેહડકલ પ્રિેિની એકમ ત્ર લ યક ત ગણિ નુ ાં અિલોકન રજૂ કરે લ
છે .
•

વિજ્ઞ ન વિક્ષણની સહઅભ્ય સ પ્રવ ૃવિ અંગે આ ડોક્યુમેન્દ્ટન ાં સ ૂ ન

મુજ

જ આજે CRC કક્ષ થી િરૂ કરી ર ષ્ટ્રીય કક્ષ સુધીન વિજ્ઞ ન પ્રદિતનો

અને INSPIRE-મ નક જેિી યોજન હેઠળ વિજ્ઞ નમ ાં નિ

રની પ્રવ ૃવિને

પ્રોત્સ હન આપિ મ ાં આિે છે .
•

આ ડોક્યુમેન્દ્ટન ાં સ ૂ ન મુજ

વિવિધ સ્તરે એકમ કસોટી, િ ળ કીય

સિતગ્ર હી મ ૂલ્ય ક
ાં ન પણ આજે સફળત પ ૂિતક અમલમ ાં આિેલ છે .
•

વિક્ષક

પ્રવિક્ષણને

સિક્ત

ન િિ

હ લમ ાં

વિજ્ઞ ન

વિક્ષકોને

ઓનલ ઇન કોવસિસ, ઓન-એર ત લીમો, DIKSHA પોટત લ જેિી સુવિધ ઓ
ઉપલબ્ધ થઇ છે .
ઉપરોક્ત તો મ ત્ર પ્રતીક ત્મક ઉદ હરણો છે . હકીકતમ ાં વિજ્ઞ ન વિક્ષણન ાં આ
સ્સ્થવતપત્રમ ાં વનહદિ ષ્ટ્ટ અનેક

તો આજે સમગ્ર દે િમ ાં અને વિિેષત:

ગુજર ત ર જ્યમ ાં સ ક ર થયેલી જોિ મળે છે .

1.3 - NCF–2005 અને વિજ્ઞાનન ુંુ પાઠ્યપસ્ુ તક
1.3.1 પ્રસ્તાવના
રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા–2005 આપણને (૧)અભ્યાસક્રમ રચનાના
નનર્દે શક નસદ્ાાંતો, (૨)શીખવાની પ્રક્રક્રયા તથા જ્ઞાન, (3) અભ્યાસક્રમના ક્ષેત્રો તથા
મુલયાાંકન,(૪) નવદ્યાલય તથા વર્ગન ુ ાં વાતાવરણ, (૫)વ્યવસ્થાર્ત સુધારણાની
માક્રિતી પ ૂરી પાડે છે . આ ર્દસ્તાવેજે અભ્યાસક્રમ રચનાના કેટલાક માર્ગર્દશગક
નસદ્ાાંતો આપેલ છે . આ નસદ્ાાંતોને ધ્યાનમાાં રાખી અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તકની
રચના કરવામાાં આવેલ છે . જો NCF- 2005ના ર્દસ્તાવેજને આપણે બરાબર સમજી
લઈએ તો અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તકની રચના આ રીતે કેમ કરવામાાં આવેલ
છે તેની સમજ પ્રાપ્ત થઇ શકે અને તમે વધુ સમજ સાથે અભ્યાસક્રમ અને
પાઠ્યપુસ્તકનુ ાં અમલીકરણ શાળા કક્ષાએ કરી શકો. આ માટે આપણે NCF2005ના ર્દસ્તાવેજમાાં આપેલ અભ્યાસક્રમ રચનાના માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંતોને જાણી
લેવા જોઈએ.
⚫

જ્ઞાનને શાળા બિારના જીવન સાથે જોડવુ.ાં

⚫

ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત શીખવાની પ્રક્રક્રયાનો ત્યાર્ કરે .

⚫

માત્ર પાઠ્યપુસ્તક આધાક્રરત નિીં પણ તેથી આર્ળ જઇ શકે તેવી તક
આપે તેવો પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ.

⚫

પક્રરક્ષાઓ વધારે લચીલી બનાવવી.

આ માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંતો ઉપરાાંત આ ર્દસ્તાવેજમાાં જણાવવામાાં આવેલ છે કે,
⚫

પાઠ્યક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તકો એવાાં િોવાાં જોઈએ કે જેથી બાળકના
સ્વભાવ અને પક્રરવેશની સાંર્નતમાાં કક્ષાના અનુભવો ને સાંયોજજત
કરવામાાં નશક્ષક પોતાને સક્ષમ અનુભવે.

⚫

નશક્ષણ ઉદ્દે શ્ય બાળકની શીખવાની સિજ ઈચ્છા અને યુક્તતઓને વધારે

સમ ૃદ્ કરવો જોઈએ.
⚫

બાળક જ્ઞાનની રચના કરે છે જ્ઞાનનો ઉપભોર્તતા નથી.

⚫

નવષયો વચ્ચે એવુ સાંકલન સ્થાનપત કરવુાં (ક્રર્દવાલો નીચી કરવી) કે જેથી
નવદ્યાથી જ્ઞાનનો આનાંર્દ મેળવી શકે.

⚫

બાળકેન્દ્રિત નશક્ષણ એટેલ બાળકની સક્રક્રય ભાર્ીર્દારી િોય અને તેના
વ્યક્તતત્વનો સ્વીકાર થાય, વર્ેરે..
ઉપરોતત બાબતને ધ્યાનમાાં લઇ અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તકની રચના

કરવામાાં

આવેલ

છે .

પાઠ્યપુસ્તકમાાં

આપેલ

પ્રવ ૃનિઓ,

પાઠ્યપુસ્તકમાાં અધ્યયન નનષ્ટ્પનિને નસદ્ કરવા માટે

પ્રોજેતટ,

પ્રશ્નો,

ઉપયોર્માાં લેવાયેલ

અભભર્મ, આપવામાાં આવેલ ઉર્દાિરણો, પાઠ્યપુસ્તકમાાં ઉપયોર્માાં લેવાયેલ
ભાષા, મ ૂલયાાંકન

વર્ેરે

તમામ બાબતને

સમજવા માટે

NCF–2005

ને

ઊંડાણપ ૂવગક સમજી લેવ ુાં જરૂરી બને છે .
1.3.2 માત્ર પાઠ્યપુસ્તક આધાક્રરત નિીં પણ તેથી આર્ળ જઇ શકે તેવી તક
આપે તેવો પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ
નવદ્યાથીઓ નવજ્ઞાનની કોઈ પણ સાંકલપને અનુરૂપ પાઠ્યપુસ્તકમાાં આપેલ
માક્રિતી ઉપરાાંત વધારાની માક્રિતી પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે પાઠ્યપુસ્તકમાાં ઘણી
તકો આપવામાાં આવેલ છે . જે પૈકી કેટલાક ઉર્દાિરણ અિી આપવામાાં આવેલ છે .

ર્દા.ત. પાઠ્યપુસ્તકમાાં આપેલ નીચે જેવા કોષ્ટ્ટકમાાં નવદ્યાથીએ જાતે માક્રિતી

એકત્ર કરવાની છે કે પછી પ્રોજેતટ સ્વરૂપે જાતે માક્રિતી એકત્ર કરવાની છે .

ઉપરોતત પ્રવ ૃનિમાાં નવદ્યાથીએ જાતે ઉર્દાિરણ નવચારવાનાાં છે અથવા તો
કોઈ માક્રિતી જાતે એકત્ર કરવાની છે જે “માત્ર પાઠ્યપુસ્તક આધાક્રરત નિીં પણ
તેથી આર્ળ જઇ શકે તેવી તક આપે તેવો પાઠ્યક્રમ/અભ્યાસક્રમ.” એ માર્ગર્દશગક

નસધ્ધાાંતને પોષે છે . જેમાાં જુર્દી જુર્દી શાળામાાં જુર્દાાં જુર્દાાં ઉર્દાિરણો આવવાની
શક્યતા છે અથવા તો અલર્ અલર્ માક્રિતી એકત્ર થવાની સાંભાવના છે .
1.3.3

ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત શીખવાની પ્રક્રક્રયાનો ત્યાર્ કરે અને બાળકેન્દ્રિત

વિક્ષણ એટલે બાળકની સક્રિય ભાગીદારી હોય અને તેના વ્યક્તતત્િનો સ્િીકાર
થાય.
પાઠ્યપુસ્તકમાાં નવનવધ પ્રવ ૃનિઓ આપવામાાં આવેલ છે જે નવદ્યાથીએ જાતે
કરવાની છે અને આ પ્રવ ૃનિમાાંથી નવદ્યાથી પસાર થશે તો સાંકલપનાની સમજ
પ્રાપ્ત કરી શકશે. જેમકે,

•

ઉપરોતત તમામ પ્રવ ૃનિ નવદ્યાથીએ જાતે કરવાની િોય “ર્ોખણપટ્ટી આધાક્રરત

શીખવાની પ્રક્રક્રયાનો ત્યાર્ કરે .”, બાળકેન્દ્રિત નશક્ષણ એટેલ બાળકની સક્રક્રય
ભાર્ીર્દારી િોય અને તેના વ્યક્તતત્વનો સ્વીકાર થાય.” વર્ેરે માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંતોને
પોષે છે .
1.3.4 નવદ્યાથીએ મેળવેલ જ્ઞાનની ચકાસણી માટે નવનવધ પ્રવ ૃનિ
નવદ્યાથીઓમાાં અધ્યયન નનષ્ટ્પનિ આધાક્રરત કૌશલયોનો નવકાસ થયો છે કે
નક્રિ ? નવદ્યાથીએ સમજ સાથે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયુું છે કે નક્રિ તેને જાણવા માટે પણ
નવનવધ પ્રવ ૃનિઓ મુકવામાાં આવેલ છે

વર્ેરે
જે NCF– 2005ના માર્ગર્દશગક નસદ્ાાંત “પરીક્ષા વધારે લચીલી બનાવવી” સાથે
પણ સબાંનધત છે .
1.3.5 નવષયો વચ્ચેની ર્દીવાલ નીચી કરે
નવજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકમાાં એવી ઘણી સાંકલપના છે કે જેનુ ાં જોડાણ અરય
નવષયમાાં સમાનવષ્ટ્ટ નવષયવસ્તુ સાથે જોવા મળે છે . જેમકે,

જે નવજ્ઞાનનો ર્ભણત સાથેનો સબાંધ ર્દશાગવે છે

જે નવજ્ઞાનનો ભ ૂર્ોળ સાથેનો સબાંધ ર્દશાગવે છે . આ રીતે તમે નવજ્ઞાનનો ભાષા
સાથેનો સબાંધ કે ઈનતિાસ સાથેના સબાંધ નવશે પણ નવચારી શકો.
1.3.6 રોજજિંર્દા જીવન (સાધનો અને ઘટનાઓ)માાં નવજ્ઞાન
એમ કિેવાય છે કે નવજ્ઞાનનશક્ષણ એટલે રોજબરોજની ઘટના અને આપણી
આસપાસ બનતા નવનશષ્ટ્ટ બનાવોને સમજવા માટેન ુ ાં નશક્ષણ. આથી નવજ્ઞાનના
પાઠ્યપુસ્તકમાાં આપેલ સાંકલપનાની સમજથી

નવદ્યાથીને તેની આસપાસ બનતી

ઘટનાઓની સમાજ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. નવદ્યાથીએ

શાળામાાં નવજ્ઞાન નવષયમાાં

પ્રાપ્ત કરે લ જ્ઞાન તેને વ્યવિારમાાં ઉપયોર્ી બનવુાં જોઈએ. પ્રવતગમાન
પાઠ્યપુસ્તકમાાં આ માટેની ઘણી તકો આપવામાાં આવેલ છે .
મોટા પક્રરમાણમાાં ફેલાયેલા નવસ્ત ૃત વસ્તુન ુ ાં
પ્રનતભબિંબ બક્રિર્ોળ અરીસા આપી શકે છે .

વૈજ્ઞાનનક માક્રિતી (ર્દાત. પ ૃથ્વી પર
પીવાલાયક પાણીની ઉપલબ્ધતા)ને
રોજજિંર્દા વપરાશની (બાળકને જાણીતી)
વસ્તુઓ સાથે જોડાણ.

નવજ્ઞાનની સમજ કે નવજ્ઞાન
દ્વારા પ્રાપ્ત સાધનને તેના
પ્રચભલત ઉપયોર્ નસવાયની
રીતે

ઉપયોર્માાં

લીધાનુ ાં

ઉર્દાિરણ.
જોડાણ

–

નવજ્ઞાન

માનવજીવન – ઈનતિાસ

નસિંક / ર્ટર બ્લોક થઇ
જવી એ આપણા રોજજિંર્દા
જીવનને સ્પશગતી સામારય
બાબત છે .

સામારય સમજ – ખાવાની
કોઈ

વસ્તુનાાં

અટકવાથી

બ્લોકેજ

વૈજ્ઞાનનક સમજ
ઉપરોતત બાબત ”જ્ઞાનને શાળા બિારના જીવન સાથે જોડવુ”ાં એ નસદ્ાાંત નસદ્
કરશે.
1.3.7 બાળકેન્દ્રિત નશક્ષણ એટેલ બાળકની સક્રક્રય ભાર્ીર્દારી િોય
નવદ્યાથી વર્ગખડાં માાં સતત પ્રવ ૃનિમાાં વ્યસ્ત રિેવો જોઈએ. એ માટે તે
વર્ગખડાં માાં પ્રવ ૃનિ,

પ્રયોર્ કે કોઈ મોડેલના નનમાગણમાાં વ્યસ્ત રિેવો જોઈએ.

પ્રવતગમાન પાઠ્યપુસ્તકમાાં નવષયવસ્તુની સમજ માટે ઘણી બધી પ્રવ ૃનિ અને
પ્રયોર્ો આપવામાાં આવેલ છે અને સાથે સાથે કેટલાક મોડેલ પણ નવદ્યાથી

–

બનાવી શકે એ માટેન ુ ાં માર્ગર્દશગન આપવામાાં આવેલ છે જેનુ ાં એક ઉર્દાિરણ નીચે
આપવામાાં આવેલ છે .

આવી પ્રવ ૃનિ નવદ્યાથીઓની સર્જનશક્તતના નવકાસની તક પ ૂરી પાડે છે .
ઉપરોતત પ્રવ ૃનિમાાંથી પસાર થવાથી નવદ્યાથી જાતે કાંઇક પ્રવ ૃનિ કરી, ચચાગ
કરી, મુલાકાત લઇ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે . જે બતાવે છે કે નવદ્યાથી જ્ઞાનનુ ાં
સર્જન કરી શકે છે .
ઉપરોતત તમામ બાબતને સ્પષ્ટ્ટ સ ૂચના સાથે અને જરૂરી આકૃનત સાથે
પાઠ્યપુસ્તકમાાં આપેલ જોવા મળે છે . જે નશક્ષકને નશક્ષણકાયગ કરતી વખતે
માર્ગર્દશગક બનશે. જેથી નશક્ષકને વર્ગનશક્ષણ કરવુાં સરળ બનશે. બાળકના સ્વભાવ
અને પક્રરવેશની સાંર્નતમાાં કક્ષાના અનુભવો ને સાંયોજજત કરવામાાં નશક્ષક પોતાને
સક્ષમ અનુભવશે.
તમે પણ પાઠ્યપુસ્તકનો ઊંડાણપ ૂવગક અભ્યાસ કરી NCFના માર્ગર્દશગક
નસદ્ાાંતનો ક્યાાં ક્યાાં ઉપયોર્ કરવામાાં આવેલ છે તે જાતે નવચારી જુઓ.
નોંધ : ઉપરોતત મદ્દુ ા અને ઉદાહરણને ધ્યાનમાું લઇ વિજ્ઞાન વિષયના
પાઠ્યપસ્ુ તકમાુંથી અરય ઉદાહરણ િોધો અને તેની નોંધ તૈયાર કરો

