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 ગજુરાતની અંદર તારીખ 3/7/2018 થી િાથપ્રિક શાળાઓિાાં ધોરણ 2 થી 5 િાાં વાાંચન, ગણન અને લેખનિાાં કચાશ 
ધરાવતા બાળકો િાટે ગજુરાત સરકારના પ્રશક્ષણ પ્રવભાગ દ્વારા “ઉપચરાત્િક વગગ” ચલાવી પ્રશક્ષણ કાયગ કરાવવા િાટેનો કાયગક્રિ ચાલી 
રહ્યો છે. આ કાયગક્રિને પ્રશક્ષણની પરરભાષાિાાં “વાગલે” કાયગક્રિ  તરીકે ઓળખવાિાાં આવી રહ્યો છે. “વાગલે” એ વાાંચન, ગણન અને 
લેખનનુાં ટુકુાં નાિ છે. અને ધોરણ 2 થી 5 િાાં વાાંચન, ગણન અને લેખનિાાં કચાશ ધરાવતા બાળકોને િોત્સાહન િળે તેવુાં નાિ એટલ ે
“પ્રિય બાળક”. આ પ્રિય બાળકો પર એક િરહના સધુી સતત અભ્યાસ કરીને વાસ્તપ્રવક બાબતો પ્રવષે આપણે આ લેખિાાં જાણવાનો 
િયત્ન કરીશુાં. 

 ચારે બાજુ વાતો થઈ રહી છે, િાથપ્રિક પ્રશક્ષણ કથળ્ુાં..... િાથપ્રિક પ્રશક્ષણ કથળ્ુાં..... પણ કેિ ??? આ િશ્નનનો જવાબ 
શોધવાના બદલે બધા જ એકબીજા પર આરોપો, દોષારોપણ કરવાિાાં આવી રહ્યા છે. અને આના પરરણાિે સતાતાંત્રિાાં, પ્રશક્ષણતાંત્રિાાં, 
પ્રશક્ષક અને વાલી સિાજિાાં ઘોર પ્રનરાશાનુાં િોજુ ાં ફરી રહ્ુાં જોવા િળે છે. સરકાર તરફથી આજ સધુી ઘણીબધી નવી નવી પ્રશક્ષણ 
યોજનાઓ અને કાયગક્રિો મકૂવાિાાં આવેલ છે પરાંત ુતેની જોઈએ તેટલી પરૂી સફળતા િળેલ નથી તેવુાં વાલીગણ અને સિાજ અને 
િીરિયા કહતેા થાકતા નથી. આવુાં કેિ ??? 

 આ બધા િશ્નોના જવાબ આપણે આ લેખિાાં આપવાનો િયત્ન કરીશુાં. 

 પ્રિય બાળકની વ્યાખ્યા : 

 ધોરણ 2 થી 8 િાાં ગણુોત્સવ-8 િાાં અથવા શાળા કક્ષા એ તે અનસુાંધાને લેવાયેલ વાાંચન, ગણન અને લેખનની પરીક્ષાિાાં 
અનકુ્રિે 10-10-10 ગણુિાથી કોઈ પણ એક પ્રવભાગિાાં 10 ગણુિાથી, 0 થી 5 ગણુ િાપ્ત કરે તો તેવા બાળકને “પ્રિય બાળક” ની 
વ્યાખ્યાિાાં લેવાિાાં આવે છે. 

 તારીખ: 26/7/2018 થી 31/8/2018 સધુી ગજુરાત સરકારે િાથપ્રિક શાળાના ધોરણ- 6 થી 8 ના આ પ્રિય બાળકોના 
વાાંચન, ગણન, અને લેખન િાાં કચાશ દૂર થાય તે િાટે એક ખાસ પ્રિશન શરૂ કરવાિાાં આવેલ છે જેનુાં નાિ “પ્રિશન પ્રવદ્યા” રાખવાિા 
આવેલ છે. જે પ્રિશન હાલિાાં ખબુ જ સારી રીતે ચાલી રહલે જોવા િળેલ છે. 

અહી સીઆરસી ધ્ાાંગધ્ા-3, જજલ્લો સરેુન્દ્રનગરની 09 શાળાઓના પ્રિય બાળકોનો અભ્યાસ નીચે મજુબ દશાગવેલ છે. 

ધોરણ 2 થી 5ના પ્રિય બાળકોની સાંખ્યા અને ટકાવારી 25/7/2018 સ્સ્થપ્રતએ. 

વાાંચન ધોરણ-2 ધોરણ-3 ધોરણ-4 ધોરણ-5 કુલ 
બાળકો 

ટકાવારી 

0થી5 ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 111 91 66 80 348 41.63% 
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6થી10ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 100 108 163 117 488 58.37% 

કુલ બાળકોની સાંખ્યા 211 199 229 197 836 100% 

 

ગણન ધોરણ-2 ધોરણ-3 ધોરણ-4 ધોરણ-5 કુલ 
બાળકો 

ટકાવારી 

0થી5 ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 98 94 82 85 359 42.94% 

6થી10ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 113 105 147 112 477 57.05% 

કુલ બાળકોની સાંખ્યા 211 199 229 197 836 100% 

 

લેખન ધોરણ-2 ધોરણ-3 ધોરણ-4 ધોરણ-5 કુલ 
બાળકો 

ટકાવારી 

0થી5 ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 118 91 72 84 365 43.66% 

6થી10ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 93 108 157 113 471 56.34% 

કુલ બાળકોની સાંખ્યા 211 199 229 197 836 100% 

 

નોંધ : (અહી 0 થી 5 ગણુ િેળવેલ બાળકોને પ્રિય બાળક ગણવા.) 

1. ધોરણ- 2 થી 5ના કુલ બાળકોિાથી વાાંચનિાાં 41.63 %, ગણનિાાં 42.94 % અને લેખનિા 43.66 % બાળકો 5 ગણુથી ઉપર 
િેળવી શક્યા નથી. 

ધોરણ 2 થી 5 િાાં વાાંચન, લેખન અને ગણનિાાં કચાશ રહવેાના સાિાન્દ્ય કારણો : 

1. ધોરણ 1 થી 5 િાાં કાિ કરાતા પ્રશક્ષકોિાાં િોટાભાગે િોટી ઉિરના પ્રશક્ષકોનુાં િિાણ સરેરાશ વધ ુજોવા િળે છે આ પ્રશક્ષકો 
તેિની ઉિરના કારણે  નવી પ્રશક્ષણની તરહ અને પદ્ધપ્રત સ્વીકારવા પણૂગ રીતે િાનપ્રસક સક્ષિ હોતા નથી અને આવુાં તો નવુાં 
નવુાં આવ્યા જ કરે છે તેવા બહાને યોગ્ય કાિગીરીિાથી દૂર ભાગે છે. 
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2. ધોરણ 1 થી 5 િાાં કાિ કરતા પ્રશક્ષકોિાાં િોટાભાગે િોટી ઉિરના પ્રશક્ષકોનુાં િિાણ સરેરાશ વધ ુજોવા િળે છે આ પ્રશક્ષકો 
તેિની ઉિરના કારણે તેઓ અભભનયગીત, બાળગીત, રિતો, નાટકો, કપ્રવતાઓ આ બધી બાળકોની િજા ગણાતી 
કાિગીરીઓિાાં પ્રનરસ રહ ેછે પરરણાિે પહલેા ધોરણથી જ બાળકિાાં આ આનદની જગ્યાએ પ્રનરસતાના બીજ રોપાઈ છે. જેના 
પરરણાિો લાાંબા સિયબાદ આપણને 10/12 ની બોિગની પરરક્ષાના પરરણાિો બાદ જોવા િળે જ છે. 

3. ધોરણ 1 થી 5 િાાં કાિ કરાતા પ્રશક્ષકોિાાં રીટાયિગ કે પ્રનવતૃ થવાનુાં િિાણ વધ ુજોવા િળે છે આ પ્રશક્ષકો પ્રનવપૃ્રતના છેલ્લા 2-
3 વષગિાાં શૈક્ષભણક કાિગીરીિાથી પણ પ્રનવપૃ્રત લીધી હોય તેવી રીતે પ્રશક્ષણ કાયગ કરાવતા જોવા િળે છે. અથાગત પ્રશક્ષણ કાયગ 
કરાવવા ઉત્સારહત જોવા િળતા નથી. 

4. ધોરણ 1 થી 5 િાાં કાિ કરતા પ્રશક્ષકોિાાં િોટાભાગે પ્રશક્ષકસાંઘિાાં જોિાયેલા અને જુદા જુદા તાલકુા અને જજલ્લાના હોદે્દદારો 
હોય છે જેથી તેઓ તેના સાંઘના જોરે વગગ કાયગ કરતાાં અન્દ્ય વહીવટી કાયગિાાં વધ ુરોકાયેલા રહતેા જોવા િળે છે. અથવા વગગ 
પ્રશક્ષણ કાયગિાાં આપણને કોણ શુાં કહવેાનુાં તેવા અહિિાાં રહતેા જોવા િળે છે અને તેની અસર પ્રશક્ષણ કાયગિાાં પિતી જોવા 
િળે છે. 

ધોરણ 6 થી 8ના પ્રિય બાળકોની સાંખ્યા અને ટકાવારી 25/7/2018 સ્સ્થપ્રતએ. 

વાાંચન ધોરણ-6 ધોરણ-7 ધોરણ-8 કુલ 
બાળકો 

ટકાવારી 

0થી5 ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 96 63 69 228 28.86% 

6થી10ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 137 206 219 562 71.14% 

કુલ બાળકોની સાંખ્યા 233 269 288 790 100% 

 

ગણન ધોરણ-6 ધોરણ-7 ધોરણ-8 કુલ 
બાળકો 

ટકાવારી 

0થી5 ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 110 69 91 270 34.17% 

6થી10ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 123 200 197 520 65.83% 

કુલ બાળકોની સાંખ્યા 233 269 288 790 100% 
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લેખન ધોરણ-6 ધોરણ-7 ધોરણ-8 કુલ 
બાળકો 

ટકાવારી 

0થી5 ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 105 71 92 268 33.92% 

6થી10ગણુ િેળવેલ બાળકોની સાંખ્યા 128 198 196 522 66.08% 

કુલ બાળકોની સાંખ્યા 233 269 288 790 100% 

 

નોંધ : (અહી 0 થી 5 ગણુ િેળવેલ બાળકોને પ્રિય બાળક ગણવા.) 

2. ધોરણ- 6 થી 8ના કુલ બાળકોિાથી વાાંચનિાાં 28.86 %, ગણનિાાં 34.17 % અને લેખનિા 33.92 % બાળકો 5 ગણુથી ઉપર 
િેળવી શક્યા નથી. 

ધોરણ 6 થી 8 િાાં વાાંચન, લેખન અને ગણનિાાં કચાશ રહવેાના સાિાન્દ્ય કારણો : 

1. ગરીબી: બાળકના િાતા પ્રપતાની નબળી આપ્રથિક પરરસ્સ્થતીના કારણે 12-13 વષગનુાં બાળક થાય એટલે તેને પ્રશક્ષણની 
સરખાિણીએ એક આવક િેળવનાર બની જાય છે. અને તે બાળકને પોતાની સાથે નાની િોટી િજૂરી કાિ અથે પોતાની 
સાથે લઈ જતા હોય છે. જેના કારણે તે 6-7 ધોરણનુાં બાળક શાળાિાાં સતત ગેરહાજર કે અપ્રનયપ્રિત રહતે ુ ાં થાય જાય છે. 
પરરણાિે તેના પ્રશક્ષણિાાં કચાશ રહી જાય છે. 

2. જવાબદારી: 6-7 કે 8 િાાં ધોરણિાાં અભ્યાસ કરત ુાં બાળક પોતાનાથી નાના ભાઈ બહનેને સાચવવાની જવાબદારી હવે તેના 
ઉપર આવી જાય છે પરરણાિે શાળાએ પ્રનયપ્રિત આવી શકતુાં નથી અને પ્રશક્ષણિાાં કચાશ રહી જવા પાિે છે. જો કન્દ્યા હોય 
તો િાતા પ્રપતા િજૂરી કાિે જાય તો પોતાના નાના ભાઈ બહનેને બપોરના ભોજન બનાવવાની જવાબદારી આવી પિે છે. 
જેથી િજબરૂીથી આ બાળકો શાળાિાાં પ્રનયપ્રિત આવી શકતા નથી અને તેિનુાં પ્રશક્ષણ નબળાં રહી જાય છે. 

3. એવા બાળકો જે ધોરણ 5 સધુી ખબુ જ કચાશ ધરાવે છે તે બાળકો હવે થોિા િોટા થતાાં હવે તેઓને પોતાનુાં સ્વિાન  ઘવાય 
તેવો અનભુવ કરે છે એટલે તેઓ શાળા એ આવવાનુાં છોિી અન્દ્ય િવપુ્રતઓિાાં વળી જાય છે. જે એક ભપ્રવષ્યની ખબૂ ગાંભીર 
બાબત બની જાય છે. 

પ્રશક્ષણની ગણુવતા નબળી રહવેાના સાિાન્દ્ય કારણો : 

1. પ્રશક્ષક ઉપર BLOની કાયિી કાિગીરી, 
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2. દરરોજ થતાાં નવા નવા પરીપત્રોને અનસુરવાની કાિગીરી, જુદા જુદા પ્રવભાગોને નવી નવી આપવાની થતી આંકિાકીય 
િારહતી, 

3. સાપ્તારહક ઉત્સવો ખેલ િહાકુાંભ, કલા િહાકુાંભ, સલાિતી સપ્તાહ ઉજવણી, સ્વછતા અભભયાન, વગેરે 

4. પ્રશક્ષક પક્ષે કોઈ જવાબદારી રફક્સ નથી અથાગત શાળા એ ખાલી હાથે આવ્યા અને પાછા ખાલી હાથે ઘેર. દરરોજ અથવા 
િાપ્રસક આટલુાં કાિ થવુાં જોઈએ એ તેની જવાબદારી રફક્સ કરેલ નથી, અથવા તો તે અન્દ્ય કાિગીરીઓને લીધે જવાબદારી 
પણૂગ કરી શકતો નથી. 

પ્રશક્ષણિાાં સધુારા લાવવા િાટેના ઉપાયો : 

1. પહલેુાં ધોરણ એવા જ પ્રશક્ષકને આપવુાં જે ઉિરિાાં સૌથી નાના હોય અને ખાસ તો પ્રશભક્ષકા બહને હોય તો ખબૂ જ સારુાં પરરણાિ 
આવશે. 

2. પહલેાાં ધોરણના પ્રશક્ષકને બાળગીત, અભભનયગીત, વાતાગ, જોિકણા, જુદી જુદી વગગ અને િેદાનની રિતોની સઘન તાલીિ 
આપવી. 

3. ધોરણ 3 થી 5 િાાં પ્રવષય પ્રશક્ષક જે ફક્ત જે તે પ્રવષયનુાં પ્રશક્ષણ કાયગ કરાવે, આના કારણે જે તે પ્રશક્ષકને જે તે પ્રવષયિાાં 
પ્રનપણુતા આવશે. 

4. વાાંચન, લેખન, ગણનની સ્કૂલ થી રાજ્ય કક્ષા સધુીની સ્પધાગઓ યોજવી, જેથી હોપ્રશયાર પણ અંતમુગખી બાળકોને િોત્સાહન 
િળશે. 

5. “હીરાથી હીરો ઘસાઈ”, એિ “પ્રશક્ષક થી પ્રશક્ષક સધુરે” તે બાબત અનસુાંધાને દરેક વષે ધોરણ બઢતી વખતે જે તે પ્રશક્ષક તે 
ધોરણના બાળકોને કેટલુાં આવિે છે તે ચકાસીને જ તે ધોરણ શરતે સ્વીકારે. અને આ રીતે બાંને પ્રશક્ષકની જવાબદારી રફક્સ 
કરવી. 

6. સીઆરસી વષગ દરપ્રિયાન પ્રવદ્યાથી, પ્રશક્ષક કે પ્રશક્ષણને લગતા પ્રિપ્રનિિ 2 સાંશોધન કરે જેિાાં સિસ્યાની પસાંદગી, સિસ્યાનુાં 
ક્ષેત્ર, સિસ્યાના કારણો, સિસ્યાના ઉપાયો, િારહતીનુાં એકત્રીકરણ અને પથૃકરણ, અથગઘટન અને તારણો. એિ ક્રપ્રિક વૈજ્ઞાપ્રનક 
પદ્ધપ્રતએ સાંશોધન કરે. 

7. ક્લસ્ટર દીઠ સીઆરસીના િાગગદશગન અને તેિના દ્વારા એક બેસ્ટ પ્રશક્ષકની પસાંદગી કરવી અને આવી રીતે તાલકુા અને 
જીલ્લાવાર તેિજ રાજ્ય સધુી બેસ્ટ પ્રશક્ષકોની પસાંદગી કરવી. અને આવા બેસ્ટ પ્રશક્ષકોનો વષગિાાં િથિસત્ર અને દ્વદ્વતીય 
સત્રની શરૂઆતિાાં એિ 2 વખત એક શૈક્ષભણક સેપ્રિનાર ગોઠવવો જેિાાં તેઓ પોતાના પ્રશક્ષણની ગણુવતા સધુારવા પ્રવશેના  
પ્રવચારો, લેખો િદપ્રશિત કરે. તે િાટે તેઓને િશાંશાપત્રો આપી િોત્સારહત કરવા. 

8. “કાિ ઓછાં થાય તો ચાલશે, પણ ખોટુાં કાિ નહીં ચાલે” તે પ્રસદ્ધાાંતને કિકાઈથી અિલી બનાવવી. જેથી દરેક િારહતી સાચી , 
દરેક કાિની સાચી વાસ્તપ્રવક બાબતોની જાણકારી જ િળશે. દરેક વખતે િારહતી કે આંકિાિાાં તફાવત કે ગ ૂાંચવાિો નહીં થાય. 

અભ્યાસકના િત મજુબ, આ બધી યોજનાઓ મળૂ સધુી/ ગ્રાઊન્દ્િ લેવલ સધુી યોગ્ય રીતે પહોચી શકતી નથી અને તે એક કાગળ 
પરની યોજના જ બની રહ ેછે. અહી આ યોજનાઓ ની સફળતા- પ્રનષ્ફળતાનુાં પ્રનદાન કરવાની ખબુ જ િહત્વની બાબત ધ્યાનિાાં 



© IJCIRAS | ISSN (O) - 2581-5334 

October 2020 | Vol. 3 Issue. 5 

 

IJCIRAS1659                                                                     WWW.IJCIRAS.COM                                                    10 

 

લેવાતી નથી. જો આ તિાિ યોજનાઓની સફળતાની ગોલ્િન કિી જો કોઈ હોય તો તે િાત્ર ને િાત્ર પ્રશક્ષક છે. પ્રશક્ષણ એ દ્વદ્વધ્રવુી 
િરક્રયા િાનીએ તો- એક પ્રવદ્યાથી અને બીજો પ્રશક્ષક. આ બાબત જોતાાં જો આ ગોલ્િન કિી “પ્રશક્ષક” ઉપર પરૂત ુાં ધ્યાન આપવાિાાં આવે 
અને પ્રશક્ષકોની સિસ્યાઓને સાથે લઈને ચાલવાિાાં આવે તો પ્રશક્ષણની તિાિ યોજનાઓ સફળતાના પ્રશખરે જરૂર પહોચી જાય. 
પ્રશક્ષણિાાં મકૂવાિાાં આવેલ કોઈ યોજના ખરાબ નથી હોતી પણ તેને હાંકારનાર સારથી એ  પ્રશક્ષક છે, તે જે રસ્તે જાય તેવા પરરણાિો 
િાપ્ત થાય. 

 


