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દ્વશક્ષણ એક એવ ાં શદ્વક્તશાળી સાધર્ છે, જરે્ા વડે આપણે આખી દ દ્વર્યારે્ 

બદલી શકીએ છીએ. પ્રાચીર્ કાળર્થી દ્વશક્ષણર્ ાં ઘણુાં મહત્વ રહ્ ાં છે.  દ્વશક્ષણર્ી સાર્થે સાર્થે 
મૂલયાાંકર્રે્ કેમ ભૂલી શકાય ? દ્વશક્ષણ અરે્ મૂલયાાંકર્ એક ચસક્કાર્ી બે બાજ  જવેા છે. 

દ્વવદ્યાર્થી માટે દ્વશક્ષણ જટેલ ાં અદ્વર્વાયન છે, તેટલ જ મૂલયાાંકર્ પણ અદ્વર્વાયન છે. સરકારે 

મૂલયાાંકર્ી પ્રદ્વક્રયામાાં પણ ઘણા સ ધારાઓ કયાન છે. પ્રસ્ત ત પેપર માાં શાળાકીય સવનગ્રાહી 
મૂલયાાંકર્ર્ી ચચાન કરવામાાં આવી છે. જ ેઅાંતગનત શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાર્કર્ા હેત ઓ 

, પ્રકારો, પ્રદ્વવદ્વધ અરે્ આ મૂલયાાંકર્માાં દ્વશક્ષક-આચાયનર્ી ભૂતમકાર્ી ચચાન કરવામાાં આવી 

છે. 
પ્રાર્થતમક દ્વશક્ષણર્ી ગ ણવિાય ક્ત અબભવૃદ્વદ્ધ માટે દ્વશક્ષકોર્ી ભૂતમકા ચાવીરૂપ 

રહી છે. G.C.E.R.T.,ગાાંધીર્ગર પ્રાર્થતમક દ્વશક્ષણ રે્ વધારે ગ ણવિાય ક્ત અરે્ 

પરરણામદાયી બર્ાવવા માટે શાળા દ્વશક્ષણ અરે્ વગન દ્વશક્ષકો માટેર્ી દ્વવદ્વવધ પ્રવૃતતઓર્ા 
સશદ્વક્તકરણરે્ ખૂબજ મહત્વ આલય ાં છે.  સમગ્ર દેશમાાં ગ જરાત રાજ્ય ગ ણવતાય ક્ત 

દ્વશક્ષણમાાં અગ્રેસર બર્ી રહ્ ાં છે. ત્યારે પ્રાર્થતમક શાળાર્ા તમામ બાળકો ઉચ્ચ દ્વશક્ષણ 

પ્રાપ્ત કરે તે સમગ્ર રાજયર્ ાં પ્રાર્થતમક ધ્યેય છે.  તે માટે ગ જરાત સરકાર દ્વશક્ષણ દ્વવભાગ અરે્ 
G.C.E.R.T., ગાાંધીર્ગર સતત કાયનશીલ છે. પ્રાર્થતમક દ્વશક્ષણર્ા પરરપેક્ષમાાં હાલર્ા આ 

રૂ્તર્ ય ગમાાં બાળકોરે્ સવનગ્રાહી દ્વશક્ષણ આપવ ાં જોઈએ અરે્ સમયાાંતરે સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ 

પણ ર્થવ ાં જોઈએ. ગ જરાતમાાં હાલ પ્રાર્થતમક દ્વશક્ષણમા સેમેસ્ટર પધ્ધતત  અમલમાાં છે. 
તેમજ બાળકોર્ ાં સતત અરે્ સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ પણ કરવામાાં આવે છે . 

RTE-2009 અાંતગનત ર્થયેલ જોગવાઈ તેમજ RTE-2009 એક્ટર્ી કલમ - 21ર્ા 

અમલીકરણ બાદ રાજયમાાં ચાલત ાં સતત અરે્ સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ (CCE) રે્ શાળાકીય 
સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ તરીકે ઓળખવામાાં આવ્ય ાં. આ મૂલયાાંકર્માાં દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી શૈક્ષદ્વણક, 

સામાદ્વજક, બૌદ્વધ્ધક અરે્ શારીરરક એમ તમામ પ્રકારર્ી ર્ોંધ કરવામાાં આવે છે. 
દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં   સહ-સામાદ્વજક પ્રવૃતતઓર્ા આધારે તેર્ામાાં રહેલા ગ ણ , વલણો, રસ 

અરે્ ત્ર રટ વગેરે ર્ી જાણકારીર્ો શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્માાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ 

છે.  

શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ 

mailto:drarvindtank@gmail.com
mailto:barad.patralekha@gmail.com


ISSN: 2319-202X          Shikshan Darshan        Peer Reviewed Journal    
 

 

    Shikshan Darshan                            11                   Oct-Dec-2019   Year-8 Issue-4 
  

શાળાકીય સવનગ્રાહી મલૂયાાંકર્ર્ા હેત ઓ 

શાળાકીય સવનગ્રાહી દ્વવકાસાત્મક મૂલયાાંકર્ર્ા હેત ઓ ર્ીચે પ્રમાણે છે. 
➢ દ્વવદ્વવધ દ્વવિયોમાાં દ્વર્દ્વિત સમયે દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં ર્થયેલ પ્રગતતર્ી જાણકારી મેળવવી.  

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા વ્યવહારમાાં ર્થયેલ પરરવતનર્ર્ી મારહતી મેળવવી. 

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી વ્યદ્વક્તગત અરે્ દ્વવશેિ જરૂરરયાતોર્ી જાણકારી મેળવવી. 
➢ દ્વવદ્વવધ શૈક્ષદ્વણક પધ્ધતતઓ અરે્ પ્રવૃતતઓર્ા ઉપયોગ િારા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી 

શીખવાર્ી તરાહ માટેર્ી યોજર્ા તૈયાર કરવી. 

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા દ્વવદ્વશષ્ટ્ કૌશલયોર્ી ઓળખ કરી તેર્ા મહતમ દ્વવકાસ માટે તેરે્ 
પ્રોત્સાહર્ આપવ ાં. 

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓ માર્થી પરીક્ષાર્ો ડર દૂર કરી સ્વ-મૂલયાાંકર્ માટે પ્રોત્સારહત કરવા. 

➢ દરેક દ્વવધ્યાર્થર્થર્ી શીખવાર્ી શદ્વક્ત અરે્ ગતતરે્ ઓળખી તેરે્ પ્રોત્સાહર્ મળે તે માટે 
તેરે્ માગનદશનર્ આપવ ાં. 

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં ગોખણપટ્ટીરે્ સ્ર્થારે્ સજનર્ાત્મક્તા ર્ો દ્વવકાસ ર્થાય તે માટે યોગ્ય 

આયોજર્ કરવ ાં. 
➢ વગનખાંડમાાં દ્વશક્ષણ પ્રદ્વક્રયા દરતમયાર્ દ્વર્દાર્ાત્મક અરે્ ઉપચરાત્મક દ્વશક્ષણ વડે 

દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી દ્વશક્ષણ પ્રદ્વક્રયારે્ સ દઢ બર્ાવવી. 

શાળાકીય સવનગ્રાહી મલૂયાાંકર્ર્ી આવશ્યકતા 
➢ બાળકમાાં માર્ચસક તણાવ ઘટાડવા માટે. 

➢ બાળકર્ા વ્યદ્વક્તત્વર્ા સમગ્ર પાસાઓર્ી જાણકારી મેળવવા માટે. 
➢ દ્વશક્ષક િારા અધ્યયર્ અધ્યાપર્ પ્રદ્વક્રયામાાં સજનર્ાત્મકતા લાવવા માટે. 

➢ બાળકોમાાં ઉચ્ચ કક્ષા સ્તરર્ી સમજ તેમજ કૌશલયો દ્વવકસાવવા માટે. 

➢ દ્વશક્ષક િારા બાળકર્ી અધ્યયર્ મ શ્કેલીઓર્ ાં દ્વર્દાર્ કરી, ઉપચાર કરી દ્વશક્ષણર્ી 
ગ ણવિા સ ધારવા માટે. 

શાળાકીય સવનગ્રાહી મલૂયાાંકર્ર્ા પ્રકારો 

શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ બે પ્રકારે કરવામાાં આવે છે. 
૧. શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ અરે્ 

૨. સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્. 

 શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ ત્રણ પ્રકારે કરવામાાં આવે છે. 
૧. રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ (F.A.) 

૨. સત્રાાંત મૂલયાાંકર્ (S.A.) 

૩. સ્વ-અધ્યયર્ કાયનર્ ાં મૂલયાાંકર્ 
સહ-શકૈ્ષદ્વણક મલૂયાાંકર્ 

બાળકર્ા માર્ચસક દ્વવકાસ ઉપરાાંત શારીરરક, સામાદ્વજક, ભાવાત્મક જવેા કે્ષત્રોર્ો તેમજ 

મૂલયોર્ો દ્વવકાસ જાણવા માટે સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ર્ી જરૂર પડે છે. 
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 શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ અાંતગનત સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્માાં ક લ ૪ 

કે્ષત્રોર્ો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. જમેાાં, 
કે્ષત્ર-૧- વ્યદ્વક્તગત અરે્ સામાદ્વજક ગ ણો. 

કે્ષત્ર-૨- દ્વવદ્યાર્થીર્ા વલણો. 

કે્ષત્ર-૩- દ્વવદ્યાર્થીર્ા રસર્ા કે્ષત્રો. 
કે્ષત્ર-૪- સહ-શૈક્ષદ્વણક પ્રવૃતતઓ અરે્ કાયાનર્ ભવ. 

 આ ચાર કે્ષત્રોમાાં બાળકોર્ો દ્વવકાસ એ બાળકોર્ા વ્યદ્વક્તગત દ્વવકાસમાાં પ્રગતત 

સૂચવે છે. 
રચર્ાત્મક મલૂયાાંકર્ : (F.A.) 

 Formative / Summative Evaluation શબ્દ સૌ પ્રર્થમ માઈકલ શ્રીવેર્ િારા 

૧૯૬૭માાં આપવામાાં આવ્યો. તેણે આ શબ્દ મૂલયાાંકર્ર્ા સાંદભનમાાં અસરકારક મૂલયાાંકર્ 
કેવી રીતે ર્થાય તે માટે આપેલો. 

 ત્યારબાદ ૧૯૬૮માાં બેંઝામીર્ બ્લૂમ િારા આ શબ્દર્ો ઉપયોગ લર્નર્ગ ફોર 

માસ્ટરી ર્ામર્ા પ સ્તકમાાં ર્થયો. 
 દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ શીખવવામાાં આવેલ અભ્યાસક્રમર્ા કોઈ ચોક્કસ એકમર્ ાં ભય 

દ્વવર્ાર્ ાં અરે્ પ્રોત્સાહક વાતાવરણમાાં રચર્ાત્મક પધ્ધતતર્થી કરવામાાં આવત ાં મૂલયાાંકર્ 

એટલે રચર્ાત્મકમૂલયાાંકર્. 
 રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ એ વગનખાંડ દ્વશક્ષણ ર્ો એક ભાગ છે. તેર્થી રચર્ાત્મક 

મૂલયાાંકર્ર્ો મ ખ્ય હેત  અભ્યાસક્રમર્ા કોઈ ચોક્કસ એકમર્ ાં દ્વશક્ષણ કાયન કયાન બાદ 
દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ તે કેટલ ાં સમજાય ાં? કેટલ ાં શીખ્યા? કેવી રીતે શીખ્યા? તેમર્ી શીખવાર્ી ઝડપ 

કેટલી છે? તેઓરે્ દ્વવિયવસ્ત માાં ક્યાાં મદદર્ી જરૂર છે? તેર્ ાં દ્વર્દાર્ કરવાર્ ાં અરે્ સાંબાંદ્વધત 

એકમમાાં દ્વર્દ્વિત સ્તર સ ધી દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ લઇ જવા માટે  કેટલી કચાશ રહી છે? તેર્ ાં 
મૂલયાાંકર્ દ્વશક્ષક સ્વયાં કરે અરે્ જરૂર જણાય તો ઉપચરાત્મક શીક્ષણ આપવા માટેર્ી પૂવન 

ભૂતમકા તૈયાર કરે છે. 

રચર્ાતમ્ક મલૂયાાંકર્ર્ી પ્રદ્વવદ્વધઓ 
 રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ િારા દ્વવદ્યાર્થીઓ અધ્યાપર્ર્ી અદ્વર્વાયન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે તે 

જોવાર્ો છે. તેર્ા િારા બાળકમાાં જ ેતે દ્વવિયવસ્ત ર્ા મ દ્દા માટે કેવી સમજ કેળવાય છે, 

તેર્ ાં દ્વર્દાર્ ર્થાય છે , તેર્ી કચાશ કેટલી રહી ગઈ છે તે જાણવામાાં આવે છે. દ્વવદ્યાર્થી પોતે 
પોતાર્ી ક્ષતત શોધે, તે અાંગેર્ા તારણો તપાસે, દ્વશક્ષકો પણ દ્વવદ્યાર્થીઓર્ો Learning Gap 

જાણી  તેરે્ કેવા પ્રકારર્ ાં ઉપચારાત્મક દ્વશક્ષણ આપવ ાં જરૂરી છે. તેર્ી પૂવન ભૂતમકા 

દ્વવદ્યાર્થી, સહ-કાયનકર, આચાયન અરે્ જરૂર જણાતો વાલી સારે્થ સાંપકન  કરીરે્ ચચાન િારા 
ર્ક્કી કરી શકાય. ઉપચારાત્મક દ્વશક્ષણ આલયા બાદ દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ દ્વર્દ્વિત ર્થયેલ 

શૈક્ષદ્વણક ચસદ્વધ્ધર્ા સ્તર સ ધી દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ પહોચડવાર્ો પ્રયત્ર્ ર્થાય છે. 

 રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ દરતમયાર્ દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી શદ્વક્તઓરે્ ઓળખવાર્ો પ્રયત્ર્ 
ર્થાય છે. રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્માાં દ્વવદ્યાર્થીઓ રસર્થી જોડાય, તેમણે પરીક્ષાર્ો ભય ર્ા 
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લાગે, એકમર્ો ભાર ર્ લાગે તેવા તદ્દર્ હળવા વાતાવરણમાાં આ મૂલયાાંકર્ કરવ ાં જોઈએ. 

આવ ાં વાતાવરણ સજનવાર્ી જવાબદારી દ્વશક્ષકર્ી છે . દ્વશક્ષક મૌચખક સ્વરૂપે પ્રશ્નો પૂછીરે્, 
ર્ાર્ી કસોટી િારા , ટૂાંકા પ્રશ્નો પૂછીરે્ , દ્વક્રયાત્મક કાયન કરાવીરે્ , ર્કશા વાાંચર્, ચચત્રો 

ઓળખવા , દ્વક્વઝર્ ાં આયોજર્, વગીકરણ, ગૃહકાયન કે પ્રોજકેટ િારા રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ 

કરી શકે છે. 
રચર્ાત્મક મલૂયાાંકર્માાં દ્વશક્ષકર્ી ભતૂમકા 

 અભ્યાસક્રમર્ા કોઈ ચોક્કસ મ દ્દામાાં કરવામાાં આવેલ દ્વશક્ષણ કાયનર્ા અાંતે જીવર્ 

જીવવા માટે જ ે ક્ષમતા, આવડતો અરે્ કૌશલયો અદ્વર્વાયન છે. તે પ્રાર્થતમક શાળાર્ા 
દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં અભ્યાસ દરતમયાર્ જરૂરી ક્ષમતાઓર્ો દ્વવકાસ કયા સ્તર સ ધી પહોંચવો 

જોઈએ ? 

➢ કયા સ્તર સ ધી પહોંચ્યા છે? 
➢ ક્યાાં કચાશ રહી ગઈ છે? 

➢ કોર્ી ક્યાાં ક્ષતત કે ચૂક રહી ગઈ હતી ? તે શોધવામાાં આવે , તે અાંગે માગનદશનર્ લેવાય 

અરે્ અપાય. 
➢ સાધર્ોર્ો વૈજ્ઞાદ્વર્ક ઢબે ઉયપયોગ કરે. 

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ માગનદશનર્ અરે્ સહાય પૂરા પાડે. 

➢ હાજરી-ગેરહાજરી અાંગે દ્વવચારે . 
➢ સહકાયનકરોર્ી સાર્થે સલાહ-ચચાન કરે. 

➢ આચાયનર્ો સહયોગ સાધે. 
➢ દ્વવદ્યાર્થીઓ પણ અપેચક્ષત અદ્વર્વાયન એટલી ક્ષમતાર્ા સ્તર સ ધી ચસધ્ધી કેમ ર્ 

હાાંસલ કરી શક્યાતે અાંગે મર્ોમાંર્થર્ અરે્ ચચતર્ કરે. 

➢ પ ર્ઃ અર્ કૂળતા પ્રમાણે રસ પડે તેવી રીતે એકમર્ ાં પ ર્ઃ દ્વશક્ષણ કાયન કરે, તારણ 
ઉપર આવે અરે્ મૂલયાાંકર્ કરે. 

➢ પ્રાપ્તાાંકો કે ચસદ્વધ્ધઓર્ ાં વગીકરણ કરી, સમીક્ષા કરીરે્ ચોક્કસ તારણ પર આવે . 

આમ આ ઉપયોગી પ્રદ્વક્રયા સફળતા પૂવનક પૂણન ર્થાય  
રચર્ાત્મક મલૂયાાંકર્માાં આચાયનર્ી ભતૂમકા 

➢ શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્ર્ી દ્વવભાવર્ા આચાયન પકે્ષ બહ જ સ્પષ્ટ્ હોવી જરૂરી છે. 

આ પ્રોજકે્ટર્ી સફળતાર્ો આધાર આચાયન પર સદ્વવશેિ છે. 
➢ આ મૂલયાાંકર્ તટસ્ર્થ , ન્યાયી અરે્ પારદશનક બરે્ તે જોવાર્ી ફરજ આચાયનર્ી છે. 

➢ દ્વશક્ષકર્ા પ્રત્યેક રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ા અાંતે તૈયાર કરેલ અહેવાલર્ા આધારે જરૂરી 

અર્ કાયન માટે મદદ રૂપ ર્થવ ાં  
➢ જરૂર જણાય ત્યાાં આવતી સમસ્યાઓરે્ દૂર કરવા દ્વક્રયાત્મક સાંશોધર્ હાર્થ ધરવ ાં . 

➢ દ્વવદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, દ્વશક્ષકોર્ી સાંય ક્ત સભામાાં કચાશર્ા કારણોર્ી મ ક્ત મરે્ ચચાન 

કરવી અરે્ સૂચર્ો તર્થા ફરરયાદોરે્ આવકારીરે્ તેર્ા પર હકારાત્મક રદશામાાં દ્વવચારવ ાં. 
➢ આયોજર્ પૂવનકર્ી દેખરેખ રાખવી . 
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➢ જરૂર જણાય ત્યાાં દ્વશક્ષકોરે્ તેમર્ા દ્વવિયરે્ અર્ રૂપ માગનદશનર્ આપવ ાં અરે્ પ્રોત્સાહર્ 

પૂરાં  પાડવ ાં. 
➢ રૂ્તર્ પધ્ધતત અરે્ પ્રદ્વવદ્વધઓર્ો ઉપયોગ કરર્ાર દ્વશક્ષકરે્ પ્રોત્સારહત કરવા. 

➢ રચર્ાત્મક મૂલયાાંકર્ તર્થા સત્રાાંત મૂલયાાંકર્ર્ા દ્વવિયવાર, વગનવાર, સત્રવાર આધાર 

પ રાવાઓ મેળવવા , સાચવવા અરે્ તેર્ી જાળવણી કરવી . 
➢ દ્વશક્ષકોરે્ ટેકદ્વર્કલ સહાય પૂરી પાડવી અરે્ સાધર્ સ દ્વવધા ઉપલબ્ધ કરાવવા. 

➢ દ્વશક્ષણર્ા તમામ ધ્ર વો વચ્ચે સાંકલર્ સાધી , કડીરૂપ ભૂતમકા અદા કરવી . 

સત્રાાંત મલૂયાાંકર્ 
➢ સત્રાાંત મૂલયાાંકર્ એ દરેક સત્રર્ા અાંતે કરવામાાં આવત ાં મૂલયાાંકર્ છે. 

➢ આ પ્રકારર્ા મૂલયાાંકર્માાં દ્વર્ધાનરરત પાઠ્યક્રમર્ો ઉપયોગ કરી ઔપચારરક રીતે 

બાળકોર્ ાં મૂલયાાંકર્ કરવામાાં આવે છે. 
➢ આ પ્રદ્વક્રયામાાં સત્રરે્ અાંતે બાળકોરે્ તેમર્ા દ્વવિયવસ્ત માાં તેમજ વ્યદ્વક્તત્વ દ્વવકાસમાાં 

કેટલે અાંશે દ્વવકાસ સાધ્યો છે તેર્ ાં મૂલયાાંકર્ કરવામાાં આવે છે. 

➢ આ પ્રકારર્ા મૂલયાાંકર્માાં ગોખણપટ્ટીરે્ બદલે સમજશદ્વક્ત, તકનશદ્વક્ત, 
દ્વવશ્લેિણાત્મક શદ્વક્ત, સજનર્ાત્મકતા વગેરે બાબતો ચકાસી શકાય તે પ્રકારર્ા 

પ્રશ્નોર્ો સમાવેશ કરાય છે. 

➢ સામાન્ય રીતે સત્રાાંત મૂલયાાંકર્માાં હેત લક્ષી પ્રશ્નો , ટૂાંકજવાબી પ્રશ્નો તેમજ વણનર્ાત્મક 
પ્રશ્નોર્ો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નપત્રર્ી રચર્ા કરવામાાં આવે છે. 

સ્વ-અધ્યયર્ કાયનર્ ાં મલૂયાાંકર્ 
 દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી સમજશદ્વક્ત, તકનશદ્વક્ત, દ્વવચારશદ્વક્ત વગેરેરે્ દ્વવકસાવે અરે્ તેર્ા 

આધારે દ્વવિયવસ્ત  દ્દઢીકરણ ર્થાય તે પ્રકારર્ ાં આયોજર્બધ્ધ રીતે સમાયેલ ાં કાયન એટલે 

સ્વ-અધ્યર્ કાયન. 
 આ પ્રકારર્ા સ્વ-અધ્યયર્ કાયનરે્ કારણે દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ બબર્જરૂરી સમજણ 

વગરર્ ાં કાંટાળાજર્ક તેમજ ગોખણપટ્ટી આધારરત અધ્યયર્ કાયનર્થી મ ક્ત રાખી શકાય છે 

અરે્ તેરે્ કારણે તેમર્ો માર્સીક તણાવ પણ ઘટે છે. 
 સ્વ-અધ્યયર્ર્ા કાયન દ્વવદ્યાર્થીઓ િારા વગનખાંડમાાં અર્થવા વગનખાંડ બહાર ર્થઈ 

શકે છે.  

 સ્વ-અધ્યયર્ કાયનર્ા આધારે દ્વવદ્યાર્થીએ ચસધ્ધ કરેલ અધ્યયર્ ઉપલબ્ધીઓર્ ાં 
મૂલયાાંકર્ ર્થઈ શકે છે. 

સહ-શકૈ્ષદ્વણક મલૂયાાંકર્ 

 સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ માટે સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ કે્ષત્રોર્ ાં દ્વશક્ષણ આવશ્યક 
છે . સહ-શકૈ્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ કે્ષત્ર માાં મ ખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. જમેાાં, 

૧. સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ પ્રવૃતતઓ અરે્ 

૨. વ્યદ્વક્તત્વ દ્વવકાસર્ા આવશ્યક ગ ણો. 
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(૧) અાંહી સહ-શૈક્ષદ્વણક મૂલયાાંકર્ પ્રવૃતતઓરે્ બે ભાગમાાં વહેંચવામાાં આવી છે. 

દ્વવભાગ-A:- જમેાાં શારીરરક સૌષ્ઠવ અરે્ સ્વાસ્્ય સાર્થે સાંકળાયેલી પ્રવૃતતઓ જવેીકે 
વ્યદ્વક્તગત રમત અરે્ સાાંતઘત રમત. NCC, NSS, સ્કાઉટ અરે્ ગાઈડ, દ્વસ્વમમગ, 

એ્લેરટક્સ, દ્વજમ્રે્સ્ટીક, યોગ, ફસ્ટ એઇડ , બાગાયત, શ્રમદાર્ વગેરે છે. 

દ્વવભાગ-B:- જમેાાં સારહદ્વત્યક, સાાંસ્કૃતતક અરે્ સામાદ્વજક પ્રવૃતતઓ , સારહદ્વત્યક અરે્ 
સજનર્ાત્મક કૌશલયો દ્વવકસે તેવી પ્રવૃતતઓ, વૈજ્ઞાદ્વર્ક કૌશલયો દ્વવકસે તેવી પ્રવૃતતઓ, 

કલાકે્ષત્રે દ્વવદ્યાર્થીઓર્ ાં પ્રદાર્ , પયાનવરણ જાગૃતત , આરોગ્ય જાગૃતત, સામાદ્વજક સેવા 

પ્રવૃતત, જર્-જાગૃતત અાંગેર્ી દ્વવદ્વવધ ક્લબોમા સદ્વક્રયતા વગેરે છે. 
(૨) વ્યદ્વક્તર્ા વ્યદ્વક્તત્વ દ્વવકાસ અરે્ સવાુંગી દ્વવકાસ માટે અતત મહત્વર્ા એવા ગ ણો 

જવેા કે જીવર્ કૌશલયો,મૂલયો અરે્ વલણોર્ો સાચી રદશામાાં દ્વવકાસ ર્થાય તે માટે શાળા 

કક્ષાએજ દ્વશક્ષણ પૂરાં  પાડવ ાં જોઈએ. શાળામાાં હકારાત્મક વાતાવરણ ઉભ  કરી દ્વવદ્વવધ 
કૌશલયો, મૂલયો અરે્ વલણોર્ો દ્વવકાસ ર્થાય તે માટે દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ પ્રોત્સારહત કરી આવા 

ગ ણોર્ ાં યર્થાર્થન મૂલયાાંકર્ કરતાાં રહેવ ાં જોઈએ. 

 દ્વશક્ષણકાયન દરતમયાર્ અભ્યાસક્રમર્ા એકમર્ા દ્વવિયવસ્ત માાં જ ે કોઈ જગ્યાએ 
જીવર્ કૌશલયો, મૂલયો અરે્ વલણોર્ી વાત આવતી હોય ત્યાાં તેરે્ વાસ્તદ્વવક જીવર્ સાર્થે 

જોડીરે્ આ કે્ષત્રોર્ ાં જ્ઞાર્ દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ આપવા પ્રયત્ર્ કરવો જોઈએ. 

 આમ શૈક્ષદ્વણક અરે્ સહ-શૈક્ષદ્વણક પ્રવૃતતઓ દરતમયાર્ શાળાર્ી અાંદર કે 
શાળાર્ી બહાર જ્યાાં તક મળે ત્યાાં વલણો, મૂલયો અરે્ જીવર્ કૌશલયોર્ો દ્વવકાસ ર્થાય તેવ ાં 

વાતાવરણ ઊભ ાં કરવ ાં જોઈએ. 
ઉપસાંહાર 

 “સવાુંગી દ્વશક્ષણ દ્વવર્ા સવાુંગી મૂલયાાંકર્ શક્ય ર્ર્થી.” આ ઉદ્વક્તરે્ સાર્થનક કરવા 

માટે દ્વવદ્યાર્થીર્ ાં સવાુંગી મૂલયાાંકર્ કરતાાં પહેલા તે માટે દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ સક્ષમ બર્ાવે તે 
પ્રકારર્ ાં દ્વશક્ષણ વગનખાંડમાાં પૂરાં  પાડવામાાં આવે તે ખૂબ મહત્વર્  છે.આ પધ્ધતત દ્વવદ્યાર્થીર્ા 

પરરક્ષાલક્ષી દ્વશક્ષણરે્ બદલે દ્વશક્ષણલક્ષી મૂલયાાંકર્ પર ભાર મૂકે છે. દ્વશક્ષણર્ા દરેક 

પાસાર્ ાં મૂલયાાંકર્ યોગ્ય રીતે ર્થાય તે ખૂબ જરૂરી છે. તે માટે સરકારે અમલમાાં મ કેલ “ 
શાળાકીય સવનગ્રાહી મૂલયાાંકર્” ર્વદ્વવચાર ખૂબ જ મદદરૂપ ર્થઈ શકે તેમ છે. 
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અભ્યાસ. 
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