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એક સુખદ અને શ્રે

ભિવ યની ક પના આપણા િવકાસક્રમને સૂચવી દે છે ,અને

ત્યાંથી જ ઉગવા માંડે છે

એક અદ્ર ય જ્ઞાનની િજજ્ઞાસાનાં બીજ. િશક્ષણ અને

કે ળવણીના સંદભર્માં જોઇએ

તો એ છે ન ય િવચારનું સજર્ન. નૂતન કાયર્નું

બીજરોપણ...જેને આજની િશક્ષણ ધારામાં ઇનોવેિટવ અથાર્ત નવાચાર કહી શકાય.
માનવ ઈતહાસની અિવરામ યા ામાં કે ટલીય નવી શોધો, નવી ટે ક્નોલૉજી અને નવા
નવા આિવ કારો થઈ ચૂક્યા છે . નવા િવચારો અને ચતન aારા નવા દ્રિ કોણ ઊઘડે
છે . જીવન હોય કે િશક્ષણ નવીન

યુિક્તઓથી આપણે પોતાને જીવંત અને સક્રીય રાખી

શકીએ છીએ. આધુિનક િશક્ષણ નવાચારને

ાધાન્ય આપે છે . જો આપણે હજી એજ

પારંપિરત અને ઉબાઉ પaતથી િશક્ષણ કાયર્ કરીશું તો તે નીરસ અને અથર્િવહીન થઈ
રહે શ,ે જે િશક્ષણ યવ થા અને ભાિવ પેઢી માટે જોખમી પુરવાર થશે.
-હવે a એ થાય કે નવાચાર કહે વાય કોને?
- શું ગમે તેવું નવીન સજર્ન નવાચાર કહી શકાય?
-નવાચાર માટે ના કોઈ માપદંડો છે ?
જો હા, તો વતર્માનમાં થતાં ઢગલાબંધ નવાચારોને એ રીતે મૂલવવાની યવ થા
છે ? અને ના તો એવા નૂતન આિવ કારોને કઈ રીતે નૂતન માનવા.
આ બધા

aોનો ઉચત ઉત્તર અપેક્ષત છે . ઉદા.કોઈ િફ મીધૂન કે સિરયલના સંવાદો

લઈ બાળગીત,િ કટ અથવા નાટક કરી લેવા એ નવાચાર છે ? પોતાના જ વગર્ની
સહભ્યાસક

વૃતઓ ફરીથી કરવી એ નવાચાર છે ? િવદ્યાલયીન કોઈ બંધ પડે લી

ગતિવિધઓ ફરીથી શરૂ કરવી એ નવાચાર છે ?કબ્બડ્ડી કે ધમાલગોટ જેવી રમતો
રમાડવી, શરૂ કરવી નવાચાર છે ?આવા

aોનો ઉત્તર આપ સમજી શકો છો-જે નામાં જ

હોય. તો પછી નવાચાર કહીશું કોને? આ લેખમાં આપણે નવાચારને માનક હોય તેવા
￼બદુઓની ચચાર્ કરીશું. જે િશક્ષકો અને નવીન શોધકતાર્ઓને િદશા િનદેર્શ આપી શકે ,
કારણકે આજે ગુજરાતમાં હજારોની સંખ્યામાં િશક્ષકો અને શોધ કતાર્ઓ �ભન્ન �ભન્ન
િવષયોમાં નવાચારનું સજર્ન કરી ર ા છે . જેનું સંકલન જીસીઆરટી અને આઈઆઇએમ,
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અમદાવાદ કરે છે . નવાચારોનું ડોક્યુમટ
ેં ે સન કરવાનું હોય ત્યારે તેની ગુણવત્તા જળવાઈ
રહે એ મહત્વનું છે . કોઈ પણ નવાચાર ભાિવ પેઢી માટે ત્યારે જ

ેરણારૂપ બને જ્યારે

એમાં મૌિલક રીતે રચનાત્મક નૂતન ચતન અને ઉચ્ચ જ્ઞાન સજર્નનો અવકાશ હોય.
નવાચાર માટે ના માપદંડ :
1. િવષયની ભૂમકાનવાચાર િવષેની વાત, જેમાં િવષય, ક્ષે ,

વૃતઓ અને ન ય િવચારો િવષે સંક્ષપ્તમાં

લખ્યું હોય. સમગ્ર નવાચાર િવષે સારાંશમાં ઉ ેખ કરવામાં આ યો

હોય. મહત્વના

સaાંતની વાત કરી હોય.કોઈ નૂતન અ�ભગમ િવષે િવચાર કયોર્ હોય. િવદ્યાથીર્ઓ અને
િશક્ષકોને કે વી રીતે ઉપયોગી બનશે એની િવગત આપેલી હોય. ટૂં કમાં સમગ્ર નવાચાર
િવશે

તાવનામાં જ ખબર પડી જાય એ રીતે ભૂમકા બાંધવી જોઈએ.

2. િવષયનાસંદભેર્નવીનઅ�ભગમ•

નૂતન ચતનની વાત હોય.

•

પહે લી વાર શરૂઆત કરે લી હોય

•

પરંપરાથી ચાલી રહે લ િશક્ષણ િક્રયાથી �ભન્ન હોય.

•

સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી િશક્ષણ
િવિશ

િક્રયાથી

ભાિવત હોય પણ

હોય.

3. િવષયક્ષે કોઈ પણ નવચારના ચોક્કસ િવષય ક્ષે ો હોય છે . ભાષા, સામાિજક િવજ્ઞાન, ગિણત,
િવજ્ઞાન અને શૈક્ષિણક ટે ક્નોલૉજી સિહત અનેક સામાિજક, આિર્થક અને અન્ય િવષયો
આધાિરત હોય. અન્ય સહાભ્યાસક
શાળા

બહારનું

શૈક્ષિણક

વૃિત્ત, વગર્ખંડ યવ થાપન, મૂ યાંકન, શાળા અ

ભાવાવરણ, યિક્તત્વ

િવકાસ,મૂ ય

િશક્ષણ,શૈક્ષિણક

ટે ક્નોલોજી તથા વહીવટી િનયમન જેવા િવષયોમાં નવાચાર કરી શકાઈ આ સવાય ના
અન્ય િવષયો પણ લઈ શકાય.
4. શૈક્ષિણક િન પિત્ત સાથે અનુબધ
ં •

શૈક્ષિણક િન પિત્તના અનુબંધ અંતગર્ત અવલોકનક્ષમ હોય,િવશેષ અનુક્રમ
અનુસાર િનધાર્િરત કરે લ હોય.

•

િશક્ષણ

િક્રયાના ઓછામાં ઓછા એક હે તુ તથા િશક્ષણ િન પિત્તને અનુરૂપ

હોય.
•

િવદ્યાથીર્ઓમાં વધારે માં વધારે ચતન અને િવચારને રે ક હોય.

•

િવદ્યાથીર્ઓમાં િવષય અંગે િજજ્ઞાસાવૃિત્ત અને તકર્ ઉત્પન્ન કરનાર હોય.
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5.

ાયોગક રીતે ઉપયોગતા•

કોઈપણ થળ અને શાળાના સંદભર્માં ઉપયોગ કરી શકાય.

•

એકથી બીજી જગ્યાએ

•

જે િવષય માટે નવાચાર હોય એ સવાય પણ સાથે સાંકળી શકાય.

•

જો જરૂિરયાત હોય તો વારે ઘડીએ વપરાશમાં લઈ શકાય.

ાયોગક રીતે ઉપયોગમાં લેવા શક્ય હોય.

6. સમવાયકૃ ત િશક્ષણ –
નવાચાર એવા હોય કે જે દરે ક પિરિ થતમાં ઉપયોગ લઈ શકાય તથા સામાિજક રીતે
વંચત અને તથા આિર્થક રીતે નબળા અને શીખવામાં પાછળ હોય તેવા િવદ્યાથીર્ઓને
પણ મદદરૂપ થઈ શકે તેવા

હોય, સાથે સાથે શારીિરક અને બૌિધક રીતે િવિશ

બાળકોને, કન્યાઓને અને લઘુમતી િવદ્યાથોર્ને સમજમાં આવે એવા હોય એ અપેક્ષત
છે .
7. આિર્થક યયશીલતાકોઈ પણ નવાચાર વા તિવક રીતે ઓછા ખચર્માં બની શકે તેવો હોય. શાળામાં ઉપલબ્ધ
સંસાધનો aારા તેનું સજર્ન થાય એ જોવું ર .ું લોકલ અને સાં કૃ તક પિરવેશમાં જે
સાધન-સામગ્રી મળી રહે તેનો મહતમ વપરાશ થવો જોઇયે. ઘણી વાર નકામી અને
�બનજરૂરી વ તુઓ aારા પણ બનાવી શકાય તે આવ યક છે .
8.

વૃતલક્ષી અને સહભાગતા રે ક –

નવાચાર એવો હોવો જોઇયે કે એમાં બધા જ બાળકોની ભાગીદારી થતી હોય. સાથે સાથે
તેઓ આનંદપૂવક
ર્ અને ખુશી ખુશી એમાં સંકળાઈ શકતાં હોવા જોઇયે. દરે ક બાળકને ભાગ
લેવા

ેિરત કરનારો હોય. કારણકે સહુની સહભાગતા થવાથી િશક્ષણ પેડાગોજી રોચક

બની અને ગુણવત્તા યુક્ત થઈ શકશે.
9. નવસaાંતો તથા કાયર્ ણાલીને બોધકકોઈ પણ નવાચાર નૂતન દ્રિ કોણ અને સaાંતોને

થાપત કરતો હોવો જોઇયે. સાથે

સાથે નવી ટે ક્નોલૉજીને સંકિલત કરી વતર્માન પિરવેશમાં ઉપયોગી કરનાર હોય એ જરૂરી
છે . શીખવા અને શીખવવામાં જાતે જ કરીને જ્ઞાન વધર્ન કરી શકાય એના પર જોર આપ્યું
હોય. અધ્યયન િક્રયાને આ મુજબ પશેર્ છે .
•

વ- અધ્યયનને ેિરતકરે

•

સહકારયુક્ત અને સમુહમાં શીખવાની વૃિત્ત સામેલ હોય.

•

નવાચારમાં તપાસ અને િનરીક્ષણને અવકાશ હોય.

•

સમ યા િનવારણ અને નૂતન િવચાર સૂચક નચાચાર હોય.
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•

જેમાં ોજેકટ સાથેની કાયર્ ણાલી િનદેર્િશત કરે લી હોય.

10. આઇ. સી. ટી.સંકિલત િશક્ષણઆજે બધા જ ક્ષે માં સાઇબર ટે ક્નોલૉજી અને વૈજ્ઞાિનક નવાચાર પેઠ કરી ગયા છે .
િશક્ષણ ક્ષે પણ એમાં આવી જાય છે . માટર્ ક્લાસ આજે દરે ક િવદ્યાલયમાં હોય છે . ત્યારે
એમાં િનત નવીન નવાચાર થવાને ખૂબ અવકાશ રહે લો છે . આ સંદભર્માં નવાચારને આ
રીતે જોઈ શકીએ.
•

િશક્ષણ પaતઓમાં આઇસીટી સંકિલત અ�ભગમ હોય.

•

અધ્યયન –અધ્યાપન િક્રયામાં ઇન્ટરનેટનો યોગ

•

માટર્ બોડર્ , માટર્ ક્લાસરૂમ,મોબાઈલ અને મ ટી મીિડયાનો ઉપયોગ
આમ, એક મહત્વપૂણર્ િવષયના સંબંધમાં ચોક્કસ સંક પના, િદશા િનદેર્શ અને
સૈaાંતક સોપાનોજાણવા આવ યક છે . પaતસર કરે લ કોઈ પણ નવાચાર
ભાવશાળી રીતે િશક્ષણ

િક્રયાને મદદ કરી

શકે છે . ઉપરોક્ત ￼બદુઓને

ધ્યાનમાં લઈ કરે લ નવાચાર સાથર્ક નીવડે છે . છે વટે કોઈ પણ નવાચાર
િવદ્યાથીર્ઓ, િશક્ષકો અને સમાજને જ ઉપયોગી થવાના છે , ત્યારે તેમાં ગુણવત્તા
સાથેનું નવીન સજર્ન થાય એ અ�ભ ેત છે . જે માનવ િનમાર્ણમાં અને િશક્ષણ
યવ થામાં નૂતનતાનો સંચાર કરી શકે .
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