શાળા રૂપાંતરણ : દિશાદર્શક ભાવના
રાષ્ ટ્રીય શાળા નેતૃત્ત્વ કેન્દ્ર (એન.સી.એસ.એલ.) શાળા રૂપાંતરણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ સંપૂર્ણ અભિક્રમ
અને રૂપાંતરણની પ્રક્રિયા આજ ે શાળાઓનું જ ે રીતે વ્યવસ્થાપન અને નેતૃત્ત્વ થાય છે તેમાં ધરમૂળથી
પરિવર્તન માંગી લે છે. જ ે મુખ્ય શિક્ષકને શાળાલક્ષી પરિવર્તન અને વિકાસની શરૂઆત કરનાર મુખ્ય
વ્યક્તિ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરે છે.
શાળા રૂપાંતરણની સમગ્ર પ્રક્રિયા એવી રીતે થવી જોઈએ કે શાળાનું સંચાલન અને નેતૃત્ત્વ વ્યવસ્થિત
રીતે થઈ શકે. શાળા આધારિત પરિવર્તન અને વિકાસની સ્થિતિમાં શાળાના પ્રમુખની પહે લ અને
અમલીકરણની મહત્ત્વની ભૂમિકા છે. ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે શાળા સંચાલનની પારંપારિક
વિચારણા કારગાર પુરવાર થઈ નથી. છેલ્લા દાયકા ઉપર નજર નાખતા આપણને એવો અનુભવ થાય
છે કે શાળાઓમાં બદલાવ બહુ ધીમી ગતિએ થયો છે અને અનેક શાળાઓમાં તો શિક્ષણનું સ્તર પણ
સાવ કથળી ગયું છે. વર્તમાન સમયની માંગ છે કે, મુખ્ય શિક્ષકો બાળકોની શીખવાની પ્રક્રિયામાં તેમની
સાથે અંત:કરણપૂર્વક જોડાય અને શાળાઓ તરફ જોવાનો પોતાનો દૃષ્ટિકોણ બદલે.
શાળા પરિવર્તનના પડકારનો સામનો કરવા માટે સંચાલન ક્ષમતા કરતાં વધુ નેતૃત્ત્વ ક્ષમતાનું નિર્માણ
ઘણું મહત્ત્વનું બની ગયું છે. આ ત્યાં સુધી નહીં થઇ શકે જ્યાં સુધી મુખ્ય શિક્ષકો શાળાની વિકાસ
પ્રક્રિયાનું નેતૃત્ત્વ કરવા તૈયાર નહીં થાય અને વિદ્યાર્થીઓ માટે સારાં પરિણામોનો પાયો નહીં નાખે. અહીં
ક્ષમતા વર્ધન એ ખુબ મહત્ત્વનો પાયો બની રહે છે તેમાં પણ મુખ્ય શિક્ષકો સાથે દીર્ઘકાલીન જોડાણ
જરૂરી છે. કારણ આજની ટૂકં ા ગાળાની તાલીમો શાળાની વાસ્તવિક્તા અને પડકારો સાથે બહુ ઓછો
સંબંધ ધરાવે છે તેમજ અધ્યયન-અધ્યાપનના સિદ્ધાંતોનું વર્ગખંડોમાં અમલીકરણ કરવાની પણ ખુબ
ઓછી સમજ ધરાવે છે.
આ વાસ્તવિકતાને સ્વીકારીને એન.સી.એસ.એલ., શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ દ્વારા શાળાઓના રૂપાંતરણ
માટે નેતૃત્ત્વ ક્ષમતા વિકાસના કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે. જ ે દેશની સરકારી શાળાઓ અને સરકારી
સહાય મેળવતી તમામ શાળાઓના મુખ્ય શિક્ષકો માટે ઘડાયો છે. ‘શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ’ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય શિક્ષકોની નેતૃત્ત્વલક્ષી ક્ષમતાઓને મજબૂતી બક્ષનાર એક નોંધપાત્ર પ્રગતિના રૂપમાં ભવિષ્યમાં
જોઈ શકાશે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા
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‘શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ’ કાર્યક્રમની વિશેષતાઓ :એન.સી.એસ.એલ. સ્પષ્ટપણે માને છે કે, શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ અને પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમો વચ્ચે ભિન્નતા
જોવા મળે છે. શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ અન્ય પરંપરાગત પ્રશિક્ષણની રીતોથી તદ્દન અલગ છે. જ ેનો ઉદ્દેશ્ય
શાળા સુધારણા માટે એવો અભ્યાસક્રમ નિર્માણ કરવાનો છે કે જ ેનાથી શાળાઓ તેમની સામે આવનાર
વાસ્તવિક પડકારોનો સામનો કરવા સજ્જ બને.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
•• શાળા રૂપાંતરણના કાર્યને સાકર સ્વરૂપ આપવા માટે શાળાઓ સાથે દીર્ઘકાલીન જોડાણ અને
સતત ભાગીદારી રૂપે જુ એ છે. સ્વ-સ્થળે વૈકલ્પિક અને અનુવર્તી પ્રાવધાન ઊભા કરવા એ
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમનો મુખ્ય પાયો છે.
•• નેતૃત્ત્વ સંબંધી સત્વને સુધારવા, નૂતન જ્ઞાન, કૌશલ્યો અને મનોવૃત્તિઓને સુદૃઢ કરવા
કર્મચારીઓને પ્રેરણા આપવા, શીખવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણને સંવર્ધિત કરવા અને નવાં
કૌશલ્ય સમૂહોનો વિકાસ કરવા શાળા રૂપાંતરણની પ્રક્રિયાને માર્ગદર્શન મળે છે.
•• શાળા રૂપાંતરણ એવી ઊર્જાનો સંચાર કરે છે કે જ ે વર્તમાન શાળાકીય વ્યવસ્થા અને નેતૃત્ત્વ
સંદર્ભે ચાલી આવતી માન્યતાઓના રૂપાંતરણ માટે અનિવાર્ય છે.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસનો કાર્યક્રમ, શાળામાં મૂળગામી પરિવર્તનો લાવવા માટે ‘સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ
અને તેના ઉપયોગ આધારિત અધ્યયન’ પર કેન્દ્રિત છે જ ે પારંપરિક તાલીમી કાર્યક્રમોમાં અપનાવામાં
આવેલ અભિગમ કરતાં ભિન્ન છે.

શાળા નેતૃત્વ વિકાસનો કાર્યક્રમ એક
સુવ્યવસ્થિત કાર્યક્રમ છે.
શાળા રૂપાંતરણ માટે અનિવાર્ય એવા જ્ઞાનની નિર્મિતિ કરવી, વલણ બદલવા અને
અનિવાર્ય એવા કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કરવો.
ઉદ્દેશ્યોને ઓળખવા, અંતરાયોને દૂર કરવા, નવા વિકલ્પો શોધવા, કાર્યયોજનાનું
આયોજન, યોજનાઓનું અમલીકરણ.
શાળા, વ્યક્તિ અને પરિવર્તનનું નેતૃત્વ લેવું.
અનુવર્તી સહયોગ આપવો, તાલીમ આપવી અને માર્ગદર્શન આપવું
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એન.સી.એસ.એલ.ના શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમ:
એક આગવો અભિગમ
શાળા રૂપાંતરણ માટે અને નવી તકો અને પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરવા માટે શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ એક
સર્વાંગી અને લચીલા અભિગમને અનુસરે છે. દરે ક બાળક શીખે અને દરે ક શાળા શ્રેષ્ઠ બને તે સંકલ્પના
સાથે એન.સી.એસ.એલ. આગળ વધી રહ્યું છે. એન.સી.એસ.એલ શાળાને પરિવર્તન અને વિકાસનો
મૂળભૂત એકમ માને છે. જ ેમાં રૂપાંતરણની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા બાળકને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને, બાળકની જ
આસપાસ આકાર લે છે.
આ સમજણ સાથે શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસનો કાર્યક્રમ અન્ય કાર્યક્રમો કરતાં ઘણી બધી રીતે જુ દો પડે છે.
જ ેમ કે,
•• રાજ્ય દ્વારા ચલાવાતી અને સરકારી સહાય મેળવતી પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક
શાળાઓના મુખ્ય શિક્ષકો, નવનિયુક્ત મુખ્ય શિક્ષકો અને આશાવાદી તથા હકારાત્મક વલણ
ધરાવતા મુખ્ય શિક્ષકોની નેતૃત્ત્વ ક્ષમતાઓને ઘડે છે.
•• શાળા નેતૃત્ત્વ સાથે જોડાયેલ સરકારી શાળાઓ, યુનિવર્સિટીઓ, તાલીમી સંસ્થાઓ, કૉલેજ ઓફ
ટીચર એજ્યુકેશન (CTE), સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ વચ્ચેના સંવાદને અવકાશ
આપે છે.
•• આ કાર્યક્રમ શાળા નેતૃત્ત્વના વિકાસ માટે અભ્યાસક્રમની એવી રૂપરે ખાને અનુસરે છે જ ેમાં
સૈદ્ધાંતિક બાબતો અને પ્રાયોગિક કાર્યોનો સમન્વય છે. જ ેમાં ઉપલબ્ધ માહિતી, રોલ-પ્લે, અનુપ્રેરક
લિખિત સામગ્રી, કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ અથવા દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સામગ્રી અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને
વ્યવસાયિક અને અનુભવાત્મક જ્ઞાનનો પાયો મજબૂત બનાવવા માટે આ અભ્યાસક્રમને અનુસરે છે.
•• શાળા પદ્ધતિ રૂપાંતરણને આધારભૂત માળખું પ્રદાન કરવા માટે પૂર્વ અનુભવો, વિકલ્પોની શોધ,
સુધારણા માટેની તકોની ઓળખ, વિભિન્ન પરિસ્થિતિઓમાં સર્વોત્તમ કાર્યની સમજ અને એનો
વિકાસ, શાળાની વ્યવહારિકતામાં રૂપાંતરણની અઢળક તકો સુલભ કરાવશે.
•• રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ કાર્યક્રમનું પોતાપણાની ભાવના સાથે યોગ્ય રીતે અમલીકરણ થાય તે
સુનિશ્ચિત કરે છે. સ્ટેટ રીસોર્સ ગ્રુપ, ડીસ્ટ્રીક્ટ રીસોર્સ ગ્રુપ, તેમજ મહત્ત્વપૂર્ણ તજજ્ઞોના જૂ થ,
વિશેષજ્ઞ અને સુગમકર્તાઓ સ્થાપીને, રાજ્યના સીધા જોડાણ દ્વારા પાઠ્યક્રમ જ ેના માટે બન્યો છે તે
મુખ્ય શિક્ષકો સુધી એ જ ઉત્સાહ અને જુ સ્સા સાથે પહોંચે, તે સુનિશ્ચિત કરે છે.
•• રાજ્યોને તેમની વિશિષ્ટ નેતૃત્ત્વલક્ષી જરૂરીયાતો મુજબ અભ્યાસક્રમ રૂપરે ખાને પરિવેશલક્ષી
બનાવવા, ફે રફાર કરવા અને અમલીકરણ કરવા માટે સુગમ શરતો સાથે પૂરતો અવકાશ અને
સ્વતંત્રતા આપે છે.
•• સુગમકર્તાઓ, માર્ગદર્શકો, સામૂહિક ચર્ચાઓ, કાર્ય-શિબિરો, આત્મ-નિર્દેશિત અધ્યયન જ ેવી
શિક્ષણની વિવિધ પ્રચલિત પદ્ધતિઓમાં પ્રયોગોને તક પ્રદાન કરે છે. (જ ેમ કે, પ્રક્રિયા આધારિત
અધ્યયન સામગ્રી, ફે સ ટુ ફે સ મેથડ)
•• અનુપ્રયોગ, કૌશલ્યો અને આવશ્યકતા આધારિત રચિત કાર્યક્રમ.
•• જુ દા જુ દા સ્તરની અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓને સહાયક બનાવી વિકાસ અને માર્ગદર્શનની સાથે સ્થળ પર
જ સહાય.
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શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
એન.સી.એસ.એલ.નો અભિગમ •• રાષ્ ટ્રીય સ્તરે સંકલ્પિત પરંતુ દરે ક રાજ્ય અને સંદર્ભોની વાસ્તવિકતા
સાથે જોડાયેલ
•• નેતૃત્ત્વ વિકાસ દ્વારા શાળાના રૂપાંતરણ માટે, નેતૃત્ત્વ ક્ષમતા વધારવા
શાળાના આગેવાનોને તૈયાર કરવા.
•• શાળાની વિવિધતા, પ્રસાર, અને સંદર્ભશૈલીનું ધ્યાન.
•• અભ્યાસક્રમ મુખ્ય શિક્ષકોની વૈવિધ્યપૂર્ણ નેતૃત્ત્વલક્ષી જરૂરીયાતોને પૂરી
પાડે છે.
•• શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસના ક્ષેત્રે, રાજયોમાં સંસ્થાકીય અને માનવીય
ક્ષમતાઓનો વિકાસ કરીને તે લાંબા સમય સુધી કાર્યરત રહે તે સુનિશ્ચિત
કરે છે.
•• અનુભવાત્મક, તથ્ય આધારિત અને વ્યવસાયિક અનુચિંતન માટેની તક
આપે છે.
•• સુગમકર્તા, માર્ગદર્શક, સામૂહિક ચર્ચા સત્ર અને આત્મ-નિર્દેશિત અધ્યયન
જ ેવી શિક્ષણની વિવિધ પ્રચલિત સામગ્રીઓના પ્રયોગની સહાયતા દ્વારા
શિક્ષણ આપવું.
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માર્ગદર્શિકાનો (હેં ડબુક) વ્યાપ શું ?
આ માર્ગદર્શિકાનો હે તુ વિવિધ સ્થળો અને પરિવેશમાંથી આવતાં મુખ્ય શિક્ષકોની નેતૃત્ત્વલક્ષી જુ દીજુ દી જરૂરીયાતોને પૂરી કરવા માટે રીસોર્સ પર્સનને મદદ કરવાનો છે. જ ેમાં નાની કે મોટી શાળાઓ,
આદિવાસી વિસ્તારની શાળાઓ, સંઘર્ષપૂર્ણ વિસ્તારોની શાળાઓ, હાંસિયામા ધકેલાઈ ગયેલા સમૂહને
સેવા આપતી શાળાઓ, શહે રી કે ગ્રામીણ વિસ્તાર વચ્ચેની શાળાઓ, ઉપેક્ષિત સમૂહમાં સેવારત એક કે
એકથી વધુ શિક્ષકો ધરાવતી શાળાઓ અને અન્ય પ્રકારની શાળા સામેલ છે. દરે ક તબક્ કે શાળાઓના
મુખ્ય શિક્ષકોની નેતૃત્ત્વલક્ષી જરૂરીયાતોને આવરી લે છે.
એક સમૃદ્ધ સંસાધન અને સંદર્ભ પુસ્તક તરીકે આ માર્ગદર્શિકાની રચના થયેલી છે, જ ે હાલના શાળા
આગેવાનોને આજની શાળાઓનું રૂપાંતરણ કરવા માટે સુસજ્જ કરે છે જ ે આવનારી સદીની શાળાઓના
પડકારોનો સામનો કરવા ભાવિ આગેવાનોને તૈયાર કરશે.

આ માર્ગદર્શિકાનો ઉપયોગ કોણ કરશે ?
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમની સંકલ્પના એવી રીતે કરવામાં આવેલી છે કે તે દેશના દરે ક રાજ્યના
અનુભવી વ્યવસાયીઓના નેટવર્ક દ્વારા અમલમાં મુકાય. જ ેમાં વ્યવસાયી સંસ્થાઓ, મહત્ત્વપૂર્ણ
તજજ્ઞોના સમૂહ, તજજ્ઞો અને સુગમકર્તાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ ે સંલગ્ન રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત
પ્રદેશોમાં નેતૃત્ત્વ વિકાસને આગળ ધપાવવા જવાબદાર બનશે. આ માર્ગદર્શિકાના ઉપયોગના સંદર્ભમાં,
સુગમકર્તા શબ્દનો ઉપયોગ રીસોર્સ પર્સન શબ્દના સમાનાર્થી તરીકે કરાયેલ છે. જ ે મુખ્ય શિક્ષકોની
ક્ષમતા વિકાસમાં અને શાળા રૂપાંતરણની તેમની યાત્રામાં મદદરૂપ થશે.
મુખ્યત્વે માર્ગદર્શિકા એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે જ ે જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ આ કાર્યક્રમને
લાભાર્થી સુધી લઇ જવામાં મદદ કરવાના છે. જ ેમાં એમની ભૂમિકા એવી હશે કે તેઓ મુખ્ય શિક્ષકોના
જૂ થને શાળાના આગેવાન તરીકે વિકસાવશે. જ ેનો અર્થ એ થાય છે કે માત્ર જ્ઞાનનું સંપ્રેષણ નહીં
પરંતુ ચિંતન કરવું, વિવેચનાત્મક વિચારણા કરવી અને કાર્યોની રૂપરે ખા બનાવવી. સુગમકર્તા, મુખ્ય
શિક્ષકોના જૂ થમાં ચર્ચાને પ્રોત્સાહન આપે, એકબીજાના અભિપ્રાયોને માન આપે અને એવું વાતાવરણ
નિર્માણ કરે જ ેમાં શાળા નેતૃત્ત્વના બધા પાસાંઓનો સમાવેશ કરી શકાય.
શાળામાં રૂપાંતરણની પ્રક્રિયા મનોવૃતિ અને માનસિકતામાં બદલાવની અપેક્ષા રાખે છે અને આ
પ્રક્રિયાને આત્મસાત કરવા ત્રણથી પાંચ કે તેથી વધુ વર્ષોનો સમય માંગી લે છે. આથી મુખ્ય શિક્ષકો
સાથે ઓછામાં ઓછુ ં એક વર્ષ પ્રવૃત રહે વું અર્થપૂર્ણ બની રહે છે અને ત્યારબાદ પરીવર્તનની અપેક્ષા
રાખી શકાય છે. માર્ગદર્શિકા ક્ષમતા વર્ધનના કાર્યક્રમ પછી સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ દ્વારા નિયતરૂપે,
જિલ્લાસ્તરે સહભાગીઓ સાથે પ્રવૃત રહે વા બાબતે પણ માર્ગદર્શન આપે છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 5

5

1/27/2015 4:41:06 PM

કાર્યક્રમનું સંપ્રેષણ
કાર્યક્રમના અમલીકરણમાં નિશ્ચિત ભૂમિકા ભજવવા માટે આ મુજબના કાર્યો કરવા

જોઈએ:
•• મુખ્ય શિક્ષકોના, શૈક્ષણિક આગેવાન તરીકેના વિકાસ માટે જુ દા જુ દા સમયગાળાના
કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું, રૂપરે ખા બનાવવી અને તેનું અમલીકરણ કરવું. તેમજ
સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણની બેઠકો નિયત સમયે યોજવી.
•• મુખ્ય શિક્ષકોના નેતૃત્ત્વ વિકાસમાં સહાય કરવી.
•• દરે ક સ્તરે નેતૃત્ત્વનો વિકાસ કરવો.
•• દરે ક તાલુકા અને જિલ્લામાં વ્યવસાયિક અધ્યયન સમુદાયની રચના (પ્રોફે શનલ લર્નિંગ
કૉમ્યુનિટી - પી.એલ.સી.)
•• નેતૃત્ત્વ સહયોગ પરિવર્તન પ્રક્રિયા માટે સંયુક્ત પરિકલ્પનાનું નિર્માણ.
•• જૂ થ બનાવવા માટે સહકારી અને સહભાગી સમૂહ અભિગમ અનુસરવો તેમજ
સહભાગીઓનો વિશ્વાસ જીતવા, સમૂહના એક ભાગ તરીકે કાર્ય કરવાની તૈયારી
બતાવવી.
•• સત્રમાં સંપૂર્ણપણે આંતરક્રિયાત્મક એવા પ્રત્યક્ષ અને મિશ્ર કાર્યક્રમો આપવા.
•• નેતૃત્ત્વ વિકાસ પર પ્રતિપોષણ આપવું અને સ્વીકારવું.
•• પરિવર્તનની પ્રક્રિયા દ્વારા મુખ્ય શિક્ષકને માર્ગદર્શન આપવું.
•• અભ્યાસક્રમને સરળતાથી બધા વચ્ચે લઈ જવો. દરે ક મુખ્ય શિક્ષકની જરૂરિયાતોનો
સાલસતાપૂર્ણ પ્રતિભાવ આપવો. તેમને અધ્યયન સામગ્રી અને અઘરા ભાગો સમજાવવામાં
મદદ કરવી. કાર્યશાળા પછીની પ્રવૃત્તિઓ જ ેવી કે ખરે ખર કામ દરમિયાન સહાય પૂરી
પાડવી અને જૂ થને માર્ગદર્શન આપવું.
•• મુખ્ય શિક્ષકો વ્યક્તિગત તેમજ વ્યવસાયિક રીતે વિકાસ કરી શકે તેમાં મદદ કરવા
જૂ થને ઉત્સાહિત કરવા અને અસરકારક વાતાવરણનું નિર્માણ કરવું.
•• મનોવલણો અને કામ કરવાના વલણો બદલવા.
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આ માર્ગદર્શિકાનું આયોજન કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે ?
આ માર્ગદર્શિકા વ્યક્તિગત તેમજ સંસ્થાકીય સ્તરે , મુખ્ય શિક્ષકો માટે ચલાવવામાં આવતા શાળા
નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમને સરળ અને અસરકારક બનાવવા તથા માર્ગદર્શન આપવા માટે છે. સુગમકર્તા,
રિસોર્સ પર્સન, તજજ્ઞોનો વિશિષ્ટ સમુદાય, રાજ્યની વ્યવસાયી સંસ્થાઓ, એન્કર ઇન્સ્ટીટ્યુટ અને
નોડલ ઇન્સ્ટીટ્યુશન જ ે ભવિષ્યમાં લીડરશીપ એકેડમ
ે ી તરીકે કામ કરી શકે તેમ હોય તેઓને આ
માર્ગદર્શિકા મદદરૂપ થશે. દસ દિવસીય કાર્યક્રમના અમલીકરણ માટે વિચારોના વ્યવહારૂ સ્રોત સ્વરૂપે
આ માર્ગદર્શિકા, શાળાઓના રૂપાંતરણ અને સુધારણાનો તેમજ મુખ્ય શિક્ષકોની અસરકારક નેતૃત્ત્વ
ક્ષમતા વધારવાનો ધ્યેય રાખે છે.
એન.સી.એસ.એલ. દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ માટેના અભ્યાસક્રમના માળખાં
પરથી નીચેના મુખ્ય ક્ષેત્રોને વિસ્તૃત છણાવટ સાથે આ માર્ગદર્શિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રમુખ ક્ષેત્રો :પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૧ -

શાળા નેતૃત્ત્વ - એક દૃષ્ટિકોણ

પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૨ -

‘સ્વ’ વિકાસ

પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૩ -

અધ્યયન – અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ

પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૪ -

જૂ થનું નિર્માણ અને નેતૃત્ત્વ

પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૫ -

નવતર પ્રયોગો માટે નેતૃત્ત્વ

પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૬ -

ભાગીદારીઓ માટે નેતૃત્ત્વ

દરે ક પ્રમુખ ક્ષેત્રને એક સ્વયં સંપૂર્ણ વિષયવસ્તુ તરીકે લઇ શકાય એમ છે. રાજ્યો પોતાની ચોક્કસ
જરૂરિયાતો પ્રમાણે દરે ક કાર્યક્રમ કઈ રીતે રાજ્યના પરિવેશને અનુકૂળ થશે તે વિશેનો નિર્ણય લઇ શકે
છે. દરે ક પ્રમુખ ક્ષેત્રમાં નીચે દર્શાવેલી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
•• દરે ક દિવસ માટે યોજવાના સત્રો,
•• સત્રો દરમિયાન કરવાની પ્રવૃત્તિઓ,
•• દરે ક સત્રમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે શાળાઓના વાસ્તવિક કેસ સ્ટડી, વીડિઓ ક્લીપીંગ, પાવર
પોઈન્ટ પ્રસ્તુતિ.
દરે ક પ્રમુખ ક્ષેત્ર, નાના જૂ થ સાથે, જૂ થના વિકાસ માટે, શીખવાના સક્રિય સત્રો સાથે સલંગ્ન છે અને
વ્યવહારિક પ્રથાની પ્રાસંગિકતાને સુનિશ્ચિત કરે છે. આ દરે ક મુખ્ય ક્ષેત્રોના સંપ્રેષણ માટે ઉપયોગમાં
લેવાની અનુદેશાત્મક પ્રયુક્તિઓ માર્ગદર્શિકામાં જણાવેલ છે. જ ેમ કે, કેસ સ્ટડી, શોધ લેખો કે પત્રો,

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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અનુભવ આધારિત શીખવાની પ્રયુક્તિઓ, પ્રોજ ેક્ટ કાર્ય, ઓડીયો–વીડિયો ક્લીપીંગ, પાવર પોઈન્ટ
પ્રસ્તુતિ, ફિલ્મોની ક્લીપીંગ, વગેરે. માર્ગદર્શિકાનો આ વિભાગ પ્રમુખ ક્ષેત્રોના વિવરણમાં અપાયેલ
તાલીમ પૅકેજમાંથી યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓની પસંદગી કરવાનો વ્યાપક અવકાશ આપે છે અને મુખ્ય શિક્ષક
જ ે સંદર્ભમાં કામ અને સંચાલન કરે છે તેમાં તેના માટે શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ કઈ છે તે તરફ ધ્યાન આપવામાં
મદદ કરે છે.
અહીં બધાએ એક બાબત સમજવી જરૂરી છે કે બધા સહભાગીઓ અનુપ્રેરણનો એક સરખો પ્રતિભાવ
નહીં આપે. તેઓ જુ દી જુ દી રીતે પ્રતિભાવો આપશે. વ્યક્તિની શીખવાની રીતો જુ દી જુ દી હોય છે.
અમુક પદ્ધતિઓ કે પ્રયુક્તિઓ એક વ્યક્તિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય શકે, પરંતુ બીજી વ્યક્તિ માટે
ન પણ હોય. આથી અમલીકરણની પદ્ધતિ સહભાગીઓના જુ દા જુ દા જૂ થ માટે અલગ-અલગ હશે.
માર્ગદર્શિકા ત્રણ ભાગમાં વહેં ચાયેલી છેઃ
1. કાર્યશાળાની પૂર્વતૈયારી – ‘મારી શાળાની’ સમજ. મુખ્ય શિક્ષકોને પોતાની શાળાની વર્તમાન
પરિસ્થિતિને સમજવા માટે, તેના આકલન માટેની ચિંતનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ.
2. માર્ગદર્શિકા – એન.સી.એસ.એલ. દ્વારા તૈયાર કરાયેલ શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસની રૂપરે ખામાંથી
લેવાયેલ છ પ્રમુખ ક્ષેત્રો પર આધારિત સત્રો પ્રમાણેની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ
3. સતત સંલગ્નતા માટેની પ્રક્રિયાનું વિગતે વિવરણ – ક્ષમતાવર્ધન કાર્યક્રમ બાદ, મુખ્ય શિક્ષકોને
એક વર્ષ સુધી સતત પ્રવૃત્ત રાખવા માટેની પ્રક્રિયાઓનું વિવરણ.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ – પૂર્વતૈયારી માટેની પ્રવૃત્તિઓ
કાર્યક્રમની શરૂઆત અનુચિંતનાત્મક પ્રવૃત્તિથી થાય છે જ ે મુખ્ય શિક્ષકોને કાર્યક્રમનો ભાગ બનવા માટે
તૈયાર કરે છે. તેમને એક માળખું આપવામાં આવશે જ ે તેમને પોતાની શાળા નો એક દિવસ ફરીથી
યાદ કરવામાં મદદ કરશે. સ્વ, શાળા તેમજ તેમની શાળાના બાળકો અને સંલગ્ન સમુદાય વિશે ઊંડી
સમજણ કેળવવામાં મદદ કરશે. માર્ગદર્શિકામાં પૂર્વતૈયારી માટે આપેલ અભ્યાસ, મુખ્ય શિક્ષકોને
પોતાની શાળાની વિશિષ્ટ બાબત પર, શાળા દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પર, તેમજ તેઓ
ભવિષ્યમાં પોતાની શાળાઓમાં જ ે પરિવર્તન જોવા ઇચ્છે છે તે બાબત વિશે અનુચિંતન કરવાની પ્રેરણા
આપે છે. આ અનુચિંતનો તેમને પ્રત્યક્ષ કાર્યક્રમમાંથી મહત્તમ લાભ મેળવવા માટે તૈયાર કરશે. તેઓની
આ કાર્યક્રમ પાસેથી શું અપેક્ષા છે તે બાબતે વિચારવાની શરૂઆત કરવામાં પણ આ અનુચિંતન તેમને
મદદ કરશે.

8

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 8

રાષ્ ટ્રીય શાળા
નેતૃત્ત્વ કેન્દ્ર

1/27/2015 4:41:08 PM

શાળાના મુખ્ય શિક્ષકોના દસ દિવસીય ક્ષમતા વર્ધન
કાર્યક્રમની રૂપરે ખા :શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતિ શરૂઆતમાં દસ દિવસીય પ્રત્યક્ષ ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ તરીકે
કરવામાં આવેલ છે. દસ દિવસમાંથી કાર્યક્રમના છેલ્લા બે દિવસ, કાર્યક્રમના અમલીકરણ દરમિયાન
મેળવેલ અધ્યયનનું દ્રઢીકરણ કરવા અને અનુચિંતન માટે ફાળવેલ છે. આમ કરવાથી “નિશ્ચિત પગલાં”
લેવાં માટે શાળાલક્ષી વિકાસ યોજના બનાવવામાં મદદ મળશે. જ ેથી કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયા પછી મુખ્ય
શિક્ષકો પોતાની શાળાએ પાછા જઈને શાળાના રૂપાંતરણ માટેની યોજનાનું અમલીકરણ કરે .

દસ દિવસીય કાર્યક્રમનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ :વિષય

સમય

દિવસ ૧ : પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૧: શાળા નેતૃત્ત્વ દૃષ્ટિકોણ
કાર્યક્રમનો પરિચય અને તેની રૂપરે ખા

૯૦ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વની સમજ

૭૫ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વની સમજ: બહુવિધ ભૂમિકાઓ, જવાબદારીઓ અને બાળકોને કેન્દ્રમાં રાખવાં

૭૫ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વની સમજ: બહુવિધ સંદર્ભો અને અભ્યાસ

૧૨૦ મિનિટ

દિવસ ૨: પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૧: ‘શાળા નેતૃત્ત્વ દૃષ્ટિકોણ’
શાળા એક અધ્યયન સંસ્થા તરીકે

૧૨૦ મિનિટ

શાળાને એક અધ્યયન સંસ્થા સ્વરૂપે સમજવી

૧૨૦ મિનિટ

દીર્ઘદૃષ્ટિ કેળવવી

૧૨૦ મિનિટ

દિવસ ૩: પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૨: સ્વ વિકાસ
પોતાની નેતૃત્ત્વ શૈલી સમજવી

૧૨૦ મિનિટ

મુખ્ય શિક્ષક તરીકે કાર્યની પ્રાથમિકતા નિશ્ચિત કરવી

૧૫૦ મિનિટ

નિરંતર વ્યવસાયિક વિકાસ

૯૦ મિનિટ

દિવસ ૪ : પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૩: અધ્યયન અને અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ
શાળા અને શિક્ષણનો હે તુ

૯૦ મિનિટ

બાળકોની વિકાસલક્ષી જરૂરિયાતો સમજવી

૯૦ મિનિટ

બાળકેન્દ્રી શિક્ષણશાસ્ત્ર સમજવું

૯૦ મિનિટ

વર્ગખંડમાં સક્રિય અધ્યયનનો ઉપયોગ

૯૦ મિનિટ

દિવસ ૫: મુખ્ય ક્ષેત્ર ૩: અધ્યયન અને અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ
શિક્ષકોનું નિરીક્ષણ અને પ્રતિપોષણ

૭૫ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા
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શિક્ષકોના પ્રશિક્ષક અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શક બનવું.

૧૨૦ મિનિટ

સમાવેશનને સમજવું

૯૦ મિનિટ

શાળા અને વર્ગખંડોમાં સમાવેશન સંસ્કૃતિનું નિર્માણ

૭૫ મિનિટ

શાળાઓમાં અધ્યયન અને અધ્યાપનની પ્રક્રિયાઓનું રૂપાંતરણ કરવાની શરૂઆત કરવી

૩૦ મિનિટ

દિવસ ૬ : પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૪: જૂ થ નિર્માણ અને નેતૃત્ત્વ
જૂ થની સમજણ

૬૦ મિનિટ

હે તુપૂર્ણ સંવાદ માટે અવકાશ રચવો:સ્ટાફ મીટિગ
ં

૧૨૦ મિનિટ

જૂ થ પરિબળો અને વિવાદનો ઉકેલ

૯૦ મિનિટ

જૂ થના નેતા બનવું અને જૂ થની રચના કરવી

૯૦ મિનિટ

દિવસ ૭: પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૫: નવતર પ્રયોગો માટે નેતૃત્ત્વ
નવતર પ્રયોગો – અધ્યયન સંસ્થાનું હાર્દ

૯૦ મિનિટ

શાળામાં નવતર પ્રયોગો માટેનું વાતાવરણ રચવું

૯૦ મિનિટ

નવતર પ્રયોગો દ્વારા શાળાની પુન: કલ્પના કરવી

૬૦ મિનિટ

મહાવરા માટેની પ્રવૃત્તિઓ

૧૨૦ મિનિટ

દિવસ ૮: પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૬: ભાગીદારીઓ માટે નેતૃત્ત્વ
ભાગીદારી સમજવી : હિતધારકોને ઓળખવા અને કાર્ય સાથે જોડવા

૭૫ મિનિટ

ઘર અને શાળાની ભાગીદારી

૯૦ મિનિટ

સમુદાય સાથે કામ કરવું

૭૫ મિનિટ

તંત્ર સાથે કામ કરવું અને સમાપન

૧૨૦ મિનિટ

દિવસ ૯ : દૃઢીકરણ અને શાળાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ઉપયોજન
શીખેલી વાતોનું દ્રઢીકરણ

૪૫ મિનિટ

કોઈપણ એક શાળાની માહિતીના આધારે શાળા વિકાસ યોજના ઘડવી

૧૫૦ મિનિટ

પ્રસ્તુતિકરણ અને સાથીઓ દ્વારા સમીક્ષા

૧૨૦ મિનિટ

એક ઉત્તમ શાળા વિકાસ યોજનાના માપદંડો વિકસાવવા

૭૫ મિનિટ

દિવસ ૧૦: શાળા વિકાસ યોજના અને ઉત્તરકાર્ય
પોતાની શાળા માટે શાળા વિકાસ યોજના

૧૨૦ મિનિટ

આગામી સોપાનોની ચર્ચા

૧૨૦ મિનિટ

કાર્યશાળાનું પુન:કથન અને પ્રતિપોષણ

૯૦ મિનિટ

સમાપન

૩૦ મિનિટ
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શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમની દસ દિવસીય રૂપરે ખા, અભ્યાસક્રમના માળખાંના પ્રમુખ ક્ષેત્રનો વ્યાપક
રીતે પ્રતિપાદિત કરે છે. પરંતુ જો કોઈ રાજ્ય છ દિવસનો નાનો કાર્યક્રમ કરવા ઈચ્છે તો દસ દિવસના
કાર્યક્રમને ટુકં ાવીને છ દિવસના વિકાસ વર્ધન કાર્યક્રમ રૂપે આપી શકે છે. છ દિવસના કાર્યક્રમનું
સંદર્ભીકરણ કરતી વખતે દસ દિવસના કાર્યક્રમની રૂપરે ખામાંથી એવા સત્રોનો સમાવેશ કરી શકાય જ ે
મુખ્ય શિક્ષકો માટે કાર્યશાળા યોજ ેલ છે તેમને માટે વધુ બંધબેસતો હોય. મુખ્ય શિક્ષકો માટે છ દિવસના
કાર્યક્રમની એક રૂપરે ખા ઉદાહરણ સ્વરૂપે પરિશિષ્ટ ૧ માં દર્શાવેલ છે.

મુખ્ય શિક્ષકો સાથે નિરંતર પ્રવૃત્તિ :આ કાર્યક્રમ દસ દિવસીય ક્ષમતા વર્ધન બાદ પૂરો થતો નથી. પરંપરાગત તાલીમ કાર્યક્રમોથી અલગ
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ, સહભાગીઓ સાથે ક્ષમતા વર્ધન બાદ એક વર્ષ સુધી સતત પ્રવૃત્તિમય રહે
તે સુનિશ્ચિત કરે છે. જ ે દરમિયાન તેમને શાળા રૂપાંતરણ પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લઇ શકાય એવી
પ્રવૃત્તિઓ અને સંસાધનો દ્વારા સહાય કરશે. આથી આ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા બને છે. ક્ષમતા
વર્ધન કાર્યશાળા બાદ, સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળાઓ માટે નિયમિતરૂપે અવકાશ ઊભો કરવામાં
આવશે. આ એવો સમયગાળો હશે જયારે મુખ્ય શિક્ષકો રૂપાંતરણ કાર્ય પત્રિકા સાથે લઇ પોતાના
કાર્યક્ષેત્રમાં પાછા જતા રહ્યા હશે અને તેમને વધુ મદદ તેમ જ મિત્રવર્તુળના સહકારની જરૂર પડશે.
મુખ્ય શિક્ષકો સાથેની એક વર્ષની પ્રવૃત્તિઓ સંક્ષિપ્ત રૂપે નીચે દર્શાવેલ છે.
મહિના

૧

દરમિયાનગીરી ક્ષમતા
વર્ધન
કાર્યશાળા

સમય

૨

૩

મુખ્ય
શિક્ષકોને
સ્થળ પર
સહાય પૂરી
પાડવી

૧૦ દિવસ ઓછામાં
ઓછુ ૨
મહિનામાં
એક વાર

૪

૫ ૬ ૭ ૮

૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨

સમીક્ષા
અને
પ્રતિપોષણ
કાર્યશાળા
#૧

સ્થળ પર
સહાય
પૂરી
પાડવી

સમીક્ષા
અને
પ્રતિપોષણ
કાર્યશાળા
#૨

મિત્રો દ્વારા
મુલાકાત

શાંત
ચિત્તે
ગહન
ચિંતન
(Retret)

૨ દિવસ

૩
મહિનામાં
બે વાર

૨ દિવસ

દરે ક મુખ્ય
શિક્ષક દ્વારા
૨ મિત્રોનીસહકર્મીની
શાળાની
મુલાકાત

૨ દિવસ

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા 11

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 11

1/27/2015 4:41:09 PM

માર્ગદર્શિકાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો?
આ માર્ગદર્શિકા મુખ્ય શિક્ષકોને નેતૃત્ત્વ વિકાસ દરમિયાન માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા માટેની પ્રક્રિયા
આધારિત સંદર્ભ પુસ્તિકા છે. જ ેમાં શાળા પ્રમુખોમાં વિકાસ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરાવવા માટે અમુક
મુખ્ય કાર્યો છે. જ ેવા કે,
૧. શાળા આધારિત નેતૃત્ત્વ વિકાસ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવા માટે, શાળા વિષયક સમજણ
કેળવવા, શાળા, બાળકો, સમુદાય, શાળાના પ્રમુખ વગેરેની મૂળભૂત માહિતી મેળવવા માટે
તૈયાર થયેલ માળખુ (Format) આપવું.
૨. કાર્યક્રમમાં સહભાગી તરીકે જોડાનાર દરે ક શાળા પ્રમુખની નેતૃત્ત્વલક્ષી જરૂરિયાતોને પૂરી
પાડવા માટે શાળા અને શાળા પ્રમુખને સમજવા માટે મૂળભૂત માહિતી તપાસવી.
૩. શાળા પ્રમુખોને જ ે દિશામાં લઇ જવાના છે તે મુજબ કાળજીપૂર્વકનું આયોજન કરીને દરે ક
પ્રમુખ ક્ષેત્રના સત્રોનું અમલીકરણ કરવું.
૪. 	નિશ્ચિત પ્રમુખ ક્ષેત્રના દરે ક સત્રના નક્કી થયેલ ધ્યેયોનું અધ્યયન કરવું.
૫. પૂર્વેથી આયોજન કરવું અને દરે ક સત્ર કઈ રીતે લેવું તેમજ દરે ક પ્રવૃત્તિ માટેનો સમય નક્કી
કરવો. સૂચિત પ્રવૃત્તિઓ અને સામગ્રીમાંથી કેસ સ્ટડી, વિડીઓ ક્લિપિંગ, ફિલ્મની ક્લિપિંગ,
પ્રેરણારૂપ ગીતો વગેરે આવશ્યકતા અનુસાર પસંદગી કરવા અને સહાયક સામગ્રી એકત્ર
કરવી.
૬. અપેક્ષિત પરિણામ મેળવવા માટે, પસંદગી કરાયેલ શિક્ષણ અને તાલીમની સામગ્રીનો વ્યાપક
ઉપયોગ કરવો.
૭. પ્રત્યક્ષ સંવાદાત્મક કાર્યક્રમના અંતે ( જ ે દસ દિવસનો અથવા છ દિવસનો કાર્યક્રમ હોઈ શકે)
નિશ્ચિત ભૌગૌલિક વિસ્તારના સહભાગીઓને ઓછામાં ઓછુ એક વર્ષ સુધી અનુશિક્ષણ અને
પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શન મળી રહે તે રીતે રોકવાની તૈયારી કરવી.
૮. મુખ્ય શિક્ષકોના આગેવાન તરીકેના વિકાસને આગળ ધપાવવા તેમજ શાળા રૂપાંતરણની
પ્રગતિ અને દિશાનું આકલન કરવા માટે તેમજ કાર્યક્રમના પ્રતિભાવ લેવા, સમીક્ષા કરવા
નિયમિત (ઓછામાં ઓછી વર્ષમાં બે) કાર્યશાળાનું આયોજન કરવું.
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મુખ્ય શિક્ષકોના ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમની તૈયારી :પ્રિય સુગમકર્તા
ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમના ભાગરૂપે, જરૂરી છે કે મુખ્ય શિક્ષકો પોતાની શાળાના અમુક પાસાઓ વિશે
વિચારે અને ચિંતન-મનન કરે જ ેથી તેઓ શરૂ થઇ રહે લ શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમ સાથે વધુ
તાદાત્મ્ય સાધી શકે. આ માટે અમે (એન.સી.એસ.એલ.) તૈયારી કરીને અભ્યાસક્રમ ઘડ્યો છે, જ ે તેમને
પોતાની શાળા અને શાળામાં તેમની ભૂમિકા પર ચિંતન કરવાનો અવસર આપે છે.
•• ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ માટે બનાવેલી સામગ્રી મુખ્યશિક્ષકોને ઓછામાં ઓછા પંદર દિવસ પહે લા
મોકલી આપવી જોઈએ. તેઓએ આ પ્રોફાઈલ પોતાની સાથે કાર્યક્રમમાં લાવવાની રહે શે. મુખ્ય
શિક્ષકો અભ્યાસમાં લખવા માટે આપેલી જગ્યા કરતા પણ વધુ લખી શકે છે.
•• આ એક પ્રતિભાવો આપવા માટેનું સાહિત્ય માત્ર છે, આ સાહિત્ય મુખ્ય શિક્ષકે તાલીમ દરિમયાન
પોતાની સાથે રાખવાનું છે. આ સાધન મૂલ્યાંકનના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાનું નથી.
•• આ સામગ્રી દ્વારા મેળવવામાં આવેલી માહિતીનો ઉપયોગ દસ દિવસીય કાર્યક્રમ દરમિયાન
થનાર ઘણી પ્રવૃત્તિઓમાં કરી શકાશે.
ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ દરમિયાન, મહત્ત્વનું એ છે કે હિતધારક સહભાગીઓને સંવાદ સ્થાપિત કરવા માટે
પર્યાપ્ત સમય અને અવકાશ મળે. કાર્યક્રમમાં આપેલ પ્રવૃત્તિઓ, દૃશ્ય –શ્રાવ્ય સાધનો અને સંકલ્પિત
વિચારો માત્ર સહભાગીઓને તેમની શાળાની પરિસ્થિતિ અને હકીકતોથી અર્થપૂર્ણ રીતે જોડવા માટેનું
સાધન છે, આજ સામગ્રીને કાર્ય-શિબિરના અભ્યાસક્રમ તરીકે કે પાઠ્યપુસ્તક તરીકે લેવાનું નથી.
માર્ગદર્શિકામાં આપવામાં આવેલ પ્રવૃત્તિઓ, કેસ સ્ટડી, અવતરણો, વીડિઓ, કવિતાઓ અથવા ચિત્રોને
માત્ર ઉદાહરણ સ્વરૂપે લેવા, પ્રક્રિયાને વધુ સુગમ બનાવવા સંદર્ભ અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે તેને બદલી
શકાય છે.
તદઉપરાંત, કવિતાઓ અને વાંચન સામગ્રીનો ઉપયોગ આ પ્રમાણે પણ થઇ શકે. (અ) વાંચન માટે (અને
સમય મળે તો ચર્ચા માટે પણ). (બ) સ્થાનિક ભાષામાં જો સમાન સંદેશ આપતી કવિતા કે ફકરો મળે
તો તે મુકીને એક પ્રવૃત્તિ તરીકે, (ક) સ્થાનિક ભાષામાં સમાન વિચાર પ્રસ્તુત કરવા માટે કવિતા કે વાર્તા
બનાવવાની સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ તરીકે.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમને સુગમ બનાવવા માટેની માર્ગદર્શિકા તરીકે, એક નવી શરૂઆત તરીકે
અને પ્રથમ પગલાં તરીકે આ માર્ગદર્શિકાને ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ, નહીં કે આ કાર્યક્રમના અંત તરીકે.
આ ઉપરાંત એન સી એસ એલ, રાજ્ય સરકારોને રાજ્યના પરિવેશ અનુસાર માર્ગદર્શિકા વિકસાવવામાં
અને રાજ્યની સ્થાનિક ભાષામાં આ કાર્યક્રમના અમલીકરણમાં મદદરૂપ થશ.

આ માર્ગદર્શિકામાં વપરાયેલો સુગમકર્તા શબ્દનો અર્થ છે, “એવી કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા જ ે શાળા
નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમને શાળા અને મુખ્ય શિક્ષક સુધી સરળતાથી લઇ જાય અને કાર્યક્રમનું અમલીકરણ
કરે .”

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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મુખ્ય શિક્ષકો માટે પ્રારંભિક અભ્યાસ
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે !
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ કાર્યક્રમમાં આપણે મળીએ તે પહે લાં અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આપ થોડા સમય
માટે થોભો અને આપની શાળાના દૈનિક કાર્યો તેમજ શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે આપની ભૂમિકા વિશે
વિચારો. તમારે થોડા સહે લા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. જ ે અમારા માટે તમને અને તમારી શાળા
વિશે જાણવાનો અદ્ભુત રસ્તો છે.
આ પ્રશ્નાવલિ તમારી શાળાની થોડી સંખ્યાત્મક માહિતી, થોડીક વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક માહિતી,
આપની શાળાની વિશેષતા પર ગુણાત્મક ચિંતન, આપ જ ે પડકારોનો સામનો કરો છો તેમજ શાળાના
મુખ્ય શિક્ષક તરીકે આપની મહત્ત્વકાંક્ષા વિશેની માહિતી માંગે છે. આપ અનુભવ કરશો કે આ
પ્રશ્નાવલિ પરનું આપનું ચિંતન, ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમમાં આપની અને આપના સહકર્મીઓ સાથે થનારી
ચર્ચાને વધુ સમૃદ્ધ કરશે. આપ શાળા વિષયક જ ે સંખ્યાત્મક માહિતી આપશો તેના પરથી અમને
આપ શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે જ ે પડકારોનો સામનો કરો છે તે સમજવામાં મદદ મળશે. જ ેમ કે,
શિક્ષકોની મર્યાદિત સંખ્યા અથવા છોકરીઓનું ઓછુ ં નામાંકન. એ શક્ય છે કે કાર્યક્રમમાં આપ જ ે અન્ય
સહકર્મીઓને મળશો તેઓ પણ આપના જ ેવા પડકારોનો સામનો કરતા હોય, આવા અમુક પડકારોનો
આપણે સાથે મળીને ઉકેલ લાવવાના રસ્તા શોધીશું.
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મારી શાળા વિશે :શાળાનું નામ
શાળાનું સરનામું
વિસ્તાર (શહે રી/ગ્રામ્ય)
શાળાનો પ્રકાર
(પ્રા/મા/ઉ.પ્રા/પ્રા, મા અને ઉ.પ્રા/ અન્ય )
હંગામી શિક્ષકોની સંખ્યા
અનુશિક્ષકોની સંખ્યા
કુ લ નામાંકન વિદ્યાર્થીઓ
કુ લ નામાંકન કન્યાઓ
કુ લ નામાંકન કુ માર
શાળામાં કુ લ વર્ગખંડની સંખ્યા

મારા વિશે :મુખ્ય શિક્ષકનું નામ
મુખ્ય શિક્ષક તરીકેનો કાર્યકાળ (હાલની
શાળામાં)
નિયુક્તિ થયેલ છો કે કાર્યકારી
ઉંમર
જાતિ
શૈક્ષણિક યોગ્યતા
શિક્ષક તરીકે અનુભવના વર્ષો
અન્ય વ્યવસાયિક સિદ્ધિઓ
મોબાઈલ નંબર
ઈ-મેઈલ આઈ.ડી.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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મારી શાળા અને મારી ભૂમિકા વિશેના મંતવ્યો :
૧. તમારી શાળાની કઇ એક વિશેષતા સૌને જણાવવી ગમશે?

૨. મુખ્ય શિક્ષક તરીકે તમે સામનો કરી રહ્યાં હોય તેવાં ત્રણ પડકારો વર્ણવો.

૩. તમારી શાળામાં તમે કયા પ્રકારના પરિવર્તનો લાવવા માંગો છો? ( જ ે તમે તમારા શિક્ષકો સાથે
ચર્ચવા માંગતા હો)

૪. તમારી શાળાના બાળકો અને શાળાને સંલગ્ન સમુદાયની રૂપરે ખા (પ્રોફાઈલ) ટૂકં માં જણાવો.

૫. મુખ્ય શિક્ષક તરીકેની તમારી દિનચર્યા વર્ણવો.
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પ્રમુખ ક્ષેત્ર :- ૧
શાળા નેતૃત્વનો
દ્રષ્ટિકોણ

દિવસ

૧ ૨
અને

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૧ અને ૨ માટે સુગમકર્તાએ તૈયાર કરવાની યાદી
પ્રમુખ ક્ષેત્ર – ૧ તત્ત્વ - ૧ શાળા નેતૃત્વનો દ્રષ્ટિકોણ
દિવસ – ૧
સુગમકર્તાએ દિવસ – ૧ માટેના જરૂરી સંસાધનો એકત્ર કરી લેવા. આ સંસાધનોની તપાસ
સૂચિ આ મુજબ છે.
1. ‘નેતૃત્વકર્તા જ ેવાં કાર્યો નેતૃત્વની શૈલીમાં’ (D1 - S3 - 3.2) પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન
2. કેસ સ્ટડીની સામગ્રી

નીચેની વસ્તુઓ તાલીમના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે નિશ્ચિત કરો.
1. ચાર્ટ પેપર
2. સ્કેચ પેન
3. કોરા કાગળ
4. કમ્પ્યૂટર / લેપટોપ
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6. પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનના હે ન્ડ આઉટ્સની સંખ્યા મુજબ નકલો
7. સ્પીકર (સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી લો)

દિવસ - ૨
સુગમકર્તાએ દિવસ – ૨ માટેના જરૂરી સંસાધનો એકત્ર કરી લેવા. આ સંસાધનોની તપાસ સૂચિ
આ મુજબ છે.
1. ‘અધ્યયન કેન્દ્રના રૂપે શાળા’ (D2 – S1 – 1.1a) પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન
2. ‘અધ્યયન કેન્દ્રના રૂપે શાળા’ – Peter Senge ના અવતરણો (D2 – S1 – 1.1b)

નીચેની વસ્તુઓ તાલીમના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે તપાસી લેવી
1. ચાર્ટ પેપર
2. સ્કેચ પેન
3. કોરા કાગળ
4. કમ્પ્યૂટર / લેપટોપ
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6. પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનના હે ન્ડ આઉટ્સની સંખ્યા મુજબ નકલો
7. સ્પીકર (સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી લો )
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પરિચય
શાળા નેતૃત્વ એક વ્યાપક ક્ષેત્ર છે. જ ેનો મુખ્ય હે તુ શૈક્ષણિક નેતૃત્વ અને તેની
શાળાના પરિવર્તન પર થતી અસર અંગેની સમજ વિકસાવવાનો છે. આ ક્ષેત્ર
એક એવી શાળાની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરે છે જ્યાં બાળકોની વૃદ્ધિ અને વિકાસના
સંદર્ભમાં સતત પ્રયોગો અને પરિવર્તન દ્વારા બાળકોને અધ્યયન માટેનું વિશાળ
ફલક પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્ર મુખ્ય શિક્ષકની નેતૃત્વકર્તા અને પરિવર્તક
તરીકેની ભૂમિકા પર પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. આ પ્રમુખ ક્ષેત્ર બાળકેન્દ્રિત
શિક્ષણ પર ભાર મૂકે છે. જ ે શાળા પરિવર્તન અને રૂપાંતરણ માટે સમાવેશી અને
પ્રગતિશીલતાના સિંધ્ધાંતોને આધારે મુખ્ય શિક્ષકોની દીર્ઘદ્ષ્ટી કેળવવાની વાત કરે
છે. જ ેથી તેમની શાળાની સાંપ્રત વાસ્તવિકતાઓ સાથે તાલમેલ સાધીને સામૂહિક
દર્શન અને જૂ થકાર્ય દ્વારા પ્રત્યેક બાળકને સર્વાંગી વિકાસ સુધી દોરી જવામાં મદદ
કરી શકાય.

દિવસ
દિવસ

૧૧

દિવસનું કાર્ય : એક નજર
દિવસ – ૧
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

પરિચય અને કાર્યક્રમ રૂપરે ખા

૯૦ મિનિટ

૨

શાળા નેતૃત્વની સમજ

૭૫ મિનિટ

૩

શાળા નેતૃત્વની સમજ : બહુવિધ ભૂમિકા અને જવાબદારી તથા
બાળકેન્દ્રીતા

૭૫ મિનિટ

૪

શાળા નેતૃત્વની સમજ : બહુવિધ પરિપ્રેક્ષ્ય અને બહુવિધ
અભ્યાસની રીતો

૧૨૦ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર – ૧ - પરિચય અને કાર્યક્રમની રૂપરે ખા
સત્ર

૧૦ : ૦૦ થી ૧૧ : ૩૦ કલાક

પ્રવૃત્તિ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

પ્રાસ્તાવિક પ્રવૃત્તિ –
સ્વની ઓળખ

૫૦

સહભાગીઓનો પરિચય કેળવશે.

દસ દિવસીય કાર્યસૂચિ
અને સહભાગીઓની
અપેક્ષાઓ નિશ્ચિત કરવી.

૪૦

કાર્યશિબિર અંગે સહભાગીઓ (મુખ્ય શિક્ષક) પોતાની
અપેક્ષાઓ નિશ્ચિત કરશે તથા કાર્યક્રમ, તેનો હે તુ, અભિગમ,
અને સુગમકર્તાની તેઓ તરફની કાર્યશિબિર દરમિયાન તથા
પછીની અપેક્ષાઓથી પરિચિત થશે.

પ્રવૃત્તિ – ૧.૧ – પ્રાસ્તાવિક પ્રવૃત્તિ (સ્વની ઓળખ)
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ – જૂ થ આંતરક્રિયા
સૂચિત પગલાં
દિવસ

૧

•• દરે ક સહભાગી પોતાનો પરિચય પોતાના નામ આગળ એક વિશેષણ મૂકી આપશે કે જ ે
સહભાગીના સ્વભાવને વિસ્તારપૂર્વક વ્યાખ્યાયિત કરતું હોય અથવા તે વિશેષણમાંથી તેમની
ઓળખ છતી થતી હોય. દા.ત. નટખટ નેહા, હકારાત્મક હાફીઝ
•• સુગમકર્તા તમામ સહભાગીઓને ઉપર મુજબ પોતાનો પરિચય આપવાનું જણાવશે અને તેઓએ
જ ે વિશેષણ આગળ લખ્યું છે તે કયા કારણથી લખ્યું છે તે પૂછશે
•• સુગમકર્તા તમામ સહભાગીઓને એક કાર્ડ પણ આપી શકે જ ેના પર તેઓ પોતાનું નામ લખશે
તથા તેઓના ખભા પર લગાવશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ
•• આ એક પ્રાસ્તાવિક પ્રવૃત્તિ છે જ ેમાં સહભાગીઓ પોતાની ઓળખની અભિવ્યક્તિ સરળતાથી
કરી શકશે અને એકબીજાને ઓળખવામાં મદદરૂપ બનશે.
•• સુગમકર્તાએ પણ પોતાનો પરિચય આપવો અને પોતાનું નામ લખી કાર્ડ પોતાના ખભા પર
લગાવવું.

20
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પ્રવૃત્તિ ૧.૨ - કાર્યસૂચિ અને સહભાગીઓની અપેક્ષાઓ નિશ્ચિત કરવી.

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ – નાના તથા મોટા જૂ થમાં ચર્ચા
સૂચિત પગલાં •• સુગમકર્તા તમામ સહભાગીઓને ૮ થી ૧૦ના નાના નાના જૂ થ બનાવવાનું કહે શે અને તેઓને
ચાર્ટ પેપર, સ્કેચ પેન, માર્કર આપશે.
•• દરે ક સહભાગીઓને કાર્યશિબિર અંગેની તેઓની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરવા તથા તેઓ આ
કાર્યશિબિરના અંતે શું શીખીને જવા માંગે છે તેના ચિંતન માટે ૦૫ મિનિટ આપશે.
•• દરે ક જૂ થ તેઓની અપેક્ષાઓ મોટા જૂ થમાં વ્યક્ત કરશે.
•• સુગમકર્તા પણ સહભાગીઓની કાર્યશિબિરમાં ભાગીદારી અંગે પોતાની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરશે.
•• સુગમકર્તા કાર્યશિબિરની રૂપરે ખા તથા અનુગામી ભાગીદારી અને અપેક્ષાઓ અંગે ચર્ચા કરશે.

દિવસ

૧

•• સહભાગીઓ તથા સુગમકર્તા બંને કાર્યશિબિર દરમિયાન અનુસરવાના નિયમોની રચના કરશે
અને તે અનુસાર પોતાની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :•• આ પ્રવૃત્તિ સહભાગીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ હોઇ શકયતઃ સહભાગીઓ વચ્ચે વધુ
આંતરક્રિયાનો તથા સક્રિય રીતે ભાગ લેવાનો અવકાશ આપવો.
•• મુખ્યશિક્ષકો દ્વારા રાખવામાં આવેલી અપેક્ષાઓ શક્ય છે કે કાર્યશિબિર દરમિયાન સ્પર્શવામાં
આવેલ ન હોય પરંતુ શાળા નેતૃત્વના કાર્યશિબિરની જરૂરિયાતની તાર્કિકતા તેઓ સમજી શકે
તે ખૂબ જ જરૂરી છે.

મુખ્ય સંદેશ :•• આ એક નેતૃત્વ કૌશલ્ય વર્ધન કાર્યક્રમ હોઇ જ ેટલું વધારે અનુચિંતન થાય તેટલો જ કાર્યક્રમ
વધારે સફળ બનશે.
•• આપણી શાળા જ ે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે તેનો કોઇ ચોક્કસ કે નિશ્ચિત ઉપાય નથી.
નજીકના દિવસોમાં આપણે આ મુશ્કેલીઓના શક્ય ઉપાયો શોધીશું પરંતું તેના પ્રયત્નો તમારી
શાળામાં કરવા એ તમારી પ્રાથમિક ફરજ છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર -૨ શાળા નેતૃત્વની સમજ
સત્ર - ૨

૧૧.૪૫ થી ૧૩.૦૦ કલાક

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

શાળા નેતૃત્વની સમજ –
કૌશલ્ય પ્રવૃત્તિ

૩૦

શાળા તથા શાળામાં મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકાના
પરિપ્રેક્ષ્યમાં નેતૃત્વ અંગેની સમજનો વિકાસ થશે.

શાળા નેતૃત્વકર્તાના
લક્ષણોને લગતી પ્રવૃત્તિ

૪૫

પ્રવૃત્તિ ૨.૧ : શાળા નેતૃત્વની સમજ – કૌશલ્ય પ્રવૃત્તિ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ – વ્યક્તિગત મહાવરો
સૂચિત પગલાં –

દિવસ

૧

•• સહભાગીઓને એક કોરો કાગળ, સ્કેચ પેન તથા મીણીયા કલર આપવા.
•• સહભાગીઓ નેતૃત્વ વિશે વિચારે ત્યારે તેમના મનમાં સૌ પ્રથમ કઈ છબી ઉભરી આવે છે તે
અંગે વિચારવાનું જણાવવું.
•• દરે ક સહભાગીઓને તેઓની દ્રષ્ટિએ નેતૃત્વ એટલે શું ? તે અંગેની છબીનું ચિત્ર દોરવા કે
વર્ણવવા કહે વું.
•• સહભાગીઓ હવે તેઓએ દોરે લા ચિત્ર વિશે તથા તેઓની ભૂમિકા અંગે વિચારશે.
•• તેઓએ દોરે લા ચિત્રમાં અને તેઓ મુખ્યશિક્ષક તરીકે જ ે ફરજ બજાવે છે તેની વચ્ચે સમાનતા,
ભિન્નતા છે ? તેઓએ શાળા નેતૃત્વને વૈવિધ્યતાપૂર્ણ રીતે ચિત્ર કે શબ્દોમાં રજૂ કરે લ છે ?
•• દરે ક સહભાગી શાળા નેતૃત્વની સંકલ્પનાને ચિત્ર કે શાબ્દિક સ્વરૂપે રજૂ કરશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ
•• સુગમકર્તાએ તમામ સહભાગીઓને શાળા નેતૃત્વની સંકલ્પનાને ચિત્ર સ્વરૂપે અથવા શાબ્દિક
સ્વરૂપે રજૂ કરવાની સ્વતંત્રતા આપવાની રહે શે. આ પ્રવૃત્તિ કોઇ કલા - કૌશલ્યનો મહાવરો
નથી. અહીં સારી ચિત્રકળા અપેક્ષિત નથી. આ પ્રવૃત્તિમાં વિચાર મહત્ત્વનો છે. તેથી સાદી
રજૂ આત કે કલ્પના પણ હોઇ શકે.
•• દરે ક સહભાગીઓને વિચારવા માટે તથા રજૂ આત કરવા માટે યોગ્ય સમય આપવો.
•• સુગમકર્તા પણ આ પ્રવૃત્તિમાં સહભાગી સાથે જોડાય તે ઇચ્છનિય છે.
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પ્રવૃત્તિ – ૨.૨ શાળા નેતૃત્વકર્તાના લક્ષણો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ – મોટા જૂ થમાં મનોમંથન – ચર્ચા
સૂચિત પગલાં –
•• સુગમકર્તા દરે ક સહભાગીઓને તેમના વિચારો કે કલ્પનાને વ્યક્ત કરવા એક પછી એક
આમંત્રણ આપશે.
•• સુગમકર્તા દરે ક સહભાગીઓના વિચારોને શ્યામફલક કે શ્વેતફલક પર નોંધશે.
•• જ્યારે ૫૦ ટકા કરતાં વધારે સહભાગીઓ પોતાના વિચારો રજૂ કરશે ત્યારે શ્યામફલક કે
શ્વેતફલક પર નેતૃત્વના લક્ષણોની લાંબી યાદી બનશે. સુગમકર્તા જો કોઇ અન્ય નેતૃત્વના
પાસાંઓ બાકી રહી ગયા હોય તો તે શ્યામફલક કે શ્વેતફલક પર નોંધવાનું કહે શે.
•• સુગમકર્તા નેતૃત્વના દરે ક લક્ષણોની ચર્ચા કરશે અને એક શાળા નેતૃત્વના પરિપ્રેક્ષ્યમાં શાળા
નેતૃત્વકર્તાની ઉપયોગીતા સમજાવશે.
•• ઉદા. સારા વક્તા હોવું એ એક સારા રાજકીય નેતાનું લક્ષણ છે પરંતુ તે એક શાળા નેતૃત્વકર્તા
માટે પણ એટલું જ સાચું છે.

દિવસ

૧

•• જૂ થની સંમતિથી સુગમકર્તા લાગુ ન પડતાં હોય તેવા શાળા નેતૃત્વકર્તાના લક્ષણોને શ્યામફલક
પરથી દૂર કરશે.

ચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• શું આવા લક્ષણો શાળા નેતૃત્વકર્તાના હોવાં જોઇએ ?
•• આ ગુણોમાંથી કોઇ ગુણ એવો છે જ ેનો આપ એક મુખ્યશિક્ષક તરીકે ઉપયોગ કરો છો ?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :•• આ પ્રવૃત્તિનો કોઇ ચોક્કસ જવાબ નથી. આ એક એવી પ્રવૃત્તિ છે જ ેમાં સહભાગીઓ પોતાની
શાળાના નેતૃત્વકર્તા અંગેના વિચારો વિશે પુન: વિચાર કરશે.
•• આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા સુગમકર્તાએ શાળા નેતૃત્વના કયા ગુણો કે પાસાઓ પર કેન્દ્રીત થવું તે સ્પષ્ટ
થાય છે. ઉદા. આદર્શ વર્તણૂંક, આગેવાન બનવું, ગુણવત્તાયુક્ત અધ્યયન – અધ્યાપન પ્રક્રિયા.
•• પ્રવૃત્તિના અંતે નેતૃત્વકર્તાના ગુણોની અંતિમ યાદી સૌ વાંચી શકે તે રીતે ચાર્ટ પર લખી તાલીમ
ખંડમાં બાકીના નવ દિવસો દરમિયાન પ્રદર્શિત કરવી.

મુખ્ય સંદેશ :•• નેતૃત્વકર્તામાં આગેવાની, જૂ થ નેતા બનવું, સહાયકારક બનવું, વિકસવાની તકો ઉભી કરવી,
નવા અધ્યયન માટે મુક્ત વિચારક બનવું વગેરે જ ેવા ગુણો હોવા જોઇએ.
•• આપણે અત્યાર સુધી જ ે કાંઇ સમજ મેળવી છે. તેને દરરોજ વાગોળવી જોઇશે. કારણકે જ ેમ
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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જ ેમ આપણે તાલીમ લઇશું તેમ તેમ કેટલાંક ખ્યાલો આપણી સમજ મુજબના હશે તો કેટલાંક
વિરુદ્ધના પણ હોઇ શકે. આથી, નજીકના દિવસોમાં આપણે જ ે પણ મેળવીશું તેનું યોગ્ય રીતે
મૂલ્યાંકન થાય તે ખૂબ જ જરૂરી છે.

સત્ર – ૩ બાળકને કેન્દ્રમાં રાખી નેતૃત્વકર્તાની બહુવિધ ભૂમિકા તથા જવાબદારી
સત્ર - ૩

૧૪.૦૦ થી ૧૫.૧૫ કલાક

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

શાળા નેતૃત્વકર્તા – બહુવિધ ભૂમિકા તથા ૪૦
જવાબદારીનું અન્વેષણ (નિરૂપણ)
પ્રવૃત્તિ–નેતૃત્વપૂર્ણ કાર્યોને નેતૃત્વશૈલીથી
કરવા – પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

૩૫

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
શાળા નેતૃત્વકર્તાની બહુવિધ ભૂમિકા
બાળકોના શીખવાના કૌશલ્ય સાથે ગાઢ રીતે
સંકળાયેલી છે તે સમજશે.

પ્રવૃત્તિ – ૩.૧ : શાળા નેતૃત્વકર્તા : બહુવિધ ભૂમિકા તથા જવાબદારી નિરૂપણ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
દિવસ

૧

પધ્ધતિ – સમૂહ ચર્ચા
સૂચિત પગલાં :–
•• અગાઉના સત્ર દરમિયાન થયેલ પ્રવૃત્તિના આધારે સુગમકર્તા દરે ક સહભાગીઓને તેઓની
શાળાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં નેતૃત્વ અંગે, તેઓની પોતાની શાળામાં બહુવિધ ભૂમિકા તથા કાર્યશૈલી
અંગે અનુચિંતન કરવાનું કહે શે.
•• સહભાગીઓના બહુવિધ ભૂમિકા અંગેના પ્રતિભાવોને વિવિધ નેતૃત્વશૈલીના પ્રકારોમાં વર્ગીકૃ ત
કરી શકાશે અને તેને સામે આપેલ ઉદાહરણની જ ેમ ચિત્રાત્મક સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાશે.
•• નેતૃત્વશૈલીના તમામ પ્રકારોને ચિત્રાત્મક સ્વરૂપે રજૂ થયા પછી પણ જો કોઇ પ્રકાર બાકી રહી
ગયા હોય તો તેને પણ સુગમકર્તા નોંધવાનું કહે શે.
•• નેતૃત્વકર્તાના અન્ય ગુણો પણ હોય શકે. જ ેમ કે આગેવાની, જૂ થ નેતા વગેરે...
•• સુગમકર્તા દરે ક સહભાગીએ નોંધેલી પોતાની ભૂમિકા માટે કેટલો સમય ફાળવે છે તે અંગે
અનુચિંતન કરવાનું કહે શે.
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•• સુગમકર્તા દરે ક સહભાગીઓને પોતાની ભૂમિકા અંગે ફાળવતા સમયની બાળકોના અધ્યયન
પર શું અસર થાય છે, તેના પર અનુચિંતન કરવાનું કહે શે.
•• નેતૃત્વશૈલી અન્ય કરતાં કઇ રીતે જુ દી પડે છે તેની ચર્ચા કરો.

સંસાધન ફાળવનાર નાણાં ફાળવનાર અને તેને
ગતિશીલતા આપનાર

વહીવટકર્તા - શાળાની
કાર્યપદ્ધતિ સુનિશ્ચિત
કરનાર અને રે કોર્ડની
વ્યવસ્થિત જાળવણી
વગેરે

જૂ થ નિર્માણ અને નાવિન્ય
ક્ષમતા મુજબ કાર્ય વહેં ચણી,
સર્જનાત્મકતાને અવકાશ અને
પરિવર્તન / બદલાવને ઉત્તેજન
અને સહાય

શાળા નેતૃત્વકર્તાની

દિવસ

૧

નિરીક્ષક - વર્ગખંડ
અવલોકન, શાળા દેખરે ખ

બહુવિધ ભૂમિકાઓ અને
જવાબદારીઓ
પ્રસાર કરનાર - શાળા
સંબંધિત માહિતીનું ઉપરી,
સાથીઓ, અને હિતધારક
સાથે આદાન - પ્રદાન
શાળા / સમુદાય વિકાસ
ઓફિસર, હિતધારક તથા અન્ય
તંત્ર કક્ષાના ઓફિસરો સાથે
સંકલન

શિક્ષક - વર્ગખંડ
અધ્યયન અધ્યાપન

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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ચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• તમારો દિવસ તમે કઇ રીતે પસાર કરો છો ? નેતૃત્વ પૂરું પાડવામાં ? દેખરે ખ રાખવામાં ?
વહીવટી કાર્યમાં ? લાયઝનીંગમાં? કે અન્ય કાર્યમાં ?
•• તમારી કઇ ભૂમિકા કે જવાબદારી બાળકોના અધ્યયનને સૌથી વધારે અસર કરે છે ?
•• તમે માનો છો કે જવાબદારી નિભાવવા માટેનું સમય વ્યવસ્થાપન તમને તમારી શાળાને દોરવણી
કરવામાં મદદરૂપ થાય છે ?
•• તમે તમારા સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ભજવવાની જવાબદારીઓ લખી તેને ૧ - ૫ (પંચબિંદુ)
માપક્રમ આપી શકો ? આ માપક્રમ તમને ક્યા ક્ષેત્રમાં સુધારણાની જરૂર છે તે જણાવશે .
•• શાળાના આગેવાન તરીકે કે મુખ્ય શિક્ષક તરીકે તમારી વિવિધ ભૂમિકાઓને સુધારવા માટે શું
કરશો ?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :•• સુગમકર્તા શ્યામફલક કે શ્વેતફલક પર નેતૃત્વકર્તાની બહુવિધ ભૂમિકાઓ તથા જવાબદારીઓને
ચિત્રાત્મક સ્વરૂપે રજૂ કરશે.
•• નેતૃત્વકર્તાની બહુવિધ જવાબદારી નિભાવવા માટેના જરૂરી કૌશલ્યો અંગેની ચર્ચા કરશે.
•• મુખ્ય શિક્ષકની દરે ક જવાબદારીના મહત્ત્વ અંગે ચર્ચા કરશે.
•• શાળા નેતૃત્વશૈલીની તથા અન્ય કૌશલ્યોની બાળકોના અધ્યયન સુધારણા પર થતી અસરના
તફાવત પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરશે.

મુખ્ય સંદેશ :દિવસ

૧

•• એક મુખ્ય શિક્ષક તરીકેનું કાર્ય માત્ર વહીવટી કે વ્યવસ્થાપનનું નથી પણ તેનું કાર્ય અધ્યયનઅધ્યાપન કરાવવાનું, સરકારી કર્મચારીઓની સાથે - સાથે સ્ટાફની દોરવણી કરવાનું, વાલી તથા
સમાજને માર્ગદર્શન આપવાનું, અને સૌથી અગત્યનું છે સ્વનું નેતૃત્વ કરવું .
•• આગામી આઠ દિવસો દરમિયાન શાળા નેતૃત્વ કૌશલ્ય વર્ધન કાર્યક્રમમાં તમારી ભૂમિકા
અસરકારક રીતે ભજવવા માટે જરૂરી જ્ઞાન, કૌશલ્ય, અને વલણનો વિકાસ કરવામાં મદદ
કરશે.

પૂરક વાંચન •• “મેનેજમેન્ટ પર મિન્ટજબર્ગ : ઈન્સાઇડ અવર સ્ટ્રેન્જ વર્લ્ડ આફ ઓરગેનાજ ેશન”, 1990
મિન્ટજબર્ગ ની વ્યવસ્થાપનની દસ ભૂમિકાઓ પર આધારિત આ પુસ્તક નેતૃત્વકર્તા કે
વ્યવસ્થાપકની બહુવિધ ભૂમિકા વાંચવું જોઇએ. (AD 1 – S3-3.1 : Day 1 – Session 3 –
Activity 3.1 – ડસ મેનેજમેન્ટ કાર્ચો)
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પ્રવૃત્તિ ૩.૨ નેતૃત્વકર્તા જેવાં કાર્યો નેતૃત્વની શૈલીમાં
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ :– મોટા જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં :–
•• સુગમકર્તા તેમને આપવામાં આવેલા સંસાધનોમાંથી પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની રજૂ આત કરશે
અને આંતરક્રિયા દ્વારા સહભાગીઓ સમક્ષ વિવિધ સંકલ્પનાઓ અને પ્રશ્નો રજૂ કરશે.

ચિંતન મનનના પ્રશ્નો
દિવસ

૧

•• તમારી દૃષ્ટિએ શાળા નેતૃત્વકર્તાનું
અંતિમ ધ્યેય શું હોઇ શકે ?
•• એક સફળ મુખ્ય શિક્ષક કંઈક જુ દી જ
રીતે કાર્ય કરે તે અંગે તમારું શું માનવું
છે ?
•• એક મુખ્ય શિક્ષક તરીકે તમે તમારી
શાળાને, તમારા સહકર્મચારીઓને,
તમારા બાળકોને શું આપવાનું પસંદ
કરશો ?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ
•• પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન આ સાથે સામેલ છે. (D1 – S3- 3.2 : દિવસ 1– સત્ર 3 – પ્રવૃતિ 3.2
પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન “નેતૃત્વકર્તા જ ેવાં કાર્યો નેતૃત્વની શૈલીમાં”)
•• આ પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન પર આંતરક્રિયા જરૂરી હોઇ સહભાગીઓને દરે ક સ્લાઇડ બતાવીને
સુગમકર્તાએ થોડીવાર અટકવાનું છે. જ ેથી સૌ સહભાગીઓ ચિંતન કરી શકે તથા પ્રશ્નો પૂછી
શકે.
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સત્ર – ૪ – શાળા નેતૃત્વની સમજ – બહુવિધ પરિપ્રેક્ષ્ય અને નેતૃત્વશૈલી
સત્ર - ૪

૧૫.૩૦ થી ૧૭.૩૦ કલાક

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

કેસ સ્ટડી અને ચર્ચા

૧૨૦

કેસ સ્ટડી પરથી શીખશે અને નેતૃત્વની દ્રષ્ટિ
કેળવશે.

પ્રવૃત્તિ – ૪.૧ – કેસ સ્ટડી અને ચર્ચા
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ – નાના જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં –
•• આ સાથે આપેલા સંસાધનમાં ૦૫ કેસ સ્ટડી છે જ ે તમામ સહભાગીઓને આપવી. (D4 – S44.1: િદવસ 1 – સત્ર 4 – પ્રવૃત્તિ 4.1 – શાળા નેતૃત્વ માટે કેસ સ્ટડી)
•• સહભાગીઓને આ તમામ કેસ સ્ટડી વાંચવાનો સમય આપવો.
દિવસ

૧

•• હવે બધા જ સહભાગીઓને ૦૫ - ૦૫ ના જૂ થમાં કોઇ એક કેસ સ્ટડી પર ધ્યાન આપવા
કહો. સહભાગીઓ જૂ થમાં તેઓને આપવામાં આવેલ કેસ સ્ટડીનો અભ્યાસ કરશે અને અંતમાં
આપવામાં આવેલ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરશે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :•• તમે તમારી શાળાની કઇ રીતે દોરવણી કરો છો ?
•• તમારા પરિપ્રેક્ષ્યમાં તમે તમારી શાળાની કઇ રીતે દોરવણી કરવા ઇચ્છો છો ?
•• કેસ સ્ટડી પરથી તમે તમારી નેતૃત્વની સંકલ્પના પર વધારે ચિંતન કરવા ઇચ્છો છો?
•• આ તમામ કેસ સ્ટડી પરથી ક્યો સર્વસામાન્ય નિયમ તારવી શકાય ?
•• ઉપરોક્ત કેસ સ્ટડીમાં શાળા પરિવર્તન માટેનું ક્યું પરિબળ તમને સૌથી વધારે સ્પર્શી ગયું ?
•• કેસ સ્ટડીમાં મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા કઇ-કઇ પધ્ધતિઓનું ઉપયોજન થતું જોવા મળે છે ?
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સુગમકર્તા માટેની નોંધ :•• સુગમકર્તાએ તેમની પ્રવૃત્તિઓ અગાઉના સત્ર સાથે જોડવી અને તેઓની વચ્ચે રહે લા મુખ્ય
શિક્ષકો કે જ ેમણે શાળાના પરિવર્તનમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે અને તેઓની જ શાળાના આ
કેસ સ્ટડી છે તેની પ્રતિતિ કરાવવી.
•• સુગમકર્તાને સૂચન છે કે બધા જ કેસ સ્ટડી, બધા જ સહભાગીઓને આપવા જ ેથી તેઓ તમામ
કેસ સ્ટડીથી પરીચિત થાય.

મુખ્ય સંદેશ :•• શાળા એક સંસ્થા છે જ્યાં જગ્યા હોય અને સાધન-સંસાધન અને માનવ સંસાધનો હોય. આ
સંસ્થાને પોતાનું એક માળખું તથા હે તુ હોય છે. આમ, મુખ્ય શિક્ષક તેની શાળાનો સી.ઇ.ઓ છે.
•• દરે ક કેસ સ્ટડી કોઇ ને કોઇ નેતૃત્વશૈલીને નિર્દેશિત કરે છે જ ે મુખ્ય શિક્ષકને તેની શાળાની
જરૂરીયાત અને પડકારને અસરકારક રીતે પહોંચી વળવામાં મદદરૂપ બને છે.
•• આ દરે ક કેસ સ્ટડી જુ દી જુ દી પરિસ્થિતિમાં કઇ રીતે વર્તવું તે દર્શાવે છે પરંતુ દરે ક શાળાએ
તેઓની સામે આવતાં પડકારને પહોંચી વળવા કાંઇક જુ દં ું, વિશિષ્ટ અને અસાધારણ કાર્ય કરે લ
હતું.

દિવસ

૧

પૂરક વાંચન
•• સુગમકર્તા દરે ક સહભાગીઓને તાલીમ દરમિયાન શરૂઆતથી અંત સુધી તેઓ જ ે કાંઇ શીખી
રહ્યા છે તે અંગે રોજ ેરોજની નોંધ લખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. મુખ્ય શિક્ષકે ડૉ. રશ્મિ દિવાન
કૃ ત “એજ્યુકેશનલ લીડરશીપ : અ ક્ન્સેપ્ચુયલ ફ્રેમવર્ક” વાંચવું જોઇએ. (AD1 – S4 – 4.1a :
દિવસ 1 – સત્ર 4 – પ્રવૃતિ 401 – મોડ્યુલ ઔન સ્કૂલ લીડરશીપ ડૈવલપમેંટ)
•• શાળા નેતૃત્વ પર સંમેલિત વિચારો આપવા માટે પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન આ સાથે સામેલ છે.
(AD1 – S4 – 4.1b : – દિવસ 1 – સત્ર 4 – પ્રવૃતિ 4.1 – સ્કૂલ લીડરશીપ ડૈવલપમેંટ માટેનું
પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન)
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નોંધ –

દિવસ

૧
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દિવસનું કાર્ય : એક નજર
દિવસ – ૨
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

શાળા એક અધ્યયન કેન્દ્ર તરીકે

૧૨૦

૨

શાળાને એક અધ્યયન કેન્દ્ર તરીકે સમજવી

૧૨૦

૩

શાળાને માટે દીર્ઘદૃષ્ટીને વિકસાવવું

૧૨૦

સત્ર ૧ - શાળા એક અધ્યયન કેન્દ્રના રૂપમાં
સત્ર- ૧

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફળશ્રુતિ

શાળા એક અધ્યયન
કેન્દ્રના રૂપે

૧૨૦

નેતૃત્વને એક એવા ગુણ તરીકે સમજવો જ ે સંસ્થાની
સમસ્યાઓ કે જરૂરિયાતોનુ સમાધાન છે, જ ે સંસ્થાને વધુ
પ્રભાવશાળી બનાવવા માટે, સુંદર પ્રદર્શન કરવા માટે
તૈયાર કરે છે.

દિવસ

૨

પ્રવૃત્તિ ૧.૧ શાળા એક અધ્યયન કેન્દ્રના રૂપે.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: નાના જૂ થમાં અભ્યાસ, આ ઉપરાંત મોટા સમુહમાં ચર્ચા.

સૂચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’નો પરિચય સહભાગીઓને કરાવશે.
•• સહભાગીઓ સમક્ષ ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’ વિશે પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝનન્ટેશનથી રજૂ આત કરશે. (દિવસ૨ સત્ર-૧ પ્રવૃત્તિ ૧.૧ પી.પી.ટી સ્કુલ ઍઝ લર્નિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન)
•• સહભાગીઓના ૮ થી ૧૦ ના જૂ થ બનાવવા અને ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’ વિશે શું સમજ્યા તેની ૧૦
મિનિટ સુધી ચર્ચા કરશે.
•• દરે ક જૂ થને કોરા કાગળ આપવા અને પી.પી.ટીની રજૂ આત સમયે ઉદભવતા પ્રશ્નોની નોંધ
કરવા કહે વું.
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•• જો તેઓ કોઈ ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’ ની મુલાકાત લે છે તો તે સમયે તેઓ શું જુ એ છે, શું સાંભળે છે,
શું અનુભવે છે તેની નોંધ કરશે.
•• દરે ક જૂ થના થોડા મુદ્દાઓને લઇને શ્યામફલક કે શ્વેત ફલક પર નોંધ કરાશે.
•• સહભાગીઓને પી.પી.ટી. બતાવો. જ ેમાં ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’ ના વિભિન્ન પાસાંઓની ચર્ચા થયેલ છે.
•• ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’ ની ઓળખ અને તેની પાંચ વિદ્યાશાખાઓ. વ્યક્તિગત નિપુણતા (Personal
Mastery), માનસિક પ્રતિમાન (Mental Models), સંયુક્ત દર્શન (Shared vision) સમૂહ
કાર્ય (Team work) અને તંત્રગત વિચાર (Systems’ thinking) ની ચર્ચા કરો. વિચારો કે આ
શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ અધ્યયન કેન્દ્ર મહત્ત્વનુ બને છે.

ચિંતન મનનના પ્રશ્નો:
•• શું તમે ઉપરોક્ત બાબતોને તમારી શાળા સાથે જોડી શક્શો ?
•• શું આ મહાવરો તમને તમારી શાળાને ‘અધ્યયન કેન્દ્ર’ માં ફે રવવામાં મદદરૂપ થશે ?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ:
•• સહભાગીઓને પીટર સેંજ દ્વારા ‘Schools That Learn’ ના નાના અવતરણો તેમના સ્વઅધ્યયન માટે વિતરણ કરો. (દિવસ-૨, સત્ર-૧, ૧.૧ દિવસ-૨, સત્ર-૧ પ્રવૃત્તિ-૧.૧ ઉદાહરણ
‘શાળા એક અધ્યયન કેન્દ્ર’ - પીટર સેજ માંથી)
•• સત્રના સમાપન માટે શાળા એક અધ્યયન કેન્દ્રને સમજવા અને સુદ્રઢ કરવા માટે પી.પી.ટી અને
હે ન્ડ આઉટ સ્રોત તરીકે જોડવામાં આવેલ છે.
દિવસ

૨

મુખ્ય સંદેશ :અધ્યયન કેન્દ્રએ સતત દરે ક ના વ્યક્તિગત વિકાસ પર
દરે કના દૃષ્ટિબિંદુને ધ્યાનમાં લેવા પર અને સંયુક્ત દર્શન
અને સમૂહકાર્ય કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. આ
વ્યક્તિઓ કરતાં સંસ્થા માટે વધારે મહત્ત્વનું છે.
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સત્ર-૨: અધ્યયન કેન્દ્રના રૂપે શાળાને સમજવી
સત્ર-૨

૧૨:૧૫ થી ૧૩:૧૫, ૧૪:૧૫ થી ૧૫:૧૫ કલાક

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

અધ્યયન કેન્દ્ર અને અનુચિંતનના મુખ્ય
વિચારો.

૭૦

શાળાઓની સારી પ્રવૃતિઓનું આદાનપ્રદાન

૫૦

અધ્ય યન કેન્દ્રની વિશેષતાઓની સમજનો
વિકાસ, શાળાને વાસ્તવિકતા સાથે જોડવી
અને અનુચિંતન કરવુ

પ્રવૃતિ: ૨.૧ અધ્યયન સંસ્થા પર મહત્ત્વપૂર્ણ વિચારો.

દિવસ

૧

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: મોટા જૂ થમાં ચર્ચા
સૂચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા પ્રથમ દિવસે ડી1 - એસ4 માં રજૂ થયેલ કેસ સ્ટડીમાંથી મુખ્ય શીખવાની બાબતો
તરફ ધ્યાન દોરશે.
•• સુગમકર્તા વ્યક્તિ અભ્યાસમાંથી ઉદાહરણો તારવી અધ્યયન કેન્દ્રની પાંચ વિશેષતાઓને
ઉજાગર કરશે અને તેની પૂર્વેના સત્રમાં રજૂ થયેલ પી.પી.ટી સાથે જોડશે.
•• સુગમકર્તા જૂ થને પોતાની શાળાના અનુભવોનું આદાન-પ્રદાન કરવા કહે શે જ ેમાં અધ્યયન
સંસ્થાની પાંચ વિશેષતાઓ ઉજાગર થતી હોય.

ચિંતન મનનના પ્રશ્નો :•• વ્યક્તિગત નિપુણતા (Personal Mastery)
l

ગત વર્ષ દરમિયાન તમારી શાળામાં કઇ-કઇ નવી બાબતો થઇ હતી?

l

શું તમારી શાળામાં નવા અધ્યયન અને તેના પ્રયોજન માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે?

l

ઉદાહરણ તરીકે શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (એસ સી ઈ) શાળામાં દાખલ કરવામાં
આવી પરંતુ તમે અને તમારા શિક્ષકો આ શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (એસ સી ઈ) માં
વિશ્વાસ ધરાવો છો? એસ.સી.ઇ.ના અમલીકરણ માટે તમે તૈયાર છો?

•• માનસિક પ્રતિમાન (Method Models)
l

તમે કઇ ધારણાઓની નોંધ કરી છે જ ે તમને પરિવર્તન લાવવામાં અવરોધરૂપ હોય.
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l

l

ઉદાહરણ તરીકે વાલીઓ બાળકોને શાળાએ મોકલતા નથી કારણ કે તેમને શાળામાં કોઈ
અગત્યતા દેખાતી નથી.
કેસ સ્ટડી-૪ ભીલ સમૂદાય એ માનસિક પ્રતિમાન, પ્રશ્નો અને પરિવર્તન માટેનો નમૂનો છે.

•• સયુંક્ત દર્શન (Shared vision)
l
l

શાળા સાથે સંકળાયેલ મુદ્દા પર તમે છેલ્લે ક્યારે શિક્ષકો સાથે મિટિગ
ં કરી હતી?
શું તમે વિચારો છો કે તમે અને તમારી શાળાનો શિક્ષકગણ સમાન રીતે સમજ્યા છો કે
શૈક્ષણિક સત્રના અંતે શાળાએ કઇ-કઇ સિધ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની છે ?

•• જૂ થ કાર્ય (Team work)
l

l

નેતૃત્વકર્તા તરીકે તમારી ભૂમિકા છે કે દરે ક શિક્ષકને વ્યવસાયિક સજ્જતા માટેની તકો
પૂરી પાડવી. શું તમે આવી તકો પૂરી પાડો છો?
છેલ્લે તમે ક્યારે તમારા સહકર્મચારીઓ માટે અધ્યયન યોજના બનાવી હતી?

•• તંત્રગત વિચારણા (System Thinking)
l

કયાં એવા ફે રફાર છે જ ે તમારી અનુપસ્થિતિમાં પણ ચાલુ રહે છે ?

l

કયાં એવા ફે રફાર છે જ ે વ્યક્તિ આધારિત નથી ?

મુખ્ય સંદેશ :•• અધ્યયન કેન્દ્રએ દરે કની વ્યવસાયિક સજ્જતા માટે ધ્યાન આપવું. દરે ક વ્યક્તિના મંતવ્ય લેવા,
સંયુક્ત દર્શનનું નિર્માણ કરવું અને જૂ થ કાર્યથી શરૂઆત કરવી.
દિવસ

૨

•• શાળાને એક અધ્યયન કેન્દ્ર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. જ ેમાં સંયુક્ત દર્શન, સહયોગાત્મક
શિક્ષણ અને અધ્યયન માટે વાતાવરણ નિર્માણ કરવું, નવા કાર્ય અને સાહસ માટે જોખમ ઉઠાવવા
પ્રોત્સાહિત કરવા, શાળાના કાર્યને અસર કરતાં સંબંધિત પાસાંઓનુ સમયાંતરે પુનરાવલોકન
કરવું. સારા કાર્યની ઓળખ કરવી અને તેને પ્રોત્સાહિત કરવુ. શાળાના સહકર્મચારીઓના
વ્યવસાયિક વિકાસ માટે અવસર પ્રદાન કરવો.

પ્રવૃતિ- ૨.૨ નેતૃત્વ શૈલીનું આદાન-પ્રદાન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: મોટા જૂ થમાં ચર્ચા.
સુચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા સહભાગીઓમાંથી કેટલાક મુખ્ય શિક્ષકોને પોતાની શાળામાં નેતૃત્વના પાંચ ઘટકોમાંથી
એકને ધ્યાનમાં રાખી નવી શરૂઆત કરી હોય તેનુ આદાન-પ્રદાન કરવાનું કહે શે.
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•• જ્યારે સહભાગીઓ જૂ થના અનુભવોનું આદાન-પ્રદાન કરે ત્યારે સુગમકર્તા પાંચ વિભિન્ન ચાર્ટમાં
તેની નોંધ કરશે. (દરે ક ઘટક માટે એક ચાર્ટ) આ પ્રવૃતિ નેતૃત્વકર્તાને દીર્ઘદૃષ્ટી (વિઝન) કેળવવામાં
ઉપયોગી થશે અને શાળા વિકાસના આયોજનને બનાવવામાં ૯ અને ૧૦ દિવસે મદદરૂપ થશે.

સત્ર ૩ - દર્શન નિર્માણ
સત્ર-૩

૧૫:૩૦ થી ૧૭:૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અધ્યયન નિષ્પત્તિ

મારા સ્વપ્નની શાળા

૧૦૦

શાળા વિકાસ માટેનું દર્શન વિકસાવવું અને તેને પ્રાપ્ત
કરવા નેતૃત્વકર્તા તરીકેની પોતાની ભૂમિકાને અનુભવવી.

અનુચિંતન-દૃઢીકરણ

૨૦

બે દિવસમાં મુખ્યશિક્ષક અધ્યયનનુ દૃઢીકરણ કરી શકશે.

પ્રવૃત્તિ ૩.૧ મારા સ્વપ્નની શાળા.

દિવસ

૨

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: વ્યક્તિગત અભ્યાસ, નાના જૂ થમાં ચર્ચા, વ્યક્તિગત અભ્યાસ.
સૂચિત પગલાં :-

•• સહભાગીઓને ચાર્ટ, પેપર, સ્કેચપેન, ક્રેયોન કલર, અને હાઈલાઇટર આપી તેમને સ્વતંત્ર રીતે
પોતાની શાળા વિશે ક્લ્પના કરવા કહે વું.
•• તમે ભવિષ્યમાં તમારી શાળાને કેવી જોવા માગો છો તે ચાર્ટમાં દોરો.
•• મહે રબાની કરીને તમારી ચિત્ર દોરવાની કળા પ્રત્યે ચિંતા ન કરો અને જ ે ચિત્રમાં વ્યક્ત ન કરી
શકાતું હોય તેને શબ્દોમાં લખવાની છૂ ટ સાથે મુક્તપણે વ્યક્ત કરો.
•• શાળાના વિવિધ પાસાંઓને સામેલ કરવા પ્રયત્ન કરો જ ેવા કે શાળાનો માહોલ, શાળાનું વાતાવરણ,
વર્ગખંડ, અધ્યયન-અધ્યાપન અને અમૂર્ત પાસાંઓ જ ેવા કે પારસ્પારિક સંબંધો...વગેરે.
•• તમે તમારા જૂ થમાં નીચેની બાબતોની ચર્ચા કરો.
l
તમારી શાળામાં પરિવર્તન કાર્યાન્વિત કરવા માટે જ ે પગલાં વિચાર્યા છે. તેની વિસ્તૃત અને
સ્પષ્ટ નોંધ કરો.
l
શાળાના અલ્પકાલિન અને દીર્ઘકાલીન હે તુઓને સિધ્ધ કરવા માટે સમયગાળો નિર્ધારીત
કરો.
l
નેતૃત્વકર્તાએ એવા નેતૃત્વની કલ્પના કરવાની છે કે જ ેમાં પોતાના સ્વપ્નની શાળાને સાકાર
કરી શકે.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સુગમકર્તા માટેની નોંધ :-

•• સુગમકર્તા વિચારોના મનોમંથન માટે સંકેત આપતા પ્રશ્નો પૂછી શકે. જ ેવા કે
l
તમે આગામી પાંચ વર્ષમાં તમારી શાળાને કેવી જોવા માંગો છો ?
l
તમારી શાળાના કયા ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવા માંગો છો ?
l	ભવિષ્યમાં શાળા-સમુદાય, શિક્ષક-વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક-શાળાના પરસ્પર કેવા સંબંધો
રહે શે ?

	ભવિષ્યમાં તમારી શાળામાં અધ્યયન-અધ્યાપનનું વાતાવરણ કેવું હશે ?
•• આ એક વિચારાત્મક અભ્યાસ છે જ ે સુગમકર્તા સહભાગીઓને સ્વતંત્ર રીતે વિચારવા અને
ચર્ચા કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. અંતે એ મહત્ત્વનું છે કે આપણે એવા મુદ્દાઓ પર પહોંચીએ
જ ેનું અવલોકન કરી શકાય, ક્રિયાન્વિત કરી શકાય અને શાળામાં તે ખરે ખર સિદ્ધ થઇ શકે.
•• કોઇક સંજોગોમાં સહભાગી સંશય અનુભવે તો તેણે શું કરવું તે નીચેના કોષ્ટકમાં સુચવવામાં
આવેલ છે.
l

શાળાને શિક્ષકો
અને વિદ્યાર્થીઓ
માટે સારું સ્થળ
કઇ રીતે બનાવી
શકું ?
બાળકો માટે ભય
મુક્ત વાતાવરણ

દિવસ

૨

હં ુ કયા મહત્ત્વપૂર્ણ
પગલાં લઈ શકું ?

ક્યારે

વર્ગખંડનું
વાતાવરણ બદલવા
માટે શિક્ષકો સાથે
ચર્ચા કરવી
l મૈત્રીપૂર્ણ વર્ગખંડ
બનાવવા માટે
વિદ્યાર્થીઓ સાથે
ચર્ચા કરવી
l	શિક્ષકો અને
વિદ્યાર્થીઓને સાથે
રાખીને નૈતિકતાના
ધોરણો નક્કી
કરવા.

નવા શૈક્ષણિક
સત્ર (જૂ નથી
શરૂ થતાં
સત્રથી)

l

હં ુ મારી શાળાના
શિક્ષકોમાં કયા પ્રકારના
પરિવર્તન ઇચ્છું છુ ં ?

બાળકો સાથે જૂ થમાં
બેસવું
l બાળકો સાથે વર્ગખંડ
અંદર અને બહાર
વાતચીત કરવી.
l	વિદ્યાર્થીઓ સાથે મિત્રતા
કેળવવી અને તેમની
સાથે રમવું.
l	વિદ્યાર્થીઓને વધારે
પ્રશ્ન પૂછવા, કાર્ય
કરવા, આંતરવ્યવહાર
અને શિખવા માટે તક
આપવી.
l	વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો
સાંભળવા.
l

હં ુ મારી શાળાના
વિદ્યાર્થીઓમાં કયા
પરિવર્તન ઇચ્છું
છુ ં ?

l

l

l

મુખ્ય શિક્ષક
અને શિક્ષકો
સાથે ભય વગર
બેસવું.
સંકોચ વગર
પ્રશ્ન પૂછવા.
સમૂહમાં રહીને
જાતે કાર્ય કરવું.

સમૂહ કાર્ય (Team
work)
કાર્ય સ્થળે
અનુશાસન
સમાવેશી વાતાવરણ
આનંદદાયી
અધ્યયન-અધ્યાપન

36
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મુખ્ય સંદેશ :•• દીર્ઘદૃષ્ટી કેળવવી (વિઝન બિલ્ડીંગ) એક મહાવરો છે જ ેમાં ‘ન જોયું હોય તે કાર્ય જોવું’ અને
તેને સાકાર કરવા માટે કામ કરવું .

પ્રવૃતિ-૩.૨ પ્રથમ અને બીજા દિવસે શીખેલા મુદ્દાઓ પર ચિંતન કરવું .
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ - વ્યક્તિગત મહાવરો
સૂચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા શ્યામફલક પર નીચેના ત્રણ પ્રશ્નોની નોંધ કરશે અને સહભાગીઓને આપેલ
પ્રશ્નાવલિમાં માહિતી લખવાનું જણાવશે અને સાથે ચર્ચા કરશે.
l

હં ુ શું શિખ્યો?

l

હવે હં ુ શું કરવાનો છુ ં તેની મુદ્દાવાર નોંધ .

l

મારી શાળાના નેતૃત્વ વિકાસ માટે કઇ પ્રવૃતિઓનો ઉપયોગ કરી શકું ?

દિવસ

૨

•• સુગમકર્તા ઉપકરણોની માહિતી વાંચીને સહભાગીઓને પરત કરે છે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :સુગમકર્તા પ્રથમ બે દિવસના પ્રતિભાવો મેળવશે અને આગામી આઠ દિવસોમાં કયા ક્ષેત્રોમાં કામ
કરવાનુ છે તેની સૂચનાઓ આપશે .

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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નોંધ –

દિવસ

૨

38
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પ્રમુખ ક્ષેત્ર 2 :
સ્વ વિકાસ

દિવસ

૩

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૩ માટે સુગમકર્તાએ તૈયાર કરવાની યાદી
પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૨ : સ્વનો વિકાસ
દિવસ – ૩
સુગમકર્તાએ દિવસ – ૩ માટેના જરૂરી સંસાધનો એકત્ર કરી લેવા. આ સંસાધનોની તપાસ
સૂચિ નીચે મુજબ છે.
1.

‘લીડ ઈન્ડીયા’ ની વિડીઓ ફાઇલ

2. વ્યકતિત્વ કસોટી માટેના હે ન્ડ આઉટ્સ
3. ‘સમય વ્યવસ્થાપન અને પ્રાથમિકતા’ મોડયૂલની નકલો
4. સતત વ્યવસાયિક કૌશલ્ય વિકાસના મોડયૂલની નકલ
5. અર્જન્ટ ઈમ્પોર્ટન્ટ ટાઇમ મેનેજમેન્ટ ગ્રીડ મોડયૂલની નકલ
નીચેની વસ્તુઓ તાલીમના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે તપાસી લો .
1.

ચાર્ટ પેપર

2.

સ્કેચ પેન

3.

કોરા કાગળ

4. કમ્પ્યૂટર / લેપટોપ
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6.

પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનના હે ન્ડ આઉટ્સની સંખ્યા મુજબ નકલો

7.

સ્પીકર(સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી)
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પરિચય
આ ક્ષેત્રનો મુખ્ય હે તુ મુખ્ય શિક્ષકોમાં ક્ષમતા, મનોવૃત્તિ તેમજ મૂલ્યોના સંદર્ભમાં
પોતાના માટે સકારાત્મક ભાવ વિકસિત કરવાનો છે. આ ક્ષેત્રનો ઉદેશ્ય અનુચિંતન
તથા આંતરક્રિયા દ્વારા સ્વ વિકાસની તક ઊભી કરવાનો છે. એ ત્યારે જ સંભવ થઇ શકે
જ્યારે મુખ્ય શિક્ષક પોતાના અને અન્ય માટેના નિરંતર શિક્ષણ અને સ્વ વિકાસની તકો
નિર્માણ કરવામાં નેતૃત્વકર્તા તરીકેની પોતાની મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને સમજ ે.
પ્રભાવશાળી નેતૃત્વ પ્રદાન કરવામાં એક નેતૃત્વકર્તાએ સૌ પ્રથમ પોતાનો વિકાસ કરવો
પડશે. આ માટે અનુચિંતનને સ્વઅધ્યયનના એક માર્ગ તરીકે સ્વીકારવું અનિવાર્ય છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે ક્રિયા આધારિત અનુચિંતનનો અભ્યાસ મુખ્યશિક્ષકોને
ઇચ્છિત પરિવર્તન માટે શક્તિ પ્રદાન કરે છે. જ ેનાથી તેમનામાં હા, હં ુ કરી શકીશ (Yes,
I can) ની વૃત્તિ આવે છે. જ ેની મદદથી તે પડકારોનો સામનો કરી શાળાનું રૂપાંતરણ
કરી શકે છે.

દિવસ

૩

કાર્યશાળાના આ દિવસનો પ્રયત્ન મુખ્ય શિક્ષકના જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને આત્મવિશ્વાસનો
ઉપયોગ કરીને તેમને શાળાના પરિવર્તનની જવાબદારી ઉપાડવા માટે તૈયાર કરવાનો
છે. આ રીતે નેતૃત્વકર્તાને શાળાના પરિવર્તન માટે એક અનિવાર્ય ઉદ્દીપક રૂપે જોવામાં
આવે છે.

દિવસનું કાર્ય : એક નજર
દિવસ – ૩
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

મારી નેતૃત્વશૈલીની સમજ

૧૨૦ મિનિટ

૨

મહત્ત્વપૂર્ણ અને આવશ્યક કોષ્ટક (Grid)

૧૫૦ મિનિટ

૩

વ્યાવસાયિક કૌશલ્યોનો નિરંતર વિકાસ

૯૦ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર – ૧ – મારી નેતૃત્વશૈલીની સમજ
સત્ર – ૧

૦૯.૦૦ થી ૧૧.૩૦ કલાક

પ્રવૃત્તિ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

‘લીડ ઈન્ડિયા’ નો વિડીયો જોવો અને ચર્ચા કરવી

૨૦ + ૩૦

મુખ્ય શિક્ષક તરીકે વર્તમાનમાં મારી ભૂમિકા ઉપર ચિંતન,
વ્યક્તિની નેતૃત્વ ક્ષમતાનું પરિક્ષણ

૫૦

શાળા પરિવર્તન
માટે વિશ્વાસ તેમજ
પ્રતિબદ્ધતાનો વિકાસ.

શાળા પરિવર્તન માટે લેવામાં આવનાર પગલાંઓ

૨૦

પ્રવૃત્તિ ૧.૧ : ‘લીડ ઈન્ડિયા’ નો વિડીયો જોવો અને ચર્ચા કરવી
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – નિદર્શન અને અનુચિંતન
સૂચિત પગલાં :- :

દિવસ

૩

•• સત્ર પરિચય અને વિડીયોનું નિદર્શન: સુગમકર્તા સમસ્યાના સમાધાન અને બીજાને પ્રભાવિત
કરવાની આપણી યોગ્યતાને એક નાની ફિલ્મ દ્વારા રજૂ કરે છે. આ ફિલ્મમાં બીજા લોકો પણ
સમસ્યાના સમાધાન માટે એક નાના બાળકની સાથે જોડાય છે. અને સમસ્યાના સમાધાન માટે
ભેગા થઇને પ્રયત્ન કરે છે. વિડીયો ભારતીય સંદર્ભમાં તૈયાર થયેલ છે અને ખૂબ જ ઉપયોગી
છે. તેનો સાર અને તથ્યો જો ભાષાનો અવરોધ હોય તો પણ ગ્રહણ કરી શકાય છે. શરૂઆતમાં
તેના મધ્યવર્તી વિચારને સમજવામાં સમય લાગી શકે તો જરૂરિયાત અનુસાર તેને બીજી વખત
પણ બતાવી શકાય.
•• વિડીયોના માધ્યમથી અધ્યયન અને સામુહિક ચિંતન: સુગમકર્તા વિડીયોના માધ્યમથી પ્રાપ્ત
થયેલ જાણકારીના સંબંધમાં ચર્ચા શરૂ કરીને પ્રારંભિક સાર ને સમજવા માટે વિડીયોને થોડી
વાર માટે રોકી શકે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• તમે વિડીયો વિશે શું વિચારો છો ?
•• વિડીયો જોવાથી આપના મનમાં કઇ ભાવના દૃઢપણે ઉત્પન્ન થાય છે ?
•• વિડીયોનો સંપૂર્ણ સાર શું છે ?
•• વિડીયોમાં આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે, એક રાજનેતા છે જ ેને પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા પ્રદાન
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કરવામાં આવી છે. એક સંવાદ પણ છે – શ્રીમાન આપના માટે એ બાજુ એક કારની વ્યવસ્થા
કરવામાં આવી છે.
•• આજ પ્રકારે એક યુવતી ઓટોરીક્ષામાં બેઠી છે અને ફોન પર વાત કરતા કહે છે કે –મને આ
દેશ પસંદ નથી. એની આ પ્રતિક્રિયા ટ્રાફિકમાં ફસાઈ જવાના કારણે છે.
•• બાળકને સૌપ્રથમ સહયોગ કરવા આવનાર લોકોમાં કોણ હતું ? તમારા મતે આવું કેમ થયું
હશે ?

વ્યક્તિગત ચિંતન અને ચર્ચા –
સુગમકર્તા મુખ્ય શિક્ષકોને નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો પર થોડી મિનિટો ચિંતન કરવા માટે આપશે અને
ત્યારબાદ જો તે ઇચ્છે તો ચિંતનમાં પ્રાપ્ત થયેલ વિચારોને પ્રગટ કરવાનું કહી શકે. અહીં ચર્ચાનો
ઉદે્શ્ય બધાના વિચારોની ભાગીદારી છે. આમાં સમસ્યાના સમાધાનના કારણો કે ઉપાયો શોધવાના
નથી. અંતે સુગમકર્તા બધાના વિચારોની આપલે માટે ચર્ચાની આગેવાની લેશે જ ેમાં તે નીચે આપેલા
પ્રશ્નોના આધારે તપાસશે કે સહભાગીઓ પોતાની જાતને આમાં કઇ રીતે જુ એ છે.

દિવસ

૩

હં ુ મારા જીવનમાં જે પરિવર્તન
ઇચ્છુ છુ ં તે માટે શું હં ુ પહે લ કરું
છુ .ં ?
l
l

l

કેટલી?
મને કઈ બાબત કે કોણ રોકે છે?
શા માટે?
આના માટે મારા જીવનમાં મારું
નેતૃત્વ કેવું હશે?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :- :
•• સહભાગીઓને વિડીયોને સમજવા માટે બે થી ત્રણ વખત જોવાની આવશ્યકતા પડી શકે છે.
પહે લી વાર જોવાથી વિડીયોનો ભાવ જાણી શકાય છે. બીજી અને ત્રીજી વાર જોવાથી તેની સૂક્ષ્મ
બાબતોનો અનુભવ થાય છે. આ માટે વિડીયોને સૂક્ષ્મતાથી સમજવા માટે ફરીથી જોવા માટે છ
મિનિટનો સમય નિર્ધારિત કરે લ છે.
•• વિડીયોમાં બતાવવામાં આવેલી વાતની રૂપરે ખા આ મુજબ છે
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43
માર્ગદર્શિકા

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 43

1/27/2015 4:41:44 PM

“વૃક્ષ વિજ્ઞાપન”
લીડ ઈન્ડીયા અભિયાનના વિજ્ઞાપનમાં એેક બાળક રસ્તા પર પડેલા વુક્ષને હટાવવાનો પ્રયત્ન
કરે છે. પડેલા વૃક્ષથી ટ્રાફીકની સમસ્યા પણ ઉત્પન્ન થઇ છે.
પૃષ્ઠભૂમિમાં એક પ્રેરક ગીત સાંભળવા મળે છે.
વિવરણ :

દિવસ

૩

શહે રના એક અતિશય ગીચતા ધરાવતા રસ્તા પર એક ઝાડ પડેલું હોય છે. આ ઝાડ રસ્તાની
વચ્ચે પડેલું હોવાથી ટ્રાફીકની સમસ્યા ઉત્પન્ન થઇ છે. આની અસર ત્યાં હાજર તમામ પર
થાય છે. કારમાં બેઠલ
ે ા લોકો હોર્ન વગાડે છે. એકબીજા પર દોષારોપણ કરતાં કાંઇક થાય
તેની રાહ જુ એ છે. થોડા પોલીસકર્મીઓને તેમની ગાડીમાં સુતેલા બતાવવામાં આવેલ છે અને
થોડાક પોલીસકર્મીઓ લોકોને દૂર હટાવતા નજરે પડે છે. ગલીઓમાં બાળકો રમી રહ્યા છે.
થોડાક લોકો પગપાળા પોતાને જ્યાં જવાનું છે ત્યાં જવાનું શરૂ કરી દે છે. તેઓને સમજાઈ
જાય છે કે હજુ રસ્તો ખૂલવાને વાર લાગશે. એક શાળાનો છોકરો પોતાની બસમાં બેઠો બેઠો
આ અવ્યવસ્થા જુ એ છે. તે બસમાંથી ઉતરીને ટ્રાફીક પસાર કરી પડેલા વૃક્ષની પાસે પહોંચે
છે. અચાનક વરસાદ શરૂ થઇ જાય છે અને બધા પોતપોતાના વાહનો તરફ દોડી જાય છે.
પરંતુ આ નાનો છોકરો વરસતા વરસાદમાં પણ ઝાડને ત્યાંથી ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેનો
આ પ્રયત્ન જોઇ સૌ કોઈનું ધ્યાન તેના તરફ ખેંચાય છે. બાળકની પહે લથી ક્રાંતિ થઇ જાય
છે. તેને જોઇ બીજા બાળકો તથા વયસ્કો પણ તેની સાથે ઝાડ ખસેડવામાં જોડાઇ જાય છે.
ઘણા આમાં ન જોડાવા માંગતા લોકો પણ તેઓના મનમાં બદલાવ આવવાથી જોડાય છે. આમ
બાળક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ પ્રયત્નમાં બધા જોડાય છે અને રસ્તા પરથી ઝાડને દૂર
કરવામાં સફળતા મેળવે છે.
સૂર્ય ફરીથી ઉગે છે. બધુ જ પૂર્વવત ચાલતું હોય તેવું લાગે છે, બધા જ ખુશ છે. હવે
પોલીસકર્મીઓ જાગે છે અને અનુભવે છે કે અહીં કાંઇક થયું છે.
અહીં ફિલ્મ સમાપ્ત થાય છે. અંતે એક ઉક્તિ બતાવવામાં આવે છે – કાલના નેતાને આજ ે
શોધો – ‘લીડ ઈન્ડિયા’ શોધ શરૂ છે.

[lzksr :ikarj% http://www.juragentium.org/topics/rol/india/en/consolar.htm]
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પ્રવૃત્તિ ૧.૨ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે વર્તમાનમાં મારી ભૂમિકા પર વિચાર પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – કેસ સ્ટડી
સૂચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા તમારુ નેતૃત્વ કેટલું સારૂ છે - તે વિષય પરની વ્યક્તિત્વ કસોટી સહભાગીઓને આપે
છે.
•• સુગમકર્તા મુખ્ય શિક્ષકોને આ વ્યક્તિત્વ કસોટી પર ચિંતન કરવાનો સમય આપશે તથા
સમજણના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાનું કહે શે.
દિવસ

l

શાળાને સારી રીતે ચલાવવા માટે તમારૂં સબળ પાસુ કયું છે ?

l

શાળામાં એવી કઇ બાબતો છે જ ેના પર તમને કામ કરવાની જરૂર લાગે છે ?

l

આ કામ કરવા માટે અનુભવાતી તમારી નબળાઇઓને સબળ પાસાઓમાં કેવી રીતે
ફે રવશો ?

l

(ચર્ચાના સંદર્ભમાં) મુખ્ય શિક્ષક તરીકે હં ુ વર્તમાનમાં મારી ભૂમિકાને કઇ રીતે જોઉ છુ ં ?

l

(ચર્ચાના આધારે ) એવું કયું નાનું કે મોટું પરિવર્તન છે કે જ ે હં ુ મારી શાળામાં લાવી શકું ?

૩

પ્રવૃત્તિ ૧.3 શાળા પરિવર્તન માટે લેવામાં આવનાર પગલાંઓ પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – પ્રદર્શન સામગ્રી પર અનુચિંતન અને ચર્ચા
સૂચિત પગલાં :- :
•• સુગમકર્તા ઉપરોક્ત પ્રશ્નો પર સમૂહની પ્રતિક્રિયા લઇને રંગીન કાગળની ચબરખીઓ પ્રત્યેક
સહભાગીઓને આપશે અને તેઓને એ બદલાવ વિશે લખવાનું કહે શે જ ે તેઓ તેમની શાળામાં
કરવા માંગતા હોય.
•• સુગમકર્તા સહભાગીઓને ચિંતન માટે થોડો સમય આપી શકે.
•• સુગમકર્તાએ એ વાત સ્પષ્ટ કરવાની રહે શે કે તેઓ જ ે મુદ્દાઓ લખી રહ્યા છે તે સ્પષ્ટ અને લાગુ
કરી શકાય તેવા હોવા જોઇએ.
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•• સહભાગીઓ કાગળની ચબરખીઓ પર લખીને તે પ્રદર્શન માટે સોફટ બોર્ડ પર લગાવી દેશે.
•• પછી સહભાગીઓ એકબીજાની પ્રતિક્રિયા વાંચશે અને એકબીજાને પ્રોત્સાહિત કરશે સાથે સાથે
એકબીજાના વિચારોનું આદાન પ્રદાન પણ થશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :•• બદલાવ માટે લેવામાં આવેલ સંકલ્પ ખૂબ જ સરળ અને નાના પણ હોઇ શકે.
•• પ્રત્યેક સહભાગી એક સંકલ્પ લખે અને તેને બોર્ડ પર લગાવે તેની ખાતરી કરવી.
•• જો બોર્ડને વચ્ચે મૂકવામાં આવે તો સહભાગીઓ માટે પ્રેરણારૂપ બનશે અને સમાપનમાં પણ
મદદરૂપ બનશે.

મુખ્ય સંદેશ :•• ‘Lead India’ વિડીયો સમસ્યાના સમાધાન માટે તંત્રને પ્રોત્સાહિત કરે છે.
•• જ ે બદલાવ હં ુ મારા જીવનમાં ઇચ્છું છુ ,ં શું હં ુ તેની શરૂઆત કરું છુ ં ? તેના પર અનુચિંતન પ્રેરે
છે.
•• તમારામાં અને તમારી શાળાના પરિવર્તન માટે તમારૂં તમારી જાતને વચન.

સત્ર – ૨ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે કાર્યોની પ્રાથમિકતા
દિવસ

૩

સત્ર – ૨

(૧૧.૪૫ થી ૧૩.૧૫ કલાક) અને (૧૪.૧૫ થી ૧૫.૧૫
કલાક)

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

વ્યક્તિગત અભ્યાસ

૪૫

નેતૃત્વની સમજ પર આધારિત
સામુહિક ચિંતન

૪૫

શાળા બદલાવના પ્રયત્નમાં સાધન રૂપે
વ્યક્તિગત અભ્યાસનો પ્રયોગ

સમયના આયોજનને લગતું કોષ્ટક
સમજ ે અને દ્રઢીકરણ

૬૦
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પ્રવૃત્તિ ૨.૧ : સમય વ્યવસ્થાપન માટે સફળ અભ્યાસ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – કેસ સ્ટડી
સૂચિત પગલાં :- •• આ પ્રવૃત્તિ માટે સંદર્ભ સાહિત્ય તરીકે આપેલ હે ન્ડ આઉટ્સ સહભાગીઓને વહેં ચવા.
સહભાગીઓને કાર્ય કરવા માટે પુરતો સમય આપવો જ ેથી તેઓ પોતાના કાર્યોને અગ્રિમતાના
ક્રમમાં ગોઠવી શકે.
•• મુખ્ય શિક્ષકે અહીં એવા કાર્યોનો ઉલ્લેખ કરવાનો છે જ ે તેઓ કરે છે અને એવા કાર્યો પણ કે
જ ે તેમની અનુપસ્થિતીમાં સહકર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

પ્રવૃત્તિ – ૨.૨ – નેતૃત્વની સમજ પર આધારિત સામૂહિક ચિંતન

દિવસ

૩

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – મોટા સમૂહમાં ચર્ચા
સૂચિત પગલાં :મુખ્ય શિક્ષકો એક વખત સ્વાધ્યાયને પૂર્ણ કરે ત્યારે સુગમકર્તા ચર્ચાનો આરંભ કરશે.
•• જ ેમ દિવસ ૧ અને ૨માં ચર્ચા કરી એ મુજબ મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા એક એવા યોગ્યતા
વર્ધકની છે જ ેમાં તે લોકોને તેમના કાર્યોની ગુણવત્તા વધારવામાં અને તેમના ધ્યેયોને સિદ્ધ
કરવામાં મદદ કરે છે.
•• મુખ્ય શિક્ષક પર અનેક જવાબદારીઓ હોય છે. આપના પદથી સંબંધિત વિવિધ કાર્યોને તમે
એકલા પૂર્ણ ન કરી શકો. એક નેતૃત્વકર્તાએ મોટાભાગના કાર્યો બીજા લોકોના માધ્યમથી
કરાવવાના હોય છે. આના માટે નિદર્શન આપવું અને સારી પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યો વિકસિત કરવાં,
બીજાના કાર્યોને સમર્થન આપવું, અને સારી રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરવું પડે છે. એની પણ ખાતરી
કરવી પડે છે કે જ ેથી તમારા કર્મચારીઓ સોંપાયેલ કાર્યને વ્યાવસાયિક કુ શળતા સાથે કરવા
માટે પ્રોત્સાહિત છે કે નહીં .
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પ્રવૃત્તિ – ૨.૩ સમય વ્યવસ્થાપન કોષ્ટક પર સમજ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – જૂ થકાર્ય (બે મુખ્ય શિક્ષકો વચ્ચે) અને સમૂહમાં દ્રઢીકરણ
સૂચિત પગલાં :•• સહભાગીઓને પોતાની પ્રવૃત્તિ કરવા માટેની સમગ્રી આપવામાં આવશે. જ ે સમય વ્યવસ્થાપનને
સમજાવે છે.
•• સુગમકર્તા સમુહને તેમની બેઠક વ્યવસ્થાના આધારે જોડીમાં વિભાજીત કરશે.
•• જોડી બની જાય પછી તેમને આપેલ બે પાના વાંચવાનો સમય આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ
તેમના કાર્યને કોઠામાં ભરવાનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. આ અભ્યાસ માટે ૨૦ મિનિટનો
સમય આપવો.
•• આ જૂ થકાર્ય પૂર્ણ કરે ત્યારબાદ સુગમકર્તા એક સામૂહિક ચર્ચા કરાવી શકે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :-

દિવસ

૩

••
••
••
••
••

આ સ્વાધ્યાય કાર્ય કેટલા અંશે ઉપયોગી રહ્યું ?
સમય વ્યવસ્થાપન કોષ્ટક દ્વારા તમે શું શીખ્યા ?
તમારો સમય કઇ રીતે પસાર થયો ?
તમારા સમસ્યા ક્ષેત્રોને ઓળખો.
‘ત્વરિત પરંતુ ઓછા મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો’ અને એવા કાર્યો કે જ ે ત્વરિત પણ નથી અને મહત્ત્વપૂર્ણ
પણ નથી તેમની નોંધ કરો.

સુગમકર્તાને માટે નોંધ :આ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન એવા મુખ્ય શિક્ષકોને વધારાનો સમય પૂરો પાડવો જ ે કોષ્ટક સંકલ્પનામાં સંઘર્ષ
કરી રહ્યા છે.

મુખ્ય સંદેશ :•• એક નેતૃત્વકર્તા તરીકે તેમની ભૂમિકા લોકો ગુણવત્તાસભર કાર્ય કરે તે માટે તેમને પ્રેરવા અને
તેમને ધ્યેય પ્રાપ્તિમાં સહયોગ આપવાનો હોય છે.
•• આ કાર્યોની પ્રાથમિકતા નક્કી કરવી એક મુશ્કેલ કાર્ય હોઇ શકે કારણકે તમે બધા કાર્યોને
સમાનરૂપે મહત્ત્વપૂર્ણ માનો છો. એક મુખ્ય શિક્ષક તરીકે તમારે કરવાના અને બીજાના માધ્યમથી
કરવાના થતાં મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યોનું વિભાજન કરો.
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સત્ર – ૩ સતત વ્યાવસાયિક વિકાસ :
સત્ર - ૩

૧૫.૪૫ થી ૧૭.૦૦ કલાક

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

વ્યક્તિગત વિકાસ યોજના

૯૦

પ્રત્યેક મુખ્ય શિક્ષક વ્યક્તિગત વિકાસ યોજનાને
અમલમાં મૂકી શકે છે.

પ્રવૃત્તિ – ૩.૧ વ્યક્તિગત વિકાસ યોજના

દિવસ

૩

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ – વ્યક્તિગત સ્વાધ્યાય
સૂચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા બધા જ સહભાગીઓને સ્વ અધ્યયન સામગ્રી પુરી પાડશે.
•• પ્રત્યેક મુખ્ય શિક્ષક લગભગ ૯૦ મિનિટ વ્યક્તિગત ચિંતનમાં વ્યસ્ત રહે શે.
•• પ્રત્યેક મુખ્ય શિક્ષક પોતાના માટેની વ્યક્તિગત વિકાસ યોજના બનાવશે અને તેની સાથે સત્રનું
સમાપન થશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :•• જ્યારે મુખ્ય શિક્ષક સ્વાધ્યાયમાં વ્યસ્ત હોય ત્યારે સુગમકર્તાએ પ્રત્યેક સહભાગીની પાસે જઇને
થોડો સમય પસાર કરવો, તેમની સાથે રહે વું અને સુનિશ્ચિત કરવું કે આ પ્રવૃત્તિ તેઓ કઇ રીતે
કરી રહ્યાં છે અને શું થઇ રહ્યું છે.
•• સુગમકર્તાએ સહભાગી દ્વારા લખાયેલા વિવરણને જોવું જોઇએ અને તે જોતાં કોઇ મુદ્દા પર
વધારે ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા લાગે તો તે મુદ્દાની સહભાગી સાથે વિસ્તૃત રીતે ચર્ચા
કરવી.
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નોંધ –

દિવસ

૩
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પ્રમુખ ક્ષેત્ર: 3
અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું
રૂપાંતરણ

દિવસ

૪ ૫
અને

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૪ અને ૫ માટે સુગમકર્તાએ તૈયાર કરવાની યાદી
પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૩ : અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ
દિવસ: ૪
શું તમને આજના દિવસ માટે નીચે મુજબની સામગ્રી એકત્ર કરવાનું યાદ હતું?
1. ‘તોત્તોચાન’ ના સારાંશની નકલ D4_S1_1.1		
2. દાર્શનિકોના વિચારોને દર્શાવતી પી.પી.ટી D4_S1_1.2		
3. બાળકના વિકાસની જરૂરિયાતો : પી.પી.ટી D4_S2_2.1		
4.	વીડિયો : યુવા ઇતિહાસકારો D4_S3_3.1		
5. બાળકેન્દ્રી શિક્ષણશાસ્ત્ર (પેડાગોજી) પર પી.પી.ટી D4_S3_3.2		
નીચેની વસ્તુઓ તાલીમના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે તપાસી લો .
1. ચાર્ટપેપર
2. સ્કેચ પેન
3. સાદા કાગળ
4. લેપટોપ/કમ્પ્યુટર
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6. પીપીટીની હાર્ડ કોપી
7. સ્પીકર: (સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી
લો)		
દિવસ – ૫
શું તમને આજના દિવસ માટે નીચે મુજબની સામગ્રી એકત્ર કરવાનું યાદ હતું ?
1. અધ્યા પકોને પ્રતિપોષણ પૂરું પાડવું. પી.પી.ટી અનુશિક્ષણ અને માર્ગદર્શન (કોચિંગ એન્ડ
મેન્ટરિંગ)
2. અનુશિક્ષણ અને માર્ગદર્શનની પ્રત
3. ‘ઇન્ડિયા અનટચ્ડ’- વિડિયો
નીચેની વસ્તુઓ તાલીમના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે તપાસી લો .
1. ચાર્ટપેપર
2. સ્કેચ પેન
3. સાદા કાગળ
4. લેપટોપ/કોમ્પ્યુટર
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6. પીપીટીની હાર્ડકોપી
7. સ્પીકર(સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી
લો)
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પરિચય:
આ પ્રમુખ ક્ષેત્રનો ઉદ્દેશ્ય શાળાના વર્ગોની પ્રક્રિયાને વધુ બાળકેન્દ્રી બનાવીને શિક્ષણ
અધ્યયનના માળખામાં સંશોધનાત્મકતા તથા સર્જનાત્મક્તા લાવીને રૂપાંતરિત
કરવાનો છે. શાળા નેતૃત્વને આ પ્રમુખ ક્ષેત્રના માધ્યમથી સંક્ષિપ્તમાં શિક્ષણનો ઉદેશ્ય
સમજાવવાનો છે, જ ેમ કે બાળકોએ શાળામાં શા માટે આવવું જોઇએ ? આ પ્રમુખ તત્ત્વ
બાળકોના વિકાસની આવશ્યકતાઓ ઉપર ભાર મુકે છે અને વિવિધ અનુભવજન્ય
અધ્યયન ક્રિયાઓના માધ્યમથી શાળા નેતૃત્વમાં બાળકોની જરૂરીયાતો સમજવા માટેની
સંવેદનશીલતા વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમુખ તત્ત્વ બાળકેન્દ્રી અધ્યાપનશાસ્ત્ર
તથા સક્રિય અધ્યયન પર પ્રકાશ ફેં કે છે. આ ક્ષેત્ર મુખ્ય શિક્ષકમાં શિક્ષણ અધ્યયન
સંબંધિત મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયાઓના કૌશલ્યોનાં વિકાસ પર કેન્દ્રિત છે. જ ેવી કે, વર્ગ
નિરીક્ષણ, અધ્યાપકોનું પ્રશિક્ષણ તથા પથદર્શક રહીને તેમને પ્રતિપોષણ આપવું. આ
પ્રમુખ તત્ત્વનું અંતિમ ધ્યેય મુખ્ય શિક્ષકને અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું નેતૃત્વ કરવા
માટે એવી રીતે યોગ્ય બનાવવાનો છે કે જ ેથી પ્રત્યેક બાળક પોતાને વિશેષ સમજ ે,
પોતાનું કંઈક મહત્ત્વ છે તેવું અનુભવે અને આદરપૂર્વક શિક્ષણનો અનુભવ મેળવે તેમજ
દરરોજ શાળામાં આવીને પોતાના વિશે, આજુ બાજુ ના પરિવેશ વિશે નવી વાતો જાણવા
માટે ઉત્સાહિત બને.

દિવસ

૪

દિવસની રૂપરે ખા :
દિવસ - ૪
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટ)

૧

શિક્ષણનો ઉદ્દેશ્ય અને શાળા

90

૨

બાળકોની વિકાસાત્મક ભાવનાઓની સમજ

90

૩

બાળકેન્દ્રિ શિક્ષણશાસ્ત્રની સમજ

90

૪

વર્ગોમાં સક્રિય અધ્યયનનો પ્રયોગ

90
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સત્ર ૦: સહજ બનીએ
સત્ર ૦

૦૯:૩૦ થી ૧૦:૦૦ વાગ્યા સુધી.

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત નિષ્પત્તિ

શૈક્ષણિક નેતૃત્વનો દ્વિપ

૩૦

શૈક્ષણિક નેતૃત્વના લક્ષણો તારવવા.

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : સહજ બનીએ (સામૂહિક પ્રવૃત્તિ)
સૂચિત પગલાં :સહભાગીઓને પાંચ પાંચના જૂ થમાં વહેં ચો.
•• પ્રત્યેક સહભાગીને નેતૃત્વની વિશેષતાઓ દર્શાવતી એક વૃક્ષાકાર આકૃ તિ આપવામાં આવશે.
•• પ્રત્યેક જૂ થે એવી કલ્પના કરવાની છે કે તેઓ એક દ્વિપમાં અટવાઈ પડ્યા છે.
•• સભ્યતામાં પાછા ફરવાનો એકમાત્ર ઉપાય એ છે કે તેઓ નેતૃત્વની એવી પાંચ વિશેષતાઓની
પસંદગી કરે કે જ ે એક સફળ શૈક્ષણિક નેતૃત્વકર્તા માટે અગત્યની છે.
દિવસ

૪

•• પ્રત્યેક જૂ થ વૃક્ષાકાર આકૃ તિમાંથી પાંચ અલગ-અલગ વિશેષતાઓની પસંદગી કરશે અને
તે વિશેષતાને લઈને એક નાનકડી પણ સ્પર્શી જાય તેવી રજૂ આતની તૈયારી કરશે કે જ ેનાથી
દરે ક મુખ્ય શિક્ષકને એવી અનુભૂતિ થશે કે આ લાક્ષણિક્તાઓ સફળ નેતૃત્વ કરવા માટે કેટલી
અગત્યની છે.
•• પ્રત્યેક જૂ થને સકારાત્મક કારણો સાથે આગળ આવવા પ્રોત્સાહિત કરો કે શા માટે તેમની
નેતૃત્વની વિશેષતાઓ એક સફળ શૈક્ષણિક નેતૃત્વકર્તા બનવા માટે સહાયરૂપ થશે.
•• પ્રત્યેક જૂ થ સુગમકર્તા સમક્ષ પોતાની વાત રજૂ કરવા માટે એક સદસ્યની પસંદગી કરશે.
•• એ સદસ્ય દ્વારા થયેલી રજૂ આત કેટલી આત્મવિશ્વાસ પૂર્ણ છે તેના પરથી સુગમકર્તા સામૂહિક
ચર્ચા પછી તેમણે (જ ે તે જૂ થે) સભ્યતામાં પાછા ફરવું કે દ્વિપ ઉપર જ રહે વું તે નક્કી કરશે.
•• જો સુગમકર્તાને એવું લાગે કે જૂ થમાં એકમત સધાતો નથી તો તેમણે દ્વિપ તરફ પાછા ફરવું
જોઇએ કે જ ેથી તેઓ ફરી તૈયારી કરી તેની દલીલોને વધુ અસરકારક બનાવે અને રજૂ આત કરે .
•• પ્રત્યેક જૂ થને તેમની રજૂ આત તૈયાર કરવા માટે છ મિનિટનો સમય આપો.
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અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો:
••
••
••
••
••

આ પ્રવૃત્તિમાં સૌથી વધારે શું અઘ:રું હતું?
તમારા જૂ થે મુખ્ય પાંચ લાક્ષણિક્તાઓની પસંદગી કેવી રીતે કરી ?
અન્ય વિશેષતાઓને પસંદ ન કરવાના કારણો જણાવો ?
શું જૂ થના સભ્યોમાં આંતરિક ચર્ચાઓ થઇ હતી ?
તમે તમારો નેતા કેવી રીતે પસંદ કરશો ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
સમસ્યા સમાધાનની આ પ્રવૃત્તિમાં સહભાગીઓ સામુહિક રીતે શૈક્ષણિક નેતા બનવા માટેની મહત્ત્વની
લાક્ષણિકતાઓ નક્કી કરશે. નેતૃત્વવાળા દ્વિપ પરથી સભ્યતામાં પાછા ફરવા માટે તેઓ તેમના નિર્ણયનું
મૌખિક સ્પષ્ટીકરણ આપશે.
શૈક્ષણિક વૃક્ષમાંથી જ ે વિશેષતાઓ પસંદ કરવાની છે તે નીચે મુજબ છે.
•• દીર્ઘદૃષ્ટી વૃક્ષ: (વિઝન) પરિવર્તનના વાહક, ઉત્સાહી, નવિનતાવાદી, સર્જક, લક્ષ્યોને નક્કી કરનાર.
•• સંબંધવૃક્ષ: સારો શ્રોતા, જૂ થનો વિકાસ કરનાર, સમસંવેદક, બીજાના ગુણ ઓળખનાર, સમજુ
અને કરુણા ધરાવનારો.
•• જાગૃતિવૃક્ષ: લક્ષ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ, સ્વ પ્રત્યે જાગૃતિ, પર્યાવરણ પ્રત્યે જાગૃતિ, સમુદાય પ્રત્યે જાગૃતિ.
•• સતત સુધારાનું વૃક્ષ: નાવિન્યતાને સ્વીકારનાર, આજીવન વિદ્યાર્થી, અનુશિક્ષણ ક્ષમતા,
અનુકૂલનશીલતા.
•• લાક્ષણિકતા વૃક્ષ: પ્રામાણિક, જવાબદાર, વિનોદી, સંયમી, વિશ્વાસપાત્ર, ખંતીલા.
•• ક્રિયાવૃક્ષ: નિર્ણય કરનાર, પરિણામોને મૂલવનાર, જોખમ ઉઠાવનાર, સાહસિક, સમસ્યાનું સમાધાન
કરનાર, કામ પ્રત્યે નૈતિક રીતે કટિબદ્ધ, પ્રભાવી પ્રત્યાયનકાર.

દિવસ

૪

શૈક્ષણિક નેતાની માત્ર કોઇ એક જ વિશેષતા નથી. સમગ્ર જૂ થ જ ે તે લાક્ષણિક્તા શા માટે જરૂરી છે તેની
પ્રતીતિ કરાવવાં જ ેટલે અંશે સમર્થ બન્યું હશે તેના પર તમારી પસંદગીનો આધાર રહે શે.

સત્ર ૧: શાળા અને શિક્ષણનો ઉદ્ દેશ્ય
સત્ર ૧

૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦ સુધી.

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફળશ્રૃતિ

તોત્તોચાનના પસંદ કરે લ અવતરણોનું વાંચન (પાન નં. ૧ થી ૧૧)

૯૦

શિક્ષણના ઉદ્દેશ્યની
સમજ

અવતરણો પર ચર્ચા
શિક્ષણ અને શિક્ષાના ઉદ્દેશ્યો પર દાર્શનિકોના અવતરણો પર ચર્ચા
શિક્ષણના ઉદ્દેશ્ય સુધી પહોંચવા વિશેની ચર્ચા

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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પ્રવૃત્તિ ૧.૧ તોત્તોચાનના (પૃષ્ઠ ૧-૧૧) અવતરણોનું વાંચન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: વ્યક્તિગત પ્રવૃત્તિ. સહભાગીઓ તોત્તોચાનના પૃષ્ઠોનું મનમાં વાચન કરશે. જ ે પછી જૂ થ

ચર્ચા થશે. (દિવસ ૪- સત્ર, પ્રવૃત્તિ ૧.૧, તોત્તોચાનના પૃષ્ઠોનું પઠન)

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• વાર્તાનું કયું પાસું તમને સૌથી વધુ સ્પર્શી ગયું ?
•• તોત્તોચાન કેવા પ્રકારની છોકરી હતી ?
•• માતા અને બાળક વચ્ચે કેવા પ્રકારના સંબંધ હતા ?
•• બાળક વિશેનો શિક્ષકનો દૃષ્ટિકોણ માતાના દૃષ્ટિકોણ કરતા કેવી રીતે જુ દો પડતો હતો ?
•• તોત્તોચાન સાકાર ન કરી શકી એવી શિક્ષકની કઈ કઈ અપેક્ષાઓ હતી ?
•• બાળકીની એવી કઇ અપેક્ષાઓ હતી જ ે પહે લી શાળા સાકાર ના કરી શકી ?
•• બાળકની આવશ્યકતા પ્રત્યેની સંવેદનશીલતા અંગે તમે શું તારણ કાઢશો ?
•• શિક્ષકના વર્તનના આધારે તમે શાળાની કઇ વિશેષતાઓ તારવશો ?
•• તોત્તોચાનની કઇ વિશિષ્ટતા તમને વિશેષ લાગી ?
દિવસ

૪

•• પહે લી શાળાના શિક્ષક અને બીજી શાળાના મુખ્ય શિક્ષક વચ્ચે શિક્ષણના ઉદ્દેશ્ય અંગે કેવા
પ્રકારનો તફાવત છે ?
•• તમારી શાળામાં જો તમે તોત્તોચાન જ ેવા બાળકના સંપર્કમાં આવો તો તમે તેની સાથે કેવો
વ્યવહાર કરશો ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
નીચેના મંતવ્યો ઉપર કેન્દ્રિત થઇ ચર્ચા કરો.
•• શિક્ષક હંમેશા સાચો હોય છે.
•• સક્ષમ વિદ્યાર્થી એટલે સ્મરણ ક્ષમતા અને વધુમાં વધુ માહિતીને પુન: રજૂ કરવાની ક્ષમતા.
•• બાળકો માટે જ્ઞાન સંપાદનનો એકમાત્ર મહત્ત્વપૂર્ણ સ્રોત પાઠ્યપુસ્તકો છે.
•• શિક્ષકોને મુખ્ય શિક્ષક પ્રત્યે સન્માન હોવું જોઇએ.
•• વર્ગમાં બાળકોની સરખામણીએ જ ે શિક્ષક વધુ બોલે તે સારો શિક્ષક.
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પ્રવૃત્તિ ૧.૨ - વિદ્વાનોના શિક્ષણ વિશેના અવતરણો પર ચર્ચા
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: નાના અને મોટા જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ
સૂચિત સોપાનો :•• સહભાગીઓને નાના નાના જૂ થમાં વહેં ચો.
•• દરે ક જૂ થને વિવિધ અવતરણોની પત્રિકા આપો. D4_S1_1.29 D4_S1_1.2 bi દિવસ 4 સત્ર - 1 પ્રવૃતિ 1.2 વિદ્વાનોના શિક્ષણ વિશેના અવતરણો પર પાવર પોઇન્ટ અને હૅ ન્ડઆઉટ]
•• સહભાગીઓને અવતરણોના મધ્યવર્તી વિચાર પર ચર્ચા કરવાનું કહો.
•• એ અવતરણો શાળાકીય શિક્ષણના અર્થ અને ઉદ્દેશ્ય સાથે કેવો સંબંધ ધરાવે છે તેની તેઓને
ચર્ચા કરવા જણાવો.
•• સમગ્ર જૂ થ સંમત હોય તેવું એક અવતરણ નક્કી કરવા કહો.
•• વિચારો કે અવતરણોમાં વિદ્યાલયનું એવું કયું દર્શન છે જ ે અન્યની સરખામણીએ તે જ
અવતરણને પસંદ કરવા માટે પ્રેરે છે.

દિવસ

૪

•• અહીં દર્શાવેલ શિક્ષણ આપવા માટે તમારી શાળામાં કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન લાવશો ?

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• શું અવતરણો તમને વાસ્તવિક અને કરવા યોગ્ય લાગે છે ?
•• શું તમે એવા કોઇ મુખ્ય ઉપાયો શોધશો કે જ ેને તમે તમારી શાળામાં તેમજ તેમાં અપાનારા
શિક્ષણને સાર્થક બનાવવા માટે યોજી શકો ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
આપને આપવામાં આવેલ અવતરણો, માત્ર ઉદાહરણરૂપ છે અને આપ અન્ય વિદ્વાનોના અવતરણો
પણ લઇ શકો છો. આ અવતરણોની પસંદગી એટલાં માટે કરવામાં આવી છે કે તે બાળકો અને શિક્ષણ
પર ભાર મૂકે છે. પરંતુ શક્ય છે કે આ અવતરણો ખ્યાતનામ શિક્ષણશાસ્ત્રીઓના સમગ્રતાવાદી દર્શનનું
પ્રતિનિધિત્ત્વ ન પણ કરતા હોય.

મુખ્ય સંદેશ
શિક્ષણનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર જ્ઞાન આપવું એવો નથી પરંતુ બાળકના સર્વાંગીણ વિકાસમાં સહયોગ કરવાનો
છે એ સમજવું જરૂરી છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર ૨: બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તાની સમજ
સત્ર ૨

૧૧:૪૫ થી ૧૩:૦૦ સુધી.

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રૃતિ
(મિનિટમાં)

બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તાની સમજ વિશે
પી.પી.ટી
જૂ થ પ્રવૃત્તિ: બાળકની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તા પરની
કાર્યયોજના તૈયાર કરવી.

શાળામાં બાળકોની
આવશ્યક્તાઓ પ્રત્યે
સંવેદનશીલ, સૌહાર્દપૂર્ણ
અને સ્નેહાળ, સુરક્ષિત
વાતાવરણનું નિર્માણ કરવું.

પ્રવૃત્તિ ૨.૧ બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તા પર પાવર પોઇન્ટ પ્રસ્તુતિ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
સૂચિત પગલાં :
દિવસ

૪

સહભાગીઓને બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તાનું પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝનટેશન બતાવો અને તેના પર
ચર્ચા કરાવો (D4-S2-2.1 દિવસ 4 સત્ર 2 પ્રવૃતિ 2.1 બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તા પર પાવર
પોઇન્ટ પ્રેઝેન્ટેશન.)

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• જો આ આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવામાં ન આવે તો શું થાય ?
•• શાળાના મુખ્ય શિક્ષક હોવાને નાતે બાળક તેના જીવનની જ ે તે અવસ્થામાં પોતાને સક્ષમ
અનુભવે તેવી તેની આવશ્યકતાની પૂર્તિને તમે કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરશો?
•• શિક્ષકે વર્ગમાં એવું શું કરતા રહે વું જોઇએ કે જ ેનાથી એ સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે તે અધ્યયન
પ્રક્રિયામાં બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યક્તાઓનું ધ્યાન રાખે છે.
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પ્રવૃત્તિ ૨.૨ બાળકોની વિકાસાત્મક આવશ્યકતાઓ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: જૂ થ પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં :

•• સહભાગીઓને ચાર જૂ થમાં વહેં ચો.
•• આપેલ બિંદુઓમાંથી પ્રત્યેક જૂ થને તેમની પસંદગીનું બિંદુ શોધવાનું કહો.
l
કુ પોષણની શિક્ષણ પર અસર
l	વિયોગની કે આઘાતની અધ્યયન પર અસર
l
કુ ટબ
ંુ નું અલગ થવું, કુ ટબ
ંુ નું વિખેરાઈ જવું કે ભગ્ન કુ ટબ
ંુ ની અધ્યયન પર અસર.
l
પ્રતિષ્ઠાની (જાતિ/લિંગભેદ) હાનિથી અધ્યયન પર થતી અસર.
l	શિખવાની ઓછી ક્ષમતા.
•• ધીમે ધીમે શીખનાર (સ્લો લર્નર) - આવી પરિસ્થિતિ કે જ ેમાં બાળકની વિકાસાત્મક
આવશ્યક્તાઓની પૂર્તિ નથી થતી તેવો એક વાસ્તવિક કેસ સ્ટડી તૈયાર કરો.
•• પ્રત્યેક જૂ થ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ કેસ સ્ટડી પર ચર્ચા.
•• કાર્ય યોજના દ્વારા તેઓ કેવી રીતે જ ે તે પરિસ્થિતિનો સામનો કરશે તેનો ચર્ચા દ્વારા નિષ્કર્ષ
તારવો.

દિવસ

૪

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો.
••
••
••
••

વર્ગખંડમાં બાળકનું અવલોકન કરવું કેટલું મહત્ત્વનું છે ?
તમારા બાળકના હિતની જાણકારી મેળવવા માટે તમે કોના પર વિશ્વાસ મુકશો ?
બાળકને સહાય કરવા માટે તમારે કેવા પ્રકારના સહયોગ અને સંસાધનોની જરૂર પડશે ?
તમારી શાળાના બાળકો પર ધ્યાન આપવા બાબતે તમારે કઇ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે
છે ?
•• તમે તમારી શાળાના બાળકને સારી રીતે સમજી શકો તે માટે વાલીની તેમજ સમુદાયની કેવી
ભૂમિકા હશે ?
•• આ કાર્યમાં તમે તમારા શિક્ષકોના કેવા પ્રકારના સહયોગની અપેક્ષા રાખો છો ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
કેસ સ્ટડીને બાળકની અન્યા વિકાસાત્મક જરૂરિયાતોને આધારે પણ વિકસાવી શકાય.

મુખ્ય સંદેશ :
મુખ્ય શિક્ષક બાળકોની વિકાસાત્મક જરૂરિયાતોથી અવગત રહે તે જરૂરી છે. જ ેથી કરીને તે એવા
પ્રકારની વ્યવસ્થા વર્ગમાં પૂરી પાડી શકે કે જ ે બાળકની અભ્ચાસની પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થાય.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર ૩: બાળકેન્દ્રી અધ્યયનશાસ્ત્ર સમજવું
સત્ર ૩

૧૪:૦૦ થી ૧૫:૩૦ સુધી.

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રૃતિ

યુવા ઇતિહાસકારો વિશેનો
વિડીયો
બાળકેન્દ્રી અધ્યાપન શાસ્ત્ર પર
પી.પી.ટી

૯૦

વર્ગખંડમાં બાળકેન્દ્રી અધ્યાપન શાસ્ત્રના
મહત્ત્વને સમજવું અને બાળકની વિકાસાત્મક
જરૂરિયાતોના ફલિતાર્થોને સમજવા.
વર્ગખંડમાં શિક્ષણની અભિનવ પધ્ધતિઓની
સમજ અને પ્રોત્સાહન

પ્રવૃત્તિ ૩.૧ ‘યુવા ઇતિહાસકારો’ અથવા ‘યંગ હિસ્ટોરીયન્સ’ પર વીડિયો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પ્રવૃત્તિ: વિડીયો
સૂચિત પગલાં :
દિવસ

૪

•• ‘યંગ હિસ્ટોરીયન’ અથવા ‘યુવા ઇતિહાસકારો’ પરનો વિડીયો બતાવવો [D4-S3-3.1: દિવસ 4
સત્ર 3, પ્રવૃતિ 3.1 વિડીયો ‘યંગ હિસ્ટોરિયન’]
•• બાળકોમાં ઉચ્ચ સ્તરનું ચિંતન વિકસિત કરવામાં શિક્ષકની ભૂમિકા, બાળકોની રુચિ અને
શિક્ષણની અભિનવ પધ્ધતિઓના સંદર્ભમાં વિડીયોના આધારે ચર્ચા કરવી.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• શિક્ષણની આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક કયાં પગલાંને અનુસર્યા ?
•• શિક્ષણની આ પદ્ધતિમાં શિક્ષકની શું ભૂમિકા હતી ?
•• બાળકોની વાતોની સરખામણીએ શિક્ષકની વાતચીત પર કોણે ધ્યાન આપ્યું ?
•• શું તમે તમારી શાળાના શિક્ષકોને અભિનવ શિક્ષણ સત્રો માટે પ્રેરિત કરો છો ?
•• બાળકોની જ્ઞાનાત્મક આવશ્યકતાઓનું પોષણ કરવું શા માટે મહત્ત્વનું છે ?
•• તમે જોયેલ વિડિયોમાં આ વિશેષ પદ્ધતિમાં બાળકની કઇ જ્ઞાનાત્મક આવશ્યકતાને પૂર્ણ કરવામાં
આવી ?
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પ્રવૃત્તિ ૩.૨ બાળકેન્દ્રિય શિક્ષણશાસ્ત્ર.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન.
અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• ૬ થી ૧૪ વર્ષના બાળકોની જ્ઞાનાત્મક આવશ્યક્તાઓ કઇ કઈ છે?

સૂચિત પગલાં :
•• પ્રત્યેક સહભાગીને પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની હે ન્ડઆઉટ આપો [D4-S3-3.2 દિવસ.4 સત્ર - 3 પ્રવૃતિ 3.2 બાળકેન્દ્રિય શિક્ષણ શાસ્ત્ર પર પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન]
દિવસ

•• વર્ગખંડમાં બાળક કેવા પ્રકારના શિક્ષણનો આનંદ લે છે ?
•• સક્રિય અધ્યયન અધ્યાનપનશાસ્ત્ર વિશેની તમારી સમજણ શું છે ?
•• એ કઇ નિર્દેશાત્મક શિક્ષણ પદ્ધતિઓ છે જ ે વર્ગમાં સક્રિય અધ્યયનને પ્રોત્સાહિત કરે છે?
•• સક્રિય અધ્યયન પધ્ધતિઓની યાદીમાંથી તમે કઇ પદ્ધતિઓને અગાઉથી જ ઉપયોગ કરતા
આવ્યા છો?

૪

•• યાદીમાંથી કઇ પદ્ધતિઓ તમારા માટે અને તમારા શિક્ષકો માટે નવી છે ?
•• સક્રિય અધ્યયન, અધ્યાપનશાસ્ત્રના ફાયદાઓ શું છે ?

પ્રવૃત્તિ ૩.૩ અભિનવ શિક્ષણ પધ્ધતિઓ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: જૂ થ પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં :
••
••
••
••
••

સહભાગીઓને ૮ થી ૧૦ વ્યક્તિઓના જૂ થમાં વહેં ચો.
સહભાગીઓને તેમની પસંદગીનો વિષય પસંદ કરવા માટે આમંત્રણ આપો.
તેમને શિક્ષણની બે પદ્ધતિઓ પસંદ કરવાનું કહો કે જ ે બાળકોમાં રસ ઉત્પન્ન કરે .
બીજા જૂ થના સહભાગીઓને સક્રિય અધ્યાપનના સિદ્ધાંતોનું વિશ્લેષણ કરવાનું કહો.
બાળકોના સ્થાયીકરણ અને અધ્યયનના સંદર્ભમાં સક્રિય અધ્યયનના ફાયદાઓને અલગ તારવો.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો

•• શું આપ શિક્ષણમાં નાવિન્ય લાવવાનો પ્રયત્ન કરો છો?
•• અભિનવ શિક્ષણ માટે તમે શિક્ષકોને કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરો છો ? તેમાં તમે કયા પડકારોનો
સામનો કરો છો ?
•• વર્ગખંડમાં સક્રિય અધ્યયનના ઉપયોગના શું ફાયદા છે ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
સહભાગીઓ સાથે ચર્ચા કરીને નાવિન્યપૂર્ણ શિક્ષણના કિસ્સાઓના એક સંગ્રહ જ ેવું તૈયાર કરો.

મુખ્ય સંદેશ :
બાળકના વિકાસ માટે તથા સક્રિય અધ્યયનના સિધ્ધાંતોને સમજવા માટે બાળકેન્દ્રી શિક્ષણના મહત્ત્વને
સમજવું.

સત્ર-૪: વર્ગખંડમાં સક્રિય અધ્યયનનો ઉપયોગ.
સત્ર ૪

૧૫:૪૫ થી ૧૭:૧૫ સુધી.

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

સક્રિય અધ્યયન સિદ્ધાંતોને
આધારે લેસનપ્લાન તૈયાર
કરો.

૬૦ મિનીટ

સક્રિય અધ્યયનના સિદ્ધાંતોને આધારે લેસનપ્લાન
બનાવવા સક્ષમ બનવું.
સક્રિય અધ્યયનને પ્રોત્સાહિત કરે તેવી
સૂચનાત્મક પધ્ધતિઓને ઓળખવી.
વર્ગખંડમાં સક્રિય શિક્ષણના ફાયદાઓને તારવવા.

દિવસ

૪

પ્રવૃત્તિ ૪.૧ : સક્રિય અધ્યયનનો સિધ્ધાંતોના આધારે લેસન પ્લાન તૈયાર કરવા.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ : જૂ થ ચર્ચા અને નિદર્શન.
સૂચિત પગલાં :

•• સહભાગીઓને ૮ થી ૧૦ વ્યક્તિઓના જૂ થમાં વહેં ચો
•• સક્રિય અધ્યયનના સિધ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને સહભાગીઓને તેમની પસંદગીના લેસન પ્લાન
તૈયાર કરવાનું કહો.
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•• શિક્ષણની સૂચિત પદ્ધતિઓ - રોલ પ્લે, વાર્તાકથન અને ચર્ચા-વિચારણાનું જૂ થમાં આદાન-પ્રદાન,
વિડીયો જોવો અને તેની ચર્ચા, વર્ગખંડમાં ચર્ચા, શીખતાં શીખતાં શીખવવું વગેરે છે.
•• પધ્ધતિ પર ચર્ચા અને અનુગામી કાર્ય. આ કાર્યપદ્ધતિમાં સક્રિય અધ્યયનના સિધ્ધાંતો પર
ફરીથી વિચાર કરવો અને વિદ્યાર્થીની સફળતા અને સંતોષનાં સંદર્ભમાં તેના ફાયદાઓ જો
 વા.
નીચે દર્શાવેલ સૂચનાત્મક પધ્ધતિઓનો (જ ે સક્રિય અધ્યયનને પ્રોત્સાહિત કરે છે) ઉપયોગ થઇ શકે.
•• રોલ પ્લે
•• વાર્તાકથન અને ચર્ચા
•• ચિંતન કરવું અને સાથી મિત્ર સાથે આદાન પ્રદાન
•• વીડિયો – ચર્ચા
•• વર્ગખંડ રમતો
•• વર્ગખંડ ચર્ચા

દિવસ

૪

•• શિખવીને શીખવું

અનુ્ચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• વર્ગખંડમાં સહભાગીતાનું સ્તર શું છે ?
•• શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની વાતચીતના વિષયો કયા કયા છે ?
•• વર્ગખંડમાં કેટલી હદે ધ્યાન આપવામાં આવે છે ?
•• સક્રિય અધ્યયન વર્ગ અને નિષ્ક્રિય અધ્યયન વર્ગમાં શું તફાવત હશે ?
•• વર્ગખંડમાં સક્રિય અધ્યયનમાં કઈ મુશ્કેલીઓ આવે છે ?
•• સક્રિય અધ્યયન બાળકોના વ્યક્તિગત ગુણો, અભિયોગ્યતા કૌશલ્યો અને બાળકોના સર્વાંગિણ
વિકાસની અવધારણાઓના વિકાસમાં કેવી રીતે સહાયક બને છે ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
અહીં સુચિબધ્ધ કરાયેલ પદ્ધતિઓ માત્ર ઉદાહરણરૂપે છે. સહભાગીઓ બીજી સક્રિય અધ્યયન
પધ્ધતિઓનો ઉપયોગ તેમના પાઠો માટે કરી શકે છે.

મુખ્ય સંદેશ :
સક્રિય અધ્યયન પધ્ધતિઓ બાળકો માટે શિક્ષણને વધુ અસરકારક અને આનંદદાયક બનાવવામાં
મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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નોંધ –

દિવસ

૪
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દિવસની રૂપરે ખા
દિવસ ૫
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટ)

૧

શિક્ષકોનું નિરીક્ષણ અને પ્રતિક્રિયા

૭૫

૨

શિક્ષકોના અનુશિક્ષક અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શક બનવું

૧૨૦

૩

સર્વસમાવેશનને સમજવું

૯૦

૪

શાળા અને વર્ગખંડમાં સર્વસમાવેશનના વાતાવરણનું નિર્માણ
કરવું.

૭૫

૫

‘મારી શાળા’ માં અધ્યયન–અધ્યાપન પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ

૩૦
દિવસ

૫

સત્ર ૧ : શિક્ષકોનું નિરીક્ષણ અને પ્રતિપોષણ
સત્ર ૧

૦૯:૩૦ કલાકથી ૧૦:૪૫ કલાક

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

પ્રતિકાત્મક વર્ગખંડ

૨૦

નાના જૂ થ દ્વારા
પ્રતિપોષણ અને
મોટા જૂ થમાં ડિબ્રીફિંગ

૫૫

નિરીક્ષણની પ્રક્રિયાને સમજ ે છે
અને શિક્ષકોને હકારાત્મક
પ્રતિપોષણ આપે છે.

પ્રવૃતિ ૧.૧ : પ્રતિકાત્મક વર્ગખંડ અને પ્રતિપોષણની પ્રક્રિયા.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : પ્રતિકાત્મક વર્ગખંડનું સંચાલન કરવું. તે પછી નાના જૂ થમાં પ્રતિપોષણ અને મોટા જૂ થમાં

જૂ થચર્ચા.

સૂચિત પગલાં :
•• ૧૦ થી ૧૨ સહભાગીવાળા ત્રણ જૂ થ બનાવો.
•• એક જૂ થ પ્રતિકાત્મક વર્ગખંડના સંચાલનની તૈયારી કરશે. આ જૂ થનો એક સહભાગી શિક્ષક
અને બાકીના સહભાગીઓ વિદ્યાર્થીની ભૂમિકા ભજવશે. આ વર્ગ પ્રાથમિક કક્ષાના કોઇપણ
ધોરણ માટેના પાઠ આયોજન પર આધરિત હશે.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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•• વિદ્યાર્થી બનેલા સહભાગીઓ એવા પ્રશ્નો પૂછશે જ ેવા પ્રશ્નો તેમના વર્ગ કે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ
પૂછતા હોય છે.
•• નિરીક્ષકની ભૂમિકા ભજવનાર બીજુ ં જૂ થ અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયા અંગે પ્રતિપોષણ આપશે.
•• બંને જૂ થનું નિરીક્ષણ કરનાર ત્રીજુ જૂ થ પહે લા જૂ થને અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયા અંગે અને
બીજા જૂ થને પ્રતિપોષણ પ્રક્રિયા અંગે પોતાના નિરીક્ષણો જણાવશે.
•• મોટા જૂ થના સુગમકર્તા સમગ્ર પ્રક્રિયાને ડીબ્રીફ કરશે અને ચર્ચાના મુદ્દાઓને આધારે માર્ગદર્શન
આપશે.
•• શિક્ષકોને પ્રતિપોષણ આપવા માટે મોટા જૂ થના સુગમકર્તા પી.પી.ટી રજૂ કરશે. આ પી.પી.ટી
શિક્ષકોને આપવામાં આવેલ સંદર્ભ સામગ્રીમાં સામેલ હશે. [દિ૫- સ૧.૧: દિવસ૫- સત્ર૧પ્રવૃતિ૧.૧- શિક્ષકોને પ્રતિપોષણ આપવા અંગેનું પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન]

પ્રતિકાત્મક વર્ગખંડ માટેના ચિંતન-મનનના પ્રશ્નો:
•• શું તમને લાગે છે કે શિક્ષકનું તાસ આયોજન એકમના વિષયવસ્તુને સુસંગત હતું?
•• શું શિક્ષકે તેમના અધ્યાપનને અગાઉના એકમ સાથે સાંકળ્યું હતું? અગાઉ શિખવેલ વિષયવસ્તુ
સાથે જોડાણ કરવું શા માટે મહત્ત્વનું છે?
•• શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા?
•• વર્ગમાં સંવાદ થયો હતો ? શું આ સંવાદ અધ્યાપનના વિષયવસ્તુની સમજ ઘડવામાં મદદરૂપ
બન્યો છે ખરો ?

દિવસ

૫

•• અધ્યાપનના સમય દરમિયાન વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નો અને શંકાઓ માટે શિક્ષકે કેવી પ્રતિક્રિયાઓ
આપી? શું શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો પૂછવાની તક આપી? શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને વિષયવસ્તુ
સિવાયના પ્રશ્નો પણ પૂછવાની તક આપી?
•• વર્ગખંડમાં ઉઠતા જુ દા-જુ દા અવાજો અને કોલાહલનું શિક્ષકે કેવી રીતે નિયંત્રણ કર્યું?
•• તાસને અંતે વિદ્યાર્થીઓ શું શીખશે તે બાબતનું શિક્ષકે ધ્યાન રાખ્યું હતું? વિષયવસ્તુ શીખવા
બદલ શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા?

શિક્ષકોને અપાયેલા પ્રતિપોષણ માટેના અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો:
•• પ્રતિપોષણ આપતી વખતે બીજા જૂ થનો અભિગમ કેવો હતો?
•• બીજા જૂ થે કયા મુદ્દાઓ અંગે પહે લા જૂ થને પ્રતિપોષણ આપ્યું?
•• પ્રતિપોષણના કેટલા મુદ્દા પ્રોત્સાહક હતા? કેટલા મુદ્દા હતોત્સાહ કરનાર હતા?
•• શિક્ષકોને હકારાત્મક પ્રતિપોષણ આપવું કેમ મહત્ત્વનું છે?
•• પ્રતિપોષણ બીજી કઇ-કઇ રીતે થઇ શકે?
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મુખ્ય સંદેશ:
•• વર્ગખંડ નિરીક્ષણ એ અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં સુધારા લાવવા માટેનું અગત્યનું પરિબળ છે.
•• શિક્ષકોને પ્રતિપોષણ, ખાસ કરીને હકારાત્મક પ્રતિપોષણ મળે તો તેમનો આત્મવિશ્વાસ અને
અસરકારકતા વધે છે.

સત્ર ૨: શિક્ષકોના પ્રશિક્ષક અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શક બનવું.
સત્ર-૨

૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુધ્ધ માર્ગદર્શન અંગે રજૂ આત

૨૦

પ્રશિક્ષણ કે પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શનના સત્ર સંચાલન માટે ચારપાંચ ઉદાહરણોને આધારે વાંચન કરવું તેમજ તૈયારી કરવી
પાત્ર અભિનય
મોટા જૂ થમાં ચર્ચા અને ડિબ્રીફીંગ

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

શિક્ષકો અને
શાળાના અન્ય
૨૦
સ્ટાફને આપવાના
પ્રશિક્ષણ
૪૦ (દરે ક જોડી અને પ્રબુદ્ધ
માટે ૧૦ મિનિટ) માર્ગદર્શનની
પ્રક્રિયાને સમજ ે
૪૦

દિવસ

૫

પ્રવૃત્તિ ૨.૧: પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શન માટે પાત્ર અભિનય
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ : જોડીમાં પાત્ર અભિનય, તે પછી મોટા જૂ થમાં ચર્ચા.
સૂચિત પગલાં :
•• સુગમકર્તા પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુધ્ધ માર્ગદર્શનની પ્રક્રિયાની સમજણ અંગેનું પાવર પોઇન્ટ
પ્રેઝન્ટેશન બતાવશે. [દિ૫-સ-૨.૧ અ: દિવસ ૫- સત્ર૨-પ્રવૃત્તિ૨.૧ અ: પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુધ્ધ
માર્ગદર્શન અંગે પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન]
•• સહભાગીઓને અપાયેલા પ્રશિક્ષણ અંગેના મોડ્યુલમાંથી આચાર્ય અને શિક્ષક વચ્ચેનો ‘અ
મુવિંગ ડ્રામા’ નામનો સંવાદ સુગમકર્તા વાંચશે.
•• સહભાગીઓમાંથી છ સભ્યો પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શનના પ્રતિકાત્મક સત્ર માટે જોડીમાં
પાત્ર અભિનય કરવા સ્વેચ્છાએ આગળ આવશે. બીજા સહભાગીઓ આ સ્વયંસેવી જોડીઓને
પાત્ર અભિનયની તૈયારી કરવામાં મદદ કરશે .
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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•• સ્વયંસેવી જોડીમાંથી એક સહભાગી આચાર્યની અને બીજો સહભાગી શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવશે.
તેઓ શિક્ષકની અધ્યાપન પ્રક્રિયા પર અસર કરનારી અંગત કૌટુબિ
ં ક ઘટનાની ચર્ચા કરશે.
•• બીજી જોડી એવો પાત્ર અભિનય કરશે જ ેમાં આચાર્યની દ્રષ્ટિએ પ્રમાણમાં સારું અધ્યયન કાર્ય
ન કરનારા શિક્ષક અને આચાર્ય વચ્ચેનો સંવાદ હશે.
•• ત્રીજી જોડીમાં એક સહભાગી આચાર્ય બનશે અને બીજો સહભાગી શાળાના સ્ટાફના કોઇ સભ્ય
જ ેવા કે સફાઇ કર્મી અથવા શાળામાં જોડાયેલા નવા શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવશે.
•• પહે લી જોડી પ્રબુધ્ધ માર્ગદર્શન અંગે અને બાકીની બે જોડી પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શન
અંગે અભિનય કરી શકે. પાત્ર અભિનય અંગેના કેટલાક વિચાર અને સૂચનો પાવર પોઇન્ટ
પ્રેઝન્ટેશનમાં આપેલા છે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• પાત્ર અભિનયના સંવાદોના મુખ્ય મુદ્દા કયા હતા?
•• જોડીઓના સંવાદોનું સ્વરૂપ શું હતું?
•• શિક્ષકો અને શાળા પરિવારની સમસ્યાઓને આચાર્ય ઉકેલી શક્યા?
•• આચાર્ય કોઇ વિગત અથવા સમસ્યા માટે વૈકલ્પિક પગલાં સૂચવીને શિક્ષકને મદદરૂપ થયા ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :

દિવસ

૫

મોટા જૂ થની ચર્ચાના કેન્દ્રમાં પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શનની પ્રક્રિયાઓનો તફાવત સમજવાની
બાબત રહે શે. પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શનની પ્રક્રિયાઓ પ્રશિક્ષક કે પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શક અને તેમના
વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વિશ્વાસ કેળવવાના સિધ્ધાંત પર આધારિત છે. આ પ્રક્રિયાના ચાવીરૂપ મુદ્દા છે
: સાંભળવાની અને પ્રશ્ન પૂછવાની કળા તેમજ સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધવા મથવું. પ્રશિક્ષક વિષય
નિષ્ણાત ન પણ હોય, છતાં તે શિક્ષકોને સમસ્યા સમજવામાં અને તેનો ઉકેલ લાવવામાં મદદરૂપ થઇ
શકે. પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શકનો વ્યાપ પ્રશિક્ષક કરતાં બહોળો છે. તેમની ભૂમિકાનો આધાર પરસ્પરના સંબંધો
તેમજ સામૂહિક વિશ્વાસ પર છે. તેઓ સમયનું રોકાણ કરીને વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને શાળા પરિવારના
અન્ય સભ્યોના વ્યવસાયિક જીવન ઉપરાંત વ્યક્તિગત જીવન અંગે વાકેફ રહે છે. સંદર્ભ સામગ્રીમાં
આપવામાં આવેલ ‘પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુધ્ધ માર્ગદર્શન’ મોડ્યુલ સહભાગીઓમાં અવશ્ય વહે ચી દેવું. [દિ૫-સ-૨-૨.૧ બ: દિવસ ૫-સત્ર ૨-પ્રવૃત્તિ ૨.૧ બ પ્રશિક્ષણ અને પ્રબુધ્ધ માર્ગદર્શન મોડ્યુલ]

મુખ્ય સંદેશ:
•• આચાર્ય અને શાળાના સ્ટાફ વચ્ચે વિશ્વાસભર્યા સંબંધો કેળવવા તે અનુશિક્ષણ અને પ્રબુદ્ધ
માર્ગદર્શન માટે ચાવીરૂપ બાબત છે.
•• શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાની સમસ્યાઓના આપમેળે ઉકેલ શોધવામાં મદદરૂપ થવું અને
તે માટેની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવામાં તેમને માર્ગદર્શન આપવું તે અનુશિક્ષણના કેન્દ્રમાં છે.
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સત્ર ૩: સર્વસમાવેશનની સમજ
સત્ર-૩

૧૪:૦૦ થી ૧૫:૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

‘ઇન્ડિયા અનટચ્ડ’ ફિલ્મ જોવી (www.
૯૦
youtube.com/watch2v=g_UnVwto_ok)
તે પછી મોટા જૂ થમાં ચર્ચા

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
સહભાગીઓ શાળાનું એક સર્વ
સમાવેશી સંસ્થા તરીકે મહત્ત્વ
સમજ ે છે.

પ્રવૃત્તિ ૩.૧: ‘ઇન્ડિયા અનટચ્ડ’ ફિલ્મ જોવી

દિવસ

પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: ‘ઇન્ડિયા અનટચ્ડ’ ફિલ્મ ત્રણ ભાગમાં બતાવવી અને મોટા જૂ થમાં ડિબ્રિફ કરવું.

૫

સૂચિત પગલાં :
•• સર્વ સમાવેશનના સંદર્ભ માટે ભૂમિકા તૈયાર કરવી એ આ સત્રનો હે તુ છે.
•• ‘ઇન્ડિયા અનટચ્ડ’ ફિલ્મ ત્રણ ભાગમાં બતાવવી. આ ફિલ્મમાં વર્ગખંડ અને શાળાથી દૂર
કરાયેલા બાળકોની સાચી ઘટનાઓ કંડારે લી છે.
•• આ ફિલ્મનો હે તુ છે આચાર્યની ભૂમિકા ચર્ચવાનો , દા.ત. શાળા બહારના બાળકો અને બાળકના
શિક્ષણથી બાકાત રહે વાના કારણો અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવવા, શાળાના વડા તરીકે વિવિધતાનો સ્વીકાર
અને પ્રત્યેક બાળકના શિક્ષણનો અધિકાર સ્વીકારવો .
•• આ સત્રનો હે તુ શાળાની અંદર અને આસપાસ તેમજ વર્ગખંડોમાં પ્રવર્તતા જુ દા-જુ દા પ્રકારના
બહિષ્કાર વિશે આચાર્યમાં સભાનતા કેળવવાનો છે.
•• ફિલ્મનો એક ભાગ જોયા પછી સુગમકર્તા કેટલાક વેધક પ્રશ્નોની મદદથી મોટા જૂ થને ચર્ચામાં
જોડશે. ફિલ્મના ત્રણેય ભાગ જોયા પછી ચર્ચા કરવામાં આવશે.
ફિલ્મનો પ્રથમ ભાગ : આ ભાગમાં શાળાએ જતા કેટલાક બાળકો તેમજ બહિષ્કૃત સમાજના એક
બાળકના વર્તન-વ્યવહારો દર્શાવેલા છે. બહિષ્કૃત સમાજનું બાળક શાળા, શાળાની પ્રક્રિયાઓ તેમજ
ખાસ કરીને મધ્યાહન ભોજન દરમિયાન પણ બહિષ્કારનો ભોગ બને છે. [દ-૫ - સ-૩ - ૩.૧અ]
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અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :

•• મધ્યાહ્ન ભોજન માટે તે બાળક બીજા બાળકો સાથે શા માટે બેસતું નથી?
•• બાળક શાળાએ ન જાય તે માટે જાતિ સિવાય બીજા કારણો છે? કયા-કયા?
•• તમને શું લાગે છે, ફિલ્મમાં બતાવાયેલા આચાર્ય અને શિક્ષક તેમના ગામના આવા બાળકો અંગે
જાણતા હશે ?
•• આ ફિલ્મમાં બતાવ્યા ઉપરાંત બહિષ્કાર કરવાની બીજી કઈ રીતો શાળામાં જોવા મળે છે ?
•• શું તમે માનો છો કે જુ દા-જુ દા સમાજોમાંથી આવતા બાળકો શાળાના વાતાવરણમાં કંઇક નવું
ઉમેરે છે? કેવી રીતે?
•• બહિષ્કૃત સમાજના બાળકો શાળામાં સ્વતંત્ર તેમજ સહજતા અનુભવે તે માટે આચાર્યએ કયા
પગલાં લેવા જોઇએ?

ફિલ્મનો બીજો ભાગ : આ ભાગમાં દર્શાવાયું છે કે ચા બનાવવાથી માંડીને મેદાનની સફાઇ તેમજ
સેનિટેશનની સફાઇ જ ેવા કામ અંગે છોકરીઓ પાસે કેવી અપેક્ષા રખાય છે. આ ફિલ્મમાં બતાવેલી
છોકરીઓ પાસે કેવી અપેક્ષા રખાય છે. આ ફિલ્મમાં બતાવેલી છોકરીઓ બહિષ્કૃત સમાજની છે.
[દિ-5 - સ-3 - 3.1બ]

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• તમને ખ્યાલ છે કે છોકરીઓને શાળાની પ્રક્રિયાઓમાં બાકાત રખાય છે? જો હા, તો કેવી રીતે?
જો ના, તો કેમ નહીં ?
•• શાળામાં છોકરીઓ શું શીખતી જોવા મળે છે ? તમને લાગે છે કે તેઓ પુસ્તકો વાંચવામાં અને
વર્ગખંડમાં પૂરતો સમય આપી શકે છે ?
દિવસ

૫

•• શું તમે માનો છો કે છોકરા અને છોકરીઓની જુ દા-જુ દા શાળાકીય કાર્યો કરવાની અને
શિખવાની ક્ષમતા જુ દી-જુ દી હોય છે ?
•• અધ્યાપન પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રહી જતી છોકરીઓ પ્રત્યે આચાર્યને સભાન કરવા તમે શું
કરશો?
•• છોકરા અને છોકરીઓમાં જવાબદારીની વહેં ચણી વખતે આચાર્ય શું નવું કે અલગ કરી શકે?
ફિલ્મનો ત્રીજો ભાગ: આ ભાગમાં બાળકોની બેઠક વ્યવસ્થામાં શિક્ષકને સમુદાય આધારિત ભેદભાવ
કરતા બતાવાયા છે. આ ભાગમાં સમુદાયના નેતા અને શિક્ષક વચ્ચેનો એક રસપ્રદ સંવાદ પણ આવે
છે. [દિ-૫ - સ-૩ - ૩.૧C]

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• ફિલ્મના આ ભાગમાં તમે શું જોયું ? વર્ગખંડની અંદર શિક્ષક બાળકોમાં કેવી રીતે ભેદભાવના
બીજ રોપે છે ?
•• આ પ્રકારના વર્ગખંડમાં ભણતા બાળકોમાં કેવા પ્રકારનો અભિગમ આકાર લઇ રહ્યો હશે ?
તેમના સ્વસ્થ વિકાસમાં શિક્ષકના આ પ્રકારના વલણની કેવી અસર પડશે?
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•• શિક્ષકોના ભેદભાવવાળા વર્તન પ્રત્યે સમુદાયના લોકો કેવો પ્રતિભાવ આપે છે?
•• આ ફિલ્મમાં દર્શાવેલા વર્ગખંડમાં બીજા ક્યા પ્રકારના ભેદભાવ રખાતા હશે?
•• શિક્ષકનું ભેદભાવભર્યું વર્તન જોયા પછી આચાર્યએ શું કરવું જોઇએ?
•• આ ફિલ્મમાં દર્શાવેલ કિસ્સા જ ેવી પરિસ્થિતિમાં આચાર્યએ સમુદાયના સભ્યો સાથે કેવો
વ્યવહાર કરવો જોઇએ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ:
આ સત્ર ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે કારણ કે તેમાં જાતિ અને લિંગ આધારિત ભેદભાવનો મુદ્દો છે. વળી,
તેમાં દર્શાવાયેલી છોકરીઓ દલિત સમુદાયની છે. આ તબક્ કે એ નોંધવું રહ્યું કે અહીં માત્ર ચોક્કસ
જાતિ કે લિંગ પૂરતો મામલો નથી પણ પ્રજાતિ, વર્ગ, કુ ળ જ ેવી બાબતો આધારિત બહિષ્કારના બીજા
પ્રકારો પણ આપણે સમજવા રહ્યા. ચર્ચાના મુદ્દા ફિલ્મના કિસ્સા ઉપરાંત બહિષ્કારના અન્ય પ્રકારો
સુધી વિસ્તરી શકે છે. [દિ-5 - સ-3 - 3.1અ, દિ-5 - સ-3 - 3.1બ, દિ-5 - સ-3 - 3.1ક દિવસ 5 સત્ર 3 - પ્રવૃત્તિ 3.1: ‘ઇન્ડિયા અનટચ્ડ ‘ ફિલ્મ]

મુખ્ય સંદેશ:

દિવસ

૫

•• શાળામાં અને શાળાની આસપાસ જુ દા-જુ દા પ્રકારે બહિષ્કાર અસ્તિત્ત્વમાં છે. આ વિગત પ્રત્યે
સભાન બનવું તે જ શાળાને સર્વસમાયોજી સ્થળ બનાવવાનું પહે લું પગલું છે.
•• વિવિધતા એ શાળાની સંપત્તિ છે. બાળક કોઇ પણ જાતિ, સમુદાય, જ્ઞાતિ, વર્ગ કે લિંગનું હોય,
પ્રત્યેક બાળકને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે.

સત્ર ૪: શાળા અને વર્ગખંડોમાં સર્વસમાવેશનના વાતાવરણનું નિર્માણ
સત્ર-૪

૧૫:૪૫ થી ૧૭:૦૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

સમાવેશન વ્યૂહ ઘડવા માટે
જૂ થ કાર્ય

૩૦

જૂ થ રજૂ આત

૪૫

શાળા અને વર્ગખંડને સર્વસમાવેશી બનાવવાનો
વ્યૂહ ઘડી શકે છે, શાળાની અનુભવ સમૃધ્ધિ માટે
સમુદાયના સ્રોતોને સામેલ કરી શકે છે.
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પ્રવૃત્તિ ૪.૧: સર્વ સમાયોજન માટેનો વ્યૂહ ઘડવો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: જૂ થ કાર્ય, તે પછી જૂ થ રજૂ આત.
સૂચિત પગલાં:
•• અગાઉના સત્રમાં થયેલ ચર્ચાના અનુસંધાને સહભાગીઓ ત્રણ જૂ થમાં વહેં ચાશે.
•• શાળાને સર્વસમાવેશી સ્થળ બનાવવા માટે અને શાળાના તમામ બાળકો વર્ગખંડ પ્રક્રિયામાં ભાગ
લઇ શિક્ષણ મેળવે તે માટે તેમજ શાળાનું ભાવાવરણ સર્વસમાવેશન
•• મૂલ્યથી સમૃદ્ધ થાય તે હે તુથી સામુદાયિક સ્રોતોની સામેલગીરી વધારવા માટેના વ્યૂહઘડવા માટે
ત્રણેય જૂ થ કામ કરશે.
•• તે પછી ત્રણેય જૂ થ સર્વસમાવેશન માટેના વ્યુહની વિચારણા કરશે. જૂ થકાર્ય પછી ત્રણેય જૂ થ
મોટા સમૂહ સમક્ષ પોતાનું કાર્ય રજૂ કરશે. સર્વ સર્માવેશી વ્યવહારો અંગેની ચર્ચાનું સુગમકર્તા
સંચાલન કરશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :
સર્વસમાવેશન સાથે સંકળાયેલા ચોક્ક્સ વ્યૂહઘડવામાં સુગમકર્તાએ ત્રણેય જૂ થને મદદ કરવી પડશે.
ચોક્કસ વ્યૂહ નીચે પ્રમાણેના હોઇ શકે:
શાળા :
દિવસ

૫

•• જ્યાં સર્વસમાવેશન કરી શકાય તેવી શાળાકીય પ્રવૃત્તિઓ અને સ્થળો કયા છે ? (હાજરી,
પ્રાર્થના સંમેલન, પાણી ભરવા જ ેવા કામ, રમતના મેદાનમાં, ચોક્કસ ઓરડાઓમાં અવર જવર,
પુસ્તકાલય તેમજ અન્ય વાંચન સામગ્રી સુધી પહોંચ, વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોની હે રફે ર,
સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ, વાર્ષિક ઉત્સવ વગેરે)
•• શાળાના ઉપર જણાવેલા સ્થળોએ સર્વસમાવેશીકરણ લાવવા માટે આચાર્ય કયા પગલાં લેશે ?
વર્ગખંડ :
•• વર્ગખંડમાં બાળકોની બેઠક વ્યવસ્થા કેવી છે?
•• વર્ગખંડમાં જુ દી-જુ દી જાતિ અને સમુદાયના બાળકો વચ્ચેનું અંતર તમે કેવી રીતે ઘટાડશો?
તમારો અમલમાં મૂકી શકાય તેવો વ્યૂહશું હોઇ શકે?
•• બાળકોની શીખવાની ગતિ અને સમજણશક્તિના સ્તર જુ દા-જુ દા હોઇ શકે છે. કોઇ શિક્ષક
બાળકની વિશિષ્ટ જરૂરિયાત અવગણે છે. આવા સંજોગોમાં તમે શું કરશો?
સમુદાય:
•• જ ે સમુદાયના બાળકો શાળાએ આવતા નથી તે સમુદાય સાથે તમે કેવી રીતે પ્રત્યાયન શરૂ
કરશો?
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•• શાળા સમય દરમિયાન આચરવામાં આવતો બહિષ્કાર કેવી રીતે સમાજમાં ચર્ચાનો વિષય બની
જતો હોય છે ? આ સંજોગોમાં તમે સમુદાય સાથે કેવી રીતે સંવાદ સાધશો અને સમુદાયને કઇ
રીતે વિશ્વાસ અપાવશો ?
•• શું સમુદાય પાસે જ્ઞાનની એવી કોઇ વ્યવસ્થા છે જ ે વિદ્યાર્થીઓને ફાયદાકારક હોય? બાળકોના
અધ્યયન-અધ્યાપન અનુભવોને સમૃધ્ધ કરવા શાળા અને વર્ગખંડમાં સમુદાયના સ્રોતોનો કઇ
રીતે ઉપયોગ કરી શકાય ? સંદર્ભ: ‘યુવા ઇતિહાસકાર’ નામનો ગઇકાલે જોયેલા વિડિયો
મુખ્ય સંદેશ:
•• પોતાની શાળા અને વર્ગખંડ સર્વસમાવેશી સ્થળ બને તે શક્ય છે તેમ આચાર્યોએ સ્વીકારવું રહ્યું.
•• શાળાને સર્વસમાવેશી સ્થળ બનાવવું અને તેના માટેના પ્રયત્નો કરવા એ આચાર્ય તરીકે તમારા
સત્તાક્ષેત્રની વાત છે.
•• સર્વસમાવેશી સ્થળ પ્રત્યેક બાળક અને પ્રત્યેક સભ્ય માટે અનુભવોની વિવિધતામાંથી શિખવાની
તક ઊભી કરે છે. આમ, સર્વસમાવેશીપણું એ શાળાની સંપત્તિ છે.

દિવસ

૫

સત્ર ૫: ‘મારી શાળા’માં અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ
સત્ર-૫

૧૭:૦૦ થી ૧૭:૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ

વ્યક્તિગત લેખન અભ્યાસ

૧૦

મોટા જૂ થમાં વિચાર વિમર્શ

૨૦

આ પ્રમુખ તત્ત્વમાં થી પ્રાપ્ત શિક્ષણને સંકલિત
કરી શકે છે.

પ્રવૃત્તિ ૫.૧ : સમેકન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
સૂચિત પગલાં:
•• અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં બદલાવ વિશે સહભાગીઓ તમામ સત્રોમાં જ ે શિખ્યા તેનું સંકલન
કરવામાં તેમને મદદ કરવી તે આ સત્રનો હે તુ છે.
•• પોતાની શાળામાં અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં બદલાવ લાવવા પોતે શું પગલાં લેશે તે અંગે
સહભાગીઓ વ્યક્તિગત નોંધ લખશે.
•• સહભાગીઓને લખાણ મોટા જૂ થ સમક્ષ રજૂ કરવા પ્રોત્સાહન આપો.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સુગમકર્તા માટે નોંધ :
જ્યારે સહભાગીઓ પોતાનું વ્યક્તિગત લખાણ મોટા સમૂહમાં રજૂ કરી રહ્યા
હોય ત્યારે તે રજૂ આતના મુખ્ય મુદ્દા સુગમકર્તા બોર્ડ પર નોંધશે. ધ્યાન રાખવું
કે જ્યારે સુગમકર્તા પોતે શું કરશે તેની વિગતો જણાવે ત્યારે તે કાર્ય માટેનો
સમય અને કાર્યને કેટલાં સમય સુધી કરવું તે પણ સહભાગીઓ જણાવે. જ ેમ
કે, જો કોઇ સહભાગી કહે કે પોતે વર્ગખંડ નિરીક્ષણ કરશે ત્યારે તેણે એ પણ
જણાવવાનું રહે શે કે તે વર્ગખંડ નિરીક્ષણ બે મહિને એકવાર કરશે કે ત્રણ
મહિને એકવાર ?
ટૂકં માં, અહીં હે તુ એ છે કે સહભાગીને જ ે પ્રક્રિયા અધ્યયન-અધ્યાપનના
પરિવર્તન માટે મહત્ત્વની લાગે છે તે પ્રક્રિયાને માટે સમર્પિત થઇ જવામાં
સહભાગીને મદદ કરવી.

દિવસ

૫
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નોંધ –

દિવસ

૫
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નોંધ –

દિવસ

૫
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પ્રમુખ ક્ષેત્ર : ૪
જૂથ નિર્માણ અને જૂથને
માર્ગદર્શન

દિવસ

૬

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૬ માટે સુગમકર્તાએ તૈયાર કરવાની યાદી
પ્રમુખ ક્ષેત્ર : ૪ – જૂ થ નિર્માણ અને માર્ગદર્શન
દિવસ : ૬
સુગમકર્તાએ દિવસ ૬ માટેના જરૂરી સંસાધનો એકત્ર કરી લેવા. આ સંસાધનોની તપાસ
સૂચિ આ મુજબ છે.
1.

“જૂ થ” ની સંકલ્પના પર આધરિત પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

2. કેસ સ્ટડીને લગતું સાહિત્ય
3. જૂ થ-ગતિવિધિ-કોષ્ટ ને સંબંધિત સાહિત્ય
4. ‘જો-હં ુ -તો-શું’, ‘જો-અમે-તો-શું’ નામક વિડિયો સંસાધન
નીચેની વસ્તુઓ તાલીમના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે તપાસી લો .
1) ચાર્ટપેપર
2) સ્કેચપેન
3) કોરા કાગળ
4) લેપટોપ/કમ્પુટર
5)	પ્રોજ ેક્ટર
6) સ્પીકર (સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની
ખાતરી કરી લો )
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પરિચય
શાળા એ એક એવો એકમ છે જ ેના સભ્યો ભેગા મળીને નિર્ધારિત ધ્યેયની દિશામાં
સઘન પ્રવૃતિઓ કરે છે. આ અસરકારક રીતે થઇ શકે તે માટે, જૂ થ-રચના અને જૂ થનેતૃત્વના સંદર્ભમાં શાળાના અગ્રણીની મહત્ત્વની ભૂમિકા ઉપસી આવે છે. જૂ થકાર્યમાં
વિચાર વિનિમય તથા સમસ્યાઓ અને પડકારો પ્રત્યેના નવા અભિગમના વિકાસના
અવકાશને લીધે, જૂ થ-કાર્ય શાળાની કામગીરી બહે તર બનાવે છે અને સાથે સાથે દરે ક
સભ્યોની ક્ષમતા ઉપરાંત કૌશલ્યોનો પણ વિકાસ કરે છે.
આ પ્રમુખ તત્ત્વ પ્રભાવી જૂ થની રચના અને તેના સાતત્યપૂર્ણ નિભાવ માટે જરૂરી
એવા મૂલ્યોને સંબોધે છે. તે શાળાના અગ્રણીને જૂ થ રચનાની પ્રક્રિયા, સહકાર્ય, જૂ થગતિવિધિ, સંઘર્ષ નિવારણ, પ્રભાવકારી પ્રત્યાયન વિગેરે વિશેની સમજણ કેળવવા અને
એ પ્રક્રિયામાં જૂ થના સભ્યોનો વ્યાવસાયિક નેતૃત્વકર્તાની ભૂમિકા દર્શાવે છે.

દિવસ

૬

દિવસના કાર્યની રૂપરે ખા
દિવસ ૬
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

જૂ થ સંક્લ્પનાની સમજણ

૭૫

૨

શાળાના કર્મચારીની બેઠક (Staff Meeting) વિષયના અનુસંધાનમાં
૧૨૦
સહે તુક સંવાદ માટેનો અવકાશ પૂરો પાડવો

૩

જૂ થ-ગતિવિધિ અને સંઘર્ષ નિવારણ

૯૦

૪

જૂ થના નેતૃત્વકર્તા બનવું અને જૂ થની રચના કરવી

૯૦

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર: ૧ જૂ થ સંકલ્પનાની સમજણ
સત્ર ૧

૯:૩૦ કલાક થી ૧૦:૪૫ કલાક સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
(મિનિટમાં)

અપેક્ષિત પરિણામ

જૂ થ સંકલ્પનાને સમજવી

૪૦

પોતાના જૂ થ માટે પ્રતિક (logo) ની રચના કરવી

૩૫

સહભાગીઓ “જૂ થ” ના અર્થને તથા
“જૂ થ” ને સંબંધિત ઉદેશ્યોને સમજી
શકશે.

પ્રવૃત્તિ : ૧.૧ – જૂ થ સંકલ્પનાની સમજણ કેળવવી
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ : મોટા સમૂહની ચર્ચા તથા નાના જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં :-

દિવસ

૬

•• આ સત્રમાં, સુગમકર્તાએ સહભાગીઓને (1) જૂ થના સભ્યો તરીકેના તેઓના અનુભવો (આ
અનુભવો તેઓના જીવનના કોઇપણ પ્રકારના હોઇ શકે. જરૂરી નથી કે એ અનુભવો શાળાકીય
જ હોય), (2) ઉપરાંત તેમના જૂ થને કઇ બાબતોએ સફળ જૂ થ બનાવ્યું અને કઈ બાબતોએ
નિષ્ફ્ળતા અપાવી વગેરે વિશે વિચાર કરવા પ્રેરવાના છે.
•• જયારે સુગમકર્તા સમૂહને નિમ્ન લિખિત પ્રશ્નો દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરશે ત્યારે સાથે સાથે તે
શ્વેતફલક પર સમૂહની પ્રતિક્રિયાઓ નોંધશે. મોટા સમૂહમાં (large group) આ પ્રશ્નો પર
મનોમંથન થયા પછી, સુગમકર્તા સમૂહને આ પ્રતિક્રિયાઓનું દૃઢીકરણ કરવા તરફ દોરશે
અને શ્વેત ફલક પર “જૂ થની સફળતાને પ્રેરતા પરિબળો” અને “જૂ થના દેખાવને અવરોધતા
પરિબળો” એમ બે ભાગોમાં વર્ગીકૃ ત કરીને નોંધશે. (D6 – S1 – 1.1 : દિવસ-૬, સત્ર-૧,
પ્રવૃતિ-૧.૧ “જૂ થ” ની સંકલ્પના પર પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન)
•• બધા સહભાગીઓને “જૂ થ” વિષય પરના પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનના હૅ ન્ડ-આઉટ વહે ચણી
કરવી.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• આ કાર્યશાળામાં આપણે નાના સમૂહમાં ( Small Group) પ્રવૃત્તિઓ કરીશું. શું તમને લાગે છે
કે સમૂહમાં કાર્ય કરવું અને જૂ થમાં કાર્ય કરવું એ બન્ને સમાન છે?
•• શાળા નેતૃત્વકર્તાની ભૂમિકા વિશે અનુચિંતન કરવાનો પ્રયત્ન કરો. કયું કાર્ય વ્યક્તિગત ધોરણે
થઇ શકે અને કયા કાર્યને કરવા અન્ય વ્યક્તિની સહાયની જરૂર પડે છે?
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•• શું શાળામાં કોઇ એવી કટોકટીની પરિસ્થિતિ ઊભી થઇ શકે જ્યાં સૌએ એકત્ર થવાની જરૂર
પડે? આવી કટોકટીની પરિસ્થિતિના નિવારણ માટે આપણે કેવી રીતે વિભિન્ન જૂ થોની રચના
કરીએ છીએ? અહીં કેટલાક સહભાગીઓ તેઓના મુખ્ય શિક્ષક તરીકેના અનુભવો પ્રદર્શિત
કરી શકે છે.
•• તમારા મત મુજબ, સૌ ભેગા મળીને કાર્ય કરવાના લાભ અને ગેરલાભ શું છે?
•• સારા જૂ થ-કાર્યમાં (Team Work) પ્રત્યાયનનું શું મહત્ત્વ છે ? જૂ થના સભ્યોમાં કેવી રીતે
કાર્યભારની વહેં ચણી કરાય છે?
•• ચાલો આપણે જૂ થના લક્ષણોનું દૃઢીકરણ કરીએ. શું જૂ થને કોઇ હે તુ કે ધ્યેય હોય છે? શું જૂ થના
પરિણામો ભાગીદારીયુકત પરિણામો હોય છે?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :
આ છઠ્ઠા દિવસના પ્રથમ સત્રની રચના, સુગમકર્તાએ સમૂહમાં કે જૂ થમાં કાર્ય કરનારા સભ્યોના
અનુભવોના આધારે , કુ શળતાપુર્વક કરવાની છે. જૂ થ અને સમૂહ વચ્ચે બહુ મહત્ત્વનો ભેદ એ છે કે કોઇ
કાર્ય કરવા માટે સમૂહનું ભેગું થવું એ આયોજનપૂર્વક્નું નથી હોતું. વળી સમૂહમાં સભ્યોની ભૂમિકા પણ
સ્પષ્ટ નથી હોતી અથવા ઓછી સ્પષ્ટ હોય છે તથા સમૂહનું બંધારણ કામચલાઉ ધોરણે થયેલું હોય
છે, જ ેના કોઇ લાંબા ગાળાના ધ્યેયો હોતા નથી. બીજી બાજુ જૂ થએ સુવ્યવસ્થિત, બંધારણયુક્ત, સ્પષ્ટ
અને વ્યાખ્યાયિત ધ્યેયોથી દોરવાયેલું હોય છે, જ ેમાં તેના સભ્યોની ભૂમિકા સ્પ્ષ્ટ હોય છે. આ સાથે એ
પણ સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે કે જૂ થના સભ્યો તેઓને સોંપાયેલા કાર્ય માટે કયા પ્રકારે જવાબદાર છે?
અહીં સુગમકર્તા એવો સંદેશો તારવવાનો પ્રયત્ન કરશે કે જૂ થએ કોઇપણ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યેની એક એવી
બંધારણયુકત પ્રતિક્રિયા છે, જ ેમાં દરે ક જણે સાથે મળીને કોઇ ચોક્કસ હે તુ તથા ઇરિછત પરિણામોની
પ્રાપ્તિ માટે કાર્ય કરવાની જરૂરિયાત ઉભી થાય છે. જૂ થએ શાળાની કામગીરીને સુગમ બનાવવામાં
અને આકસ્મિક કે અનઅપેક્ષિત પડકારોને ઝીલવામાં મદદરૂપ થાય છે. અહીં આ પ્રકારની ચર્ચામાં
સુગમકર્તા તેઓને ફાળવવામાં આવેલી સ્લાઇડસનો ઉપયોગ કરી શકે.

દિવસ

૬

મુખ્ય સંદેશ :
•• જૂ થની રચના સામૂહિક ઉદ્દેશ અને ઇચ્છિત પરિણામને ધ્યાનમાં રાખીને કરવી જોઈએ.
•• જૂ થોની રચના વ્યક્તિગત ક્ષમતા અને કૌશ્લ્યોના આધારે કરવામાં આવે છે.

પ્રવૃત્તિ ૧.૨ : તમારા જૂ થ માટે પ્રતિકની રચના કરો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : સામૂહિક પ્રવૃત્તિ અને નિદર્શન
સૂચિત પગલાં :સહભાગીઓ પોતાને પાંચ કે છ સભ્યોવાળા નાના સમૂહમાં વહેં ચી લેશે અને પોતપોતાના જૂ થની
ઓળખ માટે એક પ્રતિકની રચના કરશે. બધા જ સહભાગીઓ પોતાના પ્રતિકની રચના કરવા માટે
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા 81
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સાથે મળીને વિચારશે કે જ ેનો કોઈ ઉદ્દેશ્ય હોય અને એમના જૂ થના ઉદ્દેશ્યનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કરે .
તેઓ શૈક્ષણિક કે સહાભ્યાસિક મુદ્દાને આધારે પણ જૂ થની રચના કરવાનું વિચારી શકે. એક વખત
નાના સમૂહમાં પ્રતિકની રચના થઈ જાય પછી મોટા સમૂહ સમક્ષ તેની પ્રસ્તુતિ કરશે. આ પ્રતિક શા
માટે તૈયાર કર્યું છે, કેવી રીતે તૈયાર કર્યું અને જૂ થના રૂપમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કેવીરીતે કરે છે તે વિશે
જૂ થના નેતા વાત કરશે.

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :નાના સમૂહમાં કરવામાં આવેલી આ પ્રવૃત્તિ એકસાથે મળીને વિચારવા, સાથે મળીને નિર્ણય લેવામાં અને
એક સામૂહિક ઉદ્દેશની પ્રાપ્તિ માટે કાર્ય કરવામાં સક્ષમ બનાવવામાં આવી હતી. આમાં સહભાગીઓ
એકબીજાને જાણવા માટે સમર્થ બને તેવો પણ હે તુ હતો.

સત્ર : ૨ કર્મચારી બેઠક : સહે તુક સંવાદ માટે અવકાશ ઊભો કરવો
સત્ર : ૨

૧૧ : ૦૦ કલાક થી ૧૩ : ૦૦ કલાક સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનિટમાં)

પાત્રાભિનય દ્વારા શાળા કર્મચારી
બેઠકનું આયોજન

૬૦

શાળા કર્મચારી બેઠકની તૈયારી
કેવી રીતે કરાય તે વિશે મોટા
સમૂહમાં વિગતે સંક્ષિપ્તિકરણ

૬૦

સહભાગી કાર્યસૂચિ આધારિત કર્મચારી બેઠક,
બેઠકની પ્રક્રિયા અને લેવામાં આવેલા નિર્ણયોની
પ્રગતિની સમીક્ષાના મહત્ત્વને સમજ ે છે. સહભાગીઓ
જૂ થની બેઠકોની ગુણવત્તાને અસર કરનાર નેતૃત્વની
વર્તણૂંક પર પણ પ્રકાશ પાડશે, ચિંતન કરશે.

દિવસ

૬

પ્રવૃત્તિ ૨.૧ : કર્મચારી બેઠક યોજવી
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: પાત્રાભિનય પછી મોટા સમૂહમાં ચર્ચા અને ડીબ્રીફીંગ
સૂચિત પગલાં :સુગમકર્તા બે વિરોધાભાસી પાત્રાભિનય રજૂ કરે છે અને ત્રણે ત્રણ પરિસ્થિતિમાં 8 થી 12 વ્યક્તિઓના
જૂ થમાં મુખ્ય શિક્ષક તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે.જો કે સુગમકર્તા પરિસ્થિતિ -1 માટે કોઈપણ સહભાગીને
મુખ્ય શિક્ષક તરીકેનો પાત્રાભિનય કરવાનું કહી શકે છે (જ ે નીચે દર્શાવેલ છે) પરંતુ પરિસ્થિતિ -2 માટે
તેણે સ્વયં અસરકારક કર્મચારી બેઠકનો પાત્રાભિનય કરવાનો રહે શે.
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•• 8 થી 12 વ્યક્તિઓનો આ સમૂહ શાળાના કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરે છે. અન્ય સહભાગીઓ
આ સમયે પ્રેક્ષક તરીકેની ભૂમિકા ભજવશે. તેઓએ કોઈ નિશ્ચિત ભૂમિકા ભજવવાની નથી. સિવાય
કે રોલ-પ્લેની. ત્રણે ત્રણ જુ દી જુ દી પરિસ્થિતિમાં કર્મચારીઓની બેઠકનું સંચાલન કરનાર સુગમકર્તા
કે જ ે શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવી રહ્યાં છે તેમને જવાબ આપવાના છે. પ્રેક્ષક તરીકેના
સહભાગીઓને શાળાના મુખ્ય શિક્ષકના વિશિષ્ટ વ્યવહારો અને કર્મચારી પર તેના પ્રભાવોની નોંધ
કરવાનું કહે વામાં આવે છે.
•• મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા નેતૃત્વની વિશિષ્ટ પદ્ધતિ સાથે આ પ્રક્રિયા બે અથવા ત્રણ પ્રસંગોએ પુનરાવર્તિત થાય
છે. અહીં મુખ્ય શિક્ષક પોતે દર્શાવેલ નેતૃત્વની પદ્ધતિ વિષે કોઈને જણાવતો નથી.
•• દરે ક રોલ-પ્લે સંક્ષિપ્ત હોવા જોઈએ અને તેનો સમયગાળો 5-6 મિનિટ કરતાં વધુ ન હોવો જોઈએ. પરંતુ
પરિસ્થિતિ -2 માં અસરકારક બેઠક કે જ ેમાં વિચારોનું આદાનપ્રદાન થાય છે. તેનો અભિનય કરતી વખતે
સમયગાળો 8-10 મિનિટ સુધી લંબાવી શકાય.
•• બધી જ પરિસ્થિતિમાં પશ્ચાદ ભૂમિકા એવી છે કે જ ેમાં સુગમકર્તા (જ ે શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે
અભિનય કરનાર) વર્ગખંડોનું નિરીક્ષણ કરીને આવે છે અને એ જ્યારે કર્મચારીઓ સાથે ચર્ચા કરવા
માટે પાછા ફરે છે ત્યારે કહે છે કે શિક્ષકો શિક્ષણ માટે વધારે આંતરક્રિયાત્મક પદ્ધતિ અપનાવે તેવી
અપેક્ષા રાખે છે.
•• દરે ક પાત્રાભિનયના અંતે અથવા ત્રણેય પાત્રાભિનયના અંતે સુગમકર્તા નિરીક્ષકો પાસેથી પ્રતિભાવો
મેળવે અને વર્તણૂંક તથા લાક્ષણિકતાઓની સૂચી તૈયાર કરે તથા આ સાથે કર્મચારી બેઠકમાં શું થાય છે
અને તેની કર્મચારી પર શું અસર થાય છે તેની શ્વેતફલક પર નોંધ કરે છે.

દિવસ
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પરિસ્થિતિ 1 : સુગમકર્તા માટે સ્ક્રીપ્ટ / અભિનયના સમયે પ્રતિભાગી
શાળાના મુખ્ય શિક્ષક આવે છે. તેમની વર્તણૂંકમાં અસંગતતા વર્તાય છે અને તેમની અંગભંગિમા, મુખના
હાવભાવ તથા તેમના અવાજમાં એક પ્રકારની કઠોરતા કે ઉગ્રતા વર્તાય છે. તેઓ જણાવે છે કે તે
વર્ગખંડનું નિરીક્ષણ કરીને આવી રહ્યાં છે. વર્ગમાં શિક્ષણની આંતરક્રિયાત્મક પદ્ધતિનો પૂરતો ઉપયોગ
નથી થતો. આ બાબતે ત્વરિત બદલાવ જરૂરી છે, ખાસ કરીને જિલ્લા કચેરીમાંથી જ્યારે કોઈ શાળાના
વિકાસ સંદર્ભે ચકાસણી કરવા હે તુ આવી પહોંચનાર છે અને અભ્યાસક્રમ પૂર્ણાહૂતિના આરે છે.
મુખ્ય શિક્ષક ભાષણ આપે છે કે શાથી આ બધી બાબતો સારી નથી અને તેઓની પ્રતિષ્ઠા જોખમમાં
છે. વળી ડી.ઇ.ઓ. પાસે શાળાની સકારાત્મક છાપ ઊભી થવી અત્યંત જરૂરી છે. મુખ્ય શિક્ષક સાથી
કર્મચારી સભ્યો અંતર્ગત કોઈપણ પ્રકારનો વિચાર વિમર્શ કરતા નથી. પરિવર્તન શાથી જરૂરી છે અને તે
કેવી રીતે સંભવે એ વિશે પણ સ્પષ્ટીકારણ આપવામાં આવતું નથી. જ્યારે મુખ્ય શિક્ષક બોલી રહ્યાં છે
ત્યારે કોઈને પણ બોલવાની પરવાનગી નથી. જો કોઈ બોલવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેઓએ મુખ્ય શિક્ષકના
ઇશારે ચૂપ થઈ જવું પડે છે અને કહે વામાં આવે છે કે તેઓએ આ સમયે તેમના મુખ્ય શિક્ષકને જ
સાંભળવાના છે. આમ આ બેઠકનો એવા આદેશ સાથે અંત આવે છે કે વધુ આંતરક્રિયાત્મક શિક્ષણ
પદ્ધતિનું અમલ તાત્કાલિક ધોરણે શરૂ કરવામાં આવે. આવતીકાલથી મુખ્ય શિક્ષક આ બાબતે તપાસ
કરશે. મુખ્ય શિક્ષક પોતાના ભાષણમાં ‘હં ુ ઈચ્છું છુ ’ં અને ‘હં ુ અપેક્ષા રાખું છુ ’ં વગેરે જ ેવા શબ્દોના
ઉપયોગ સૂચનાત્મક ભાવ સાથે કરે છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા 83
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પરિસ્થિતિ 2: સુગમકર્તા માટે સ્ક્રીપ્ટ / અભિનયના સમયે પ્રતિભાગી
પાત્રાભિનયમાં સહભાગીઓ પાસે મુખ્ય શિક્ષક આવે છે અને સૌનું અભિવાદન કરે છે. પોતાની ગેરહાજરી
દરમિયાન સૌએ સાંભળેલા કાર્ય બદલ તેઓનો આભાર વ્યક્ત કરે છે અને જણાવે છે કે હાલમાં જ
તેઓએ શિક્ષણ પદ્ધતિને વધુ આંતર ક્રિયાત્મક કેવી રીતે બનાવી શકાય તે અંગેના એક રસપ્રદ કોર્સમાં
ભાગ લીધો હતો અને હવે કેવી રીતે આનો શાળામાં અમલ કરશે તે અંગે સહકર્મચારીઓના વિચારો
જાણવા માંગે છે.
અહી મુખ્ય શિક્ષક (HM) પોતે કાર્યક્રમ દરમ્યાન જોયેલી કેટલીક ફિલ્મોનો પણ નિર્દેશ કરે છે કે જ ેમાં આ
પદ્ધતિ કેટલી સારી રીતે કામ કરે છે કે વિદ્યાર્થીઓ કેટલી સકારાત્મકતાથી આ પદ્ધતિની પ્રતિક્રિયા આપે
છે વગેરે દર્શાવવામાં આવેલ.
મુખ્ય શિક્ષક આ વિષય અંગે શિક્ષકોની ટિપ્પણીને આવકારે છે અને આંતરક્રિયાત્મક શિક્ષણ અને તેના
મહત્ત્વ વિશે કેટલાક પ્રશ્નો કરે છે અને વધુમાં જણાવે છે કે આ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જ ેનો તેમની
શાળાએ વિદ્યાર્થીઓ ખાતર અપનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને સાથે એ પણ જરૂરી છે કે આવી
પદ્ધતિનો અમલ સારી રીતે થાય તથા શિક્ષકો તેનો અમલ કરવા માટે પોતે પણ સ્વસ્થ હોય.
આ બાબતે કેવી રીતે આગળ વધવું તે વિશે શિક્ષકોની પૃચ્છા કરે છે. જો કોઈ પ્રત્યુત્તર નથી મળતો કે
પ્રત્યુત્તરો વાસ્તવિક નથી જણાતાં તો મુખ્ય શિક્ષક આ અંગેની વાતચીતને નાના સમૂહમાં ચર્ચા કરવાનું
જણાવે છે. જ ેમાં સમૂહે આંતરક્રિયાત્મક શિક્ષણ પદ્ધતિના પ્રયત્નપૂર્વકના અમલીકરણ માટે શી જરૂરિયાત
ઊભી થશે તેની ચર્ચા કરવાની છે.
મુખ્ય શિક્ષક બેઠક દરમિયાન થયેલી ક્રિયાઓનો સારાંશ રજૂ કરે છે તેઓ આ પદ્ધતિના લાભો તથા
શિક્ષકની તે અંગેની પ્રતિક્રિયા બાબતે સકારાત્મક છે. દરે ક વ્યક્તિ આવનાર સમયમાં શું થવાનું છે અને
તેની સમય મર્યાદા શું છે તે અંગે સ્પષ્ટ છે. નાના સમૂહ પાસે આ અંગે સૂચન કરવા માટે એક મહિના
જ ેટલો સમયગાળો છે અને હવે પછીની કર્મચારી બેઠકમાં આ વિશેની સમગ્ર ચર્ચા કરીશું.
દિવસ
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મુખ્ય શિક્ષક એક એવા શિક્ષકને આમંત્રિત કરી શકશે કે જ ે વર્ગમાં આંતરક્રિયાત્મક શિક્ષણ પધ્ધતિનો
પ્રયોગ કરીને કોઈ એક પાઠ રસપ્રદ રીતે રજૂ કરી શકે. તેઓ અન્ય શિક્ષકોને આ વર્ગ જોવા માટે
આમંત્રિત કરી શકે છે. પોતાના સમગ્ર વક્તવ્યમાં મુખ્ય શિક્ષક ‘આપણે’ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે અને જુ થ
અભિગમ પર ભાર મૂકે છે.

પરિસ્થિતિ 3 : સુગમકર્તા માટે સ્ક્રીપ્ટ / અભિનયના સમયે પ્રતિભાગી
જો જરૂર જણાય તો ત્રીજી પરિસ્થિતિ એવી ઊભી કરી શકાય જ ેમાં સુગમકર્તા એવું પાત્ર ભજવે કે જ ેનાથી
વિદ્યાર્થીની શીખવાની ક્ષમતામાં વૃદ્ધિ થાય તે માટે મદદ કરતાં હોય. આ બાબતમાં સુગમકર્તા જ ે મુખ્ય
શિક્ષકનું પાત્ર ભજવે છે તે લગભગ 5-6 મિનિટ માટેના એક નાના સત્રમાં અસરકારક કર્મચારી બેઠકનું
આયોજન કરીને આ દિશામાં એક ડગલું આગળ જઇ શકે છે. જ ેમાં એ વર્ગમાં આંતરક્રિયાત્મક શિક્ષણ
પદ્ધતિનું નિદર્શન કરીને પોતાના સહકર્મીઓનું માર્ગદર્શન કરે છે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
પાત્રાભિનયના અંતે સુગમકર્તા ‘પ્રેક્ષકો’ (કર્મચારીઓના પાત્રો ભજવી રહે લા સહભાગીઓ સિવાયના)
સહભાગીઓને દરે ક પાત્રાભિનય દરમિયાન મુખ્ય શિક્ષકે અપનાવેલ વિવિધ પ્રકારની વર્તણૂંક અને
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વિશેષતાઓ તથા કર્મચારી બેઠકના સંકલન માટે અપનાવેલી પ્રક્રિયાને બધા સમક્ષ રજૂ કરવાનું કહે છે.
ત્યારબાદ સુગમકર્તા બન્ને કે ત્રણે પરિસ્થિતિમાં વ્યવહાર અને પ્રક્રિયાની વિરોધાભાસી છબી રજૂ કરે છે
અને તેની વિગતવાર સૂચિ શ્વેતફલક પર તૈયાર કરે છે. આ પછી સુગમકર્તા મોટા સમૂહ સમક્ષ અસરકારક
કર્મચારી બેઠકના લક્ષણો જ ેવા કે દરે ક સભ્યોને ધ્યાનથી સાંભળવા, જ્યાં બધા જ પોતાને જૂ થનો ભાગ
હોવાનું માને છે અને દરે ક સભ્યના જ્ઞાન અને કૌશલ્યોનો લાભ લઈને જૂ થને પ્રભાવક બનાવવામાં આવે
છે જ ેથી વિદ્યાર્થીઓના પરિણામોને સારા બનાવી શકાય વગેરેનું ડીબ્રીફીંગ કરે છે.

અસરકારક કર્મચારી બેઠકના સંચાલન માટેના માર્ગદર્શક પગલાં (ગાઇડિંગ સ્ટેપ્સ)
એક શૈક્ષણિક વર્ષમાં કર્મચારી બેઠકોની આવૃત્તિ ?
•• સામાન્ય રીતે ક્યારે કર્મચારી બેઠક યોજવી છે એમ આપણે કેવી રીતે નક્કી કરીશું ? એ સમય આધારિત
છે. વર્ષની શરૂઆતમાં, ત્રિમાસિક અથવા કેટલીક સમસ્યાની ચર્ચાના હે તુસર મિટિગ
ં ો બોલવાય છે.
કર્મચારી બેઠકનો હે તુ :
•• કર્મચારી બેઠકના આયોજનના ઘણા હે તુઓ હોઈ શકે. જ ેવા કે, શૈક્ષણિક વર્ષનું આયોજન તૈયાર કરવું.
સરકારના આદેશની ચર્ચા કરવી, સમય પત્રકની રચના કરવી, પરિપત્રોના ઉત્તરો આપવા, શિષ્યવૃતિ,
પાઠ્યપુસ્તકો, ગણવેશ વગેરેની વહેં ચણી કરવી, વગેરે માટે.
•• અન્ય કયા એવા હે તુઓ છે જ ેની માટે કર્મચારી બેઠક યોજી શકાય. શું તમે માનો છો કે અભ્યાસક્રમને
સમજવામાં વિદ્યાર્થીઓને પડતી મુશ્કેલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અધ્યયન વિકાસની સમીક્ષા, તેમના વ્યવસાયિક
વિકાસ, તેમની વચ્ચેના વ્યવસ્થા સંબંધિત વિવાદ તથા સમુદાય પાસેથી મદદ લેવી વગેરે મુદ્દાઓ વિચાર
વિમર્શ કરવા માટે કર્મચારી બેઠકમાં આવવા જોઈએ.શું આ મુદ્દાઓ કર્મચારી બેઠક માટે મહત્ત્વના છે ?

દિવસ

૬

કર્મચારી બેઠક માટે મુસદ્દાની / કાર્યસૂચિની રચના કરવી :
•• કર્મચારી બેઠક માટે અગાઉથી કેવી રીતે આયોજન કરવું ?
•• શિક્ષકોની સાથે મળીને 4 થી 5 સમસ્યાઓને આવરી લે તેવા મુસદ્દાની રચના કરવી કે જ ે મુસદ્દાને સમૂહ
બેઠકમાં ચર્ચવા માટે ઇચ્છુ ક હોય.
•• મુખ્ય શિક્ષક એ ખાતરી કેવી રીતે કરી શકે કે કર્મચારી બેઠકના નિર્ધારિત કરે લ સમય અને સ્થળ વિષે બધા
કર્મચારીઓને અગાઉથી જણાવવામાં આવેલ છે.
•• આના અનુસંધાને કર્મચારીઓને અગાઉથી જાણ કરવાના કયા લાભ ? જ ેવા કે,
•• જો શિક્ષકને આ બેઠક માટેની તૈયારી કરવાની જરૂર હોય તો તેમની પાસે તેના માટે બેઠકમાં જરૂરી
દસ્તાવેજો સાથે હાજરી આપી માટે પૂરતો સમય રહે .
•• વ્યક્તિઓને કામની સોંપણી કરવી કે જૂ થોની રચના કરવી.
•• શું આવી કર્મચારી બેઠકોમાં એક એવો સભ્ય હોવો જરૂરી છે જ ે લેવાયેલા નિર્ણયો સંબંધિત થયેલી ચર્ચાના
મુદ્દાઓની નોંધણી કરે . આના શું ફાયદા થશે ?
•• તમે કોઈ એક વ્યક્તિને કોઈ ચોક્કસ કાર્યની સોંપણી કેવી રીતે કરશો અથવા કોઈ કાર્યને કરવા માટે જૂ થોની
રચના કેવી રીતે કરશો ?
•• બેઠકમાં કાર્યસૂચિના પ્રત્યેક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપીને થયેલાં કાર્યના સ્પષ્ટ મુદ્દાઓ તથા તેના પરિણામોનો
ઉલ્લેખ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરો. દાખલા તરીકે, ધો – 3 ના વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી વાંચનમા મુશ્કેલી
અનુભવી રહ્યા છે તો એક જૂ થ તરીકે આ સમસ્યાનું કેવી રીતે અને ક્યાં સુધીમાં નિવારણ કરી શકશો ?

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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કાર્યવાહીની (મિનિટ્સ) નોંધ કરનાર સભ્યને આની વિગતવાર નોંધ કરવાનું કહો.
•• કર્મચારી બેઠકની કાર્યસૂચિ જોવી અને તેની સમીક્ષા કરવી. દરે ક બેઠકની કાર્યસૂચિની તે પછીની બેઠકમાં
સમીક્ષા કરવામાં આવશે જ ેથી નિર્ણયોના કેવા પરિણામો પ્રાપ્ત થયા છે તેનો ખ્યાલ આવે.

મુખ્ય સંદેશ :
•• શાળાની મહત્ત્વની સમસ્યાઓને ઓળખવા તથા તેના પર વિચાર વિમર્શ કરવા કર્મચારી બેઠક અત્યંત
મહત્ત્વની છે અને તેનો પ્રયોગ અનેક સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવા અને શાળાની પ્રક્રિયાઓને અસરકારક
બનાવવા માટે થઈ શકે છે.
•• આવી બેઠકો માટે વ્યાખ્યાયિત કરે લા મુદ્દાની જરૂર છે જ ેથી યોગ્ય સમયાંતરે તે અંગે સમીક્ષા થઈ શકે
અને લેવામાં આવેલ નિર્ણય સંબંધિત પ્રગતિની જાણકારી મળી શકે.

સત્ર ૩ : જૂ થની ગતિવિધિ અને સંઘર્ષ નિવારણ
સત્ર 3 :

૧૪ : ૦૦ થી ૧૫ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત પરિણામ
(મિનીટમાં)

જૂ થ ગતિવિધિ : નાના જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ

૧૦

વ્યક્તિ અભ્યાસનું વાંચન

૧૦

જૂ થ ગતિવિધિ વિશે મોટા જૂ થમાં ચર્ચા ૧૦
અને તેનું ડીબ્રીફ
દિવસ

૬

જૂ થમાં વિવાદ

સહભાગીઓ સમજી શકશે કે જૂ થ ગતિવિધિમાં
લોકો એકબીજા પ્રત્યે કેવી પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરે છે
તથા જૂ થમાં સંઘર્ષોનું નિવારણ કેવી રીતે કરાય.

૧૦

પ્રવૃત્તિ ૩.૧ : જૂ થ ગતિવિધિ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : નાના જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ અને મોટા જૂ થમાં ચર્ચા.
સૂચિત પગલાં :સહભાગીઓ ૧૦ થી ૧૨ સભ્યોના એક જુ થ અએમ ચાર જૂ થમાં વહેં ચાઈ જશે. સાહભાગીઓને ચાર
સમૂહમાં યાદૃચ્છિક રીતે બેસવાનું કહી શકાય અથવા પોતાની પસંદગી પ્રમાણેના જૂ થની રચના કરવાનું
કહી શકાય. દરે ક સહભાગીને ચબરખી આપવામાં આવે છે અને તેના પર અન્ય કોઈપણ સહભાગીનું નામ
લખવાનું કહે વામાં આવે છે. જૂ થને પ્રશ્નો પૂછી શકાય. જ ેમ કે,
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સત્રમાં હવે પછીનું કામ કરવા માટે તે જોડી બનાવવા કોને પસંદ કરશે ? દરે ક સહભાગી સમૂહના
અન્ય એક સહભાગીને સમૂહના અન્ય એક સહભાગીનું નામ લખવા કહી શકાય.
•• સહભાગી ચબરખીમાં પોતાનું નામ તથા તે સત્રમાં કાર્ય કરવા માટે જ ેના જોડીદાર બનવું છે તેનું નામ
લખશે. તેઓ ચબરખીમાં જ ે કોઈ નામ લખશે તેને ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
•• સહભાગીઓ ચબરખી વાળીને સુગમકર્તાને આપશે.
•• જ્યારે સુગમકર્તા ચબરખીઓ પર કામ કરશે તે દરમિયાન સહભાગીને વ્યક્તિગતરૂપે વ્યક્તિ અભ્યાસનું
વાંચન કરવા આપવામાં આવશે. જ ે વ્યક્તિ અભ્યાસ સહભાગીઓને 20 મિનિટ માટે આપવાનો છે. તેનું
બિડાણ અહીં એક સંસાધન તરીકે કરે લ છે. [D6-S3-3.10 દિવસ – 6 સત્ર 3.1 – જૂ થકાર્યમાં પરિવર્તન
લાવવું] આ વ્યક્તિ અભ્યાસને પૂર્વસત્રના અનુસરણના અભ્યાસ તરીકે પણ આપી શકાય. (અસરકારક
બેઠકનું સંચાલન અને તેનું અનુસરણ) જ ે સમય દરમિયાન સહભાગીઓ વ્યક્તિ અભ્યાસનું વાંચન કરી
રહ્યાં હોય તે સમયે સુગમકર્તા ચાર્ટ પેપર ઉપર બન્ને જૂ થ માટે પરસ્પરિક સંબંધનું કોષ્ટક તૈયાર કરી
શકે જ ે અહીં એક સંસાધન તરીકે જોડવામાં આવેલ છે.
•• આ પ્રવ્રત્તિમાં સુગમકર્તા અન્ય સહાયક સુગમકર્તાની મદદ લઈ શકે છે. આ પ્રવૃત્તિમાં સુગમકર્તાઓ
ચારે ય સમૂહોની ચબરખીઓ જુ દી જુ દી ખોલશે અને અહીં સંસાધન તરીકે આપવામાં આવેલ સચિત્ર
નિરૂપણના આધારે ચાર જુ દા જુ દા ચાર્ટ પેપર પર આકૃ તિ દોરશે. બન્ને સુગમકર્તાઓ બે બે ચાર્ટ પેપર
પર કામ કરશે.
•• સુગમકર્તાઓ ચાર્ટપેપર પર જ ે સભ્યોને વધુમાં વધુ પ્રતિભાવો મળ્યા છે કે જ ેની સાથે વધુમાં વધુ
સહભાગીઓ સવારના કે સાંજના ચાલવા જવાની ઈચ્છા ધરાવે છે તેઓના નામને “તારલાઓ” ના નામે
દર્શાવશે. જ ે લોકોએ એકબીજાને પરસ્પર પસંદ કર્યા છે તેને “એકલવાયું” નામે તથા જ ે સહભાગીઓએ
સામૂહિક રીતે એકબીજાને પસંદ કર્યા છે તેને “ટોળકી” ના નામે દર્શાવશે. અહિયાં એ તદ્દન સંભવિત છે
કે “ટોળકી” ની રચના ન થાય. કારણ કે એના માટે એક સહભાગીએ એક કરતાં વધુ વ્યક્તિઓને પસંદ
કરવા રહ્યા. જ્યારે અહીં દરે ક સહભાગીને ફક્ત એક જ નામની પસંદગી કરવાની સૂચના અપાઈ છે. જો
સમય હોય તો સુગમકર્તા સહભાગીઓને આવું કરવાનું શરૂઆતમાં જ કહી શકે.

દિવસ

૬

•• એકવાર બન્ને ચાર્ટ તૈયાર થઈ જાય પછી તેને તેઓ મોટા સમૂહ સમક્ષ પણ રજૂ કરશે અને આ સાથે
આ પ્રવૃત્તિ શાથી હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે માટેની ભૂમિકાથી પણ મોટા સમૂહને અવગત કરાવશે. આ
કરાવવા પાછળનો હે તુ એ હતો કે કાર્યક્રમના પાંચ દિવસ પછી કેવી રીતે લોકોએ જૂ થ બનાવવાનું અને
બીજા બધા કરતાં કોઈ એક વ્યક્તિ પર આધાર રાખવાનું શા માટે શરૂ કર્યું તે સમજાય.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• સહભાગીઓ પરિણામ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જશે. તેઓને પૂછો કે તેઓએ પોતે પસંદ કરે લા
“તારલા”, “પારસ્પરિક પસંદગી”, “ટોળકી” અને “એકલવાયા” વિષે તેઓ કેવું અનુભવે છે ?
•• જ ે લોકોની “તારલા”, “એકલવાયા” કે “પારસ્પરિક પસંદગી” ના ભાગરૂપે પસંદગી થયેલ છે તેઓ
પોતાના વિશે કેવું અનુભવે છે ?
•• “તારલા”, “ટોળકી” કે “એકલવાયા” આ જૂ થમાં કે સમૂહમાં કાર્યને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે ?
•• લોકોમાં પેદા થતી આ પ્રકારની આંતરક્રિયાઓ વિશેની આ નવી સમજણનો તમે તમારી શાળામાં જૂ થો
બનાવવા માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરશો ?

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સુગમકર્તા માટેની નોંધ :ઉપરોક્ત સત્રને એક એવી ગતિવિધિ તરીકે લઈ શકાય જ ે લોકો દ્વારા એકબીજા માટેની પ્રતિક્રિયા
કે પ્રતિક્રિયાની પધ્ધતિઓ માટે અંતરદૃષ્ટિ ખીલવે છે. આ પ્રતિક્રિયાઓના કારણો, માન્યતાઓ અને
વ્યક્તિગત જીવનશૈલીમાં સમાનતા કે ભિન્નતા હોય શકે. વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની, કર્મચારીઓ વચ્ચેની
આંતરક્રિયાઓની જાણ થાય ત્યારે તેણે “તારલાઓ”, “પારસ્પરિક પસંદગી”, “એકલવાયા” પ્રકારના
સભ્યોનો જૂ થની અસરકારક કામગીરી માટે સદ્ઉપયોગ કરવાનું કૌશલ્ય વિકસાવવું જરૂરી છે. મુખ્ય
શિક્ષક એક એવું જૂ થ બનાવે છે કે જ ેમાં એકલવાયા સભ્યનો સમાવેશ કરવાનું વિચારે છે. જ ેથી સામાન્ય
રીતે “પારસ્પરિક પસંદગી” કે “ટોળકી” તરીકે વર્તતા સમૂહમાં એ “એકલવાયો” સભ્ય આ સમૂહમાં
પોતાની જાત માટે સમૂહનો એક મૂલ્યવાન સભ્ય હોવાનો અનુભવ કરી શકે અથવા આ માટે મુખ્ય
શિક્ષક એકલવાયા સભ્યને તેનું કૌશલ્ય વિકસે તે માટે કાર્યોની સોંપણી પણ કરી શકે.

પ્રવૃત્તિ ૩.૨ જૂ થમાં સંઘર્ષો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : મોટો સમૂહ (બધા જ સહભાગીઓ)
સૂચિત પગલાં :-

દિવસ

૬

સુગમકર્તા છેલ્લા પાંચ દિવસ દરમિયાન થયેલી પ્રવૃત્તિઓ કે જ ેમાં સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો
તેનો ઉલ્લેખ કરીને મોટા સમૂહમાં ચર્ચા કરશે. સુગમકર્તા એમ જણાવવાની કોશિશ કરશે કે આ
કાર્યક્રમ દરમિયાન સાથે કામ કરતી વખતે ક્યારે ય તેમણે સંઘર્ષોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો કે કેમ ?
સહભાગી પોતાની શાળામાં જૂ થના નેતા કે જૂ થના સભ્ય તરીકે વિવાદોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો
એ અનુભવ પણ કહી શકે છે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :
•• જૂ થકાર્ય દરમિયાન તમારામાંથી કોઈને પણ એવો અનુભવ થયો કે તમને બીજા સભ્યોએ ના સાંભળ્યા ?
•• શું તમે જોયું કે કેટલાક સભ્યો તેમના મંતવ્યો માટે જડ હતા અને બીજાને સાંભળવા તૈયાર ન હતા ?
•• તમારી શાળાના સંદર્ભમાં તમે કેવા પ્રકારનો સંઘર્ષ જોઈ રહ્યા છો ?
•• આ પ્રકારના સંઘર્ષો કોના વચ્ચે ઊભા થાય છે ? શું આ સંઘર્ષો મુખ્ય શિક્ષક અને અન્ય શિક્ષક વચ્ચેના
, શિક્ષકો શિક્ષકો વચ્ચેના, વિદ્યાર્થી શિક્ષક વચ્ચેના, શિક્ષકો અને સમાજ વચ્ચેના છે કે પછી અન્ય
પ્રકારના છે ?
•• જૂ થકાર્ય દરમિયાન કેવા પ્રકારના સંઘર્ષો ઊભા થાય છે ?
•• શું તમને લાગે છે કે સંઘર્ષો ઉપયોગી છે. જૂ થની કામગીરીમાં સંઘર્ષો કેવી રીતે મદદરૂપ છે કે કેવીરીતે
મદદરૂપ નથી ?

88

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 88

રાષ્ ટ્રીય શાળા
નેતૃત્ત્વ કેન્દ્ર

1/27/2015 4:42:10 PM

•• જૂ થના સભ્યોના એકબીજાથી જુ દા પડતાં મંતવ્યોને કેવી રીતે એકસૂત્ર કરી શકાય કે જ ેથી જૂ થનો હે તુ
પરિપૂર્ણ થઈ શકે ?
•• અમારી સાથે કેટલીક સંઘર્ષમય પરિસ્થિતિઓ વિશેનું આદાનપ્રદાન કરો જ ેમાં તમને લાગે છે કે સંઘર્ષનું
ખૂબ જ સ્વસથતાપૂર્વકના વિચારો દ્વારા નિવારણ કરવામાં આવ્યું હોય અથવા કોઈ સમસ્યાના ઉકેલ માટે
નૂતન અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો હોય.
•• શાળાના સંદર્ભમાં જ્યારે સંઘર્ષનો સામનો કરવાનો થાય ત્યારે તેનું નિવારણ આપણે કેવીરીતે કરી
શકીએ ?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :
સંઘર્ષો ત્યારે ઉદ્ભવે છે જ્યારે મૂળભૂત જરૂરિયાત ન સંતોષાય અથવા જ્યારે વ્યક્તિ કે સમૂહ
અન્ય વ્યક્તિ કે સમૂહની ધ્યેય પ્રાપ્તિના માર્ગમાં અવરોધ ઊભા કરે . અસહમત થવું એ બરાબર છે
જ્યારે આપણે અસહમતીનો ઉપયોગ નૂતન કે વધારે સારા વિચારોની પ્રાપ્તિ માટે કરીએ છીએ. જો
પ્રત્યેક વ્યક્તિ એક સરખી રીતે જ વિચારે તો કોઈ નવા વિચારો ન ઉદ્ભવી શકે પણ જ્યારે આપણે
વિવેચનાત્મક વિચાર પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવાનું વલણ દાખવીએ છીએ અને આપણે જાતે જ ે નિર્ણય લઈએ
છીએ તે માટે સામાન્ય રીતે વધુ સંતોષ અનુભવીએ છીએ. તેમ છતાં કેટલીક વાર અસહમતી સંઘર્ષમાં
પરિવર્તન થઈ શકે છે. જ્યાં લોકો એકબીજા સાથે મંતવ્યો કે માન્યતાઓમાં સખત તફાવત હોવાના
કારણે એકબીજા સાથે વાતચીત ન કરે જ ેથી ત્યારે સભ્યોમાં અવિશ્વાસની ભાવના ઊભી થાય છે.

દિવસ

૬

નેતૃત્વકર્તાનું સામર્થ્ય જૂ થના સભ્યો વચ્ચે અસરકારક પ્રત્યાયનનું નિર્માણ કરીને એ સંઘર્ષોના સમાધાનમાં
મદદ કરવામાં છે જ ેનાથી જૂ થની એકતાને ફરી પ્રસ્થાપિત કરી શકાય.

મુખ્ય સંદેશ :
•• સભ્યો વચ્ચે સંઘર્ષ હોવો અને અસહમતી હોવી એ બન્ને બાબતોમાં તફાવત છે. પરંતુ જૂ થની અસરકારક
કામગીરીના સંચાલન માટે તેનો અસરકારક અમલ કરી શકાય છે.
•• વ્યક્તિઓ અને સમૂહની વધુ સારી કામગીરી માટે એ જરૂરી છે કે મુખ્ય શિક્ષક વિદ્યાલયના સભ્યોના
આંતરિક તથા તેઓના અને વિદ્યાલયની બહારના સદ્સ્યો વચ્ચે ઊભા થયેલા તણાવો અને વિવાદ ઓછા
કરે .

સત્ર : ૪ – જૂ થના નેતૃત્વ કર્તા અને જૂ થોની રચના કરવી.
સત્ર – ૪ :

૧૧:૩૦ કલાક થી ૧૭:૦૦ કલાક સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત પરિણામો
(મિનિટમાં)

શાળાનો પ્રગતિદર્શક નક્શો તૈયાર કરવો

૩૫

સમૂહો દ્વારા જૂ થ માટે ક્રિયાત્મક આયોજનની પ્રસ્તુતિ

૫૦

‘હં ુ ’ અને ‘આપણે’ ની ભાવનાના આધારે નિષ્કર્ષ તારવવો ૫

દિવસના અધ્યયનના સંદર્ભમાં
સહભાગીઓ. જૂ થ માટે
ક્રિયાત્મક આયોજનનું નિર્માણ
કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
માર્ગદર્શિકા 89

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 89

1/27/2015 4:42:11 PM

પ્રવૃત્તિ : ૪.૧ શાળા માટે પ્રગતિ દર્શક આલેખ તૈયાર કરવો.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: નાના જૂ થમાં પ્રવૃતિ અને તેની રજૂ આત
સૂચિત પગલાં :
આ સત્રમાં સહભાગીઓના નાના સમૂહો રચવામાં આવશે. દરે ક સમૂહ એક જૂ થ તરીકે આયોજન
કરશે. જૂ થ / સમૂહની કાર્યસૂચિ (મુદ્દા) તેના અમલીકરણની પ્રક્રિયા, તેમના દ્વારા ઇચ્છિત પરિણામો
ક્યારે મેળવશે તે અંગેની રૂપરે ખા તૈયાર કરશે. તેઓએ માર્ગદર્શક આલેખમાં નીચેના મુદ્દાઓનો
સમાવેશ કરવાનો રહે શે:
•• જૂ થ માટેનો મુદ્દો
•• મુદ્દાના અમલીકરણની પક્રિયા
•• ઇચ્છિત પરિણામો વ્યખ્યાયિત કરવા
•• જૂ થના દરે ક સભ્યની ભૂમિકા
•• જૂ થમાં સભ્યોને સોંપાયેલી ચોક્કસ ભૂમિકાના કારણો
•• જૂ થના આયોજનના અમલીકરણ દરમિયાન ઊભા થઈ શકે તેવા સંભવિત સંઘર્ષો
•• જો સંઘર્ષો ઉદ્ભવે તો તેના સમાધાન માટે કયા વિવિધ ઉપાયો હોઈ શકે. તમે શાળાના એક નેતૃત્વ કર્તા
કે જ ે જૂ થના સભ્ય તરીકે શું કરશો ?

દિવસ

૬

સુગમકર્તા માટે નોંધ:
સુગમકર્તા જૂ થોને પોતાની શાળામાં વિભિન્ન વિષયો દા.ત.શૈક્ષણિક, સહઅભ્યાસિક, શાળાની
માળખાકીય, ભાગીદારી વગેરેને લગતી બનાવી શકાય તેવી ટુકડીઓની રચનાની યાદી કરવાનું કહે છે.
સુગમકર્તા એ ખાતરી કરશે કે નાના નાના જૂ થો જુ દી જુ દી ટુકડી પર વિચાર કરશે. જ ેવી કે કર્મચારી
બેઠક, વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાને ઉકેલનાર ટુકડી, શિક્ષકોના વ્યવસાયિક વિકાસ અંગેની ટુકડી, સમુદાય
દ્વારા સર્જાયેલી મુશ્કેલીને નિવારનાર ટુકડી વગેરે. જૂ થકાર્ય બાદ દરે ક જૂ થ પોતાના કાર્યનું પ્રસ્તુતિકરણ
કરશે અને દરે ક જૂ થની રજૂ આતમાંથી સુગમકર્તા નીપજ ેલા અધ્યયનનું દૃઢીકરણ કરશે.
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મુખ્ય સંદેશ :
•• જૂ થ નિર્માણમાં દરે ક મુખ્ય શિક્ષક મહત્ત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે તેનાથી જ ે તે વ્યક્તિના કૌશલ્ય વિકાસમાં
સહાયતા મળે છે તથા તેનાથી વધુ સારા પરિણામો પણ મળે છે. કારણ કે બધા જ લોકો કોઈ કાર્ય કરવા
સંબંધી નવા નવા વિચારો તેના પરિણામોની જુ દી જુ દી રીતો બતાવવામાં પોતાનું યોગદાન આપે છે.

દિવસ ૬ ના બધા સત્રોનું સમાપન વીડિઓ પ્રદર્શન સાથે કરવામાં આવે છે.

દિવસ

૬

“ જો હં ુ તો ...”
અને
“ જો અમે તો ...”
આપણે

[D-6 4S-6D-S4-4.1 દિવસ 6 – સત્ર 4 – પ્રવૃત્તિ 4.1 “વ્હોટ ઇસ આઈ એન્ડ વ્હોટ ઇસ વી” પરનો વીડિઓ]
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નોંધ-
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પ્રમુખ ક્ષેત્ર : 5
નવતર પ્રયોગો માટે નેતૃત્વ

દિવસ

૭

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૭ માટે સુગમકર્તાએ તૈયાર કરવાની યાદી
પ્રમુખ ક્ષેત્ર 5: નવતર પ્રયોગો માટે નેતૃત્વ
દિવસ : ૭
તમે આજના સત્ર માટે નીચેની સામગ્રી લઇ લીધી?
1.

જીવનની રોજિદં ી અને જાણીતી પરિસ્થિતિઓમાંથી નવતર પ્રયોગો વિશે જાણવું એ વિષય
પર પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન (D7-S1-1.1a)

2. ‘પ્રોફે સર વિજય શેરી ચાંદ' વિડિયો (D7-S1-1.1b) ઓડિયો ટોક
3. ટર્નિંગ ટ્રૈશ ટુ ટૌય્સ ફાઁર લર્નિંગ - અરવિંદ ગુપ્તા - વિડિયો. (D7-S2-2.1a, D7-S2-2.1b)
4. કેસ સ્ટડી હે ન્ડ-આઉટ (D7-S3-3.1)
5. ‘હાઉ ટૂ ઓવરકમ રે સિસ્ટેંસ ટૂ ચેંજ’ પર વિડિયો (D7-S4-4.2)
નીચેની વસ્તુઓની ખાતરી કરી લેવી
1.

ચાર્ટસ

2. સ્કેચપેન
3. કોરા કાગળો
4. લેપટોપ/કમ્પ્યુટર
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6. પી.પી.ટી.ના હે ન્ડ આઉટ્સની નકલો
7. ધ્વનિ પ્રસારણ યંત્ર (અવાજની ગુણવત્તા ચકાસી લેવી)
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પરિચય
કોઇપણ સંસ્થામાં નવતર પ્રયોગોને વિવિધ સમસ્યાઓના સમાધાનકારી પરિવર્તનો

લાવવા માટેનો એક આશાસ્પદ અભિગમ તરીકે જોવામાં આવે છે. નવતર પ્રયોગોને
માત્ર સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ન લેતા તેઓને એક અવકાશ તરીકે જોવા જોઈએ
કે જ ેના દ્વારા શાળામાં કાર્યરત દરે ક વ્યક્તિનો રચનાત્મક રીતે સંપૂર્ણ વિનિયોગ
થઇ શકે. નવતર પ્રયોગો લોકોને જોખમ ઉઠાવતા, વિચારોને માણતા અને દ્રઢતા
સાથે કામ કરતા કરે છે. તે વ્યક્તિને ‘હા, હં ુ કરી શકું છુ 'ં ની ભાવના સાથે
આત્મવિશ્વાસ આપે છે. નવસર્જન કરતાં કરતાં શિખવું એ શાળાઓમાં સહજ
ઘટના છે. તેથી શાળાઓમાં અભિનવતાનું વાતાવરણ ઊભું કરવું જરૂરી છે જ ેમાં
શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા શાળાઓને અધ્યયન કેન્દ્રોમાં ફે રવવામાં ખૂબજ
અગત્યની છે. આમ, નવતર પ્રયોગો દ્વારા સર્વાંગી પરિવર્તનને સુગમ બનાવવું એ
જ આ પ્રમુખ ક્ષેત્રનો મુખ્ય હે તુ છે. આ અધ્યયન કેન્દ્રમાં અધ્યયન માત્ર બાળક
માટે જ નહિ પરંતુ શિક્ષક, વિદ્યાર્થીઓ, સમુદાય માટે પણ આનંદદાયક બને છે.

દિવસ

૭

દિવસના કાર્યની રૂપરે ખા
દિવસ ૭
સત્ર

નામ

સમય (મિનીટ)

૧

નવતર પ્રયોગો - અધ્યયન કેન્દ્રોનું હૃદય

૯૦

૨

શાળાઓમાં નવિનીકરણ માટેની સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરવું

૯૦

૩

નવતર પ્રયોગો દ્વારા શાળાની પુર્નકલ્પના કરવી

૬૦

૪

અભ્યાસ માટેની ની પ્રવૃત્તિઓ

૧૨૦

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર: ૧ નવતર પ્રયોગો - અધ્યયન કેન્દ્રોનું હૃદય
સત્ર : ૧

૧૦ : ૦૦ થી ૧૧ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનીટમાં)

જીવનની રોજિદં ી તથા જાણીતી
૧૫
પરિસ્થિતિઓમાંથી નવતર પ્રયોગો વિશે જાણવું.
કેવી રીતે જાણવું કે આવેલ પરિવર્તન એક
નવતર પ્રયોગો છે?

૩૦

ભૂતકાળમાં શાળાઓમાં કરાયેલ પરિવર્તનો
ઉપર ચિંતન કરવું

૪૫

સહભાગીઓ પોતાની શાળાઓ માં
બનેલી ઘટનાઓને નવા દ્રષ્ટિકોણથી
વિચારવાની શરૂઆત કરશે.
સહભાગીઓ તેમની પ્રવર્તમાન
વિચારશૈલીઓ અને શાળામાં વપરાતી
પધ્ધતિઓને પડકારવાની શરૂઆત કરશે.

પ્રવૃત્તિ ૧.૧ : જીવનની રોજિદં ી અને જાણીતી પરિસ્થિતિઓમાંથી નવતર પ્રયોગો
વિશે જાણવું.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: વ્યક્તિગત વાંચન, સમજણનું આદાન પ્રદાન તથા સમુહમાં ચર્ચા કરવી.
દિવસ

૭

સુચિત પગલાં :•• આપવામાં આવેલ સાહિત્યમાંથી પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન બતાવવું તથા તેના હે ન્ડઆઉટ્સનું વિતરણ
કરવું. [D7-S1-1.1a: Day 7 - Session 1]
•• દસ મિનિટ માટે મોટા જૂ થનું અનુચિંતન. શું આપણે આપણી શાળામાં નવતર પ્રયોગો કરી શકીએ? એ
વિષય પર કરાવવું.
•• આપેલ ઓડિઓ-ટ્રેક વગાડવો (D7-S1-1.1 (b))
•• ‘નવતર પ્રયોગોની સમજ' આ વિષય પર જૂ થ ચર્ચા.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :•• શું આપની શાળામાં પણ નવતર પ્રયોગો થાય છે? શું તમને શાળામાં થયેલ કોઇ આવા નવતર પ્રયોગોની
યાદ આવે છે?
•• શાળાઓના સંદર્ભમાં નવતર પ્રયોગો તમે શાને કહે શો ? શાળાઓમાં એવાં કયા સંભવિત ક્ષેત્રો છે જ્યાં
નવતર પ્રયોગો શક્ય છે ?
•• આ નવતર પ્રયોગો દ્વારા શાળામાં કેવા પ્રકારના પરિવર્તનો આવ્યા છે?
•• એક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ‘હં ુ કેવી રીતે શાળામાં નવતર પ્રયોગોનું નેતૃત્વ કરી શકું ?'.
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સુગમકર્તા માટે નોંધ:•• સહભાગીઓને નવતર પ્રયોગોની સંકલ્પનાને શાળાને અધ્યયન કેન્દ્રના સંદર્ભે કલ્પીને સમજી શકે તે માટે
સંવાદ કરવા માટે પ્રવૃત્ત કરવા.
•• પરિઘની બહાર જઇને વિચારવું
•• નવતર પ્રયોગોની પાછળ આવતી અનિશ્ચિતતાના સંદર્ભમાં થોડી ઘણી છૂ ટછાટ અને પારિસ્થિતિક
અનુકૂલન ક્ષમતાને વિકસાવવી કે જ ેથી નવતર પ્રયોગો શક્ય બને.
•• શાળામાં શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, શાળાના સભ્યો, એસ.એમ.સી વગેરેને નવતર પ્રયોગો અંગે પ્રોત્સાહિત
કરવા માટેની મહત્ત્વની વ્યક્તિ સ્વરૂપે મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા
•• “પરિવર્તન પોતે નવતર પ્રયોગો નથી પરંતુ નવતર પ્રયોગો પરિવર્તનને આવરી લે છે.” આ બાબત પર
ભાર મુકો.

પ્રવૃત્તિ ૧.૨ શાળાઓમાં કરવામાં આવેલા પરિવર્તનો પર પૂર્વવ્યાપી પ્રભાવ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પ્રવૃત્તિ: સમગ્ર સમુહમાં ચર્ચા

દિવસ

૭

સુચિત પગલાં :•• સહભાગીઓ તેમના દ્વારા શાળામાં કરાયેલ સૌથી વધુ અર્થપૂર્ણ પરિવર્તન ને પસંદ કરશે અને તેની બીજા
સાથે આપ-લે કરશે.
•• આ પરિવર્તન અને આગળની પ્રવૃત્તિઓમાંથી નિષ્કર્ષ તારવીને આજ સત્રમાં સહભાગીઓને સંવાદમાં
પ્રવૃત કરવા.
•• આ ચર્ચાને આધારે જ સહભાગીઓને ‘નવીનતા પરિવર્તનને આવરે છે કે પરિવર્તનમાં જ નવીનતા છે’
આ મુદ્દાના સંવાદમાં પ્રવૃત કરવા.
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અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :શું પરિવર્તન અને નાવિન્ય એક જ છે ? જો અલગ છે તો તમે તેને કેવીરીતે ઓળખશો ? તમારા
અનુભવોને તમારા દ્વારા શાળામાં કરાયેલ પરિવર્તનોના સંદર્ભે ચર્ચો.

નાવિન્ય

પરિવર્તન

પરિવર્તન

નાવિન્ય

આકૃ તિ: 1

આકૃ તિ: 2
પરિવર્તન

=

નાવિન્ય

આકૃ તિ: 1

સુગમકર્તા માટે નોંધ :દિવસ

૭

•• કોઇપણ અધ્યયન કેન્દ્રી શાળામાં નાવિન્ય એ કેન્દ્રસ્થાને હોય છે તે વિશેના સંવાદમાં સહભાગીનેને પ્રવૃત્ત
કરવા.
•• પરિઘોત્તર વિચારશૈલી કે પછી સામાન્ય વિચારશૈલીથી અલગ રીતે વિચારવું.
•• નવતર પ્રયોગોની પાછળ આવતી અનિશ્વિતતાના સંદર્ભમાં થોડીઘણી લવચીક્તા અને પારિસ્થિતિક
અનુકુલનક્ષમતાને વિકસાવવી કે જ ેથી નવતર પ્રયોગો શક્ય બને.
•• શાળામાં શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, શાળાના અન્ય કર્મીઓ, એસ.એમ.સી વગેરેના નવતર પ્રયોગોને પ્રોત્સાહિત
કરવા માટે અગત્યની વ્યક્તિના સ્વરૂપે શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા.

મુખ્ય સંદેશ :
•• વ્યક્તિગત સમજણ હંમેશા સાચી હોતી નથી. મુક્ત-વિચારસરણી ઘટનાઓને વાસ્તવિક્તાથી સમજવાની
સમજણ ઊભી કરે છે.
•• દરે ક નાની કે તુચ્છ ઘટનામાં પણ, નાવિન્યને સ્થાન છે.
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સત્ર ૨: શાળામાં નવતર પ્રયોગો માટેનું વાતાવરણ વિકસાવવું.
સત્ર : ૨

૧૨ : ૦૦ થી ૧૩ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનીટમાં)

વિડિયો-૧ અરવિંદ ગુપ્તાની વિડિયો
"ટર્નિંગ ટ્રેશ ઇનટુ ટોઇઝ ફોર લર્નીંગ"

૪૫

સહભાગી નાવિન્યમાં રહે લી શોધપ્રક્રિયાને
માણશે.

શાળામાં પ્રવર્તમાન મુદ્દાઓ પર
આધારિત નવીનતા

૪૫

સહભાગી પડકારોને નાવિન્યના શક્ય એવા
અવસરોના સ્વરૂપમાં સ્વીકારવાની શરૂઆત
કરશે, તે માટેની વ્યુહરચના બનાવશે.

દિવસ

પ્રવૃત્તિ ૨.૧ અરવિંદ ગુપ્તાનો વિડિયો “ટર્નિંગ ટ્રેશ ઇનટુ ટોયઝ ફોર લર્નિંગ” જોવો.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?

૭

પધ્ધતિ: વિડિયો પ્રસ્તૃતિ અને સમુહ કાર્ય, વ્યક્તિગત વિચાર અને લેખન, નાના સમુહમાં આદાન
પ્રદાન અને પ્રસ્તૃતિકરણ.

સુચિત પગલાં :•• વિડિયો પ્રસ્તૃતિ આ સાથે આપેલ છે. [D7-S2-2.1: દિવસ 7 - સત્ર 2 - પ્રવૃતિ 2.1 - વિડીયો- ટર્નિંગ ટ્રેશ
ઇનટુ ટોઇઝ ફોર લર્નીંગ અરવિંદ ગુપ્તા] - 15 મિનીટ
•• વિચાર પ્રેરક પ્રશ્નો દ્વારા મુક્તચર્ચા - 30 મિનીટ

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :વિડિયો: અરવિંદ ગુપ્તાનો “ટર્નિંગ ટ્રેશ ઇનટુ લર્નિંગ ટોયઝ”
•• તમને આ વિડિયોમાં સૌથી રસપ્રદ શું લાગ્યું ? કેમ?
•• તમે આ વિડિયોમાં દર્શાવવામાં આવેલ નાવિન્યપૂર્ણ પ્રયોગો કરવાની તક કેવી રીતે ઉભી કરશો.
•• તમે શાળામાં પ્રાપ્ય એવા સ્રોતોનો ઉપયોગ અલગ રીતે કર્યો હોય તો તે જણાવો.
•• શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે શું તમે શિક્ષક, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય સ્ટાફને શાળામાં ચાલતી નાવિન્યપૂર્ણ
પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત કર્યા છે? જો તેમણે કઈંક નવું કર્યું હોય તો તમે તેને શાળાના વપરાશ હે તુ ઉપયોગમાં
લીધા છે?
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•• કેટલાક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ કુ દરતી રીતે જ નાવિન્યસભર વિચારસરણી ધરાવતા હોય છે જ ેથી
શાળાને માટે કંઇક નાવિન્યસભર કરી શકાય. આવા લોકોને તમે કેવી રીતે ઓળખશો અને બિરદાવશો?
(તક આપવી, ઓળખવા, પ્રોત્સાહન આપવું, સગવડો ઉભી કરવી, કલ્સટર અને બ્લોક લેવલની
સભાઓમાં તેની આપ-લે કરવી.)
•• શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ તથા બીજાઓને નવું વિચારવા, કાર્ય કરવા અને સર્જન કરવા માટેનો અવકાશ તમે
કેવી રીતે આપો છો ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :આ વિડિયોને નકામી વસ્તુઓમાંથી શૈક્ષણિક સાધનો બનાવવા માટેની આદર્શ પ્રતિકૃ તિ તરીકે ન લેતાં
નવિનતાપૂર્ણ વિચારશૈલી કેળવવાના સંદેશ તરીકે લેવો.

પ્રવૃત્તિ ૨.૨ એક - બે પ્રવર્તમાન મુદ્દાઓ પર શાળામાં કરાયેલ નવતર પ્રયોગો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: જૂ થ કાર્ય અને આદાન પ્રદાન
સૂચિત પગલાં :•• શાળાના સંદર્ભમાં વાસ્તવિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી નવતર પ્રયોગો માટેનો અવકાશ શોધી સમુહકાર્ય
કરાવવું.
•• સમૂહમાં ચર્ચા અને આદાન પ્રદાન.

દિવસ

૭

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :•• શું આપણે પડકારોને નવતર પ્રયોગોથી ફાયદા કે તકમાં બદલી શકીએ? કેવી રીતે?
•• શાળા કાર્યની પ્રક્રિયામાં નવતર પ્રયોગો કેવી રીતે મદદ કરે છે ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ:સહભાગીઓને શાળા સુધારણામાં કંઇક નવું કરવા માટે અભિનવ વિચારોના મહત્ત્વ પર ચિંતન કરવાની
પુષ્કળ તકો અને અવકાશ આપો. સુગમકર્તાએ સહભાગીઓને બતાવાયેલ વિડિયોની ઉપરવટ જઇને
શાળા સુધારણાને લગતા અલગ અલગ પાસાઓ માટેનું આદર્શ માળખું તૈયાર કરવા માટેના વિચારો
કરે તે માટે પ્રેરવા જોઇએ.

મુખ્ય સંદેશ:•• હં ુ નવસર્જન કરી શકુ છુ .ં આપણે સાથે નવસર્જન કરી શકીએ છીએ.
•• પડકારો એ ભયસ્થાનો નથી પરંતુ તકો છે.
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સત્ર: ૩ નવતર પ્રયોગો દ્વારા શાળાની પુન:કલ્પના કરવી
સત્ર ૩

૧૪ : ૩૦ થી ૧૫ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનીટમાં)

કેસ સ્ટડીનું વાંચન,
૬૦
વિશ્લેષણ અને સમગ્ર
જૂ થની રજૂ આત

આ ત્રણેય સત્રોની સમુચિત સંગ્રહિત અસરને પરિણામે,
સહભાગીઓમાં અલગ દ્રષ્ટિ વિકસવા લાગશે તથા તેઓ નવતર
પ્રયોગો માટેની પધ્ધતિઓ ની રચના અને આયોજન કરશે.

પ્રવૃત્તિ ૩.૧ નવતર પ્રયોગો ઉપરના વ્યક્તિ અભ્યાસો (Case Study)
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: વ્યક્તિગત વાંચન, ચર્ચા અને કેસ સ્ટડીનું નાના સમુહમાં વિશ્લેષણ અને મોટા સમુહમાં

દિવસ

૭

પ્રસ્તૃતિકરણ અને સમૂહચર્ચા

નીચેના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કેસ સ્ટડીનું વિશ્લેષણ કરવું.
•• શાળાના સંદર્ભે
•• કેસ સ્ટડીમાં રજૂ થયેલા સમસ્યા/પડકારો
•• સ્વીકારાયેલ પધ્ધતિ
•• એ વાતની ખાતરી કરો કે પ્રસ્તૃત કેસ સ્ટડી ખરે ખર એક નવતર પ્રયોગ છે અને તેને નવતર પ્રયોગો
તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાના માપદંડો મુજબ યોગ્ય છે.
•• પ્રસ્તુતિકરણ અને ચર્ચા.

સૂચિત પગલાં

•• સહભાગીઓ પોતાની જાતે નાના સમૂહમાં વિભાજીત થઇ જશે.
•• બધા જ કેસ સ્ટડી દરે ક વ્યક્તિને વ્યક્તિગત વાંચન માટે તથા ચિંતન માટે આપવા. [D7-S3-3.1:
દિવસ 7 સત્ર 3 પ્રવૃતિ 3.1 કેસ સ્ટડી]
•• દરે ક સમુહ પોતાને આપવામાં આવેલ કેસ સ્ટડીની ચર્ચા નીચેના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી કરશે - નાવિન્યતા,
પધ્ધતિ અને પ્રયુક્તિઓ, પડકારો, ઉપાયો વગેરે.
•• ચર્ચા અને પ્રસ્તુતિકરણ.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :નવતર પ્રયોગોના સંદર્ભમાં ઉપરના ત્રણેય મુદાઓમાંથી નિષ્કર્ષ તારવીને એટલું ચકાસો કે પ્રસ્તુત
નાવિન્યતા પુરતી છે? જો ના હોય તો વધારાના મુદ્દા સૂચવો.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સુગમકર્તા માટે નોંધ :આ સત્ર દરમિયાન સહભાગીઓને કેસ સ્ટડીનું વિવેચનાત્મક વિશ્લેષણ કરવા પ્રેરો. તેમને જો જરૂર
હોય તો ચોક્કસ સૂચનાઓ આપો. ટૂકં માં કેસ સ્ટડીના વિશ્લેષણની સમજણ સહભાગીઓને સ્પષ્ટપણે
મળે તે જરૂરી છે. જ ેથી સમજણ તેમજ કેસ સ્ટડીનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકાય.

મુખ્ય સંદેશ:
•• નવતર પ્રયોગ અમૂર્ત નથી. કોઇપણ વ્યક્તિ નવતર પ્રયોગો કરી શકે છે.
•• નવતર પ્રયોગો માત્ર ઇચ્છાશક્તિથી નથી થતાં પરંતુ એક ગ્રહણક્ષમ અભિગમ જરૂરી છે.

સત્ર : ૪ અભ્યાસ માટેની પ્રવૃત્તિઓ
સત્ર : ૪

૧૫ : ૪૫ થી ૧૭ : ૪૫ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનીટમાં)

શાળા સુધારણાના હે તુને કેન્દ્રમાં રાખીને
શાળા વિકાસના આયોજનની રૂપરે ખા
નવતર પ્રયોગોની મદદથી બનાવો.

૧૧૦

સહભાગીઓમાં એવો આત્મવિશ્વાસ વિકસે કે
કોઇપણ નવું કરી શકે.

અવરોધોને પાર કરવા.

૧૦

સહભાગીઓ શાળા વિકાસ આયોજન માટેના
નવીન વિકલ્પો વિચારી શકે કે જ ેમાં મુખ્ય ભાર
શાળા સુધારણા માટે નવીનતા પર હોય.

દિવસ

૭

પ્રવૃત્તિ ૪.૧ નવતર પ્રયોગોના ઉપયોગથી શાળા વિકાસના આયોજનની રૂપરે ખા
બનાવવી
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: સમુહ કાર્ય અને પ્રસ્તુતિ
સૂચિત પગલાં
•• આ સત્રના હે તુઓને સમજવા માટે પ્રારંભિક સુચનાઓ આપો.
•• આગળના ત્રણ સત્રમાં કરાયેલ ચર્ચા તથા પ્રવૃત્તિઓને આધારે , શાળા વિકાસ માટેના એવા મુખ્ય તત્ત્વો
શોધી કાઢો કે જ ેથી નાવિન્યતાનું પધ્ધતિસર અને વ્યવસ્થિત આયોજન કરી શકાય.
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•• આખા સમુહને 5 થી 6 સભ્યોના સમુહમાં વહેં ચી નાંખો.
•• મોટા સમુહમાં ચર્ચા અને પ્રસ્તૃતિ.

સુગમકર્તા માટે નોંધ:•• શાળા વિકાસના આયોજનની પ્રવૃત્તિ ૯ તથા ૧૦ દિવસે જ્યારે દૃઢીકરણ થાય ત્યારે કરાવવામાં આવશે.
•• આ સત્રની સફળતા માટે સુગમકર્તાએ શાળા વિકાસના આયોજનની સંકલ્પના પર હથોટી કેળવવી
જરૂરી છે.
•• આ કાર્યના કેન્દ્રમાં નવતર પ્રયોગોને રાખતા, શાળા વિકાસ આયોજનની સંકલ્પના જળવાઇ રહે અને
તેની અવગણના ન થાય તેની કાળજી રાખવી.
•• થયેલ કાર્યને રજૂ કરવા માટે તથા વિચારોના આદાન પ્રદાન માટે સહભાગીઓની સાથે મળીને કોઇ એક
નાવીન્યતા પૂર્ણ આયોજન કરો.

દિવસ

મુખ્ય સંદેશ:•• “વૈચારિક પ્રક્રિયા એ આનંદમય અને ઉલ્લસપૂર્ણ છે.”
•• “હા, હં ુ નવતર પ્રયોગો કરી શકુ છુ ં અને કરીશ જ. આપણે બધા જ નવતર પ્રયોગો કરી શકીએ છીએ.”

૭

પ્રવૃત્તિ ૪.૨ “પરિવર્તન આડેના અવરોધોને કેવી રીતે પાર કરવા” વિષય પર
વિડિયો :આ દિવસની પૂર્ણાહુતિ આ વિડિયો બતાવીને કરવી. આ વિડિયોએ વાસ્તવિક જીવનમાં નવતર પ્રયોગોને
સાર્થક કરવા માટેનું ચિંતન અને વિચાર કરવા માટે આપેલ છે. આ રીતે નવતર પ્રયોગોના મુખ્ય ક્ષેત્રના
દિવસનું સમાપન કરવું.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :•• આ સત્ર લેતી વખતે શું હં ુ નવી રીતે કે જુ દી રીતે વિચારી શકું છુ ં ?
•• આ વિચારો સહભાગીઓને કેટલી હદે ઉપયોગી રહે શે.
•• હં ુ આજના સત્રમાંથી સહભાગીઓ પાસેથી શું શીખ્યો ?
•• હં ુ એક સુગમકર્તા તરીકે આ સત્રમાંથી નવતર પ્રયોગોના વિચારોને મારી આ શૈક્ષણિક યાત્રામાં કેવી રીતે
આગળ લઇ જઈ શકું ? D7-S4-4.2: સત્ર 4 - પ્રવૃતિ 4.2 વિડીયો (‘હાઉ ટૂ ઓવરકમ રે સિસ્ટેંસ ટૂ ચેંજ)
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નોંધ-

દિવસ

૭
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પ્રમુખ ક્ષેત્ર-6
ભાગીદારી વિકસાવવી

દિવસ

૮

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૮: સુગમકર્તા માટે આઠમાં દિવસે ઉપલબ્ધ કરાવવાની ચીજવસ્તુઓની સૂચિ.
પ્રમુખ ક્ષેત્ર 6: ભાગીદારી વિકસાવવી (અમે રાખમાંથીયે બેઠા થવાના ... (ધો. 11 ગુજરાતી)
દિવસ : ૮
સુગમકર્તાએ આઠમાં દિવસ માટેના જરૂરી સંસાધનો એકત્ર કરી લેવા. આ સંસાધનોની તપાસ
સૂચિ નીચે મુજબ છે.
1.

વ્યક્તિગત પ્રતિભાવો માટેનું સાહિત્ય	

2.

વ્યક્તિગત અભ્યાસ માટેનું સાહિત્ય

3.

કૃ ત્રિમ પરિવેશ

4.	ભાગીદારી નિર્માણ કરવાની પ્રક્રિયાને દર્શાવતું પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન		
નીચેની ચીજવસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હોય જ તેની તકેદારી રાખવી.
1.

ચાર્ટ પેપર

2.

સ્કેચ પેન

3.

સાદા કાગળો

4. લેપટોપ/કમ્પ્યુટર
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6.

પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની પ્રીન્ટઆઉટ

7.

સ્પીકર( સ્પીકરમાંથી આવતો અવાજ બધાને સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી
લો )
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પરિચય
શાળામાં આવતા દરે ક બાળકની સામાજિક-આર્થિક પરિસ્થિતિ અલગ-અલગ
હોય છે. તેમના અનુભવો પણ અલગ છે. જ્યારે તેમની સામાજિક-આર્થિક
જરૂરિયાતો સમજીએ છીએ ત્યારે જ તે બાળક શાળા સાથે સાચા અર્થમાં જોડાશે.
તેને એમ લાગશે કે મારી પરિસ્થિતિ શાળાના શિક્ષકો સમજ ે છે. શાળા પાસે એક
તક છે કે, તે બાળકના માતાપિતા સાથે, સમુદાય કે સમાજ સાથે અને હિતધારક
સાથે જોડાય અને સુનિશ્ચિત કરે કે જ ેથી બાળક શીખે અને પોતાને વિકસિત કરે .
આ પ્રમુખ ક્ષેત્ર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક, માતા-પિતા, સમુદાય તથા શાળા સાથે
જોડાયેલા લોકો તેમજ સ્થાનિક લોકોની સાથે ભાગીદારી નિર્માણ કરી શકે તેની
સમજણ આપશે.

દિવસ

૮

દિવસના કાર્યની રૂપરે ખા
દિવસ ૮

સત્ર સત્રનું નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

ભાગીદારીની સંકલ્પના સમજવી: અભિભાવક્ની ઓળખ કરીને તેને
૭૫
કટિબધ્ધતાથી પ્રવૃત્ત કરવો.

૨

શાળા-ઘરની ભાગીદારી

૯૦

૩

સમુદાય/સમાજ સાથે કામ કરવું

૭૫

૪

તંત્ર સાથે કામ પાર પાડવું તેમજ સમાપન

૧૨૦

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર: ૧ ભાગીદારીની સંકલ્પના સમજવી: અભિભાવકની ઓળખ કરીને તેને
કટિબધ્ધતાથી પ્રવૃત્ત કરવો.
સત્ર: ૧

૧૦ : ૦૦ થી ૧૧ : ૧૫ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનીટમાં)

બિંગોની પ્રવૃત્તિ:
૭૫
હિતધારક સાથે ભાગીદારી વિકસાવવી
અને જરૂરિયાતોને ઓળખીને અલગ
તારવવી

દરે ક બાળક શીખી શકે તે માટેની હિતધારકની
ભૂમિકા સ્પષ્ટ થાય.

પ્રવૃતિ ૧.૧: બિંગોની પ્રવૃત્તિ, હિતધારક સાથે ભાગીદારી વિકસાવવી અને
જરૂરિયાતોને અલગ તારવવી.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ
દિવસ

૮

સૂચિત પગલાં:
•• શાળાના હિતધારકોના વિવિધ હે તુઓ સુગમકર્તા જણાવશે. જ ેવાકે:
•• માતા-પિતા ઇચ્છે છે કે શાળાઓ વ્યવસ્થિત ચાલે, શિક્ષકો ભણાવે અને બાળકો શીખે.
•• શિક્ષક ઇચ્છે છે કે તેનો પોતાનો વિકાસ થાય અને બાળકો શૈક્ષણિક સિધ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે .
•• બાળકો સુરક્ષિત તેમજ ઉત્સાહપ્રેરક વાતાવરણની અપેક્ષા રાખે છે સાથે સાથે પોતાના ભવિષ્ય
બાબતે નિશ્ચિંત થવું તે પણ તેમની એક અપેક્ષા છે.
•• સમુદાય કે સમાજની અપેક્ષા છે કે તેમની સંસ્કૃતિનું પણ જતન થાય.
•• સરકારની અપેક્ષા છે કે યોજનાનો તરત, ચોકસાઇપૂર્વકનો અમલ થાય અને તેના અમલીકરણની
સંપૂર્ણ માહિતી મળે.
•• એસ એમ સી (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ) ની અપેક્ષા રહે શે કે, શિક્ષકો અને માતા પિતા વધુ
જવાબદાર બને.
•• સુગમકર્તા પાંચ જૂ થ બનાવશે.
•• સુગમકર્તા નીચે દર્શાવેલ ચાર્ટ કે સ્લાઇડ દર્શાવશે અને સહભાગીઓમાંથી એવા હિતધારકોની શોધ
કરશે કે જ ેઓ ચાર્ટ કે સ્લાઇડમાં દર્શાવેલા મુદ્દાઓ સાથે અર્થપૂર્ણ રીતે જોડાઇ શકે.
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મધ્યાહ્નવ ભોજનની હલકી
ગુણવતાના સંદર્ભે માતા-પિતાની
ફરિયાદ

શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ
(એસ એમ સી) અને શાળા
વચ્ચેનો સંઘર્ષ

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા સામે શિક્ષકોની ઘટ

શાળામાં પીવાના પાણી અને
થોડા-ઘણાં બાળકો ખૂબ જ
શૌચાલયની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી ધીમી ગતિએ શીખે છે
તે બાબતે મીડિયાનું ધ્યાન દોરવું

શાળાએ જતી વખતે
રસ્તામાં બાળક સાથે થતો
દુર્વ્યવહાર

માતા-પિતા કામ ઉપર જાય ત્યારે
છોકરીઓ પોતાના ભાઇ-બહે નને
સાચવવા માટે ઘેર રહે છે.

બાળકો અને શિક્ષકો છે, શાળા બાળકોને ખાનગી શાળામાં
ચાલે છે છતાં ત્યાં શાળાની
મોકલવાની માનસિક્તા
ઈમારત નથી.

સુગમકર્તા માટે નોંધ :શાળાને નડતી ઉપરોક્ત પ્રત્યેક સમસ્યાઓ અને પડકારોના સંદર્ભે હિતધારકોને પંદર મિનિટ આપવી
જ ેથી તેઓ સમસ્યા અને પડકારોને સમજી શકે અને તેના નિરાકરણમાં પોતે ભૂમિકા ભજવી શકે છે કે
કેમ તે નક્કી કરે . સુગમકર્તા દરે ક જૂ થને પાંચ મિનિટની એક રજૂ આત (પ્રેઝન્ટેશન) બનાવવાનું તેમજ
તેના પર ચર્ચા કરવાનું જણાવશે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો:

દિવસ

૮

સમસ્યાઓ સાથે કામ પાર પાડી શકે તેવા યોગ્ય હિતધારક શોધવા.
•• કયા હિતધારક ઉપરોક્ત સમસ્યાઓનાં નિરાકરણમાં તમને મદદ કરી શકશે ?
•• ઉપરોક્ત સમસ્યાઓના નિરાકરણમાં તમે હિતધારકને કેવી રીતે પ્રવૃત કરશો ?

મુખ્ય સંદેશ
•• શાળા પાસે ઘણા બધા હિતધારકો છે.
•• પ્રત્યેક હિતધારકે શાળાના પ્રશ્નો સંદર્ભે ચોક્કસ ભૂમિકા ભજવવાની છે.
•• દરે ક હિતધારક સાથેની ભાગીદારી અગત્યની છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર-૨: શાળા તેમજ ઘરની ભાગીદારી
સત્ર: ૨

૧૧ : ૧૫ થી ૧૨ : ૪૫ સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
(મિનિટ)

અપેક્ષિત પરિણામ

વ્યક્તિગત પ્રતિભાવો

૩૦

માતાપિતાને પ્રવૃત્ત કરવાના રસ્તાઓ શોધવા

જૂ થચર્ચાને આધારે કેસ સ્ટડી (પ્રત્યેક
૬૦
જૂ થ બે કેસ સ્ટડીનો અભ્યાસ કરશે અને
આપેલા પ્રશ્નો પર પ્રતિભાવો આપશે.)

ઘર-શાળાની ભાગીદારીમાં રહે લા પડકારો
અને શક્યતાઓ વિશે સહભાગી જાગૃતતા
કેળવે.

પ્રવૃત્તિ: ૨.૧ વ્યક્તિગત અનુચિંતન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: વ્યક્તિગત અનુચિંતન
સૂચિત પગલાં :•• સુગમકર્તા સહભાગીઓને આપેલ નોંધ વંચાવશે અને આપેલ પ્રશ્નો પર તેમના પ્રતિભાવો જાણી તેને
ઉકેલ તરીકે સાચવશે.

દિવસ

૮

•• સુગમકર્તા લિખિત પ્રતિભાવો ભેગા કરીને શાળા તેમજ ઘરની ભાગીદારીના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરાવશે.

સુગમકર્તા માટે નોંધ :સુગમકર્તા આગેવાની લઇને સહભાગીઓની વચ્ચે મુક્ત ચર્ચા કરાવશે અને મુક્તચર્ચા દરમિયાન જ ે
અગત્યના મુદ્દાઓની ચર્ચા થાય તેની નોંધ રાખશે.

પ્રવૃત્તિ ૨.૨ ઘટના અભ્યાસ (કેસ સ્ટડી) આધારિત જૂ થ ચર્ચા
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
જરૂરી સાધન સામગ્રી: કેસ સ્ટડીની નોંધ, ચાર્ટ પેપર, સ્કેચપેન, વ્હાઇટબોર્ડ, માર્કર પેન
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સૂચિત પગલાં:•• સુગમકર્તા સહભાગીઓને ચાર જૂ થમાં વહેં ચશે અને સૂચના આપશે.
•• પ્રત્યેક જૂ થ દીઠ બે કેસ સ્ટડી વંચાવવા જ ેથી કરીને તે જૂ થ કેસ સ્ટડીને અંતે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ
શોધી શકે. કેસ સ્ટડી બિડાણ તરીકે આપેલ છે. પ્રત્યેક જૂ થને આ કેસ સ્ટડી વાંચવા માટે તથા ચર્ચા કરવા
૩૫ મિનિટ આપવી. (દિ.8, S2, 2.2: ...............)
•• દરે ક જૂ થ ૧૦ મિનિટની એક રજૂ આત કરશે અને બધાની વચ્ચે પોતે શોધેલા નિરાકરણોની રજૂ આત
કરશે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો
•• બાળકના વિકાસ અને અધ્યયનમાં માતાપિતા કેવી રીતે પોતાનો ફાળો આપી શકે?
•• માતાપિતા સાથે સંબંધો વિકસાવતી વખતે તમારે કયા પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો?
•• માતાપિતાને સંસાધન તરીકે પ્રયોજી શકાય તે માટેના વિકલ્પો જણાવો.

દિવસ

•• મુખ્ય શિક્ષક તરીકે હાલમાં શાળા તેમજ ઘર વચ્ચેના અસરકારક સંબંધોને વિકસાવવા માટે તમને શું
રોકે છે ?
•• વાલી માટે તમે કઇ વિવિધ તકો ઊભી કરશો જ ેથી ઘર-શાળાની ભાગીદારી વધે ?

૮

•• શાળાને લગતી પ્રવૃત્તિઓ વિશે તમે વાલીને કેવી રીતે જાણ કરો છો?
•• આપ વાલીને શાળાકીય બાબતોમાં પ્રવૃત કરવા કેવી રીતે પ્રેરીત કરો છો?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :અહીં સૂચિત કરવામાં આવે છે કે, સુગમકર્તાએ પ્રત્યેક સહભાગીને કેસ સ્ટડી આપવા અને સહભાગી
તેનો અભ્યાસ પણ કરે , જ ેથી કરીને અંતે થનારી ચર્ચામાં અન્ય સહભાગીના કેસ સ્ટડીથી પણ તેઓ
અવગત થાય.

મુખ્ય સંદેશ:•• બાળકોના અધ્યયન અને વિકાસ માટે વાલીઓને જાગૃત કરવા.
•• બાળકોના ઉત્કર્ષ માટે વાલી અને શિક્ષકોને નજીક લાવવામાં મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા.
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સત્ર-૩: સમુદાય સાથે કામ કરવું
સત્ર: ૩

૧૩ : ૩૦ થી ૧૪ : ૪૫ સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
(મિનિટ)

અપેક્ષિત પરિણામ

શાળા અને સમુદાયની પરસ્પર માટેની
અપેક્ષાઓ ઉપર જૂ થમાં અનુચિંતન

૨૦

સમુદાયની શાળા પાસેથી તેમજ શાળાની
સમુદાય પાસેથી જ ે અપેક્ષાઓ છે તેને સમજવી.

શાળાના વિકાસમાં શાળા વ્યવસ્થાપન
૫૫
સમિતિને પ્રવૃત કરવા માટેની સિમ્યુલેશન
એક્સસાઇઝ

શાળાના વિકાસમાં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ
કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થઇ શકે ?

પ્રવૃત્તિ ૩.૧ શાળા અને સમુદાયની પરસ્પરની અપેક્ષાઓ ઉપર જૂ થમાં અનુચિંતન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : જૂ થમાં પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં:
દિવસ

૮

•• સહભાગીઓના બે જૂ થ બનાવવા. એક જૂ થ સમુદાય તરીકે વર્તશે અને એક જૂ થ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે.
હવે બે અલગ-અલગ ભીંત ઉપર બે ચાર્ટ પેપર ચોંટાડવા તેમજ બંને જૂ થને કહે વું કે તેઓ બંને એકબીજા
પાસેથી કઇ અપેક્ષાઓ રાખે છે ? ઉદા. મુખ્ય શિક્ષક સમુદાય પાસેથી શી અપેક્ષા રાખે છે તેમજ સમુદાય
મુખ્ય શિક્ષક પાસેથી શી અપેક્ષા રાખે છે.
•• આ પ્રવૃત્તિ માટે ૨૦ મિનિટ ફાળવો ત્યારબાદ બંને જૂ થની ભૂમિકા બદલીને ફરીથી વાંચો કે શું લખાયું છે.

પ્રવૃત્તિ ૩.૨ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ પરની સિમ્યુલેશન એક્સસાઇઝ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: મોટા જૂ થમાં ચર્ચા કરાવ્યા બાદ સિમ્યુલેશન એક્સસાઇઝ કરાવવી
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સૂચિત પગલાં:
સહભાગીઓને બે જૂ થમાં વહેં ચવા અને તેમને બે સિમ્યુલેશન પ્રવૃત્તિ વાંચવા આપવી તેમજ પ્રશ્નો ઉપર
મનોમંથન કરાવવું. સિમ્યુલેશન સિનારીયો સંદર્ભ તરીકે મોડયુલને અંતે આપેલ છે. (ડી8-એસ3-3.2:

દિવસ 8 - સત્ર-3 - પ્રવૃત્તિ 3.2 - સિમ્યુલેશન સિનારીયો)

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :•• તમારી શાળાના શાળાવ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યો કોણ છે? તેમની ત્રણ હકારાત્મક બાબતો વિશે
જણાવો.
•• શું શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યો તેમની ભૂમિકા જાણે છે ? શું તમે તેમની ભૂમિકા પરત્વે તેઓ
જાગૃત થાય તેવા પ્રયત્નો કર્યા છે ? તેઓ કેવી રીતે તેમની ભૂમિકા સમજીને શાળામાં યોગદાન આપી
શકે ?
•• તમારી શાળાના શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો તમે કેવી રીતે વર્ણવશો ?
•• શાળાની જરૂરિયાતો પ્રત્યે શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યોનો પ્રતિભાવ કેવો હોય છે ?
•• તમારા મતે એ કઇ મહત્વ્ ની બાબત છે જ ે શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ શાળા માટે તેમજ શાળા
વ્યવસ્થાપન સમિતિ માટે શાળા કરી શકે છે ?
•• શું આપને લાગે છે કે શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ શાળાના વિકાસમાં ઉપયોગી નીવડશે ? કેવી રીતે ?

દિવસ

૮

•• શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિની ભૂમિકાને તમે તમારી શાળામાં કેવી રીતે વધુ મજબૂત બનાવશો ? તેના
માટે તમે શું કરશો ?

સુગમકર્તા માટે નોંધ :સુગમકર્તાની પાસે છપાયેલા સિનારીયો હશે તે તેને પ્રત્યેક સહભાગીઓને વહેં ચી દેશે. જૂ થમાં ચર્ચા
કર્યા બાદ, સુગમકર્તા મોટા જૂ થમાં સિમ્યુલેશન સિનારીયો ઉપર ચર્ચા કરાવશે.

મુખ્ય સંદેશ :•• સમુદાય વિશેનું જ્ઞાન અને માહિતી હોવી એ બાળકના વિકાસ અને અધ્યયન માટે ખૂબજ અગત્યનું છે.
•• શાળાના વિકાસ માટે સમુદાય એ ખૂબ જ સમૃદ્ધ સંસાધન છે તેમજ તે વૈવિધ્યપૂર્ણ રીતે શાળાના
વિકાસમાં યોગદાન પણ આપી શકે છે.
•• સમુદાયની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવા માટે દ્વિમાર્ગી પ્રત્યાયન અનિવાર્ય છે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
113
માર્ગદર્શિકા

NCSL_Handbook_Gujarati-Final 2Color.indd 113

1/27/2015 4:42:26 PM

સત્ર: ૪ તંત્ર સાથે કામ કરવું
સત્ર: ૪

૧૫ : ૦૦ થી ૧૬ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
(મિનિટ)

અપેક્ષિત પરિણામ

પાત્ર અભિનય: તંત્રના કર્મીઓ સાથે
તેમજ મુખ્ય શિક્ષકોનો સાથ સહકાર

૬૦

વિવિધ સ્તરના શૈક્ષણિક કર્મીઓ સાથેના
સુમેળભર્યા સંબંધોનું મહત્ત્વ સમજવું.

સંવાદ માટેનો સમાપન સમય

૩૦

અન્ય શાળાના મુખ્ય શિક્ષકો સાથેના
સાથ-સહકારનું મહત્ત્વ તેમજ તે પ્રકારના
સાથસહકારની શક્યતાઓનું મહત્ત્વ સમજવું.

પ્રવૃત્તિ ૪.૧ તંત્રના કર્મીઓ સાથે કામ કરવું તેમજ મુખ્ય શિક્ષકોનો સાથ-સહકાર
કેળવવો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ: પાત્ર અભિનય
સૂચિત પગલાં:દિવસ

૮

1. ચારથી પાંચ જૂ થની રચના કરો.
a) જૂ થ એક (1) પંચાયતી રાજ ઇન્સ્ટીટ્યુશન તરીકે વર્તશે, મુખ્ય શિક્ષક અને મહે કમ.
b) જૂ થ બે (2) બ્લોક એજ્યુકેશન ઓફિસર તરીકે વર્તશે, મુખ્ય શિક્ષક અને મહે કમ.
c) જૂ થ ત્રણ (3) બી. આર. સી./સી. આર. સી. મુખ્ય શિક્ષક અને મહે કમ
d) જૂ થ ચાર (4) મુખ્ય શિક્ષક અને વિવિધ શાળાઓ.
2. મુખ્ય શિક્ષક જ્યારે તંત્રનાં કર્મીઓ સાથે કામ પાર પાડે છે, જ ેવાકે ડીઇઓ, બીઆરસી, સીઆરસી
અને PRI તો તેવા સમયે તેમને નડતી અડચણોને પ્રત્યેક જૂ થના સહભાગીઓ અંદરોઅંદર ચર્ચા કરીને
શોધી કાઢશે. સહભાગીઓ હિતધારકો પાસેથી પોતાની શું અપેક્ષાઓ છે તે પણ નક્કી કરશે. ચોથા
જૂ થના સહભાગીઓ તેઓ જ ે શાળાઓ સાથે સંલગ્ન છે તે શાળાને પડતી તકલીફોને શોધી કાઢશે
કે જ ે તકલીફોનું નિરાકરણ તે જ જૂ થમાં અન્ય શાળાના મુખ્ય શિક્ષકશ્રીઓ દ્વારા તે સહભાગીઓને
મળી રહે શે. આ રીતે, સહભાગીઓ તેમને પડતી તકલીફોની સૂચિ બનાવી શકશે તેમજ એ અગત્યના
મુદ્દાઓને પણ નોંધી શકશે કે જ ે ઉપર જણાવેલ હિતઘારકો સાથે ભાગીદારી સંબંધ વિકસાવવમાં
મદદરૂપ નીવડશે.
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3. ચાર કે પાંચ જ ે કાંઇ જૂ થ બન્યા છે તેઓ દરે ક એક નાનકડી નાટિકા તૈયાર કરશે જ ેના થકી તેઓ
નક્કી કરશે કે કેવી રીતે તેઓ સૂચિત પગલાં નં.2 માં દર્શાવેલા હિતધારકો સાથે પ્રત્યાયન કરશે તેમજ
સમસ્યાઓને અલગ કરશે તેમજ અન્ય અગત્યના મુદ્દાઓને પણ શોધશે. આમ, જૂ થે નીચે પ્રમાણેના
મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું રહે શે.
•• તેમના જૂ થમાં નિસબત ધરાવતાં હિતધારકોને કઇ કઇ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે ?
•• નિસબત ધરાવતા હિતધારક સાથે તેઓ કેવી રીતે પ્રત્યાયન કરશે ?
•• જો સહભાગીને હિતધારક તરફથી કોઇ વિરોધનો સામનો કરવો પડે (ઉદા. જ ે વ્યક્તિ હિતધારક
તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. દા.ત. પંચાયતના સભ્ય તરીકેની તો બની શકે કે વિરોધ થાય) તો તેવા સમયે
સહભાગીઓ તેમનો મુદ્દો કેવી રીતે રજૂ કરશે ? જ ેથી તેમની રજૂ આત યોગ્ય રીતે થાય .
•• નાટિકા ભજવતી વખતે સહભાગીએ ધ્યાનમાં રાખવું કે તેઓએ એવી રીતે સંવાદ સાધવાનો છે કે જ ેથી
કરીને નિરાકરણો મેળવી શકાય. આ નિરાકરણો કોની વચ્ચેના સંવાદથી આવશે ? જ ે સહભાગીએ
શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવવાના છે અને એવા સહભાગીઓ કે જ ે હિતધારક કે અન્ય
શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવે છે.
•• નાટિકા ભજવતી વખતે અમુક સહભાગી એક શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવશે અને અમુક
સહભાગી અન્ય શાળાના મુખ્ય શિક્ષક કે હિતધારકની ભૂમિકા ભજવશે. હવે, આ બંને પ્રકારની
ભૂમિકાઓ વચ્ચે એવી રીતે સંવાદ સાધવાની તકેદારી રાખવાની છે કે જ ેથી નિરાકરણો મેળવી શકાય.
•• દરે ક જૂ થ બધા જ સહભાગીઓ સમક્ષ નાટિકા ભજવશે.

દિવસ

૮

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :•• શું તમને લાગે છે કે જ ે સ્મસ્યાઓને જૂ થ દ્વારા અલગ તારવવામાં આવી છે તે, હિતધારકના અધિકારક્ષેત્રમાં
આવે છે અને તે એનું નિરાકરણ લાવી શકશે ?
•• શું તમે માનો છો કે જૂ થ અલગ રીતે મુદ્દાઓને કે સમસ્યાઓને હિતધારક સુધી પહોંચાડી શક્યું હોત?
કેવી રીતે ?
•• જ્યારે હિતધારક દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવે ત્યારે જૂ થના સભ્યો શું કરશે ? શું તમને લાગે છે કે, જૂ થ
વિપરીત પરિસ્થિતિમાં અન્ય કોઇ રીતે કામ પાર પાડી શક્યું હોત ?
•• સમસ્યા સાથે કામ પાર પાડતી વખતે જૂ થે કયા કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કર્યો હોય તેવું લાગે છે ?
•• શું તમે માનો છો કે, જૂ થ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે હિતધારક્ની શક્તિઓને બહાર લાવી શક્યું હોત
? કેવી રીતે ? અન્ય કઇ રીતે જૂ થના સભ્યો જૂ થને માટે હિતધારકના જ્ઞાન અને કૌશલ્યોનો ઉપયોગ
કરી શકયા હોત ? (સહભાગીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાના છે કે જ ેથી તેઓ હિતધારકની લાક્ષણિક્તાઓ,
વિશેષતાઓ કે શક્તિઓને તેમના વ્યવહારુ જીવનમાં શાળા સમુદાયના માળખાનાં સંદર્ભે કેવી રીતે
વાપરી શકે તે વિશે વિચારે . )

સુગમકર્તા માટેની નોંધ :
પ્રત્યેક પાત્ર નાટિકા બાદ, સુગમકર્તા મોટા જૂ થમાં બધાની વચ્ચે ચર્ચા કરાવશે અને ઉજાગર થતાં
મહત્ત્વના મુદ્દાઓને ભારપૂર્વક જણાવશે અને નોંધશે.

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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મુખ્ય સંદેશ : •• શાળા વિકાસના સંદર્ભે શૈક્ષણિક કર્મીઓની ભૂમિકા અને ઉપલબ્ધ સહાયક માળખું સમજવું.
•• એવા વિકલ્પો વિકસાવવા કે જ ેથી સહાધ્યાયી અને અન્ય શૈક્ષણિક કર્મીઓ પરસ્પર એકબીજા પાસેથી
શીખે.

પ્રવૃત્તિ: ૪.૨ સમાપન અને સંવાદ માટેનો સમય
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પદ્ધતિ : સુગમકર્તાની પ્રસ્તુતિ અને વ્યક્તિગત અનુચિંતન.
સૂચિત પગલાં :•• ભાગીદારી નિર્માણની પ્રક્રિયા માટે વપરાયેલ પાવર પોઇન્ટ પ્રસ્તુતિની પ્રીન્ટ આઉટ બધા જ સહભાગીઓને
આપવી.
•• ભાગીદારી નિર્માણની પ્રક્રિયા માટેની પ્રસ્તુતિ સંદર્ભ તરીકે બિડેલ છે. (દિ8-એસ 4-4.2: દિવસ 8 - સત્ર - 4
પ્રવૃત્તિ 4.2- ભાગીદારી નિર્માણની પ્રક્રિયા પરનું પાવર પોઇન્ટ પ્રસ્તુતિ)

•• સમગ્ર દિવસના ઘટનાક્રમનું પુનરાવલોકન, દા.ત. હિતધારકની જરૂરિયાતોને શોધી કાઢવી સામાન્ય
રસના વિષયોને શોધવા, બધાં જ પ્રવૃત થાય તેવી દ્વિ-માર્ગી પધ્ધતિ શોધવી.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો :દિવસ

૮

•• સમગ્ર દિવસની પ્રવૃતિઓ વિશે પ્રતિભાવ આપવો.
•• તમે એવું શું શીખ્યા કે જ ે તમે જોડાયેલા છો તે શાળામાં પ્રયોજી શકશો ?

મુખ્ય સંદેશ :
•• શાળા વિકાસના સંદર્ભે શૈક્ષણિક કર્મીઓની ભૂમિકા અને ઉપલબ્ધ સહાયક માળખું સમજવું.
•• એવા વિકલ્પો વિકસાવવા કે જ ેથી સહાધ્યાયી અને અન્ય શૈક્ષણિક કર્મીઓ પરસ્પર એકબીજા પાસેથી
શીખે.
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નોંધ-

દિવસ

૮
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નોંધ-

દિવસ

૮
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દૃઢીકરણ (Consolidation)

દિવસ

૯
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નવમા દિવસ માટે સુગમકર્તાની યાદી :
પ્રદૃઢીકરણ
દિવસ ૯ :
નીચેની વસ્તુઓની ખાતરી કરી લો :
1.

ચાર્ટ પેપર

2. સ્કેચપેન					
3. કોરા કાગળ
4. લેપટોપ/કોમ્પુટર
5.	પ્રોજ ેક્ટ્રત					
6. પાવર પોઇંટ પ્રેઝન્ટેશનના પ્રીન્ટ આઉટ્સ,
7. સ્પીકર્સ ( અવાજની ગુણવત્તા ચકાસી લેવી)
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પરિચય
શાળા નેતૃત્વ ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમના છેલ્લા બે દિવસો દરમિયાન મુખ્ય શિક્ષકોનું નીચેની બાબતો
પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે.
1)

અગાઉના આઠ દિવસના અધ્યયનનું દૃઢીકરણ કરવું તેમજ નિષ્કર્ષ ઉપર આવવું.

2)
સહભાગીઓના સૂચનોની મદદથી પોતાની શાળાને ‘રૂપાંતરિત’ શાળા બનાવવાના આદર્શને
મૂર્તિમંત કરવા શાળાના વિકાસ માટેનું આયોજન બનાવવું. (એસ.ડી.પી.)
શાળામાં પરિવર્તન લાવવા માટે તેના મુખ્ય શિક્ષકની ભૂમિકામાં પણ બદલાવ જરૂરી છે. આવા
રૂપાંતરિત મુખ્ય શિક્ષક પોતાની શાળાનું રૂપાંતરણ કરવાના હે તુથી નક્કર તેમજ વાસ્તવિક આયોજન
બનાવવા સક્ષમ બને તે આ સત્રનો હે તુ છે. આ બે દિવસનું આયોજન એ રીતે કરવામાં આવ્યું છે કે
જ ેથી આચાર્યો 1) પોતાની શાળા વિશે અનુચિંતન કરે અને 2) અધિકારી તરીકે ઉકેલો સૂચવી દેવાને
બદલે શાળા પરિવારના સભ્યોનો જ્ઞાનના સ્રોત તરીકે ઓળખી ઉકેલો તારવવામાં તેમના અનુભવોનો
ઉપયોગ કરવા પ્રેરાય.
નવમા દિવસે મુખ્ય શિક્ષકો 1) છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તેઓ શું શિખ્યા તેનું અનુચિંતન કરશે અને
2) જૂ થમાં પાત્ર અભિનય કરીને ‘રૂપાંતરિત’ શાળા અંગેની પોતાની સમજ અભિવ્યકત કરશે. તે પછી
તેઓ જૂ થમાં કામ કરીને ‘રૂપાંતરિત શાળા’ નો નવા વિચારોનું સમાવેશ કરતું હોય તેવું શાળા વિકાસનું
આયોજન બનાવશે. એક જૂ થ બીજા જૂ થના આયોજનનું સમીક્ષા કરશે. મોટુ જૂ થ સાથે મળીને સારા
એસ.ડી.પી. માટેનો સામાન્ય માપદંડ તારવશે. આ માપદંડ પણ રૂપાંતરિત હશે.

દિવસ

૯

દસમાં દિવસે જૂ થચર્ચાને આધારે દરે ક મુખ્ય શિક્ષક પોતાની શાળા માટે એસ.ડી.પી. તૈયાર કરશે.
કાર્યશાળાના આ છેલ્લા દિવસે જૂ થમાં કામ કરીને મુખ્ય શિક્ષકો 1) આગામી કેટલાક મહિનાઓમા
તેઓએ શું કરવું અને 2) શાળા રૂપાંતરણની તેમની યાત્રામાં તેઓ બીજાનો સહયોગ કઈ રીતે મેળવશે
તેનું આયોજન કરશે. આમ તેઓ સહાધ્યાયી શિક્ષણ માટેની પ્રથા વિકસાવે છે અને પ્રોફે શનલ લર્નિંગ
કમ્યુનિટી (PLC) ની રચનાના બીજ વાવે છે.

દિવસનું કાર્ય : એક નજર
દિવસ ૯
સત્ર

નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

અધ્યયનનું દૃઢિકરણ અને નિચોડ (Consolidation)

૪૫

૨

કોઇ એક શાળાની પ્રોફાઇલને આધારે શાળા વિકાસ આયોજન
બનાવવું

૧૫૦

૩

પ્રસ્તુતિ અને સહાધ્યાયી સમીક્ષા

૯૦

૪

‘સારા’ એસ.ડી.પી. માટેના માપદંડો ઘડવા

૭૫
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર: ૧ અધ્યયનનું દૃઢીકરણ અને નિચોડ (Consolidation)
સત્ર: ૧

૦૯ : ૩૦ થી ૧૦ : ૧૫ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનિટમાં)

આઠ દિવસનું પુનરાવલોકન: ચિત્રકથા જોવી /જૂ થ
અનુચિંતનની પ્રશ્નાવલિ અને ચિંતનનું આદાનપ્રદાન

૨૫

છેલ્લા આઠ દિવસનું પુનરાવલોકન
(વ્યક્તિઓ, મુદ્દાઓ)

વ્યક્તિગત અનુચિંતન

૨૦

પ્રત્યેક પ્રમુખ તત્ત્વ માટેનું પોતાનું
અધ્યયન નોંધી શકે

પ્રવૃત્તિ ૧.૧ છેલ્લા આઠ દિવસનું પુનરાવલોકન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: જૂ થકાર્ય અને વ્યક્તિગત અનુચિંતન
સૂચિત પગલાં:

દિવસ

૯

ચિત્રકથા: કાર્યશાળાના સુગમકર્તાનું જૂ થ એક ચિત્રકથા (આ કાર્યશાળાના અગાઉના આઠ દિવસના,
દિવસદીઠ ચાર સ્રોતો ઉજાગર કરતાં ફોટાઓને પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન યોગ્ય રીતે ગોઠવી જરૂર
જણાય ત્યાં યોગ્ય મથાળુ આપી ફોટાઓ વડે બનાવેલી પ્રવાહી રજૂ આત એટલે કે ચિત્રકથા અગાઉથી
તૈયાર કરી રાખશે અને પ્રોજ ેક્ટર દ્વારા તે રજૂ કરે શે. આ રજૂ આત સહભાગીઓને કાર્યશાળાના દિવસોનું
પુનરાવલોકન અને સ્મરણ અનુભૂતિનો સ્તરે તાજાં કરાવશે. આ પ્રવૃત્તિનો હે તુ સમગ્ર જૂ થની આઠ
દિવસની સામૂહિક યાત્રા અંગે મજા અને પોતિકાપણાની ભાવના સાથે સારાનુગ્રહણનો માહોલ નિર્માણ
કરવાનો છે. કાર્યશાળાસુગમકર્તા સહભાગીને ચિત્રકથા પહે લેથી જ તૈયાર કરી લે છે તથા પ્રોજ ેક્ટર
પર તેને (ચિત્રકથા કોઈ પાવર પોઈન્ટ ફોલ્ડર પર એક સાથે પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સનું એવું
સંકલન છે કે જ ેમાં પ્રત્યેક દિવસના ચાર સ્રોતની મહત્ત્વની બાબતો, જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં શીર્ષક
સહિત મૂકેલ હોય)
જૂ થ અનુચિંતન ઉપકરણ: સહભાગીઓ 5-6 સભ્યોના હોય તેવા છ જૂ થ બનાવશે. દરે ક જૂ થ આ
કાર્યક્રમના અભ્યાસક્રમના પ્રમુખ તત્ત્વો પર કામ કરશે. પોતે જ ે પ્રમુખ તત્ત્વ પસંદ કર્યુ હોય તેનો
સંલગ્ન દિવસોની પ્રવૃત્તિઓ અને મુખ્ય સંદેશા પર દરે ક જૂ થ અનુચિંતન કરશે. આ માટે તેઓ પોતાની
વ્યક્તિગત નોંધ જોઇ શકે છે. જૂ થ પોતાની પ્રસ્તુતિ ચાર્ટ ઉપર તૈયાર કરશે. જો કોમ્પ્યુટર ઉપલ્બધ હોય
તો ઘણુ સારુ. તેની મદદથી જૂ થ રંગીન અને આકર્ષક પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરી શકે. પોતાની
રજૂ આતને અસરકારક બનાવવા તેઓ ફોટોગ્રાફ્સ અથવા બીજા લખાણો પણ સહાયક સામગ્રી તરીકે
રજૂ આતમાં જોડી શકે છે. દરે ક જૂ થની રજૂ આતમાં સંબંધિત પ્રમુખ તત્ત્વ અંગે કેન્દ્રસ્થ સંદેશ હોવો
અનિવાર્ય છે. આ કેન્દ્રસ્થ સંદેશ, ઉદાહરણ તરીકે, પ્રમુખ તત્ત્વના મુદ્દાઓને સાંકળતી કડી હોઇ શકે.
દરે ક જૂ થ મોટા સમૂહ સમક્ષ જૂ થકાર્ય રજૂ કરશે.
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વ્યક્તિગત અનુચિંતન: જૂ થ ચર્ચા પછી દરે ક સહભાગી 'છેલ્લા આઠ દિવસનું મારું અધ્યયન' વિષય
પર ટૂકં નોંધ લખશે. આ લખાણમાં દરે ક પ્રમુખ તત્ત્વ અંગેનું અનુચિંતન હોવું જરૂરી છે.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો:
•• છેલ્લા આઠ દિવસના તમારા અધ્યયનમાંથી તમે ઝડપથી યાદ કરી શકો તેવા ચાવીરૂપ અધ્યયન મુદ્દા
કયા છે?
•• પ્રત્યેક સત્રમાંથી કયા અધ્યયનના મુદ્દા કે નવો વિચાર તમને સ્પર્શી ગયો તે તમે કહી શકશો?
•• આ અધ્યયનમાં તમે બીજુ ં કશુંક ઉમેરવા માંગો છો?

સુગમકર્તા માટે નોંધ:
•• કોઇ એક સુગમકર્તાને પહે લા દિવસના પહે લા સત્રથી જ ફોટો પાડવાની જવાબદારી સોંપી શકાય. આઠેય
દિવસના ફોટા લેવા.
•• પ્રત્યેક સત્ર માટે પ્રત્યેક સહભાગીનું અધ્યયન જુ દું હોઇ શકે. માટે અધ્યયનના કોઇ એક મુદ્દા માટે
સહમત થવા માટે સમય ફાળવવો એ સારો વિચાર નથી.

સત્ર: ૨ કોઇ એક શાળાની પ્રોફાઇલને આધારે શાળા વિકાસ આયોજન બનાવવું
સત્ર: ૨

૧૦ : ૦૦ થી ૧૩ : ૦૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનિટમાં)

જૂ થ બનાવવા, જૂ થમાં વિચારણા ૧૫૦
કરીને એસ.ડી.પી. બનાવવા

દિવસ

૯

મુખ્ય શિક્ષકો સહઅભ્યાસના માહોલમાં સાથે મળીને
'રૂપાંતરિત' શાળાની સંકલ્પના અંગે વિચાર કરશે
અને શાળાના વિકાસનું આયોજન બનાવશે

પ્રવૃત્તિ ૨.૧ જૂ થમાં શાળા વિકાસ આયોજન બનાવવું
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: જૂ થ પ્રવૃત્તિ
સૂચિત પગલાં:
ગયા સત્રમાં જ ે સમજ વિકસીત થઇ તેને આ સત્ર એક ડગલું આગળ લઇ જાય છે. સુગમકર્તા જૂ થને
જણાવે છે કે હવે તેમણે શાળા વિકાસ આયોજન બનાવવાનું છે.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સહભાગીઓ જૂ થમાં કામ કરશે. તેઓ એકબીજા સાથે પોતાનું અધ્યયન અને અગાઉની પ્રવૃત્તિની નોંધનું
આદાન-પ્રદાન કરશે. પ્રત્યેક પ્રમુખ તત્ત્વ અને કાર્યશાળાના પ્રત્યેક દિવસના અધ્યયનસારના આધારે
મુખ્ય શિક્ષકો સાથે મળીને રૂપાંતરણ પામેલી શાળાની પરિકલ્પના ઘડશે. ‘પરિકલ્પનાને મૂર્તિમંત કેવી
રીતે કરી શકાય?’ તે પાસુ પણ પોતાની રજૂ આતમાં સમાવી લેવા મુખ્ય શિક્ષકોને પ્રોત્સાહન આપવામાં
આવશે. આ જૂ થ પોતાની કલ્પનાની આદર્શ રૂપાંતરિત શાળા માટે અમલમાં મૂકી શકાય તેવું નક્કર
શાળા વિકાસ આયોજન તૈયાર કરશે. કાર્યશાળાના પાછલા દિવસોમાં જ ે વિચારો નિષ્કર્ષ સ્વરૂપે મળી
આવ્યા હોય તેમને આધારે શાળા વિકાસ આયોજન બનાવવામાં આવશે. આમ કરવા પાછળનો આશય
એ છે કે તકલીફોમાંથી પસાર થઇ રહે લી અને પોતાની કાર્યપ્રણાલીમાં અવરોધોનો સામનો કરી રહે લી
શાળા માટે શાળા વિકાસ આયોજન બનાવવું.
આમ કરવા માટે, જૂ થ પોતાના સભ્યોમાંથી કોઇ એક સભ્યની શાળાને વાસ્તવિકતા તરીકે લઇ તેના
રૂપાંતરણ માટે ચર્ચા કરશે. તે શાળા કેવી દેખાશે? આ માટે તે શાળાના મુખ્યશિક્ષક પોતાના ગૃહકાર્યમાં
જ ે શાળા પ્રોફાઇલ લાવ્યા હોય તેનો જૂ થ ઉપયોગ કરી શકે.
એસ.ડી.પી. બનાવવા માટે જૂ થે પ્રમુખ તત્ત્વોમાંથી અમલીકૃ ત બાબતો ઉપયોગમાં લેવી તથા લાંબા
તેમજ ટૂકં ા ગાળાના નક્કી કરે લા ધ્યેયો અને આયોજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું; ભલે તે એસ.ડી.પી.ના
માળખાથી જુ દુ પડતું હોય.
નીચેના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જૂ થ પોતાના એસ.ડી.પી. બનાવશે:
•• કાર્યશાળા દરમિયાન શાળા અંગેના તેમની દીર્ઘદૃષ્ટીમાં (વિઝન) માં થયેલો વિકાસ.
•• આ શાળા જ ે પડકારોનો સામનો કરી રહી છે તેને તેઓ કેવી રીતે પાર પાડશે?
•• રૂપાંતરિત શાળા માટે તેમણે સાથે મળીને જ ે વિચાર્યું છે તે માટેના સૂચિત કાર્યપગલાં.

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો:
દિવસ

૯

•• પ્રત્યેક નિસબત માટે તમારો ઉદ્દેશ્ય શું હશે? (ઉદ્દેશ્ય ચોક્કસ અને પર પાડી શકાય તેવો હોય તે
આવશ્યક છે.)
•• પ્રત્યેક નિસબત માટે ઉકેલો ઘડવાના રસ્તાઓ વિચારો તમારી સમસ્યાના અનુસંધાને તમને આપવામાં
આવેલ સંદર્ભ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો?
•• ઉકેલની ચોક્કસ પ્રગતિ તમે કઇ રીતે માપશો? 3-4 મુદ્દા નોંધો. (તમારો ઉકેલ યોગ્ય જ છે અને તે યોગ્ય
દિશામાં પ્રગતિ કરે છે તે કેવી રીતે નક્કી કરશો.)
•• તમારે કોની મદદની જરૂર પડશે? તમારે કયા સંસાધનોની જરૂર પડશે?

સુગમકર્તા માટેની નોંધ:
•• આ સત્રની નિપજ તરીકે બધા જ ચાર્ટ કે કરે લી નોંધ દિવાલ પર લગાવવામાં આવશે; જ ેથી જૂ થ પોતાની
નાટિકા ઉપરાંત તેમાંથી પણ દિશા મેળવી શકે.
•• તેમની ‘આદર્શ’ શાળામાં પરિવર્તન પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવા જ ે 6 થી 8 વિચારો ખૂબ જ અગત્યના
લાગતા હોય અથવા જ ેમના અમલની તાત્કાલિક જરૂરિયાત જણાતી હોય તે વિચારોને કેવી રીતે
કાર્યાન્વિત કરશે તે પણ દરે ક જૂ થે પોતાના આયોજન મારફતે અવશ્ય રજૂ કરવું. શક્ય બને તો આ
સત્રનું ફિલ્માંકન કરવું અને સહભાગીઓને તેમના પોતાના ઉપયોગ માટે તે ફિલ્મ આપવી.
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•• જ ે શાળા પ્રોફાઇલ પસંદ કરવામાં આવી હોય તે જૂ થના કોઇ એક સભ્યની શાળાની હોય તે સલાહભર્યુ
છે.

મુખ્ય સંદેશ:
•• તમારે ક્યાં પહોંચવું છે તે બાબતો એસ.ડી.પી.માં સ્પષ્ટ વ્યક્ત થવી જોઇએ.
•• તમે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચશો તે પણ સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરવું.

સત્ર ૩: પ્રસ્તુતિ અને સહાધ્યાયી સમીક્ષા
સત્ર: ૩

૧૪ : ૦૦ થી ૧૬ : ૦૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનિટમાં)

એસ.ડી.પી.ની પ્રસ્તુતિ
સહાધ્યાયી સમીક્ષા

અને ૧૨૦

દરે ક જૂ થે તૈયાર કરે લ એસ.ડી.પી.ની રજૂ આત
અને દરે ક માટે પ્રતિપોષણનું નિર્માણ કરવું

દિવસ

૯

પ્રવૃત્તિ ૩.૧ એસ.ડી.પી.ની જૂ થવાર પ્રસ્તુતિ અને સહાધ્યાયી સમાલોચના.
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: મોટા જૂ થમાં ચર્ચા
સૂચિત પગલાં:
અહીં જૂ થ વારાફરતી પોતાના એસ.ડી.પી. પ્રસ્તુત કરશે. દરે ક પ્રસ્તુતિ પછી સુગમકર્તા બીજા જૂ થને
પ્રસ્તુતિ ઉપર પોતાના મંતવ્યો આપવાનું કહે શે અને તમામ જૂ થને ચર્ચામાં જોડશે. બીજા જૂ થ આ
પ્રસ્તુતિમાંથી શું શિખ્યા તે બાબત અને સુધારા માટેનું એક સૂચન ટિપ્પણીમાં હોવું આવશ્યક છે.
દરે ક જૂ થની રજૂ આત પછી સુગમકર્તાએ નીચેની બાબતો અંગે સહભાગીઓને ડિબ્રીફ કરવા:

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો:
•• શું તમને લાગે છે કે આ આયોજન કારગત નીવડશે? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?
•• એક એસ.ડી.પી. કેવું હોય અથવા તો તેમાં શું ઉમેરી શકાય તે વિશે તમે આ પ્રસ્તુતિમાંથી શું શિખ્યા?

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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•• તમને તમારી પોતાની પ્રસ્તુતિમાં ઉમેરવી ગમે એવી કઇ બાબત તમે આ પ્રસ્તુતિમાંથી શિખ્યા?
•• આ જૂ થ માટે તમારું સૂચન શું છે?
•• આ વિગતોનું પ્રમુખ તત્ત્વોના વિભાગ પ્રમાણે વિભાગીકરણ કરીએ.
•• શાળામાં પરિવર્તન લાવવા આ જૂ થે જ ે પ્રક્રિયાઓને વધુ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે તે પ્રક્રિયાઓને સમજવા
પ્રયત્ન કરીએ.
•• શાળામાં પરિવર્તન માટે તેઓ ક્યા પગલાં સૂચવે છે?
•• આદર્શ શાળાનું કેવું ચિત્ર ઉભરી રહે લું જણાય છે? (છ પ્રમુખ તત્ત્વોમાંના ન હોય તેવા પાસાં પણ અહીં
અલગથી લખી શકાય.)
•• જૂ થ ચૂકી ગયું હોય તેવા કોઇ પાસા છે?

સુગમકર્તા માટે નોંધ:
•• ધ્યાન રાખવું કે આ સત્ર આલોચનાત્મક ન બની જતાં એક બીજામાંથી શિખવા માટેનું રચનાત્મક સત્ર
બને.
•• સુગમકર્તા રૂપાંતરિત શાળા અંગે બની રહે લા દૃષ્ટિકોણના મુદ્દા પ્રમુખ તત્ત્વોના મથાળા હે ઠળ બોર્ડ પર
નોંધશે. રૂપાંતરીત શાળા અંગે સામાન્ય સમજ કેળવવામાં આ પરિશુધ્ધ વિચારયાદી મદદરૂપ થશે.
•• પ્રસ્તુત થયેલ એસ.ડી.પી. અંગે તમને શું ગમ્યું તેના પર તમે ધ્યાન આપો. આ પ્રસ્તુતિઓમાંથી શું શીખી
શકાય તેમ છે ?

મુખ્ય સંદેશ:
•• થયેલ પરિવર્તન પર ધ્યાન આપો.

દિવસ

૯

•• શાળામાં તે પરિવર્તન ‘કેવી રીતે’ થયું તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

સત્ર: ૪ એક ‘સારા' એસ.ડી.પી. માટેના માપદંડો ઘડવા
સત્ર ૪

૧૬ : ૧૫ થી ૧૭ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિઓ

સમય
અપેક્ષિત ફલશ્રુતિ
(મિનિટમાં)

મુખ્યશિક્ષકોને વાસ્તવદર્શી એસ.ડી.પી. ૭૫
બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવવા
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પ્રવૃત્તિ ૪.૧ આદર્શ શાળાના દર્શનને સાકાર કરી શકે તેવા શાળા વિકાસ આયોજન
માટેના માપદંડ
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: મોટા જૂ થમાં ચર્ચા.
સૂચિત પગલાં:
દરે ક જૂ થનું શાળા વિકાસ આયોજન તૈયાર થઇ જાય તે પછી દરે ક જૂ થ પોતાના આયોજનમા રહે લા
પડકારો અને શક્ય ઉપાયોની સ્પષ્ટ છણાવટ સાથે પોતાનું આયોજન રજૂ કરશે. જ્યારે એક જૂ થ
પોતાનું એસ.ડી.પી. રજૂ કરી રહ્યું હશે ત્યારે બીજા સહભાગીઓ તેનું નિરીક્ષણ કરશે અને અવશ્યપણે
કેટલીક નોંધ કરશે. નિરીક્ષણ કરનારા સહભાગીઓએ રજૂ થયેલ શાળા વિકાસ આયોજનનું મૂલ્યાંકન
નીચેના મુદ્દાઓને આધારે કરવું:
•• આ આયોજનના બે સબળ પાસાં અને બે નિર્બળ પાસાં કયા છે?
•• આયોજનમાં જ ે ધ્યેય વ્યક્ત થાય છે તે શાળાના સૂચિત દર્શન સાથે સંલગ્ન છે?
•• દરે ક જૂ થે જ ે ઉપાયો સૂચવ્યા તે આયોજનમાં ઓળખી કઢાયેલા પડકારો સાથે નિસ્બત ધરાવે છે ? હા,
તો કેવી રીતે? ના, તો ઉપાયો ઘડતી વખતે આપણે કઇ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ?

દિવસ

૯

જૂ થની એસ.ડી.પી. રજૂ થઇ જાય તે પછી એક એસ.ડી.પી.માં શું હોવું જોઇએ અને શું ન હોવું જોઇએ
તે માટેના પ્રતિભાવો સુગમકર્તા મેળવશે. ઉપર દર્શાવેલા પ્રશ્નોની ચર્ચામાંથી આ માહિતી ઉપસી આવશે.
આથી, જ્યારે નિરીક્ષણ કરનારા સહભાગીઓ દરે ક એસ.ડી.પી.ની રજૂ આત પછી પોતાના મંતવ્યો
જણાવતા હોય ત્યારે સુગમકર્તાએ તે મંતવ્યો બોર્ડ પર નોંધવા. એક શાળાનું રૂપાંતરણ કરવા માટે એક
‘સારા’ શાળા વિકાસ આયોજનમાં મૂળભૂત તત્ત્વ તરીકે શું હોવું જોઇએ તે માટે મોટા જૂ થે તારવેલા
માપદંડોનું સમીક્ષા કરવા સહભાગીઓએ પૂરતો સમય લેવો. તેમને જો કોઇ મુદ્દા ચૂકાઇ જતા જણાતા
હોય તો તે ઉમેરી પણ શકાય.

પૂરક વાંચન:
દિવાન, આર અને પાંડા, બી. (2013) ગાઇડિગ
ં થ્રુ ધ પ્રિપરે શન ઓફ સ્કુલ ડેવલોપમેંટ પ્લાન: અ હે ન્ડબુક
ફોર સ્કુલ હે ડ્સે. [દિ10_સ4_4.1: દિવસ 10 - સત્ર 4 - પ્રવૃત્તિ 4.1 - શાળા વિકાસ આયોજન]
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નોંધ –

દિવસ

૯
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શાળા વિકાસ યોજનાની
રૂપરે ખા અને આગામી
સોપાન
દિવસ

૯

દિવસ

૧૦

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૧૦ સુગમકર્તા માટે યાદી
શાળા વિકાસ યોજનાની રૂપરે ખા અને આગામી સોપાન
દિવસ- ૧૦
આજના દિવસ માટેની જરૂરી સામગ્રી એકત્ર કરવાનું યાદ હતું?
1.

એક વર્ષના કરાર માટેની પાવર પોઇન્ટ પ્રસ્તુતિ (D10-S2-2.1)

2. ‘ધ પાવર ઓફ વન' વીડિયો (D10-S3-3.1)
નીચેની વસ્તુઓની ખાતરી કરી લો
1.

ચાર્ટ

2. સ્કેચપેન
3. કોરાકાગળ
4. લેપટોપ/કમ્પ્યુટર
5.	પ્રોજ ેક્ટર
6. પાવર પોઇન્ટ પ્રસ્તુતિની છાપેલી પ્રત
7. સ્પીકર (અવાજની ગુણવત્તાની ખાતરી કરી લો)
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દિવસનું કાર્ય : એક નજર
દિવસ ૧૦

સત્ર નામ

સમય (મિનિટમાં)

૧

મારી શાળા માટેની વિકાસ યોજના તૈયાર કરવી

૧૨૦

૨

આગળના કાર્યની ચર્ચા (આગામી સોપાન વિશેની ચર્ચા)

૧૨૦

૩

કાર્યશાળાનું પુન:કથન અને પ્રતિપોષણ ( ડિબ્રીફીંગ અને ફીડબેક)

૯૦

૪

પૂર્ણાહૂતિ

૩૦

દિવસ

સત્ર: ૧ મારી શાળા માટેની વિકાસ યોજના
સત્ર: ૧

૦૯ : ૩૦ થી ૧૧ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
અપેક્ષિત પરિણામ
(મિનિટમાં)

તેમની શાળા માટેની વિકાસ યોજના ૧૨૦
તૈયાર કરવી

૧૦

દરે ક શાળા માટે પોતાની વિકાસ યોજના

પ્રવૃત્તિ – ૧.૧ મારી શાળાની વિકાસ યોજના
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: વ્યક્તિગત લેખન અભ્યાસ
સૂચિત પગલાં:
અગાઉના દિવસોમાં સારી શાળા વિકાસ યોજના પર થયેલી ચર્ચાના આધારે સહભાગીઓ અહીં તેમને
રોજિદં ા વ્યવહારમાં જ ે પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની શાળા માટે
વિકાસ યોજના તૈયાર કરશે.
પોતાની શાળાની વિકાસ યોજના તૈયાર કરતી વખતે મુખ્ય શિક્ષક પાછલા 9 દિવસમાં તેમણે લખેલી
નોંધો પણ ધ્યાનમાં લે તેવું સૂચવવામાં આવે છે.
•• તેમનું દૈનિક અનુચિંતન અને નોંધો
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•• તેમની શાળા પ્રોફાઇલ (જ ે તેમણે પ્રશિક્ષણ પૂર્વે તૈયાર કરે લ હતી) જ ેમાં તેમની શાળા અંગેના પડકારો
અને પ્રોફાઇલને તેમણે પ્રોફાઇલ ના રૂપમાં લખેલ છે.

પ્રત્યેક વ્યક્તિ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ શાળા વિકાસ યોજનાનો ફાયદો મુખ્ય શિક્ષકોને ત્યારે થશે
જયારે તેમના અનુભવો અને વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરશે. ત્યારબાદ સહભાગીઓ તેમની શાળા
વિકાસ યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપે છે અને તે સુગમકર્તાને આપે છે કે જ ેથી કરીને શાળા વિકાસ
યોજનાની ઝેરોક્ષ કરાવી શકાય અને તેની એક પ્રત સુગમકર્તાને આપી શકાય કે જ ે સુગમકર્તા ભાવિ
સંદર્ભ માટે પોતાની પાસે રાખી શકે. શાળા વિકાસ યોજનાની મૂળ પ્રત સહભાગીઓને પરત કરવી.

સુગમકર્તા માટે નોંધ :
જ્યારે સહભાગીઓ પોતાની શાળાની વિકાસ યોજના તૈયાર કરતા હોય ત્યારે સુગમકર્તા વર્ગમાં ફરશે
અને જ ે તે મુખ્ય શિક્ષક પાસે જઇ પ્રશ્નો કે મુંઝવણો વિશે ચર્ચા કરશે.
•• એવું સૂચવવામાં આવે છે કે સહભાગી પોતપોતાની શાળાઓમાં પોતાની પસંદગીના પ્રેક્ટિકલ/નાવીન્યપૂર્ણ
પ્રોજ ેક્ટ સમયબધ્ધ રીતે કરવાના હોય તેનો પણ ઉલ્લેખ કરે .

મુખ્ય સંદેશ:
•• આ આપની શાળાના રૂપાંતરણ વિશે છે.
•• શાળા વિકાસ યોજનામાં કાર્યશાળામાં શીખેલી બધી વાતોનો સમાવેશ થઇ જવો જોઇએ અને એક સારી
શાળા વિકાસ યોજના જ ે તૈયાર કરી છે તેની વિશેષતાઓનો સમાવેશ થવો જોઇએ.
•• તેમાં કરવા યોગ્ય વાતોનો ઉલ્લેખ કરો (જ ેમ કે તમારી યોજનાને પાર પાડવા માટે શું-શું પગલા લેશો)

દિવસ

૧૦

સત્ર: ૨ આગામી સોપાનની ચર્ચા કરવી
સત્ર: ૨

૧૨ : ૦૦ થી ૧૪ : ૦૦ સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
અપેક્ષિત પરિણામ
(મિનિટમાં)

આગામી સોપાન

૧૨૦
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પ્રવૃત્તિ ૨.૧ આગામી સોપાન
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: પ્રસ્તુતિ અને પ્રશ્નોત્તર સત્ર.
સૂચિત પગલાં:
આ સત્રમાં સુગમકર્તા સહભાગીઓને આવનારા એકવર્ષમાં મુખ્યશિક્ષકે શું કાર્યો કરવાના રહે શે તેની
પ્રસ્તુતિ કરશે.
મુખ્ય શિક્ષક શાળા નેતૃત્વને પ્રારુપની એક પ્રત આપશે અને અન્ય મુખ્ય શિક્ષકોને સમજાવશે. પાવર
પોઇન્ટની 3 સ્લાઇડ રિસોર્સ તરીકે જોડવામાં આવેલી છે. ( D10-S2-2.1 : દિવસ 10 - સત્ર 2 - પ્રવૃતિ 2.1

આગામી સોપાન (એક વર્ષીય સંલગ્નતા માટે પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન)

પાવર પોઈન્ટની ત્રણેય સ્લાઈડમાં જ ે વિષયવસ્તુ દર્શાવેલ છે તે વિષયવસ્તુનું મહત્ત્વ અને ઉદ્દેશ્ય બંને
સુગમકર્તા પાવર પોઈન્ટની સ્લાઈડમાં દર્શાવેલી સમય મર્યાદા અનુસાર કરશે.
સુગમકર્તાના પ્રસ્તુતિકરણ સમયે શક્ય છે કે સહભાગીઓમાં કોઇ પ્રશ્નો ઉદભવે. એ સુગમકર્તા પર
નિર્ભર રહે શે કે એ પ્રશ્નોને ચર્ચા દરમિયાન સાંકળી લેવા કે પછી તેના માટે જુ દો સમય ફાળવવો કે
પ્રસ્તુતિકરણ પછી લેવા.

દિવસ

૧૦

•• એક વર્ષના જોડાણ સંબંધિત પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની છાપેલી પ્રત સહભાગીઓમાં વહેં ચવી.

સુગમકર્તા માટે નોંધ :•• પ્રત્યેક મુખ્ય શિક્ષકને યોજનાની અને પાવરપોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની છાપેલી પ્રત આપવામાં આવે છે.
•• પ્રત્યેક સ્લાઈડના વિષયવસ્તુને ધ્યાનપૂર્વક વાંચી વિષયવસ્તુના વિવરણ કરતાં તેના ઔચિત્ય પર વધુ
ધ્યાન આપો. (તેના અહીં હોવાના મહત્ત્વ કરતાં)
•• જો ચર્ચા આ વિચારોને અમલમાં મુકવા તરફ દોરાતી હોય તો તેને પ્રોત્સાહિત કરો. આ વિચારોને
એનઆરજી/એસઆરજી/એનસીએસએલ ટીમ સુધી પહોંચાડવાનું યાદ રાખો. સુગમકર્તા પી.એલ.સી.
નું નિર્માણ કરશે - જ ેમાં ત્રણ કે ચાર મુખ્ય શિક્ષકો એકબીજાને મદદ કરવાનું વચન આપશે, પખવાડિક
મિટિગ
ં ો કરશે અને તેમની પ્રગતિની ચર્ચા કરશે. (ભૌગોલિક રીતે નજીકની શાળાઓ)
•• એક વખત ત્રણ કે ચાર મુખ્ય શિક્ષકની પી.એલ.સી ની રચના થઇ જાય પછી આપણે તેમના માટે પાંચ
થી છ કાર્યયોજના તૈયાર કરીને તેમને સમજાવી શકીએ છીએ કે જ ેમાં સમીક્ષા, પ્રતિક્રિયા અને સ્થળ પર
સહાયતાનો સમાવેશ થયેલો હોય.

મુખ્ય સંદેશ:
•• આની રચના એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે આ જોડાણ માત્ર એક વખત પૂરતું સીમિત ના બની જાય.
•• સહાય નું આ માળખું મુખ્ય શિક્ષક ને અમલીકરણના સમય દરમિયાન શાળા રૂપાંતરણના હે તુથી
સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ કાયમ કરવા માટે, તેમજ ક્ષમતાઓના વિકાસમાં મદદ કરવા માટે શાળા નેતૃત્વને
સહાય કરવાના ઉપકરણ તરીકે છે.
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સત્ર: ૩ કાર્યશાળાનું પ્રતિપોષણ અને ડીબ્રિફીંગ
સત્ર: ૩

૧૫ : ૦૦ થી ૧૬ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિ (વિઝન)

સમય
ફલશ્રૃતિ
(મિનિટમાં)

દર્શન અને કાર્યની વિડિયો ૧૦
દ્વારા કાર્યશાળાનું દૃઢીકરણ

વિડિયો એન.સી.એસ.એલ.ના આમુખ સંબંધિત એક લઘુ
સંદેશ છે જ ેના પર શાળાનું રૂપાંતરણ અપેક્ષિત છે.

ન્યૂપાના ફોર્મ પર ફિડબેક

૩૦

કાર્યશાળા, તેનું વિષયવસ્તુ, સુગમકર્તા અને સમગ્ર અધ્યયન
અને તેમાં સુધારા સંબંધિત ઉપાયો માંગવામાં આવે છે.

કાર્યશાળાની ચર્ચાના મુદ્દા ૫૦
(ડિબ્રીફ)

પ્રત્યેક સહભાગી દ્વારા અધ્યયનનું આદાનપ્રદાન કરવામાં
આવશે જ ેથી કરીને એક આશાવાદી ઊર્જાનો સંચાર થાય.

પ્રવૃત્તિ: ૩.૧ દૃઢીકરણ (કોન્સોલિડેશન)
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: વિડિયો દ્વારા
સૂચિત પગલાં:
દિવસ

૧૦

સુગમકર્તા જાહે ર કરશે કે આ આપણી કાર્યશાળાનું અંતિમ સત્ર છે અને આપણી પાસે એક વિડીયો છે
જ ે બતાવવામાં આવશે અને આ વિડીયો સંસાધનરૂપે જોડવામાં આવશે. [D10-S3-3.1: દિવસ 10 - સત્ર
3 - પ્રવૃતિ-3 કન્સોલિડેશન (વિડીયો : દ પાવર આફ વન)] આપણે આ વિડીયોની ચર્ચા નહીં કરીએ
કારણ કે જુ દા જુ દા લોકો માટે એનો અર્થ જુ દો જુ દો હોઇ શકે છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે મુખ્ય
શિક્ષક તરીકેની તમારી વ્યાવસાવિક યાત્રામાં પણ તે તમારી સાથે રહે શે.

પ્રવૃત્તિ ૩.૨ પ્રતિભાવો
પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કેવી રીતે કરીશું ?
પધ્ધતિ: વ્યક્તિગત સ્વાધ્યાય (અભ્યાસ) પછી વિચારોનું આદાનપ્રદાન અને સમાપન
સૂચિત પગલાં:
સુગમકર્તા જુ દા જુ દા રંગના ત્રણ કાગળ વહેં ચશે અને સહભાગીઓ તેમના પ્રતિભાવો વ્યક્તિગત રીતે
પૂરતો સમય લઇને તે કાગળોમાં લખશે.
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ત્રણ જુ દા રંગો જુ દા જુ દા પાસાઓ દર્શાવે છે જ ેમાં ફિડબેક માંગવામાં આવ્યા છે.
•• રંગ-1 (દા.ત. બ્લુ) તેમાં સમગ્ર કાર્યશાળામાંથી વ્યક્તિગત રીતે તેમના મુખ્ય અધ્યયન લખશે.
•• રંગ-2 (દા.ત. ગુલાબી) તેમાં કાર્યશાળાને સહભાગીઓ માટે વધુ અર્થપૂર્ણ અને સાનુકૂળ બનાવવા માટે
સહભાગીઓના સૂચનો તથા ફિડબેક માગવામાં આવે છે.
•• રંગ-3 (દા.ત. લીલો) તેમાં આ રંગમાં વિષયવસ્તુ અને તેની સુગમતા વિશે ફિડબેક માંગવામાં આવે છે.

સહભાગીઓ દ્વારા ફોર્મ ભરાઇ જાય પછી નીચેના બે પ્રશ્નો વિશે સમગ્ર સહભાગીઓ સાથે મળીને
વિચારે .

અનુચિંતનાત્મક પ્રશ્નો.
•• કાર્યશાળામાં મેં મેળવેલ મુખ્ય સંદેશ
•• એક એવી વસ્તુ કે જ ેનાથી કાર્યશાળા દરમિયાન સૌથી વધારે આનંદ મેળવ્યો.

દિવસ

સુગમકર્તા માટે નોંધ:
•• કેટલાક એવા સહભાગી હશે કે જ ે સત્રની કેટલીક ટેકનીકલ જાણકારી દર્શાવી નહિ શકે પરંતુ તે સિવાય
પણ વ્યક્તિગત રીતે ઘણું શીખી શકે છે, તેમને પણ પ્રોત્સાહિત કરવા જોઇએ.

૧૦

સત્ર: ૪ સમાપન
સત્ર: ૪

૧૭ : ૦૦ થી ૧૭ : ૩૦ સુધી

પ્રવૃત્તિ

સમય
ફલશ્રૃતિ
(મિનિટમાં)

આભારદર્શન અને સમાપન

૩૦

આભારદર્શન અને સમાપન

પ્રવૃત્તિ ૪.૧ સમાપન
પ્રવૃત્તિ: મોટા જૂ થમાં વાત
સૂચિત પગલાં:
સુગમકર્તા રાજ્યની નોડલ એજન્સીનો તથા અન્ય વ્યક્તિનો તેમણે આપેલ સહકાર અને મદદ માટે
આભાર માનશે. સુગમકર્તા સહભાગીઓનો તેમની ભાગીદારી માટે પણ આભાર માનશે.
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નોંધ –

દિવસ

૧૦
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મુખ્ય શિક્ષકો માટે એક
વર્ષિય સંલગ્નતા
દિવસ

૧૦

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ

૧૦
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પરિચય
સંલગ્નતા એટલે ક્ષમતા વર્ધન કાર્યશાળા દરમ્યાન શરૂ થયેલા સંવાદને ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ
(CBP) પૂરો થયા પછી પણ ચાલુ રાખનાર સર્જનાત્મક અવકાશ. ક્ષમતા વર્ધન કાર્યશાળામાં
બધા મુખ્યશિક્ષકો વચ્ચે આંતરવ્યવહાર પ્રત્યક્ષ હોય છે જ્યારે ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ પછીની
કાર્યશાળાઓનું આયોજન એવી રીતે વિચાર્યું છે કે મુખ્ય શિક્ષક શાળામાં પરીવર્તન લાવવાના
પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય અને તેમના અધ્યયનની ખરી પરીક્ષા ત્યાં થઈ રહી હોય તેવા સમયે
તેને સહાય થાય. તેથી જ ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમના છ કાર્ય અઠઅવાડિયા પછી જ ઉત્તરક્ષમતા વર્ધન સંલગ્નતા શરૂ થાય છે અને એક વર્ષ સુધી ચાલે છે. એવું માની લેવામાં આવ્યું
છે કે એક વર્ષ પછી 1) મુખ્ય શિક્ષકો નવિનીકરણ અને બદલાવ શરૂ કરવા તૈયાર થશે અને
2) મુખ્યશિક્ષકોનો વ્યાવસાયિક અધ્યયન સમુદાય રચાશે. આથી, તેઓને સતત સહયોગની
જરૂર નહીં રહે .

સતત સંલગ્નતા
ક્ષમતા વર્ધન
પૂર્વ ક્ષમતા વર્ધન

l

એસ.એલ.ડી.પી માટે અભ્યાસક્રમ,
સાહિત્ય અને હે ન્ડબુકની રચના

l

એસ.એલ.ડી.પી માટે એસ.આર.જી
તેમજ ડી.આર.જી. ને પૂર્વાભિમુખ
કરવા તેમજ વિકસીત કરવા

પૂર્વ ક્ષમતા વર્ધન

ક્ષમતા વર્ધન
કાર્યશાળાઓ
l

10/6 દિવસના નિવાસી ક્ષમતા
વર્ધન કાર્યક્રમ દ્વારા મુખ્ય શિક્ષકોને
નેતૃત્વકર્તા તરીકે તૈયાર કરવા

l

વર્ષ દરમ્યાન શાળામાં પ્રાયોગિક
કાર્ય ચાલુ રાખવું

બ્લોક તેમજ ક્લસ્ટર કક્ષાએથી
સ્થાનિક સહયોગ
l	નિવૃત્ત મુખ્ય શિક્ષકોનું પ્રબુધ્ધ અને
વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન
l મુખ્ય શિક્ષકોનો પરસ્પર સહયોગ
l મુખ્ય શિક્ષકોનું પરસ્પર પ્રબુદ્ધ
માર્ગદર્શન
l

સતત સંલગ્નતા

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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સતત સંલગ્નતાનો અર્થ :મુખ્ય શિક્ષકોને એક વર્ષ સુધી એન.સી.એસ.એલ તેમજ એસ.આર.જી અથવા માત્ર એસ.આર.જીના
સભ્યો દ્વારા સહયોગ પૂરો પાડવામાં આવશે. એન.સી.એસ.એલ તેમજ એસ.આર.જી અથવા માત્ર
એસ.આર.જીના સહયોગથી સમયાંતરે સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળાઓ (RFW- Review &
Feedback Workshop) યોજવામાં આવશે. સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળા ક્લસ્ટર કક્ષાએથી
અથવા જ્યાં લાગુ પડતું હશે ત્યાં ઑનલાઇન માધ્યમોથી યોજવામાં આવશે.

હે તુ :સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળાઓ યોજવાનો હે તુ મુખ્ય શિક્ષકોને પોતાની સમીક્ષા કરવાની તક
પૂરી પાડવાનો અને સાથી મુખ્ય શિક્ષકો શું કરી રહ્યા છે તે જાણી તેમાંથી પ્રેરણા મેળવે અને શીખે.
કાર્યશાળામાં થયેલા અધ્યયનને અમલમાં મૂકવામાં મુખ્ય શિક્ષકોએ સામનો કરવા પડતા પડકારોનું
આદાનપ્રદાન કરવાની તક તેમને સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળામાં મળશે.
સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળાઓમાં સામાન્ય રીતે અભિપ્રેત હોય છે તેવા બે મુખ્ય હે તુઓને
આધારે મુખ્ય શિક્ષકો સાથે સતત સંલગ્નતાનો આ કાર્યક્રમ ઘડાયો છે. આ બે મુખ્ય હે તુઓ છે:
•• એક જૂ થ રચવું કે જે પોતાની શાળાની બદલાવ યાત્રાનો આરંભ કરવાની મુખ્ય શિક્ષકોને તક આપે
અહીં કેન્દ્રવર્તી વિચાર છે મુખ્ય શિક્ષકોનો ‘ઓચ્છવ’. કોઇ પૂછી શકે! – ‘ઓચ્છવ શાનો?’ પ્રાયોગિક
કાર્યના છ અઠવાડિયામાં શાળામાં જ ે પરિવર્તન થયું હોય તેનો ઓચ્છવ. કેટલીક શાળાઓ પ્રાયોગિક
કાર્યમાં સફળ થઇ હશે તો કેટલીક નિષ્ફળ. તમને નવાઇ લાગશે - શા માટે નિષ્ફળતાની ઉજવણી?
નેતૃત્વના આત્માનું પ્રતિબિંબ તેમાં જ છે. સામાન્યત: નિષ્ફળતામાંથી નાવિન્ય પ્રગટતું હોય છે. કોઇ
પરિસ્થિતિમાં જ ે કામ થઇ ન શકે તે શિખવાની તક બની જાય છે. જો કોઇ નેતૃત્વકર્તાએ પરિવર્તન લાવવું
હોય તો સ્વાભાવિક રીતે તેણે કાંઇક નવું અજમાવવું પડશે અને કાંઇક નવું અજમાવતી વખતે પહે લા જ
પ્રયત્ને બધુ યોગ્ય જ નહીં બને. અહીં શાળા રૂપાંતરણ માટે પરિવર્તન અજમાવવાની ભાવનાની કદર
થાય તે મહત્ત્વનું છે.
•• સહઅધ્યયનની ટેવ વિકસાવવી અને વ્યવસાયિક અધ્યયન સમુદાય (પીએલસી) રચવા.
વ્યવસાયિક અધ્યયન સમુદાયની રચનામાં અધ્યાપનને બદલે અધ્યયન તેમજ પરસ્પર સહયોગ તથા
આદાનપ્રદાન થકી શિખવાની બાબતો કેન્દ્ર સ્થાને છે. શાળાઓનો સમુદાય વ્યવસાયિક સંવાદોની કાળજી
લે અને ટકાવે તેવી એક સહાયકારી વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે. આ સમુદાયનો ફાયદો એ છે કે કામ કરવા
માટે કોઇપણ બાહ્ય જરૂરિયાત કે હુક્મ [જ ેમ કે સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા ઘડાતી અને અમલમાં મૂકાતી
તાલીમ] પર અવલંબન રાખવું પડતું નથી અને પોતાની શાળામાં પરિવર્તન માટે પ્રયત્ન કરતી વેળાએ
મૂંઝવણ અનુભવતા મુખ્ય શિક્ષકોને તેમના જ ેવી સમસ્યાઓ ઉકેલવા મથી રહે લા અથવા ઉકેલી ચૂકેલા
સાથી મુખ્યશિક્ષકોના જાત અનુભવનું જ્ઞાન મળશે.
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વ્યવસાયિક અધ્યયન સમુદાયની રચનાના પગલાં :•• ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ દરમ્યાન મુખ્ય શિક્ષકો મળશે.
•• કાર્યક્રમ દરમ્યાન તેઓ એકબીજા સાથે આદાનપ્રદાન કરશે.
•• કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી તેઓને સમાલોચના અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળા દરમ્યાન એકબીજાને મળવાની
તક મળશે.
•• વચ્ચેના ગાળાના સમયમાં, તેઓ જ ેનો સામનો કરી રહ્યાં હોય તેવા પડકારો અને સમસ્યાઓની ચર્ચા
કરવા બેઠકો યોજી શકે. તેઓ સ્રોત અને અનુભવોનું આદાનપ્રદાન કરવા અંગે પણ ચર્ચા કરી શકે.
•• પી.એલ.સી.ને કાર્યશાળામાં ભાગ લેનારા મુખ્ય શિક્ષકો પુરતી સીમિત રાખી ના શકાય. તેને એવા ફોરમ
(forum) તરીકે આગળ ધપાવી શકાય જ્યાં મુખ્ય શિક્ષકો (કાર્યશાળામાં ભાગ લીધો હોય તે સિવાયના)
મળી શકે અને તેમના અનુભવો ચર્ચી શકે.

સતત સંલગ્નતા માટે સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ વ્યવસ્થા
સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણના તંત્રને એકવર્ષિય સ્થાનિક સહયોગ તરીકે જોવામાં આવી છે. તેનું આયોજન
નીચે પ્રમાણે છે:
•• છ દિવસના પ્રત્યક્ષ આદાનપ્રદાન સહિતની ક્ષમતા વર્ધન કાર્યશાળા સાથે આ કાર્ય શરૂ થાય છે. (મહિનો
- 1)
•• મુખ્ય શિક્ષકોને એન.સી.એસ.એલ. અને એસ.આર.જી સભ્યો મારફતે શૈક્ષણિક તેમજ અનુભવજન્ય
સહયોગ સ્થાનિક કક્ષાએ મળશે. (મહિનો 2 અને 3)
•• ત્રણ મહિના પછી, એન.સી.એસ.એલ અને એસ.આર.જી સભ્યો પહે લી સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ
કાર્યશાળાનું સંચાલન કરશે. તેમાં ત્રણ મહિના દરમ્યાન તેમણે સામનો કરવી પડેલી મુશ્કેલીઓ અને
અનુભવોનું તેઓ આદાનપ્રદાન કરશે. (મહિનો-4)
•• પહે લા સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળા પછી મુખ્ય શિક્ષકો પોતાના અધ્યયનને ત્રણ મહિના સુધી
પોતાની શાળામાં અજમાવશે. (મહિનો 5 અને 7)
•• સહભાગીઓ પોતાના અનુભવોના આદાનપ્રદાન માટે બીજી સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળામાં
મળશે. (મહિનો 8)
•• બીજી સમીક્ષા અને પ્રતિપોષણ કાર્યશાળા પછી એસ.આર.જી સભ્યો સહભાગીઓને સ્થાનિક સહયોગ
પૂરો પાડશે અને અંતિમ રીટ્રીટ માટે એકઠા થશે. (મહિનો-12)
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મુખ્ય શિક્ષકોની એક વર્ષિય સતત સંલગ્નતા માટેની સમયસારણી
મહિનો

1

મધ્યસ્થી

ક્ષમતા
વર્ધન
કાર્યશાળા

સમયગાળો

સુગમકર્તા

3

સ્થાનિક કક્ષાએ
સહયોગ પૂરો
પાડવો

5-6 દિવસ

બે મહિનામાં
ઓછામાં ઓછી
એક વખત

એન.સી.
એસ.એલ.

એન.સી.
એસ.એલ. &
એસ.આર.જી.
દ્વારા આયોજન
& દોરવણી

4
સમાલોચન
અને
પ્રતિપોષણ
કાર્યશાળા
#1

મુખ્ય
શિક્ષકોનું
ક્ષમતા
સંવર્ધન

5

6

7

સ્થાનિક કક્ષાએ
સહયોગ પૂરો
પાડવો

8

9

10 11

12

સમાલોચન
અને
પ્રતિપોષણ
કાર્યશાળા
#2

સહાધ્યાયી
મુલાકાત

રીટ્રિટ

પ્રત્યેક મુખ્ય
શિક્ષક દીઠ
પીએલસીની
કોઇપણ બે
શાળાની
મુલાકાત

2 દિવસ

2 દિવસ

ત્રણમહિનામાં
બે વાર

2 દિવસ

2 દિવસ

એસ.આર.જી.
& ડી.આર.જી

એસ.આર.
જી. દ્વારા
આયોજન
&દોરવણી

પરિવર્તનનો
મુદ્દો તેમની
શાળામાં
અમલમાં મૂકી
રહ્યાં હોવાથી
મુખ્ય શિક્ષકોને
સહયોગ

હે તુઓ

નિપજ

2

પરિવર્તનનો મુદ્દો
તેમની શાળામાં
અમલમાં મૂકી
રહ્યા હોય ત્યારે
મુખ્યશિક્ષકોને
સહયોગ

1) મુખ્ય શિક્ષકો પોતાની શાળામાં પરિવર્તન માટે પ્રયત્ન
કરી રહ્યાં હોય ત્યારે તેમનો હાથ ઝાલવો 2) મુખ્ય શિક્ષક
તરીકે અનુચિંતનાત્મક મહાવરાના કૌશલનું પ્રદર્શન કરવું 3)
પોતીકાપણાના ભાવસર્જન માટે એસ.આર.જી & ડી.આર.
જી.ને મોટી ભૂમિકા ભજવવાની તક ઉભી કરવી 4) સહધ્યાયી
અધ્યયનની પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરવી જ ે પીએલસીની રચના કરવા
સુધી લઈ જાય.

એનસીએલ &
ડી.આર.જી અને
એસઆરજી
મુખ્ય શિક્ષકો
દ્વારા આયોજન
જાતે
& દોરવણી
પોતાના
પીએલસીના
ઉપયોજનના
ભાગ તરીકે
મુખ્ય શિક્ષકો
સહાધ્યાયી
અધ્યયન શરૂ
કરશે

પોતાની
શાળામાં
પરિવર્તન
માટેની દરે કની
યાત્રામાંથી
શિખવા માટે
અને પ્રત્યેકને
અભિનંદન
પાઠવવા માટે

પરિવર્તનનો મુદ્દો તેમની શાળામાં
અમલમાં મૂકી રહ્યા હોય ત્યારે
મુખ્યશિક્ષકોને સહયોગ

સ્થળ ઉપરજ વૈકલ્પિક પ્રતિમાન કે માળખુ પૂરું પાડવું. (ઑન સાઇટ સપોર્ટ)
પ્રતિમાન-1: બ્લોક અને ક્લસ્ટર કક્ષાએથી શાળાને સ્થળ ઉપર જ પૂરો પાડવામાં આવતો સહયોગ.
આ જૂ થ જ ેમાં એસઆરજી, ડીઆરજી અને એનસીએસએલના સદસ્યો સામેલ હોય છે. તેઓ નીચે
જણાવેલ પ્રવૃત્તિઓ કરશે.
a) ગત ત્રણ મહિનામાં શાળા કક્ષાએ, બ્લોક અને કલ્સ્ટર કક્ષાએ થયેલી મિટિગ
ં ોના અહે વાલોની
સમાલોચના કરશે.
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b) અહે વાલોની સમાલોચના દ્વારા મેળવેલી સમજણને બ્લોક લેવલની શાળાઓની યાદૃચ્છિક મુલાકત
લઇ ચકાસાશે અને ભવિષ્યમાં કેવા પગલાં લેવા જોઇએ તે માટેના સૂચનોને વધુ અસરકારક
બનાવશે.
c)	નિરીક્ષણ અને મૂલ્યાંકન વચ્ચે તફાવત રહે તે માટે એસઆરજી, ડીઆરજી, એનસીએસએલ દ્વારા
જિલ્લા, તાલુકા, ક્લસ્ટર કે શાળાની મુલાકાત લેવાઈ હશે તે જ ે તે ફરજિયાતપણે બ્લોકના મુખ્ય
શિક્ષક સાથે સહભાગીતાથી અને વધુમાં વધુ ચર્ચાયુક્ત રહે શે. આ આદાન-પ્રદાન માટેના સત્રોની
રચના એવી રીતે કરવામાં આવે છે જ ેથી સહભાગી અભિગમ અમલમાં મૂકવામાં આવે અને
કાર્યક્રમના અમલીકરણમાં સાચી કોઠાસૂઝના દર્શન થાય.
ક્લસ્ટર રિસોર્સ પર્સન તેના ક્લસ્ટરના પ્રત્યેક મુખ્ય શિક્ષક સાથે કામ કરશે અને સ્થળ ઉપર જ નીચે
પ્રમાણે સહયોગ આપશે.
અ)	નિયમિતપણે દર અઠવાડીયે શાળાની મુલાકાત તેમજ ક્લસ્ટર કક્ષાએ માસિક બેઠક.
બ)	વર્તમાનમાં જ ે માસિક બેઠક આયોજિત કરવામાં આવે છે તેમાં શાળા રૂપાંતરણ તથા મુખ્ય શિક્ષકો
દ્વારા ક્લસ્ટર કક્ષાએ કરે લા કામો તેમજ મુખ્યશિક્ષકની ભૂમિકાપર વિશેષ ધ્યાન આપશે. ક્લસ્ટર
રિસોર્સ પર્સન મુખ્ય શિક્ષકના સહયોગથી સમીક્ષાત્મક સ્રોતનું આયોજન કરશે, જ ેમાં બધાં સરખે
ભાગે પ્રવૃત્ત (ભાગ લે) થાય તેનું પણ ધ્યાન રાખશે. આ પ્રકારની પ્રક્રિયા તૈયાર કરવામાં કેટલાક
મુખ્ય શિક્ષકોનો સહયોગ લેવામાં આવશે.
સ) એવા પરિસંવાદો તેમજ ચર્ચા-સત્રોનું આયોજન કરાશે કે જ ેથી તજજ્ઞો અને વિવિધ વિષયોના
રિસોર્સ પર્સન ક્લસ્ટરના શિક્ષકોના વિષયવસ્તુ તેમજ શિક્ષણશાસ્ત્રના અભિગમને વધુ મજબૂત
કરે .
દ) શાળાઓના ક્લસ્ટરમાંથી શિક્ષક જ રિસોર્સ પર્સન તરીકે વિકસે અને વિવિધ અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત
આવતા વિષયોના રિસોર્સ પર્સન તરીકે કામ કરે તેવી પધ્ધતિને મુખ્ય શિક્ષકના સહયોગ દ્વારા
વિકસાવશે.
એ) આ વિષયમાં તજ્જ્ઞ બનેલા શિક્ષકો પોતાના ક્લસ્ટરમાં આવેલ પોતાના બધા જ શિક્ષક સહકર્મીઓને
પોતાના અનુભવમાં સહભાગી કરશે અને જરૂર પડે ત્યાં સહયોગ આપશે.
ફ) સાથેસાથે એવા મુખ્ય શિક્ષકો કે જ ેઓ વિભિન્ન કૌશલ્યો અને ક્ષમતાઓનું જ્ઞાન અને નેતૃત્વની
સમજણ ધરાવે છે તેમને એવી રીતે તૈયાર કરવા કે જ ેથી તેઓ પોતાના ક્લસ્ટરમાં સાથે કામ કરતા
અન્ય મુખ્ય શિક્ષકોને પ્રભાવી નેતૃત્વ કરવા માટે તૈયાર કરી શકે.
પ્રતિમાન:2 મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા અપાતો સહાકર્મી સહયોગ.
ક્લસ્ટરમાં જ દર પંદર દિવસે એકવાર મુખ્ય શિક્ષકો પોતપોતાની શાળાઓ સંબંધી અનુભવો તેમજ
મુદ્દાઓ સંદર્ભે વિચારવિમર્શ કરશે. આ પ્રકારની બેઠકોમાં ક્લસ્ટરમાંના જ કોઇ એક મુખ્ય શિક્ષક
દ્વારા આગેવાની લેવામાં આવશે. આ જ રીતે મુખ્ય શિક્ષકો વારાફરતી પખવાડિક વિચાર વિનિમય
બેઠકની આગેવાની લેશે. જ્યારે પણ આ પખવાડિક બેઠકનું આયોજન થાય ત્યારે તે વખતે આ બેઠકની
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રૂપરે ખા નક્કી કરવી તેમજ તે બેઠક પ્રભાવશાળી રીતે લેવાય તેના આયોજનની જવાબદારી એ બેઠકની
આગેવાની લેનાર મુખ્ય શિક્ષકની જ રહે શે. અંતે સહભાગી મુખ્ય શિક્ષકો પણ વિચાર વિનિમય અને
તેના આદાન-પ્રદાનની રૂપરે ખા તૈયાર કરવામાં અને તેને પ્રભાવી રીતે અમલમાં મૂકવા માટે પોત-પોતાનો
પ્રતિભાવ આપશે.
પ્રતિમાન-3 સહકર્મીઓનું મોનીટરીંગ
દર 15 કે 20 દિવસે થનાર આ બેઠકોમાં પોતપોતાના અનુભવોનું આદાન-પ્રદાન કરશે, વિવિધ મુદ્દાઓ
તેમજ પડકારો વિશે વિચારવિમર્શ કરશે તેમજ નવા જ્ઞાનની આપ-લે કરશે અને આ બધા એક્બીજાને
સહયોગ આપશે, યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે. અંતે, આ મુખ્ય શિક્ષકોનું જૂ થ બધી જ શાળાઓના
રૂપાંતરણ માટે, વિશેષ તો વિદ્યાર્થીઓના અધ્યયન પર કેન્દ્રિત એક આખો કાર્યક્રમ બનાવશે તેમજ તેને
અમલમાં મૂકશે.
પ્રતિમાન-4 સેવાનિવૃત્ત મુખ્ય શિક્ષકો, શિક્ષકો, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, સ્વયંસેવી વ્યવસયિકો દ્વારા
સ્થળ ઉપર જ વિવિધ પ્રકારનો સહયોગ તેમજ યોગ્ય માર્ગદર્શન.
જ્યારે નોકરી ચાલુ હતી તેવા સમયે પોતાની ક્ષમતાઓ અને કૌશલ્યોને જ ેમણે સુંદર રીતે પ્રયોજીને
પોતાની ક્ષમતા પૂરવાર કરી છે તેવા સેવાનિવૃત્ત શિક્ષકો, મુખ્ય શિક્ષકો, કૌશલ્ય વિશેષજ્ઞ વગેરેને પ્રવૃત્ત
કરવા. શાળા સિવાયના અન્ય વ્યવસાયિક સ્થળોએ કામ કરતી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ તેમજ સ્વયંસેવકો
પણ પોતાની સ્વૈચ્છિક સેવાઓ શાળાને આપી શકે છે.
આ સેવાનિવૃત્ત શિક્ષકો અને મુખ્ય શિક્ષકો તેમજ વ્યવસાયિકોનું જૂ થ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ક્લસ્ટરમાંથી
બે થી ત્રણ શાળાઓને દત્તક લેશે. માર્ગદર્શન અને સલાહ આપવા માટે આ મુખ્ય શિક્ષકો, શિક્ષકો તેમજ
વ્યવસાયિકોનું જૂ થ દર અઠવાડિયે એક્વાર શાળાની મુલાકાત લેશે.
ક્લસ્ટરમાંને ક્લસ્ટરમાંજ વિવિધ પ્રકારે સહયોગ અને માર્ગદર્શન આપવા માટે એક પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શક્નું
જૂ થ પણ આ સેવાનિવૃત્ત શિક્ષકો, મુખ્ય શિક્ષકો કે વ્યવસાયિકોનું બનાવી શકાય.
આ પ્રબુદ્ધ રિસોર્સ પર્સનને દિશા નિર્દેશ કરવા માટે તેમની સાથે નજીકથી વાતચીત કરશે અને ક્લસ્ટર
રિસોર્સ પર્સન કે જ ે શાળા નેતૃત્વ વિકાસ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકી રહ્યો છે તેને સહયોગ કરશે અને
મિટિગ
ં માં હજાર રહીને શાળા રૂપાંતરણને હાંસલ કરશે.
પ્રતિમાન-5: સ્થળ ઉપર જ સહાયતા આપવા માટેનું સંકલિત પ્રતિમાન (Integrated Model)
સ્થળ ઉપર જ સહયોગ આપવા માટે ટેક્નોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. જ ેમ કે, ગુગલ, મોબાઇલ,
સ્કાઇપે, વિડીઓ કોન્ફરન્સ તેમજ પ્રત્યક્ષરૂપે મળીને પણ સહયોગ આપી શકાય.
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બ્લોક્ના સ્તરે
સહયોગ
ક્લસ્ટરના સ્તરે
સહયોગ
બાહ્ય માર્ગદર્શક
વડે વિશિષ્ટ
સહયોગ
સહાધ્યાયીને
પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શન
તેમજ પારસ્પરિક
સહયોગ

સમાલોચના તેમજ પ્રતિપોષણ માટેનું સૂચનાત્મક આયોજન
પત્રક અને કાર્યશાળા.
દ્વિદિવસીય સમાલોચનાની કાર્યશાળા અને રીટ્રિટનું સત્ર નવું ટેકનિકલ જ્ઞાન શું મેળવ્યું તેના પર ઓછુ ં
પણ અનુભવો પરથી નવું શું શીખવા મળ્યું તેના પર વધુ ધ્યાન આપશે. આમ કરવા માટે નીચે પ્રમાણેની
રૂપરે ખા તૈયાર કરવામાં આવી છે.
દિવસસત્ર

શીર્ષક

હે તુ

પરિણામ

સમય

૧.૧

રીટ્રીટમાં બધાનું
સ્વાગત તેમજ
પરિચય

કાર્યશાળાના હે તુઓની
આપ-લે તેમજ
કાર્યશાળાની દિશા નક્કી
કરવી.

મુખ્ય શિક્ષક એ જાણી શકશે
કે બે દિવસમાં તેમની પાસેથી
શું અપેક્ષા રાખવામાં આવે
છે. તેમજ કાર્યશાળાનો હે તુ
સમજશે અને કાર્યશાળા માટે
પોતાની જાતને તૈયાર કરશે.

સવારે ૦૯ : ૩૦
થી ૧૦ : ૦૦

૧.૨

“૬ અઠવાડિયા
દરમિયાન મારી શાળા
સાથેની મારી યાત્રા"
વ્યક્તિગત ચિંતનમનન

શિક્ષક પોતાની જાત સાથે
સંવાદ કરે અને પોતાની
સફળતા કે નિષ્ફળતા પર
ચિંતન કરે અને તેમાંથી
શીખે.

મુખ્ય શિક્ષક પોતાની યાત્રાના સવારે ૧૦ : ૦૦
અનુભવોની આપ-લે કરી શકે, થી બપોરે
૦૧ : ૦૦ સુધી
દર્શાવી શકે તે માટે 6 મુખ્ય
ક્ષેત્રોની નોંધ 6 દર્શાવેલી
અલગ અલગ દિવાલો પર
કરે .

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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૧.૩

સહકર્મી દ્વારા પ્રદર્શિત સહકર્મીઓએ પોતાના
બાબતોનો અભ્યાસ
વિચારોની પરસ્પર આપલે કરવી જ ેથી સહકર્મી
અધ્યયનનો અભિગમ
વિકસે તે માટે તકો ઊભી
કરવી.

મુખ્ય શિક્ષકો પોતાના
બપોરે ૦૨ : ૦૦
સહકર્મીઓની યાત્રાનું વિવરણ થી ૦૪ : ૩૦
વાંચશે, પરસ્પર પ્રશ્નો પૂછશે
સુધી
અને અભિનંદન પાઠવશે.

૧.૪

"બીજા પાસેથી હં ુ
મારી શાળા માટે
શું શીખ્યો." તે માટે
વ્યક્તિગત ચિંતન

મુખ્ય શિક્ષકોને થોડોક
સમય આપવો જ ેથી નવા
વિચારોને સ્વીકારી શકે
અને પોતાની યાત્રા વિશે
અનુચિંતન કરી શકે,
તેમજ નિરાકરણો ઉપર
ધ્યાન આપશે જ ે તેમણે
સહકર્મીઓ પાસેથી શીખ્યા
છે પ્રયત્ન કરીને.

પ્રત્યેક મુખ્ય શિક્ષક પોતાના
સહકર્મીઓની અનુભવ
યાત્રા વિશે વાંચે ત્યારે પોતે
જ ે શીખ્યા છે તેની સાથે એ
વાંચનનો અનુબંધ જોડે અને
તેમાંથી કોઇ એક બાબતને
પોતાની શાળામાં લાગુ કરશે
જ ે પૂર્વે પોતાની શાળામાં
નહોતા કરતાં.

૨.૧

જૂ થ બનાવવા તેમજ
સમસ્યાઓને સમસ્યા
ઉકેલ દ્વારા ઉકેલવી +
વધારાના/અતિરિક્ત
સંસાધનોને ઓળખવા/
શોધવા

(ઇતર
વાંચના
વ્યક્તિ
અભ્યાસ/
વિડીયો)

પધ્ધતિસર
ચોક્કસ સંસાધન
ઓળખવા (દા.ત.
એક જ પ્રકારની
સમસ્યાઓમાંથી
પસાર થવું) જ ેથી
સમસ્યા ઉકેલમાં
બધાને પ્રવૃત કરી
શકાય.

પ્રત્યેક પ્રમુખ ક્ષેત્ર વાર
જૂ થમાં મુખ્ય શિક્ષક
સાથે બેસશે, બધાં જ
જ ે સમસ્યાનો સામનો
કરે છે તેનું નિરાકરણ
લાવશે, અને જરૂર પડ્યે
નવા પ્રયોજી શકાય તેવા
સંસાધનનો ઉલ્લેખ પણ
કરશે

સવારે ૦૯ : ૩૦ થી બપોરે
૦૧ : ૦૦ સુધી

૨.૨

કાર્યયોજના નું
પ્રેક્ટીકમ વ્યક્તિગત
ચિંતન/નિચોડ

રીટ્રીટ માટે સમાપન કરવું.

દરે ક મુખ્ય શિક્ષક પોતપોતાની બપોરે ૦૨ : ૦૦
શાળાને ધ્યાનમાં રાખીને
થી ૦૪ : ૦૦
નવેસરથી નવી કાર્યયોજના
તૈયાર કરશે/ સંશોધિત કરશે

૨.૩

ભવિષ્યની યોજનાઓ
આગામી સોપાનો

મુખ્ય શિક્ષક ભવિષ્યમાં
આવનારા છ મહિનામાં મુખ્ય બપોરે ૦૪ : ૦૦
આવી શિબિરો યોજી શકે શિક્ષક પોતપોતાના પ્રમુખ
થી ૦૫ : ૦૦
તે માટે તેમને તૈયાર કરવા. ક્ષેત્રો માટે યોગ્ય વ્યક્તિને
પસંદ કરશે અને તેના સંપર્કમાં
રહે શે તેમજ અન્ય પ્રમુખ ક્ષેત્રો
માટે શિબિરોનું આયોજન
કરશે
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નિષ્કર્ષ :એનસીએસએલ- ન્યૂપાના શાળા નેતૃત્વ વિકાસ કાર્યક્રમનો મૂળ હે તુ શાળા રૂપાંતરણનો છે. આ માટે તે મુખ્ય
શિક્ષકને શાળા સંચાલકમાંથી શાળાના આગેવાનના રૂપમાં પરિવર્તિત કરવા માંગે છે. આ ઉદ્દેશ્યની પ્રાપ્તિ
માટે સ્પષ્ટ છે કે આયોજિત કરવામાં આવેલા તાલીમી કાર્યક્રમોમાં અમારા મુખ્ય લાભાર્થી-મુખ્ય શિક્ષકોની
સાથે વધુ ગંભીરતાથી અને સતત વિચારોના વિનિમય વડે તેમનામાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવું જ ેથી આ
રૂપાંતરણ વાસ્તવિક લાગે. આ હે ન્ડ્બુક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક્માં નેતૃત્વના ગુણો વિકસાવવા માટેનું એવું એક
સંસાધન છે જ ે વર્તમાન સમયમાં શાળા સમક્ષ ઊભી થતી વિવિધ પ્રકારની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે
તેમને તૈયાર કરશે.
આ સંસાધન ખાસ કરીને આજના શાળા આગેવાનો માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જ ેથી કરીને તેઓ
શાળાના પડકારોનો સામનો કરવા આજની શાળાને રૂપાંતરિત કરી શકે. એન.સી.એસ.એલ.ના અભ્યાસક્રમની
રૂપરે ખાનો આધાર લઇને, સૈધ્ધાંતિક તેમજ પ્રાયોગિક બાબતોનો સમન્વય કરીને આ સંસાધનને એવી રીતે
વિકસાવવામાં આવ્યું છે કે જ ેથી મુખ્ય શિક્ષકો પોતપોતાની શાળામાં નવા કૌશલ્યો અને નવા જ્ઞાનને અમલમાં
મૂક્વા માટે સક્ષમ બને. જૂ થચર્ચા, નાટક, દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સામગ્રી અને અનુભવજન્ય અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓ જ ેવી
અનેક અનુદેશાત્મક પધ્ધતિઓ (ઇન્સ્ટ્ર્ક્શનલ ટેક્નીક્સ) વડે બનેલ આ હે ન્ડબુક એક સંસાધન તરીકે
શાળાને ઘણા બધા વિકલ્પો પૂરા પાડશે, તકો પૂરી પાડશે કે જ ેથી શાળા તેની સમસ્યાઓનું સમાધાન શોધી
શક્શે તેમજ યોગ્ય નિર્ણય લેવાના અવસરો પૂરા પાડશે. આ હે ન્ડબુક “પ્રત્યેક બાળક શીખે અને પ્રત્યેક
શાળા શ્રેષ્ઠ બને” તેવા એનસીએસએલના હે તુને મૂર્ત રૂપ આપવા માટેના માર્ગદર્શક દસ્તાવેજ તરીકેની
ભૂમિકા ભજવશે.
રાજ્ય સરકાર સાથે સીધેસીધા જોડાયેલા હોવાની સાથે સાથે એન.સી.એસ.એલ.ના હે તુઓને અનુરૂપ, આ
હે ન્ડબુક ભારતના રાજ્યો તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ૧૦ દિવસીય તેમજ ૬ દિવસીય ક્ષમતા સંવર્ધન
કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય ત્યારે એક વ્યવહારિક માર્ગદર્શિકાના રૂપમાં કામ કરે છે. આ હે ન્ડબુક એન.સી.
એસ.એલ.ના શાળા સાથે પ્રવૃત્ત થઇ શકાય તેવા એક વર્ષીય કાર્યક્રમને અનુરૂપ બનાવવામાં આવી છે.
આ હે ન્ડબુકના ભાગરૂપે વિષયવસ્તુને, વિભાગ પ્રમાણે રજૂ કરવામાં આવેલ છે જ ેમાં મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા
કરવાના પ્રારંભિક કાર્યોનો સમાવેશ છે. અભ્યાસક્રમમાં સમાવિષ્ટ છ પ્રમુખ ક્ષેત્રોમાં પ્રક્રિયા આધારિત
અધ્યયન જ ેવા સંસાધનો તેમજ એક વર્ષ સુધી સતત કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલ રહે તેનો ખાસ ઉલ્લેખ પણ છે.
આ હે ન્ડબુક રાજ્યોને પુરતી સ્વતંત્રતા આપે છે કે જ ેથી રાજ્ય એન.સી.એસ.એલ.અને અભ્યાસક્રમની
રૂપરે ખા અનુસાર તેમજ તેના (રાજ્યના) નેતૃત્વની જરૂરિયાતના સંદર્ભે આ કાર્યક્રમને પરિવેશ અનુસાર
બદલે, સ્વીકારે અને અમલમાં મૂકે.
એન.સી.એસ.એલ.ના હે તુ અનુસાર દેશના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આવેલી શાળાઓના શાળા આગેવાનોમાં
નેતૃત્વની ક્ષમતાના વિકાસ માટે દસ્તાવેજના રૂપમાં આ હે ન્ડબુકને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે તે ઉપરાંત
કોઇપણ પ્રકારની વિશેષ તાલીમ લીધા વગર પણ માર્ગદર્શક તરીકે આ પુસ્તકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
આમ, અમે આશ્વસ્ત છીએ કે આ હે ન્ડબુક ભારતની અનેક શાળાઓની નેતૃત્વ સંબંધી જરૂરિયાતોને પહોંચી
વળવા આદર્શ સંસાધન તરીકેની ગરજ સારશે. એન.સી.એસ.એલ. આ હે ન્ડબુક દ્વારા ભારતના હજારો
મુખ્ય શિક્ષકો સુધી પહોંચશે, તે મુખ્ય શિક્ષકો પોતનામાં પરિવર્તન લાવશે તેમજ તે પરિવર્તન દ્વારા શાળાનું
રૂપાંતરણ કરશે.
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સંદર્ભો
પ્રમુખ
ક્ષેત્ર ૧

પ્રમુખ
ક્ષેત્ર ૨

દિવસ – ૧ – સત્ર ૪ – પ્રવૃત્તિ ૪.૧ - શાળા નેતૃત્વને લગતા અભ્યાસો
સંદર્ભ : અવસ્થી, કે. (૨૦૦૮). કમ્યુનિટી પાર્ટિસિપેશન ઇન એલિમેંટરી એજ્યુકેશન.
અનપબ્લીશડ પીએચ.ડી. થીસિસ, ધ એમ. એસ. યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા,
સંદર્ભ : www.msubaroda.ac.in ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩

D1_S4_4.1

દિવસ-૨ સત્ર-૧ પ્રવૃત્તિ ૧.૧ પી.પી.ટી સ્કુલ ઍઝ લર્નિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન
સંદર્ભ : સેંગ, પી. (૨૦૦૫) સ્કુલસ ધેટ લર્નસ ફ્રોમ ‘ધ ફિફ્થ ડિસિપ્લિન’ સંદર્ભ :
http://www.integral-focus.com/pdf/Senge.pdf ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩

D2_S1_1.1b

દિવાન, આર. (2013). એજ્યુકેશનલ લીડરશીપ: અ કોસેપ્ટુયલ ફ્રેમવર્ક,
સંદર્ભ : http://www.nuepaeduplan.nic.in ૧૦ ફે બ્રુઆરી ૨૦૧૪

Additional
Reading

મિંટઝબર્ગ, એમ. (૧૯૯૦). ટેન મેનેજમેન્ટ રોલ્સઓફ મેનેજર્સ ઇન મિંટઝબર્ગ ઓન
મેનેજમેન્ટ: ઇનસાઇડ અવર સ્ટ્રેંજ વર્લ્ડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન
સંદર્ભ : http://management.atworknetwork.com/2008/04/15/
mintzberg%E2%80%99s-10-managerial-roles/ ૧૩ ફે બ્રુઆરી ૨૦૧૩

Additional
Reading

દિવસ – ૩ – સત્ર ૧ – પ્રવૃત્તિ ૧.૧ લીડ ઈન્ડિયા વિડીઓ અને ડી-બ્રીફ સંદર્ભ :
http://www.youtube.com/watch?v=kk_oT7lYnqw ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩

D3_S1_1.1

દિવસ – ૩ – સત્ર ૧ – પ્રવૃત્તિ ૧.૨ અ લીડરશીપ પર્સનાલિટી ટેસ્ટ સંદર્ભ : શ્રેયા
તિવારી દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલ
સંદર્ભ : http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm ૧૨
જાન્યુઆરી ૨૦૧૪

D3_S1_1.2

દિવસ – ૩ – સત્ર ૨ – પ્રવૃત્તિ ૨.૧ મોડ્યુલ ઓન ‘પ્રાયોરાટીઝીંગ યોર વર્ક એન્ડ
મેનેજિગ
ં યોર ટાઇમ ઇફે કટિવલી’
સંદર્ભ : http://www.tess-india.edu.in/learning-materials/leadership ૧૦
ઓક્ટોબર ૨૦૧૩

D3_S2_2.1

દિવસ – ૩ – સત્ર ૨ – પ્રવૃત્તિ ૨.૩ ટાઇમ મેનેજમેન્ટ ગ્રીડ
સંદર્ભ : http://www.tess-india.edu.in/learning-materials/leadership ૧૦
ઓક્ટોબર ૨૦૧૩

D3_S2_2.3

દિવસ – ૩ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ કંટીન્યૂડ પ્રોફે શનલ ડેવલપમેન્ટ
સંદર્ભ : http://www.tess-india.edu.in/learning-materials/leadership ૧૦
ઓક્ટોબર ૨૦૧૩

D3_S3_3.1
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પ્રમુખ
ક્ષેત્ર ૩

પ્રમુખ
ક્ષેત્ર ૪

દિવસ – ૪ – સત્ર ૧ – પ્રવૃત્તિ ૧.૧ એક્સપર્ટ ફ્રોમ તોતો-ચાન
સંદર્ભ: http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/Tottochan.pdf
(English)
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/totto-h-pdf (Hindi) ૧૫
ડિસેમ્બર ૨૦૧૩

D4_S1_1.1

દિવસ – ૪ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ વિડીઓ – યંગ હિસટોરિયન
સંદર્ભ : http://www.youtube.com/watch?v=VAwfZbrdA1Q ૧૫ નવેમ્બર
૨૦૧૩

D4_S3_3.1

દિવસ – ૫ – સત્ર ૨ – પ્રવૃત્તિ ૨.૧a પીપીટી – કોચિંગ એન્ડ મેન્ટોરિંગ સંદર્ભ :
http://www.tess-india.edu.in/learning-materials/leadership

D5_S2_2.1a

દિવસ – ૫ – સત્ર ૨ – પ્રવૃત્તિ ૨.૧b મોડ્યુલ ઓન કોચિંગ એન્ડ મેન્ટોરિંગ
સંદર્ભ : http://www.tess-india.edu.in/learning-materials/leadership

D5_S2_2.1b

દિવસ – ૫ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ વિડીઓ ક્લીપ ૧ ઓફ ધ ફિલ્મ ‘ઈન્ડિયા
અનટચડ’
સંદર્ભ : http://www.youtube.com/watch?v=lgDGmYdhZvU

D5_S3_3.1a

દિવસ – ૫ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ વિડીઓ ક્લીપ ૨ ઓફ ધ ફિલ્મ ‘ઈન્ડિયા
અનટચડ’
સંદર્ભ : http://www.youtube.com/watch?v=lgDGmYdhZvU

D5_S3_3.1b

દિવસ – ૫ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ વિડીઓ ક્લીપ ૩ ઓફ ધ ફિલ્મ ‘ઈન્ડિયા
અનટચડ’
સંદર્ભ : http://www.youtube.com/watch?v=lgDGmYdhZvU

D5_S3_3.1c

દિવસ – ૬ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧a કેસ સ્ટડી મેકિંગ આ ચેન્જ ટુ ટીમવર્ક સંદર્ભ :
http://www.tess-india.edu.in/learning-materials/leadership

D6_S3_3.1a

દિવસ – ૬ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧b ગ્રુપ ડાયનામિક રિલેશનશીપ મેટ્રિક્સ સંદર્ભ :
http://books.google.co.in/books

D6_S3_3.1b

દિવસ – ૬ – સત્ર ૪ – પ્રવૃત્તિ ૪.૧ વિડીઓ – વોટ ઇફ આઇ એન્ડ વોટ ઇફ વી
સંદર્ભ : http://www.youtube.com/watch?v=s46M7AGG391 ૨૦ જાન્યુઆરી
૨૦૧૪

D6_S4_4.1
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પ્રમુખ
ક્ષેત્ર ૫

પ્રમુખ
ક્ષેત્ર ૬

Drawing SDP
and way
forward

દિવસ – ૭ – સત્ર ૧ – પ્રવૃત્તિ ૪.૧ ક્નોવિંગ અબાઉટ ઇનોવેશન ફ્રોમ ફે મિલીયર
એન્ડ એવરીડે સિચુએશન ઇન લાઇફ.
સંદર્ભ : ઢોલકર, વિનય અને ઋષિકેશ ટી. કૃ ષ્ણન (૨૦૧૩). 8 સ્ટેપ્સ ટુ ઇનોવેશન:
ગોઇંગ ફ્રોમ જુ ગગાર્ડ ટુ એક્સિલેન્સ ઈન્ડિયા: કોલલિન્સ

D7_S1_1.1

દિવસ – ૭ – સત્ર ૧ – પ્રવૃત્તિ ૧.૨ હાઉ ટુ રે કોગનાઇઝ વેધર ધ ચેંજ ઇઝ એન
ઇનોવેશન
સંદર્ભ: 130919_vijayshrreychand-mp3-for-audio-podcasting ૧૫ ડિસેમ્બર
૨૦૧૩

D7_S1_1.2

દિવસ – ૭ – સત્ર ૨ – પ્રવૃત્તિ ૨.૧ વિડીઓ જુ ઓ – ટર્નિંગ ટ્રેશ ઇનટૂ ટોયસ ફોર
લર્નિંગ બાય અરવિંદ ગુપ્તા
સંદર્ભ : http://www.ted.com/speakers/arvind_gupta.html
www.youtube.com/watch?v=KnCqR2yUXoU ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩

D7_S2_2.1

દિવસ – ૭ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ કેસ સ્ટડી રીડિગ
ં , એનાલિસિસ એન્ડ વ્હોલ ગ્રુપ
ે ન
પ્રેજેંટશ
સંદર્ભ : http://www.nextbigwhat.com/bihar-school-with-wifi-skype-chaitanya-trust-297 ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩

D7_S3_3.1

દિવસ – ૭ – સત્ર ૪ – પ્રવૃત્તિ ૪.૨ વિડીઓ – હાઉ ટુ ઓવરકમ રે સિસ્ટન્સ ટુ ચેંજ
સંદર્ભ : http://www.youtube.com/watch?v4=wU3bTkqHoXc ૨૦ નવેમ્બર
૨૦૧૩

D7_S4_4.2

દિવસ – ૮ – સત્ર ૨ – પ્રવૃત્તિ ૨.૧ ટેક્સ્ટ ફોર ઈંડિવીડ્યુઅલ રિફલેકશન ઓન
હોમ સ્કૂલ પાર્ટનરશીપ
સંદર્ભ : http://www.state.nj.us/education/title1/tech/module4/epstein.pdf
૫ ફે બ્રુઆરી ૨૦૧૪

D8_S2_2.2

દિવસ – ૮ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૨ સિમ્યુલેશન સ્કેનારીઓ
સંદર્ભ : સેલ્ફ લર્નિંગ મટિરિયલ ઓન ‘ઇનહે ન્શમેન્ટ ઓફ એસએમસી પાર્ટીસીપેશન’
કૈવલ્ય એડ્યુકેશન ફાઉંડેશન

D8_S3_3.2

દયારામ. (૨૦૧૧) સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કમિટી એન્ડ ધ રાઇટ ટુ એડ્યુકેશન ૨૦૦૯ .
સંદર્ભ : રિસોર્સ મટિરિયલ ફોર એસએમસી ટ્રેનિંગ. બૂક વન અમેરિકન ઈન્ડિયા
ફાઉંડેશન, નવી દિલ્લી (અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ)

Additional
Reading

દિવસ – ૧૦ – સત્ર ૩ – પ્રવૃત્તિ ૩.૧ વિડીઓ – ધ પાવર ઓફ વન’ સંદર્ભ:
https://www.youtube.com/watch?v4=wMmaEdCjd18 ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪

D10_S3_3.1

દિવાન આર. એન્ડ પાંડા, બી. (૨૦૧૩) ગાઇડિગ
ં થ્રૂ ધ પ્રિપેરેશન ઓફ સ્કૂલ
ડેવેલોપમેન્ટ પ્લાન: અ હેં ડબૂક ફોર સ્કૂલ હે ડસ,
સંદર્ભ : http://www.nuepaeduplan.nic.in ૧૦ ફે બ્રુઆરી ૨૦૧૪

Additional
Reading
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ફોટોગ્રાફ
આભાર

સ્થળ/સ્ત્રોત

ઉપયોગ

ડૉ. બી. કે. પાંડા

આદિવાસી શાળા, ઉડીસા

દિવસ 1

શ્રી મનમોહન સિંહ

રાજકીય પ્રાથમિક શાળા, રીક, મિઝોરમ

પરિચય
દિવસ 1, 2, 7

કૈવલ્ય એડ્યુકેશન
ફાઉન્ડેશન

http://www.kefindia.org/kaivalya-education/photogallery/
onsite-field-support

દિવસ 4, 5

પ્રોફે સર કે. સુજાતા

રાજકીય નર્સરી શાળા, બંગલાગૂટ,ે પાલ્ય, કર્નાટક

પરિચય
દિવસ 4, 5,
7 એક વર્ષીય
સંલગ્નતા

પ્રોફે સર કે. સુજાતા

રાજકીય પ્રાથમિક શાળા, બંગલાગૂટ,ે કર્નાટક

દિવસ 3, 9

પ્રોફે સર કે. સુજાતા

રાજકીય માધ્યમિક શાળા, ગોરાગૂટ,ે પાલ્ય, કર્નાટક

એક વર્ષીય
સંલગ્નતા

શ્રી સલમાન યૂ ખાન

ક્ષમતા વર્ધન કાર્યકર્મ (23-29 ડિસમ્બર) ઇલાહાબાદ, એન.સી.એસ.એલ. દિવસ 6

શ્રી વિષ્ણુ પરીખ

ક્ષમતા વર્ધન કાર્યકર્મ (23-29 ડિસમ્બર) ઇલાહાબાદ, એન.સી.એસ.એલ. પ્રમુખ ક્ષેત્ર 5

નયા કદમ નઈ કહાની
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=60642715427669 દિવસ 8
તારા નગર, પિરામલ
98&set=t.100000661276648&type=3&theater
ફાઉંડેશન ફાર એડ્યુકેશન
ડૉ. રશ્મિ દિવાન
ડૉ. બી. કે. પાંડા

શાળા વિકાસ યોજના પર કાર્યશાળા, રાયચૂર, કર્નાટક

દિવસ 1, 2

કાવ્યોં માટે ન ંુ રે ખાચિત્ર
આભાર

સ્થળ/સ્ત્રોત

કાવ્યોં

1

ડૉ. એન. મૈથિલી

જવાબ દો

2

ડૉ. કશ્યપી અવસ્થી

કર લો જો ચાહો

3

ડૉ. એન. મૈથિલી

કિતાબે કુ છ કહતી હે

4

ડૉ. એન. મૈથિલી

બચ્ચો કી પડાઈ

5

ડૉ. કશ્યપી અવસ્થી

બસ ચંદ કદમ

6

ડૉ. કશ્યપી અવસ્થી

શિક્ષક સે સીધી બાત
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પરિશિષ્ટ – ૧

દિવસ છ માટે કાર્યક્રમની રૂપરે ખા : શાળા પ્રમુખોનો
ક્ષમતા વિકાસ

વિષય
દિવસ ૧ : પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૧: શાળા નેતૃત્ત્વ વિષયક દ્રષ્ટિકોણ
કાર્યક્રમનો પરિચય અને તેની રૂપરે ખા

૯૦ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વની સમજ: બહુવિધ ભૂમિકાઓ, જવાબદારીઓ અને બાળકોને કેન્દ્રમાં
૯૦ મિનિટ
રાખવાં
શાળા એક અધ્યયન સંસ્થા તરીકે

૯૦ મિનિટ

શાળાને એક અધ્યયન સંસ્થા સ્વરૂપે સમજવી

૯૦ મિનિટ

દિવસ ૨: પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૨ અને ૩: સ્વ વિકાસ અને અધ્યયન - અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ
પોતાની નેતૃત્ત્વ શૈલી સમજવી

૯૦ મિનિટ

મુખ્ય શિક્ષક તરીકે કાર્યની પ્રાથમિકતા નિશ્ચિત કરવી

૯૦ મિનિટ

શાળા અને શિક્ષણનો હે તુ

૯૦ મિનિટ

બાળકોની વિકાસલક્ષી જરૂરિયાતો સમજવી

૯૦ મિનિટ

દિવસ ૩: પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૩ અને ૪: અધ્યયન અને અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ - જૂ થ નિર્માણ
અને નેતૃત્ત્વ
શિક્ષકોનું નિરીક્ષણ અને પ્રતિપોષણ

૯૦ મિનિટ

શિક્ષકોના પ્રશિક્ષક અને પ્રબુદ્ધ માર્ગદર્શક બનવું.

૯૦ મિનિટ

જૂ થની સમજણ

૯૦ મિનિટ

હે તુપૂર્ણ સંવાદ માટે અવકાશ રચવો:સ્ટાફ મીટિગ
ં

૯૦ મિનિટ

દિવસ ૪ : પ્રમુખ ક્ષેત્ર ૫ અને ૬: નવતર પ્રયોગો માટે નેતૃત્ત્વ અને ભાગીદારીઓ માટે નેતૃત્ત્વ
નવતર પ્રયોગો – અધ્યયન સંસ્થાનું હાર્દ

૯૦ મિનિટ

નવતર પ્રયોગો દ્વારા શાળાની પુન: કલ્પના કરવી

૯૦ મિનિટ

ભાગીદારી સમજવી : હિતધારકોને ઓળખવા અને કાર્ય સાથે જોડવા

૭૫ મિનિટ

ઘર અને શાળાની ભાગીદારી

૯૦ મિનિટ

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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દિવસ ૫: દૃઢીકરણ અને શાળાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ઉપયોજન
શીખેલી વાતોનું દ્રઢીકરણ

૪૫ મિનિટ

કોઈપણ એક શાળાની માહિતીના આધારે શાળા વિકાસ યોજના ઘડવી

૧૫૦ મિનિટ

પ્રસ્તુતિકરણ અને સાથીઓ દ્વારા સમીક્ષા

૧૨૦ મિનિટ

એક ઉત્તમ શાળા વિકાસ યોજનાના માપદંડો વિકસાવવા

૭૫ મિનિટ

દિવસ ૬: શાળા વિકાસ યોજના અને ઉત્તરકાર્ય
પોતાની શાળા માટે શાળા વિકાસ યોજના

૧૨૦ મિનિટ

આગામી સોપાનોની ચર્ચા

૧૨૦ મિનિટ

કાર્યશાળાનું પુન:કથન અને પ્રતિપોષણ

૯૦ મિનિટ

સમાપન

૩૦ મિનિટ
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પરિશિષ્ટ – ૨

શાળા નેતૃત્વ વિકાસ માટે અભ્યાસક્રમનો વિકાસ
પ્રાથમિક શાળા કક્ષાએ નેતૃત્ત્વના વિકાસનો ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા મુખ્ય છ
પ્રમુખ તત્ત્વઓ પર આધારિત છે અને તે પ્રમુખ તત્ત્વોનો જ આધાર લઈને આ અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા
નક્કી કરવામાં આવેલી છે. આ પ્રમુખ ક્ષેત્રો શાળામાં પરિવર્તન લાવવા અને શાળાના આગેવાનના
વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે જરૂરી સુવ્યાખ્યાયિત હે તુઓ તથા વિષયવસ્તુ ધરાવે છે.

સહભાગીદારીતા
નું નેતૃત્ત્વ

નવીનીકરણ

સ્વનો વિકાસ
શાળા નેતૃત્વ નો
દૃષ્ટિકોણ

જૂ થ રચના અને
તેનું નેતૃત્ત્વ

અધ્યયન અધ્યાપન
પ્રક્રિયામાં
પરિવર્તન

ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે શાળા પરિવર્તનના સાફલ્યવાદી દ્રષ્ટિ અને શાળા આગેવાનની વિવેચનાત્મક
ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને આ છ ક્ષેત્રો એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે ગૂંથાયેલા છે. અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા
અનુસાર શાળા એ એક અધ્યયન કરતી સંસ્થા છે જ ે બાળકોના સર્વાગીણ વિકાસ અને ઉછેર માટે
સુવિધાઓ આપે છે. સમાનતા અને ભેદભાવરહિત મૂલ્યો દ્વારા માર્ગદર્શિત એવા શાળા આગેવાનોમાં
હકારાત્મક સ્વ-સંકલ્પનાનો વિકાસ અને તેઓને વ્યાવસાયિક ચિંતનકાર બનવા ઉત્તેજન આપવાની
અભ્યાસક્રમની ક્ષમતા પર આ અભિગમ આધાર રાખે છે.
ભારતીય શાળા વ્યવસ્થામાં રહે લી વિવિધતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા ક્ષેત્રશોધનનો
અવકાશ અને ચોક્કસ ક્ષેત્રની સમજ પૂરી પાડે છે. જ ેથી ડુગ
ં રાળ પ્રદેશ, રણ વિસ્તાર, આદિવાસી
વિસ્તાર, અતિવૃષ્ટિ કે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારો, સામાજિક સંઘર્ષ અનુભવતો વિસ્તાર અને કુ દરતી કે
શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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માનવસર્જિત હોનારતવાળા વિસ્તારના પડકારો સમજી શકાય અને તેનું નિરાકરણ લાવી શકાય એ જ
રીતે નાની શાળાઓ અને બહુશ્રેણીય શાળાઓના પડકારો પણ ધ્યાનમાં લઇ શકાય.

મુખ્ય ક્ષેત્ર ૧ : શાળા નેતૃત્ત્વનો દ્રષ્ટિકોણ
આ ક્ષેત્રનો હે તુ નેતૃત્ત્વ અંગેની સમજ તથા તેની શાળાના પરિવર્તન પર થતી અસરોને જાણવાનો
છે. આ ક્ષેત્ર શાળાને એક અધ્યયન કરતી સંસ્થા તરીકે સ્વીકારે છે જ્યાં બાળકોની વિકાસ અને
વૃદ્ધિના અવસરો પ્રાપ્ત થાય અને સતત પ્રયોગો તથા પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન મળે તે માટેના ક્ષેત્ર તરીકે
સમજવાની એક સંકલ્પના પૂરી પાડે છે. આ ક્ષેત્ર શાળા કક્ષાએ પરિવર્તન માટેની દીર્ઘદ્રષ્ટિને વિકસિત
કરવા પર ભાર મુકે છે.

હે તુ :•• ‘શાળા નેતૃત્ત્વ’ આ સંકલ્પનાને સમજવી તથા શાળા પરિવર્તન અને સુધારણા
અંગેની દીર્ઘદ્રષ્ટિ વિકસાવવી .
યુનિટ ૧ : શાળા: એક અધ્યયન કરતી સંસ્થા
••
••
••
••

શાળા: એક સામાજિક સંસ્થા તરીકે
સંસ્થા તરીકે શાળાનો ક્રિયાશીલ અને ગતિશીલ સ્વભાવ
શાળામાં થતી આદાન-પ્રદાન પ્રક્રિયાઓ (પારસ્પરિક પ્રવૃત્તિ)
શાળા: અધ્યયન અને વિકાસ માટેનો પાયો

યુનિટ – ૨ શાળા નેતૃત્ત્વ : બહુઆયામી ભૂમિકા અને ઓળખ
••
••
••
••
••

નેતા: એક દીર્ઘદ્રષ્ટા તરીકે (વિઝનરી)
નેતા: એક પરિવર્તનની શરૂઆત કરનાર તરીકે
નેતા: અડગ, પ્રેરણા આપનાર, સમાજ-કેન્દ્રી અને આજીવન વિદ્યાર્થી તરીકે
શાળાની અસરકારકતા વધારવામાં નેતૃત્ત્વની અગત્યતા
નેતા: એક અનુચિંતનમાંથી શીખનાર એક વિદ્યાર્થી તરીકે

યુનિટ – ૩ શાળાના રૂપાંતરણ માટે દીર્ઘદ્રષ્ટીનો વિકાસ
••
••
••
••

શાળા રૂપાંતરણ માટેની દીર્ઘદ્રષ્ટી
સંદર્ભ તથા બંધનોની સમજણ કેળવવી તથા તેને તપાસવા
શાળા વિકાસના આયોજન દ્વારા દીર્ઘદ્રષ્ટીને અન્ય સુધી પહોંચાડવી
સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરી અને ફે રબદલ દ્વારા આવેલ પરિવર્તનને જાણવું
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યુનિટ – ૪ રૂપાંતરણની સમજ

•• શાળા રૂપાંતરણના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો: સમતા, સમાનતા અને ગુણવત્તાનો સમાવેશ કરવો
•• શાળા એક સામૂહિક સંસ્થા: શાળા રૂપાંતરણ માટેના વિચારો, ક્ષમતાઓ, અને ધ્યેયો
•• વ્યક્તિગત બદલાવની ગતિશીલતા: વલણ અને પ્રક્રિયા, વિચાર અને ચિંતન, વાલી, શિક્ષક તથા
સામાજિક સભ્યો સાથે જોડાણ અને સંવાદ
•• પરિવર્તન સાથે પનારો પાડવો – પડકારોનો સામનો કરી અને નવી તકોનું નિર્માણ કરવું

યુનિટ – ૫ – બાળકને પ્રાધાન્યતા
••
••
••
••
••

બાળપણને સમજવું
બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ
શાળામાં બાળકના અધિકારો
સમાનતા, ભેદભાવરહિતતા અને સૌને માટે માનની પરંપરા
એક સુરક્ષિત અને સલામત સ્થળ સ્વરૂપે શાળા

યુનિટ – ૬ – પ્રતિબદ્ધ નેતૃત્ત્વનું નિર્માણ
••
••
••
••
••

ધ્યેયને નજરમાં રાખીને તેના તરફ પ્રયાણ
બહુવિધ પરિપ્રેક્ષ્યનો સ્વીકાર અને તેની સાથે અનુકૂલન
અર્થપૂર્ણ આદાન પ્રદાન માટે પ્રક્રિયાનું સર્જન
પરિવર્તન અને સુધારા માટે તૈયાર રહે વું
જવાબદારી પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાને ઉત્તેજન

મુખ્ય ક્ષેત્ર ૨ – સ્વ વિકાસ
આ ક્ષેત્ર ક્ષમતા, વલણ અને મૂલ્યોને ધ્યાનમાં રાખી હકારાત્મક સ્વની ઓળખ વિકસાવવા, ચિંતનાત્મક
આદાન પ્રદાન દ્વારા સ્વ વિકાસ અને સતત અધ્યયન પર ભાર મૂકે છે અને સ્વ વિકાસ તથા અન્યના
વિકાસ માટે તકો આપવા તથા સતત શિખવા માટે તકો ઊભી કરવા સંદર્ભે નેતાની ભૂમિકા પર ભાર
મૂકે છે.

હે તુ :•• સ્વની ઓળખ, અન્ય સાથે તથા શાળા સંદર્ભે સ્વની ઓળખ અને સ્વનો
વિકાસ કરવો.
યુનિટ – ૧ – સ્વની ઓળખ

•• સ્વની સમજ – વ્યક્તિ તરીકે અને શાળામાં વ્યવસાયકાર તરીકે
•• વ્યાવસાયિક જીવનનો અર્થ અને હે તુની સમજ
•• હકારાત્મક સ્વ-સંકલ્પના અને આત્મસન્માનનો વિકાસ
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યુનિટ – ૨ – અન્યની સાપેક્ષમાં સ્વ

•• શાળાના સામાજિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સ્વનું સ્થાન
•• સંઘર્ષપૂર્ણ અપેક્ષાઓ અને બહુવિધ ભૂમિકા સાથે વ્યવહાર
•• પ્રભાવ અને કાળજીનો વ્યાપ

યુનિટ – ૩ – શાળાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સ્વનું સ્થાન

•• સ્વ વિકાસના ધ્યેયો અને સંસ્થાકીય ધ્યેયોને એક કેન્દ્ર તરફ લઈ જવા
•• શાળા સંચાલનના સંદર્ભમાં બહુવિધ ભૂમિકા
•• વ્યાવસાયિક ધ્યેયો અને કાર્યના એકીકરણ પર ચિંતન

યુનિટ – ૪ – સ્વનો વ્યાવસાયિક વિકાસ

•• લોકોની સાથે કાર્ય અને જોડાણ
•• સામાજિક અધ્યયન અને સૌના વિકાસ માટેનું સ્થળ - શાળા
•• સામાજિક અને નૈતિક જવાબદારીઓનું નિર્માણ કરવું

મુખ્ય ક્ષેત્ર – ૩ અધ્યયન – અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું રૂપાંતરણ
આ ક્ષેત્ર નેતૃત્ત્વમાં ક્ષમતાઓનો વિકાસ કરવા પર કેન્દ્રીત છે જ ેથી તે શાળાને સંશોધન અને નવસર્જનના
સ્થળ તરીકે જોઈ શકે. સર્જનાત્મક અને વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી વર્ગખંડ પ્રક્રિયાની સ્પષ્ટ સમજણ દ્વારા અધ્યયનઅધ્યાપન પ્રક્રિયામાં બદલાવ લાવી શકે, આમ આ ક્ષેત્રનો હે તુ મુખ્ય શિક્ષકમાં પોતાની શાળામાં થતી
અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં બદલાવ માટેની ક્ષમતા વિકસાવવાનો છે.

હે તુ :•• નવતર પ્રયોગો અને સક્રિય અધ્યયનના અવકાશ સાથે અધ્યયન અધ્યાપન
પ્રક્રિયામાં વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી પરીવર્તન લાવવું એટ્લે કે અધ્યયન-અધ્યાપન
પ્રક્રિયાને બાળકેન્દ્રી સર્જનાત્મક કાર્યમાં રૂપાંતરિત કરવું.
યુનિટ ૧ : શાળા અને શિક્ષણનો હે તુ
••
••
••
••

કુ તૂહલવૃત્તિને પોષણ આપવું
જટિલ વિચારસરણીને પારખી શકે તે માટેનું શિક્ષણ
સક્ષમ થવા માટેનું શિક્ષણ
જવાબદાર નાગરિક તૈયાર કરવા

યુનિટ ૨ : બાળકેન્દ્રી શિક્ષણશાસ્ત્રની સમજ

•• વિકસિત બાળકની અધ્યયન અને વિકાસાત્મક જરૂરીયાત
•• બાળક : જ્ઞાનના સર્જક તરીકે અને સક્રિય અધ્યેતા
•• શિક્ષક અને અધ્યેતા માટે અધ્યયનને આનંદદાયી, સર્જનાત્મક, અનુભવજન્ય બનાવવું
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•• શિક્ષક અને અધ્યેતા માટે અધ્યયન-અધ્યાપન એક સંયુક્ત શોધ
•• વિવિધ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સ્તરનો સમાવેશ થાય તેવા સ્થળે અધ્યયન

યુનિટ ૩ : સર્જનાત્મક અને પરિણામાત્મક અધ્યયન-અધ્યાપન પરિસ્થિતિનું નિર્માણ
••
••
••
••
••

શાળા તથા વર્ગખંડનું આકર્ષક અને જીવંત વાતાવરણ
વર્ગખંડમાં સાધન-સામગ્રી અને સાહિત્યની સર્જનાત્મક ગોઠવણી
સક્રિય અધ્યયન માટેના અવસરોને સુદૃઢ બનાવવા
સમાવેશી વાતાવરણ, પારસ્પરિક માન, સહનશીલતા અને એકત્વની ભાવના
હં ુ ફ, કાળજી અને સલામતીયુક્ત વર્ગખંડનું વાતાવરણ

યુનિટ ૪ : વર્ગખંડ પ્રક્રિયાની અસરકારકતા વધારવી
••
••
••
••
••
••

અવલોકન, નિરીક્ષણ અને પ્રતિભાવો
બાળકો સાથે પ્રત્યક્ષ જોડાણ અને દરે ક વિદ્યાર્થીની પ્રગતિની નોંધ તેમજ તેની જાળવણી
વર્ગખંડની પ્રવૃત્તિઓમાં સુધારણા માટેનો સહભાગીદારી યુકત અભ્યાસ
અનુશિક્ષણ તાલીમ અને માર્ગદર્શન
અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં ટેકનોલોજીનો સમાવેશ
પ્રયોગ અને અન્વેષણ માટે સ્વતંત્રતાને પ્રોત્સાહન

યુનિટ – ૫ : વ્યવસાયકાર તરીકે શિક્ષકને વિકસાવવા
••
••
••
••
••
••

શિક્ષક: શાળા પરિવર્તનનો વાહક
શિક્ષક નેતૃત્ત્વને પ્રોત્સાહન આપવું
શિક્ષક : ચિંતનશીલ કાર્યકર્તા રૂપે તથા પ્રતિભાવોના અભ્યાસુ રૂપે
વર્ગખંડની અંદર તથા બહાર શિક્ષક – વિદ્યાર્થીના આદાન પ્રદાનને સરળ બનાવવું
શિક્ષકોના પડકારો અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ
શિક્ષકની વ્યાવસાયિક સજ્જતાને પ્રોત્સાહન આપવું

યુનિટ ૬ : અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયાને સમૃદ્ધ બનાવવી – વર્ગખંડની પરે જોવું
••
••
••
••

વાલીઓની નજરે બાળકને જોવું અને સમજવું
બાળકના અધ્યયન માટે પરિવારમાંથી મળતી સહાય
સમુદાયના જ્ઞાન અને સર્જનાત્મકતા દ્વારા શાળાને મળતા અનુભવોનું સમૃદ્ધીકરણ
શાળાના અનુભવ અને અધ્યયનના સંદર્ભે વાલી અને શિક્ષકો વચ્ચે પ્રતિભાવોનું આદાન-પ્રદાન
વધુ સઘન બનાવવું.
•• આડોશ-પાડોશના ઘરો એક અધ્યયન સ્થળ તરીકે.
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મુખ્ય ક્ષેત્ર – ૪ જૂ થ નિર્માણ અને દોરવણી
આ ક્ષેત્ર એવા કૌશલ્યો તરફ ધ્યાન દોરે છે કે જ ે અસરકારક અને ટકાઉ જૂ થ નિર્માણ માટે જરૂરી છે.
આ ક્ષેત્ર જૂ થ રમતો, ગતિશીલતા, સહભાગીદારીતાની પ્રક્રિયા, જૂ થ કાર્ય, સંઘર્ષ નિવારણ અને જૂ થના
સભ્યોની વ્યાવસાયિક વિકાસની તકો ઊભી કરવા પર ભાર મૂકે છે.

હે તુ :•• સહભાગીદારીને સરળ બનાવવી તથા જૂ થમાં કાર્ય કરવું
યુનિટ – ૧ જૂ થ રચના
•• જૂ થના સભ્યોની ક્ષમતા અને સામર્થ્યની સમજણ કેળવવી
•• સમૂહની ગતિશીલતાનો અભ્યાસ
•• સહભાગીદારી અને સહયોગ માટે પ્રક્રિયા વિકસાવવી
•• જવાબદારી અને ક્ષમતા સાથે સુમેળ
યુનિટ – ૨ જૂ થકાર્યને પ્રોત્સાહિત કરવું
•• જૂ થકાર્યમાં ભેગા મળીને આયોજન કરવું
•• વ્યાવસાયિક ચર્ચા, વિચારણા અને સંવાદ પર ભાર મૂકવો
•• જૂ થમાં એકસાથે કાર્ય કરવું
•• રચનાત્મક વિચારોમાં સઘન જોડાણ માટે સહકર્મચારીઓ સાથે બેઠક આયોજન
•• સમીક્ષા અને પ્રતિભાવો માટે કાર્યપદ્ધતિ વિકસાવવી
યુનિટ – ૩ જૂ થના નેતા તરીકેની ભૂમિકા
•• અસરકારક જૂ થ કાર્ય માટે તકો ઉભી કરવી
•• જૂ થ માટે અસરકારક પ્રત્યાયન પ્રક્રિયા ઉભી કરવી
•• જૂ થકાર્યમાં નિર્ણય શક્તિ
•• જૂ થ દ્વારા કાર્યનું અમલીકરણ
•• સંઘર્ષ નિવારણની કળા
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મુખ્ય ક્ષેત્ર ૫ – નવતરપ્રયોગોનું નેતૃત્ત્વ
આ ક્ષેત્રનો મુખ્ય હે તુ નવતર પ્રયોગો અને સતત પરિવર્તન દ્વારા શાળાકીય માળખામાં અને કાર્યક્રમમાં
બદલાવ લાવવાનો છે. સામૂહિક પ્રયત્નો અને નવતર પ્રયોગોની પરંપરાના વિકાસ દ્વારા આ ક્ષેત્ર નૂતન
વિચારો અને પ્રક્રિયાઓને ટેકો આપે તેવું વાતાવરણ, તંત્ર, માળખું અને પ્રક્રિયાના નિર્માણ પર ભાર મૂકે
છે.

હે તુ :•• નવતર પ્રયોગો દ્વારા રૂપાંતરણને સુવિધાયુક્ત બનાવવું
યુનિટ – ૧ નવતર પ્રયોગો – અધ્યયન કરતી સંસ્થાનું કેન્દ્રબિંદુ
•• મુખ્ય શિક્ષક – નવતર પ્રયોગોને ઉત્તેજન આપનાર એક પ્રેરણા સ્રોત
•• નવા વિચારોની શોધમાં : વાતચીત અને વિચારણા
•• પ્રયોગો : શાળાની સુધારણામાં અગત્યનું પરિબળ
•• આદર્શમૂલક રૂપરે ખા પછીની વિચારણા

યુનિટ - ૨ શાળામાં નવતર પ્રયોગો માટેની સંસ્કૃતિનું નિર્માણ
•• નવતર પ્રયોગો માટે પહે લ: પ્રયોગો અને સંશોધનને ઉત્તેજન આપવું
•• પૂરતા સંસાધનો અને શૈક્ષણિક સહયોગને સુનિશ્ચિત કરવા
•• વ્યક્તિત્વનો આદર અને વૈવિધ્યસભર પરિપ્રેક્ષ્યનો સમાવેશ
•• પરિવર્તનને સમજવું અને પરિવર્તનના વિરોધી તત્ત્વોને ઓળખવા
•• શાળામાં થતા નવતર પ્રયોગોને અલગ તારવવા અને તેની નોંધ રાખો
•• નવા વિચારો અને કાર્યો માટે પુરસ્કાર અને માન્યતા આપવી અને તેની નોંધ લેવી
•• શાળામાં થતાં નવતર પ્રયોગોને ઓળખવા અને તેનું દસ્તાવેજીકરણ કરવું

યુનિટ – ૩ નવતર પ્રયોગોના માધ્યમ દ્વારા શાળાની પુનઃકલ્પના
•• શાળા કક્ષાએ નવતર પ્રયોગો : અભ્યાસક્રમના આયોજનમાં પરિવર્તન, વાર્ષિક આયોજન, કામની
વહેં ચણી, શાળાનું બજ ેટ, મધ્યાહન ભોજન યોજના, નાણાંકીય સહાય અને તેનું આયોજન ઊભું
કરવું, પ્રાપ્ય સંસાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ, વાર્ષિકોત્સવનું આયોજન કરવું, સમાજ અને સ્ટાફ
સાથે બેઠકો યોજવી
•• વર્ગમાં નવતર પ્રયોગો : અધ્યયન-અધ્યાપનની પ્રક્રિયામાં, વર્ગખંડની ગોઠવણી, સમય-સારણી,
વર્ગખંડનું સંચાલન વગેરેમાં સુધારો લાવવો
•• વિદ્યાર્થી, શિક્ષક અને સમાજ નવતર પ્રયોગ કરનાર તરીકે

શાળા નેતૃત્ત્વ વિકાસ
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મુખ્ય ક્ષેત્ર ૬ –ભાગીદારીઓ માટેનું નેતૃત્ત્વ
શાળા રૂપાંતરણમાં શાળાની અંદર તથા બહારની વ્યક્તિઓ સાથે ભાગીદારીના નિર્માણનો સમાવેશ
થાય છે. આ મુખ્ય ક્ષેત્ર શાળા અને વાલીઓ, સમુદાયના સભ્યો, શિક્ષણ વિભાગ સાથે જોડાયેલ
અધિકારીઓ અને અન્ય પડોશની શાળા વચ્ચે અર્થપૂર્ણ સંબંધોની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. આ
ક્ષેત્રનો હે તુ શાળા આગેવાનને બહુવિધ લાભાર્થીઓ વચ્ચે ભાગીદારીની તકો ઉભી કરવા માટે સક્ષમ
બનાવવાનો છે.

હે તુ :-

•• શાળા પરિવર્તન માટે વાલીઓ, સમાજ અને શિક્ષણના અધિકારીઓ વચ્ચેની
ભાગીદારીને સરળ બનાવવી.

યુનિટ ૧ : ઘર અને શાળાની ભાગીદારી
••
••
••
••
••

ઘર અને શાળા વચ્ચે આંતરક્રિયા માટે અવકાશ ઉભો કરવો
અધ્યયન અને વિકાસ અર્થે શિક્ષક અને વાલીઓની સંયુકત જવાબદારી આંકવી.
ભિન્ન વિચારો અને અપેક્ષાઓ રાખનારા વાલીઓ તથા શિક્ષકોની સાથે કામ પાર પાડવું
શાળા વ્યવસ્થાપનમાં વાલીઓની ભાગીદારીને ઉત્તેજન આપવું
વાલીઓને અધ્યયન માટે એક મંચ તરીકે શાળા

યુનિટ – ૨ – સમુદાય સાથે કામ કરવું
••
••
••
••
••
••

શાળા અને સમુદાયના સંબંધની સમજણ કેળવવી
શાળામાં સમુદાયની ભાગીદારી માટે અવકાશ ઉભો કરવો
શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ દ્વારા સમુદાયની ભાગીદારીને સંસ્થાનું રૂપ આપવું
શાળા વિકાસ યોજનામાં સમાજની ભૂમિકા
સમુદાય માટે શાળા એક સામાજિક અધ્યયન સ્થળ
સ્થાનિક નેતૃત્ત્વની સાથે પારસ્પરિક સમજણ અને આદર સહિત કામ કરવું

યુનિટ – ૩ – વ્યવસ્થાતંત્ર સાથે કાર્ય
••
••
••
••
••

શાળા – શિક્ષણતંત્રના એક ભાગ રૂપે
શૈક્ષણિક વહીવટકર્તા સાથે અસરકારક સંબંધ
તંત્રની જરૂરિયાત અને શાળા વિકાસની જરૂરિયાત વચ્ચે સંતુલન
સ્થાનિક સંસાધન સમર્થન કેન્દ્રો સાથેનું જોડાણ
શાળા સમુદાય વચ્ચે ઉત્કૃષ્ટ બાબતોનું આદાન-પ્રદાન કરવું, તેવી બાબતોની જવાબદારી
ઉપાડવી અને તેનો સ્વીકાર કરવો
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