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વાાંચર્ એક કૌશલય છે; અરે્ અન્ય કૌશલયર્ી જમે તાલીમ અરે્ મહાવરા િારા 

વાાંચર્ ઝડપ હસ્તગત કરી શકાય છે. વાચક વાાંચર્ દરતમયાર્ વાાંચેલી દ્વવિયવસ્ત ર્ ાં 
અર્થનગ્રહણ કરી, સ્વદલીલો િારા ગર્ભભત ભાવર્ ાં  મૂલયાાંકર્ કરે છે. લેખકે જ ેસ્પષ્ટ્ કહ્ ાં છે 

તે, જ ેકહેવા માાંગે છે, અરે્ તેર્ાર્થી પણ પર લેખકે જ ેર્ ઉલ્લેખ્ય ાં હોય તે પણ  સમજી જાય 

છે. વાાંચર્ અરે્ અધ્યયર્ર્ ાં પરરણામ ચચતર્ાત્મક દ્વવચારમાાં પરરણમવ ાં જરૂરી છે. વાચ્ય 
સામગ્રીર્ ાં  ચચતર્ ર્થાય તો તે, વાણી અરે્ વ્યવહારમાાં ર્જરે પડે છે. 

વાચર્ર્ો હેત  વાચર્સામગ્રીમાાંર્થી સામાન્યીકરણ કરી, મ ખ્ય મ દ્દા તારવી, મૂળ 
દ્વવચાર, ભાવ કે મારહતી પ્રાપ્ત કરવાર્ો હોય છે. આ આખી પ્રદ્વક્રયામાાં વ્યદ્વક્ત 

વાચર્સામગ્રીર્ ાં અર્થનગ્રહણ અરે્ દ્વવવેચર્ા કરે છે, દ્વવચારોર્ી  ક્રતમક અરે્ તાર્શકક ગોઠવણી 

કરે છે, મ ખ્ય મ દ્દા તારવે છે,  આમ વાચર્ િારા ચચતર્પ્રદ્વક્રયાર્ો દ્વવકાસ ર્થાય છે. 
જ ે દ્વવદ્યાર્થીઓ વાાંચર્ મ શ્કેલી અર્ ભવે છે તેઓ વાાંચર્ર્ા અભાવે અન્ય 

દ્વવિયોમાાં પણ ર્બળો દેખાવ કરે છે. ખરેખર તો દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં વાાંચર્ રસ જાગૃત ર્થાય, 

વાાંચેલી દ્વવિયવસ્ત ર્   સચોટ અર્થનગ્રહણ કરે તર્થા ઝડપર્થી વાાંચવાર્ ાં કૌશલય હસ્તગત કરે 
તે માટે પ્રયત્ર્ો ર્થવા જોઇએ. 

વાાંચર્ર્ો અર્થન:  

સામાન્ય રીતે વાાંચર્ એટલે વાક્ય યા શબ્દમાાં આવતા અક્ષરોર્ા અવાજરે્ એક 
પછી એક ક્રમશઃ ઉકેલીરે્ બોલવા. અર્થાનત્ લખેલ ાં મોટેર્થી બોલવ ાં. પરાંત  વાાંચર્ર્ી આ 

વ્યાખ્યા વૈજ્ઞાદ્વર્ક ર્ર્થી. અર્થનગ્રહણ વગર માત્ર ઉચ્ચારણ પ્રદ્વક્રયા અર્થનહીર્ બરે્ છે. 

  જોહ્ણ જ ે ડેબોર (John. J. Deboer)ર્ા મતે “વાાંચર્ એ અર્થન સાંશોધવાર્ી અરે્ 
પ્રાપ્ત કરવાર્ી સદ્વક્રય પ્રદ્વક્રયા છે.” આમ, પ્રદ્વક્રયાર્ી રીતે જોઈએ તો વાચર્ એ વાચ્ય 

સામગ્રીર્ા અક્ષરો, શબ્દો, ચચત્રો, પ્રતતકો કે સાંજ્ઞાર્ી આાંખ િારા ઝીલાયેલી છબી મગજમાાં 

અાંદ્વકત ર્થવાર્ી અરે્ તેર્ો ધ્વદ્વર્ (ઉચ્ચાર) સ્પષ્ટ્ કરવાર્ી અરે્ તેર્ો અર્થન તારવવાર્ી 
પ્રદ્વક્રયા છે. ફેડરરક બી.ડેદ્વવડ મ જબ  વાાંચર્માાં તકૅર્ી પ્રદ્વક્રયા રહેલી છે. આ પ્રદ્વક્રયા બે 

પ્રકારર્ી હોય છે. 

1. લખાણમાાંર્ા દ્વવચારોરે્ એકતત્રત કરી, તેમર્ી વચ્ચેર્ા સાંબાંધો જોડવાર્ી દ્વક્રયા. 
2. લખાણમાાંર્થી સાચ ાં અર્ માર્ તારવવાર્ી શદ્વક્ત, જ ે માત્ર શબ્દાર્થન કરતાાં કાંઈક 

દ્વવશેિ છે. 

પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓમાાં વાચર્ ઝડપ અર્ ેચચતર્ાત્મક 
લખેર્ કૌશલય દ્વવકાસ માટેર્ો એક પ્રયાસ 
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 વાાંચર્ એ એક સાંક લ પ્રદ્વક્રયા છે. જમેાાં શબ્દો અરે્ સાંજ્ઞાઓરે્ જોવાર્ી તાાંતત્રક 

તેમજ અર્થનઘટર્ કરવાર્ી અરે્ અર્ માર્ કરવાર્ી બૌદ્વદ્ધક પ્રદ્વક્રયા છે. જમેાાં િષ્ટષ્ટ્ર્થી લઇ 
મગજ સ ધી સમગ્ર ચેતાતાંત્ર સામેલ ર્થાય છે. વાાંચર્ પ્રદ્વક્રયામાાં વાચકર્ ાં ચચિ પણ જોડાય 

છે. વાચક શબ્દાર્થનર્ી સાર્થે ગ ઢાર્થન પણ ગ્રહણ કરે છે અરે્ તે સ્મૃતતમાાં સચવાય છે. 

જીવર્કાળ દરતમયાર્ સ્મૃતતમાાં સાંગ્રહાયેલ જ્ઞાર્ સમસ્યાત્મક પરરદ્વસ્ર્થતતમાાં પ્રયોજ ે છે. 
અર્થાનત વાચર્ િારા વ્યદ્વક્તમાાં દ્વવચારણાર્ો દ્વવકાસ ર્થાય છે. 

મર્ સ્મૃતતમાાં એક શ્લોક છે. 

अजे्ञभ्या ग्रन्थिन: शे्रष्ठा:  
ग्राथिेभ्यो धारिणो बिा:। 

धारिभ्यो ज्ञाननन: शे्रष्ठा: 
ज्ञाननभ्यो  व्यवसानयन:।।            मनुस्मनृि (अ 12 श्लोक 103) 

અજ્ઞ (ર્થોડ ાં  વાાંચેલ મર્ ષ્ય)ર્ા કરતા આખો ગ્રાંર્થ વાાંચેલા માણસો સારા, આખો 
ગ્રાંર્થ વાાંચર્ારર્ા કરતાાં આખો ગ્રાંર્થ ધારણ કરર્ાર (યાદ રાખર્ારા) સારા, ગ્રાંર્થ ધારણ 

કરર્ારર્ા કરતાાં ગ્રાંર્થ સમજર્ારા સારા અરે્ તેર્ા કરતાાં પણ એ ગ્રાંર્થરે્ જીવર્ વ્યવસાયમાાં 

ઉપયોગ કરર્ાર સારા. 
અર્થાનત, વાાંચર્રે્ જીવર્માાં ઉતારવ ાં જ શ્રેષ્ઠ ગણાય. વાાંચર્રે્ જીવર્માાં એ જ 

ઉતારી શકે જ ેસમજ્યા હોય, દ્વવચાર પર ચચતર્-મર્ર્ કય ું હોય. દૂધમાાંર્થી ઘી બર્ાવવાર્ી 
પ્રદ્વક્રયામાાં દહીંરે્ ખૂબ વલોવવ ાં પડે છે. તો જ માખણ ર્ીકળે અરે્ માખણરે્ તાવીએ તો જ 

ઘી બરે્. વાાંચર્ર્ ાં શાદ્વબ્દક અર્થનગ્રહણ ર્થાય એ જ પૂરત ાં ર્ર્થી. પણ વાચક ગ્રહણ કરેલ 

અર્થનર્ ાં સ્વકીય મૂલયાાંકર્ કરે, દ્વવદ્વવધ બાજ ર્થી તપાસે, ચકાસે અરે્ વાાંચર્ િારા મેળવેલ 
દ્વવચાર, બોધ-ઉપદેશ કે સમજર્ ાં સમર્થનર્ યા અર્ માર્ કરે અરે્ તે િારા ચચતર્ પ્રદ્વક્રયા 

દ્વવકસે તે જરૂરી છે॰ ઉચ્ચકક્ષાર્ી બૌદ્વદ્ધક દ્વવચારણા િારા સ્વર્ો દ્વવકાસ ર્થાય છે. 

ચચતર્ર્ો અર્થન:  

ચચતર્ એક અિશ્ય માર્ચસક પ્રદ્વક્રયા છે. જરેે્ જોઇ શકાતી ર્ર્થી; પણ વ્યદ્વક્તર્ા 
વાણી અરે્ વતનર્માાં એર્ા ચચતર્ર્ી છબી પ્રતતબબબબત ર્થાય છે. ચચતર્ માટે પ્રયોજાતો 

અાંગ્રેજી શબ્દ  reflectionર્ો પયાનય પ્રતતબબબ, પ્રતતભાવ અરે્ પરાવતનર્ ર્થાય છે. 

પ્રતતબબબ કે પરાવતનર્ માટે પ્રકાશર્ી હાજરી જરૂરી છે. પ્રતતબબબ એટલે જ્યાાં પ્રતતકૃતત 
દેખાય છે;  જ્યારે પરાવતનર્માાં દ્વકરણો પાછાાં ફેંકાય છે. ચચતર્ર્ી પ્રદ્વક્રયામાાં પણ જ ેગ્રહણ 

કય ું છે, દ્વવચાર ર્વર્ીત મેળવ્ય ાં છે, તે જ્ઞાર્ િશ્ય ર્ર્થી. પરાંત  માર્વ આચારમાાં િષ્ટષ્ટ્ગોચર 

ર્થાય છે. 
આધ્યાદ્વત્મક દૃષ્ટષ્ટ્એ ચચતર્ એટલે સ્વ દ્વવશે દ્વવચારવ ાં. આાંતર દશનર્, જીવર્દશનર્ 

અર્થવા સાક્ષાત્કારર્ી દ્વસ્ર્થતત પામવા આત્મદ્વર્રીક્ષણ કરી, જીવર્ સાફલય માટે હેત પૂવનક 

ઉન્નત જીવર્ મૂલયો દ્વવકસાવવા. ભગવદ્ગોમાંડલ મ જબ ચચતર્ એટલે એકચચિે ભદ્વક્ત કરવી 
તે. અન્ય અર્થોમાાં ચચતર્ એટલે ધ્યાર્, દ્વવચાર, મર્ર્, ધારણ કરવ ાં. બ દ્વદ્ધર્ા આઠ માાંહેર્ો 
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એક પ્રકાર, દ્વવવેચર્, દ્વવવેચર્ા, સ્મરણ, યાદ કે ધારણા. ચચતર્ાત્મક પ્રદ્વક્રયા એટલે ‘અર્થન 

સાંશોધવાર્ી દ્વક્રયામાાં એકચચિ ર્થવ ાં’ એમ કહી શકાય.  
અર્થનગ્રહણ: 

ડેદ્વવડ રસેલ (David Rusel) કહે છે કે શબ્દર્ી સ્પષ્ટ્ ઓળખ અરે્ તેર્ા અર્થનર્ ાં 

જ્ઞાર્, વાચર્ અર્થનગ્રહણ સાર્થે ઘદ્વર્ષ્ઠ સાંબાંધ ધરાવે છે. 
ભગવદગોમાંડળમાાં અર્થનગ્રહણ શબ્દ માટે ‘અર્થન ગ્રહ’ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે; જરે્ો અર્થન આલયો 

છે; મતલબર્ી સમજણ. સાર્થન જોડણીકોશ મ જબ અર્થનગ્રહણર્ો અર્થન છે, ‘અર્થન સમજવો 

તે’ અર્થાનત ‘વાચર્સામગ્રીર્ો વાચક જ ેઅર્થન સમજ ેછે તે’; વાચ્યસામગ્રીર્ો વાચકે પોતાર્ી 
બ દ્વદ્ધ ક્ષમતા મ જબ જ ેશાદ્વબ્દક, પ્રતતકાત્મક કે સાંદભનક  જ ેઅર્થન ગ્રહણ કયો છે તે. 

વાચર્ ઝડપર્ો અર્થન: 

વાચર્ ઝડપ એટલે વાચકે એક તમદ્વર્ટમાાં વાાંચેલા શબ્દોર્ી સાંખ્યા અર્થવા તો 
આપેલ વાચર્સામગ્રી વાાંચવા માટે લીધેલો સમય. 

ઝડપ અરે્ અર્થનગ્રહણર્ી િષ્ટષ્ટ્એ વાચકરે્ ચાર ભાગમાાં વહેંચી શકાય. 

1. ઓછી ઝડપે વાચર્ કરીરે્ ઓછ ાં અર્થનગ્રહણ કરર્ાર દ્વવદ્યાર્થી 
2. ઓછી ઝડપે વાચર્ કરીરે્ વધ  અર્થનગ્રહણ કરર્ાર દ્વવદ્યાર્થી 

3. વધ  ઝડપે વાચર્ કરીરે્ ઓછ ાં અર્થનગ્રહણ કરર્ાર દ્વવદ્યાર્થી 

4. વધ  ઝડપે વાચર્ કરીરે્ વધ  અર્થનગ્રહણ કરર્ાર દ્વવદ્યાર્થી 
વાચર્ ઝડપ માપવા માટે સામાન્ય રીતે બે પદ્ધતતર્ો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ેછે. 

1. સમય મયાનદા પદ્ધતત  
2. વાચર્સામગ્રી મયાનદા પદ્ધતત 

વાાંચર્ ઝડપ અર્ ેચચતર્ દ્વવકાસ માટે અજમાવલેી પ્રય દ્વક્તઓ: 

 વાાંચર્ સજનર્ાત્મક તરફ લઈ જત ાં એક સાધર્ છે. દ્વશક્ષકો, વાલીઓ અરે્ 
દ્વશક્ષણાર્થીઓ વાચર્ પ્રદ્વક્રયાર્ા દ્વવદ્વવધ પાસા જાણે અરે્ વાચર્ ઝડપ અરે્ ચચતર્ પ્રદ્વક્રયા 

દ્વવકસાવે તે આધ દ્વર્ક ય ગર્ી માાંગ છે॰ દ્વશક્ષકે દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ માત્ર પાઠ વાાંચી લાવવા જવે ાં 

ચીલાચાલ  કાયન ર્ સોંપતા, દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી સજનર્ાત્મકતા દ્વવકસે તે માટેર્ા પ્રયત્ર્ કરવા 

જોઈએ. આ માટે શૈક્ષદ્વણક વિન 2016 ર્થી બી.એડ્.ર્ા અમલમાાં આવેલા ર્વા અભ્યાસક્રમ 
અાંતગનત વાાંચર્ દ્વશક્ષણ અન્વયે પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓર્ા વાાંચર્ દોિ સ ધારવા, વાાંચર્ ઝડપ 

વધારવા અરે્ ચચતર્ાત્મક દ્વવચારણાર્ો દ્વવકાસ ર્થાય તે હેત સર બે પ્રકારર્ી પ્રવૃદ્વિઓ 

કરાવી. 
1. દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા વાાંચર્ દોિ દ્વર્વારણ અરે્ વાાંચર્ ઝડપ વધારવા માટે વગન દ્વશક્ષણર્ી 

શરૂઆતમાાં તેમજ પ્રાર્થનર્ાસભા પહેલાાં ર્ીચેર્ી પ્રવૃદ્વિઓ અજમાવી હતી. 

i. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ છ જૂર્થમાાં વહેંચી, પ્રત્યેક જૂર્થરે્ ફકરાર્ ાં વાાંચર્ કરાવ્ય ાં. આદશન 
વાાંચર્ કરી શકે તેવા હોદ્વશયાર પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ પ્રત્યેક જૂર્થમાાં પ્રતતદ્વર્દ્વધરૂપે ર્ીમ્યા 

હતા. પ્રત્યેક પ્રતતદ્વર્દ્વધએ પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ કેવા પ્રકારર્ી ભૂલો કરે છે. તેર્ ાં તારણ રજૂ 

કય ું હત ાં. ક્ષોભ અર્ ભવતા, જોડણી મ જબ ઉચ્ચાર ર્ા કરતા, શબ્દો ઉમેરીરે્ અર્થવા 
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કોઈક શબ્દ છોડી દઈરે્ વાાંચર્ કરતા, કે અતત ઝડપર્થી ઉશ્કેરાટમાાં વાાંચર્ કરતા 

પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ પ ર્રાવર્ષતત વાાંચર્ કરાવી આદશન વાાંચર્ પ્રતત પ્રેરરત કયાન. 
ii. એક તમદ્વર્ટ વાાંચર્ કરાવ્યા બાદ જટેલા શબ્દો વાાંચ્યા તેર્ી ર્ોંધ કરાવી. ત્યાર બાદ 

પ ર્ઃ એજ દ્વવિયવસ્ત  વાંચાવી અરે્ વાાંચેલા શબ્દો ગણાવ્યા. પ ર્ઃ વાચર્માાં વધેલી 

ઝડપર્થી મારહતગાર કયાન. 
iii. એક ફકરો વાાંચવા માટે લીધેલા સમયર્ી ર્ોંધ કરાવી. અરે્ પ ર્: એજ ફકરાર્ ાં વાાંચર્ 

કરાવી, બને્ન વાાંચર્ માટે લીધેલા સમયર્ી ત લર્ા કરાવી. 

2. વાાંચર્ દોિ-દ્વર્વારણ અરે્ વાાંચર્ ઝડપ વધારવા માટે અપર્ાવેલ પ્રય દ્વક્તઓ 
ઉપરાાંત ચચતર્ પ્રદ્વક્રયાર્ો દ્વવકાસ ર્થાય અરે્ લેખર્ કૌશલય દ્વવકસે તે હેત સર ર્ીચેર્ી 

પ્રવૃદ્વિઓ કરાવી. 

i. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ અભ્યાસક્રમર્ા ભાગરૂપે પ સ્તક સમીક્ષા અાંતગનત પ સ્તક સમીક્ષા 
કેવી રીતે કરાય તે દ્વવિયક મારહતી આપી, પ્રત્યેક પાસે એક પ સ્તક સમીક્ષા કરાવી. 

ii. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ ર્વ ગ્ર પમાાં વહેંચી પ્રત્ય ેગ્ર પરે્ એક પ સ્તકમાાંર્ા દ્વવચારો લખાવ્યા. 

ગ્ર પ ચચાન બાદ પ્રતતદ્વર્દ્વધ િારા પ્રાર્થનર્ા સભામાાં સમીક્ષા સ્વરૂપે રજૂ કરાયા. 
iii. પ્રત્યેક પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ પાસે એક એક ફકરાર્ ાં સારાાંશ લેખર્ કરાવ્ય ાં. 

iv. ફકરાર્ા મધ્યવતી દ્વવચારસમ બે ત્રણ લીટી તારવી, તે દ્વવિય પર પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓર્ા 

માંતવ્ય લખાવ્યા. 
v. કાવ્ય પાંદ્વક્તરે્ દ્વવચારદ્વવસ્તાર સ્વરૂપે લખવા પ્રોત્સાહર્ આલય ાં. 

vi. ચાવીરૂપ શબ્દો િારા પાંદ્વક્તર્ી રચર્ા કરાવી. 
vii. સાંપૂણન પાંદ્વક્તઓરે્ પૂણન કરી કાવ્ય સ્વરૂપે લખવા પ્રોત્સારહત કયાન. 

viii. ચચત્ર દશાનવી ચચત્ર પરર્થી વાતાન કહેવા ઉિેજર્ અપાય ાં. 

ix. ચચતર્ાત્મક લખાણર્ો આધાર ઉચ્ચકોરટર્ા વાાંચર્ પર રહેલો છે. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ 
એક અઠવાદ્વડય ાં વાાંચર્ અરે્ તેર્ી પર ચચાનર્ા આધારે ચચતર્ાત્મક ર્ોંધ કરવાર્ ાં 

સૂચર્ કય ું. તર્થા એક માસર્ી ચચતર્ાત્મક રોજર્ીશી લખવા પ્રેયાન. 

x. દ્વક્રયાત્મક સાંશોધર્ અાંતગનત શાળાર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી વાાંચર્ ક્ષમતા જાણી સ ધારાત્મક 
કાયન કરવા માટે પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓએ સતત દ્વશક્ષણર્ા કાયનક્રમ દરતમયાર્ શાળાર્ા 

ધોરણ ર્વર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી વાાંચર્ પ્રગતતર્ો અભ્યાસ કયો. 

પરરણામ (ર્ીપજ): 
i. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ પ સ્તક સમીક્ષા કરી શક્યા. 

ii. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ “મર્માાં દીપ જલાવો, પ્રભ જી મારા મર્માાં દીપ જલાવો. ઘોર અાંધારાં  

પાંર્થ ર્વ દેખ ાં. સત ર્ગરીરે્ કેમએ લખ ાં ? હાર્થ ગ્રહી લો હે મ જ સ્વામી પ્રેમર્ો પ્રર્થ 
બતાવો, પ્રભ જી મારા મર્માાં દીપ જલાવો.” કાવ્ય પાંદ્વક્તર્ો ભાવાર્થન રજ  કરી શક્યા. 

જમેાાં પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ અાંધકાર એટલે અરાજકતા, બદીઓ અરે્ દીપક એટલે દ્વવદ્યા. 

ભદ્વક્ત, સારા દ્વવચારો િારા પ્રેમર્ા, શાાંતતર્ા, સત્યર્ા, માગે લઈ જવાર્ી વાતર્ ાં 
વણનર્ કરી શક્યા. 



ISSN: 2319-202X          Shikshan Darshan        Peer Reviewed Journal    
 

 

    Shikshan Darshan                            36                   Oct-Dec-2019   Year-8 Issue-4 
  

iii. પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ ચાવીરૂપ શબ્દો પરર્થી કાવ્યો રચી શક્યા. (જ ેપૈકી ઉિમ લાગેલી ૩ 

રચર્ા પરરદ્વશષ્ટ્માાં દશાનવી છે.) 
iv. કોઈ ચોક્કસ દ્વવિય પર પોતાર્ા માંતવ્યો સ્પષ્ટ્ કરતા શીખી શક્યા. 

v. ચચતર્ાત્મક ડાયરી લખવાર્ી ટેવર્ા કારણે રોવજદા બર્ાવ કે ઘટર્ાઓ પ્રત્યે 

ચચતર્ાત્મક દ્વવચાર કરતા અરે્ સાંવેદર્શીલ ર્થતા જણાયા. ચચતર્ાત્મક રોજર્ીશી 
લખવાર્ો અર્ ભવ તેઓરે્ બી.એડ સેમેસ્ટર ત્રણમાાં સ પરત કાયનર્ા એક ભાગરૂપે 

ચચતર્ાત્મક ર્ોંધ લખવામાાં તેમજ સારા દ્વશક્ષક બર્વા પ્રત્યે વલણ કેળવવામાાં 

મદદરૂપ બન્યો. 
vi. એક જ ચચત્ર પરર્થી જ દા જ દા પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ જ દી જ દી વાતાન રચી શક્યા, જ ે અન્ય 

પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓએ સાાંભળી. તેમજ તે સાંલગ્ન ચચાનમાાં જોડાયા. દ્વવકેં રિત ચચતર્ર્ી 

સાંકલપર્ા સમજ્યા. પરરણામે તેઓ કેદ્વન્િત અરે્ દ્વવકેં રિત ચચતર્ િારા સમસ્યા 
ઉકેલર્ી રીત અરે્ વ્યદ્વક્તત્વ દ્વવકાસમાાં ચચતર્ર્ ાં મહત્વ સમજી શક્યા. 

vii. આ પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓ જ્યારે ત્રીજા સેમેસ્ટરમાાં ઈન્ટર્નદ્વશપ અાંતગનત શાળાઓમાાં ગયા, 

ત્યારે શાળાર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી વાાંચર્માાં ર્થતી ભૂલો સ ધારવા તેમજ વાાંચર્ ઝડપ 
વધારવા માટે પોતે લાભાદ્વન્વત ર્થયા હતા તે પ્રવૃતતઓ અજમાવી. જમેાાં શાળાર્ા 

દ્વવદ્યાર્થીઓર્ો સદ્વક્રય સહયોગ મળ્ો. 

viii. સાંસ્ર્થામાાં પ્રદ્વશક્ષણાર્થીઓરે્ તેમજ શાળાર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ આ પ્રવૃદ્વિઓ રસપ્રદ લાગી. 
ઉપસાંહાર: 

વાાંચર્ વ્યદ્વક્તરે્ સફળતા અરે્ આત્મા સાર્થૅકતા તરફ લઈ જત ાં અમોઘ શાસ્ત્ર છે. 
વાચર્ર્ો હેત  સાક્ષરતા ર્થી સજનર્ાત્મકતા સ ધીર્ી સફર દ્વવકસાવવાર્ો છે. દ્વશક્ષક વાચર્ર્ા 
હેત ઓ અરે્ પ્રદ્વક્રયાર્થી વાકેફ હશે, તો તે સરળતાર્થી દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં વાચર્ કૌશલયર્ો અરે્ 

સજનર્ાત્મકતાર્ો દ્વવકાસ કરી તેમરે્ સકારાત્મક ચચતર્ તરફ દોરી જશે. ગ જરાતમાાં પ્રાર્થતમક 
અરે્ માધ્યતમક કક્ષાર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી વાચર્ ક્ષમતા અાંગે ઉઠતા પ્રશ્નોર્ા સમાધાર્ માટે 

બાળકરે્ મૌચખક વાાંચર્ િારા વાચર્ પ્રત્ય ે અબભમ ખ કરી, ક્રમશઃ વધ  વાાંચતા અરે્ 

દ્વવચારતા કરીરે્ સમાજરે્ સાંવેદર્શીલ અરે્ સજનર્શીલ માર્વર્ી ભેટ આપી શકાય. 
સાંદભન: 

પટેલ બી.વી. અરે્ ઉપાધ્યાય આઈ.જ.ે(૧૯૯૪) વાાંચર્ દ્વવજ્ઞાર્ :ય દ્વર્વર્સસટી ગ્રાંર્થ 

દ્વર્માનણ બોડન, ગ જરાત રાજ્ય, અમદાવાદ –૬ 
પટેલ બી.વી. અરે્ દવે જયેન્િ (૧૯૮૫-૮૬) વાાંચર્ દ્વશક્ષણ :બી. એસ. શાહ પ્રકાશર્ 

(૧૯૮૩) પાર્કોરર્ાકા લાલભાઈ શેઠર્ા વાંડા સામે, અમદાવાદ – ૩૮૮૦૦૧ 

Henry George H.(1974) Teaching Reading as Concept Development: Emphasis 
on Affective Thinking :International Reading Association, New York, 

Delawara. 19711 

Athreya N.H.(1966,68,72) Read Faster Read Better :The Jupiter Press pvt. 
ltd.109 Madras 
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