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વગવખાંડમાાં કાવ્ય શિક્ષણ એ એક મુકાબલો છે . આ મુકાબલો કાવ્ય- સાથેનો
શિક્ષકનો અને કાવ્ય સાથેનો શવદ્યાથીઓનો, વળી –આ મુકાબલો કાવ્ય પદાથવ એનાાં યોગ્ય
રૂપમાાં શવદ્યાથીઓને સાાંપડે ત્યાાં સુધીનો હોય છે . પરાંિુ સાાંપ્રિ સમસ્યા કાવ્ય અને
શવદ્યાથીઓ વચ્િેના હ્રાસ થવા જઈ રહે લા સાંબાંધોને લઈને શિક્ષકની વધુ સજ્જિાની કસોટી
કરાવે છે . કાવ્યથી છૂટા પડી રહે લા શવદ્યાથીઓ પુનઃ કે મ કાવ્ય િરફ દોરાય અને બૌશદ્ધક
ક્ષમિા શવકસે એ કાવ્ય શિક્ષણનો પ્રથમ િબક્કો ગણાય છે .
વગવખાંડમાાં કાવ્ય શિક્ષણના આરાંભે કે ટલાક પ્રશ્નો પૂછીએ િો,
(1)

કશવિા કે વી રીિે ભણવી ગમે?

(2)

કશવિા ભણવી જ ગમિી નથી?

(3)

કશવિા વાાંિવી ગમે કે કે મ?

(4)

કશવિા સાાંભળવી ગમે?

(5)

કશવિા પાઠ કરવો ગમે?
ઉપરોક્િ પ્રશ્નોના જવાબો આવે એમાાં કશવિા પ્રત્યેની રુચિ- ભાષા પ્રત્યેની

રુચિ-સમજણ કે ળવવા શવિેની રુચિ - આવા અનેક પ્રશ્નો શિક્ષકને સમયાાંિરે થવાનાથિાાં જ હોય છે . પદરશસ્થતિ એ હોય છે કે કાવ્ય શિક્ષણ એ શવદ્યાથી અને શિક્ષક બાંનેની
સશક્રય સહભાતગિાથી િક્ય બને િો એ એક કાવ્ય વ્યાપાર બને છે . જો બાંનેમાાંથી કોઈ એક
પક્ષ ઊણો ઉિરે િો નુકસાન એ બાંનેને િો થાય છે , અાંિે કાવ્ય પદાથવ બહુ જ છટકણો છે
– કાવ્ય એના સાંદભોથી પકડાયુાં હોય છે એ િરિ હાથમાાંની રે િી માફક સરી હોય છે .
ઉપરોક્િ િિાવનો અથવ કે િીલાિાલુ કશવિા શિક્ષણ ઘણાં અપૂરિુાં છે . કે મ કે ,
એમાાં એક જ ‘સેન્દ્સ’નો ઉપયોગ થાય છે . જ્યારે કાવ્ય પાંિેશન્દ્રયથી પામવાનો પદાથવ છે .
માટે કાવ્ય શિક્ષણ વગવખાંડમાાં પ્રથમ વાાંિી જવુાં –ને એના અથો શવદ્યાથીને કહી આપવા (એ
પણ શિક્ષકને અભભપ્રેિ હોય એવા!!) આટલુાં જ થાય છે . પદરણામે, શવદ્યાથી કાવ્યથી છૂટો
પડવાના ઘણાાં કારણો પૈકી આ પણ મહત્ત્વનુાં કારણ બને છે . િો કાવ્ય શિક્ષણ માટે
િીલાિાલુ પદ્ધતિ છોડીને નવીન રીિે કાવ્ય ભણવા- ભણાવવાનુાં થવુાં જોઈએ. દૃશ્ય અને
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શ્રાવ્ય ઉપરાાંિ અભભવ્યશક્િની શવશવધ રીતિઓ અને ટે કશનક્સ અપનાવાય િો પદરણામ
યોગ્ય મેળવી િકાય છે .
સાાંપ્રિ કશવિા શિક્ષણની મયાવદાઓઃ(1)

શવદ્યાથીઓના રસ રુચિમાાં બદલાવ અને િફાવિ.

(2)

માધ્યતમક અને ઉચ્િિર માધ્યતમકમાાં શિક્ષકો દ્વારા યોગ્ય રીિે કાવ્ય પાઠ ન થિા

હોય એવી વ્યાપક શવડાંબનાઓ
(3)

કાવ્ય વાાંિીને ફક્િ પાાંિ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાની છીછરી પદ્ધતિઓ અને

દૃષ્ટષ્ટ્કોણ
(4)

કાવ્યના સ્વરૂપો શવિેની શિક્ષકોની અધકિરી સમજ

(5)

કાવ્ય સાથે સાંકળાયેલાને કાવ્ય શિક્ષણ – દરતમયાન ખોલવાના હોય એ િમામ

સાંદભોની એક યા બીજી રીિે થિી અવગણના. આ બધી બાબિો ઉપરાાંિ છાંદ-અલાંકારલય જેવા કાવ્યના મહત્વપૂણવ િત્ત્વો શવિેનુાં શિક્ષકનુાં અધકિરુાં જ્ઞાન (અને જો હોય િોઆમને ભણાવવાથી િુાં થવાનુાં એવી િાહમૃગીય વૃશત્ત) કાવ્ય અને શવદ્યાથીઓ બાંનેનુાં અદહિ
કરે છે .
િો વાસ્િશવક કાવ્ય શિક્ષણ િરૂ કરાવિા પહે લા શિક્ષક વગવખાંડમાાં એક ‘તપ્ર-ટાસ્ક’ આપી
રાખે. જેમ કે કાવ્ય શવિે વાિ કરિાાં પહે લાાં શિક્ષક કાવ્યના જુ દા જુ દા અાંગોની વાિ કરે ,
કાવ્ય શિક્ષણ માટે ના ‘ટૂ લ્સ’ જેવા કે િાલ – લય- ગેયિા વગેરે િત્ત્વોની સામાન્દ્ય રિના
કરે . ભાષા શવિેની વાિ કરિા શિક્ષક સમજાવે કે સામાન્દ્ય ભાષા અને કાવ્ય ભાષા કઈ રીિે
જુ દી હોય. ઉદાહરણ આપીને સમજાવે. વ્યવહારની ભાષાથી કાવ્યની ભાષા દુબોધ હોય
એમ નહીં, પણ કઈ રીિે સૌંદયવમાંશડિ હોય એવા દૃષ્ટષ્ટ્કોણથી આગળ વધે. ત્યારબાદ જે
‘કાવ્ય’નુાં વગવખાંડમાાં શિક્ષણ આપવાનુાં છે એના જેવા બીજા એક કે બે કાવ્યોનો સાંદભવ પણ
શિક્ષક િૈયાર રાખે અને પ્રથમ એ અન્દ્ય કાવ્યો સાથે શવદ્વિાભરી િિાવ ટાળીને શવદ્યાથીઓ
સમજે એ પ્રમાણે ખોલી આપે. આટલુાં કરિે એટલે આપોઆપ એવુાં સમજાિે કે કશવિા
શિક્ષણ પ્રવૃશત્તથી ભણાવવુાં એ વધુ યોગ્ય માગવ છે .
કશવિા શિક્ષણનુાં વકવ િૉપ મૉડે લઃ કશવિાનુાં ટાસ્ક બેઝ ટીચિગ-સૈદ્ધાાંતિક િિાવઃ
પૂવવ પ્રવૃશત્ત (તપ્ર-ટાસ્ક) વ્યાખ્યાઃમુખ્ય ‘ટાસ્ક’ કરાવિાાં પહે લાાં અને પ્રમુખ ટાસ્કમાાં શવદ્યાથીઓનો પ્રવેિ સુિારુ ઢબે કરાવવા
માટે શવદ્યાથીને આપવામાાં આવિી પ્રવૃશત્ત એટલે પૂવવ પ્રવૃશત્ત (તપ્ર-ટાસ્ક)
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વગવખાંડમાાં જે કાવ્ય ભણાવવાનુાં છે એ કાવ્યમાાં શવદ્યાથીઓનો યોગ્ય પ્રવેિ થાય, રસોત્પતિ
થાય એ માટે કાવ્યના શવષયને અનુમોદન આપિી આ પ્રવૃશત્ત કરાવવી જે તપ્ર-ટાસ્કથી
ઓળખાવીએ.
વકવ િૉપઃકાવ્યના પ્રત્યેક ભાગને ખોલીને એક એક ભાગ શવદ્યાથી જૂ થમાાં પ્રમુખ પ્રવૃશત્ત િરીકે આપીને
કાવ્યના પ્રત્યેક શવભાગની ઝીણવટ અને િોકસાઈપૂવવક કરાવાિી એ પ્રવૃશત્ત એ વકવ િૉપ
નામે ઓળખાવીએ. વકવ િૉપમાાં કાવ્યના પ્રત્યેક દહસ્સાને ખોલીને અનેકશવધ દૃષ્ટષ્ટ્કોણથી
જુ દા-જુ દા શવભાગોથી સાંપૂણવપણે સમજવાનો પ્રત્યન શિક્ષક કરાવે, જેથી કાવ્યનો કોઈપણ
દહસ્સો અછૂિો ન રહે અને ‘ગર્ભભિ ધ્વશન’ જે કાવ્યના પ્રત્યેક િધદમાાં રહે લો હોય છે એને
બહાર લાવવાનો વ્યાયામ શવદ્યાથીઓ પાસે અનેકશવધ રીિોથી શિક્ષક કરાવિે.
અનુપર્પૂ િ કાયવઃ- (પોસ્ટ ટાસ્ક)
શવદ્યાથી જૂ થોને ‘વકવ િૉપ’ માટે જે ટાસ્ક આપ્યો એનુાં પદરણામ જે મળે એને
શિક્ષક સાંકશલિ કરિે અને ‘વકવ િૉપ’ના ટાસ્કમાાં શવદ્યાથીઓ જે િીખ્યા એનુાં દૃઢીકરણ કે વી
રીિે થાય એવી પ્રવૃશત્તને અનુકાયવ કે ‘પોસ્ટ ટાસ્ક’ કહે વાય.
વકવ િૉપ દ્વારા કાવ્ય શિક્ષણની જરૂદરયાિ અને મહત્ત્વઃવકવ િૉપથી કશવિાને શવદ્યાથી સશક્રયપણે સમજિા થિે. કાવ્ય મુકાબલામાાં
શવદ્યાથીની ભાગીદારી વધિે િેમજ કાવ્ય સાથે અન્દ્ય કલાઓ માટે ની રુચિ પણ ઘડાિે.
વકવ િૉપ મૉડે લનુાં એશપ્લકે િનઃકાયવિાળાની પ્રવૃશત્તની િરૂઆિ થાય ત્યારે વાસ્િવમાાં શિક્ષકનો સશક્રય પ્રવેિ થાય છે . સૌ
પ્રથમ શિક્ષક અભ્યાસક્રમમાાં સમાશવષ્ટ્ કશવિા પસાંદ કરે છે જેમ કે - રાવજી પટે લનુાં પ્રચસદ્ધ
કાવ્ય આભાસી મૃત્યુનુાં ગીિ. આ કાવ્ય સામાન્દ્ય પાઠ કરીને વગવખાંડમાાં જ્યારે જ્યારે
ભણાવાય છે ત્યારે કશવિાના અનેક પ્રદેિો અને સાંદભો વણખેડાયેલા રહી જાય છે . પરાંિુ,
કાવ્ય પ્રવેિનુાં પ્રવૃશત્ત વડે અનુકૂળ વાિાવરણ ઊભુાં કરવામાાં આવે િો શવદ્યાથીઓનો કાવ્ય
પ્રવેિ સારી રીિે િક્ય બને છે .
િો સૌ પ્રથમ જે કાવ્ય પ્રત્યેક શવદ્યાથી પાસે પાઠ્યક્રમમાાં છે છિાાં એમને વધુ એક ‘શસ્ક્રપ્ટ’
િક્ય િો આપવી જેથી કાવ્યમાાં જ ધ્યાન સારી રીિે કે શન્દ્રિ કરી િકે .
કાવ્ય પસાંદ કરીએ...................
મારી આાંખે કાંકુ ના સૂરજ આથમ્યાાં
મારી વે’લ િાંગારો વીરા, િગને સાંકોરો
રે અજવાળાાં પહે રીને ઊભા શ્વાસ
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મારી આાંખે કાંકુ ના સૂરજ આથમ્યાાં.......
પીળે રે પાાંદે લીલા ઘોડાાં ડૂ ધયાાંઃ
ડૂ ધયાાં અલકાિાાં રાજ, ડૂ ધયાાં મલકિાાં કાજ
રે હણહણિી મેં સાાંભળી સુવાસ
મારી આાંખે કાંકુ ના સૂરજ આથમ્યાાં....
મને રોકે પાંછાયો એક િોકમાાં
અડધા બોલે ઝાલ્યોઃ અડધો ઝાાંઝરથી ઝાલ્યો
મને વાગે સજીવી હળવાિ
મારી આાંખે કાંકુ ના સૂરજ આથમ્યાાં....
રાવજીનુાં આ પ્રચસદ્ધ કાવ્ય શવદ્યાથી, શિક્ષક અને શવવેિક સૌની હાંમેિા કસોટી કરી રહ્ુાં
છે . પરાંિુ કાવ્યમાાં શવદ્યાથી પ્રવેિે એ પહે લાાં એમને તપ્ર-ટાસ્ક આપીએ. કાવ્યને નજર
સમક્ષ રાખીને નીિે મુજબની પ્રવૃશત્તઓ આપી િકીએ.
તપ્ર-ટાસ્કઃ•

સૌ પ્રથમ શવદ્યાથીઓને જૂ થમાાં વહેં િી અલગ અલગ જૂ થને હોમવકવ િરીકે કે
અલગ અલગ બેસાડીને િેઓ કાવ્યપાઠ મોટે થી કરે અને મોબાઇલમાાં રે કોડવ
કરીને આવે પુનઃ સાાંભળે.

•

પ્રત્યેક જૂ થને સૂિના અપાય કે કાવ્યપાઠ દરતમયાન જેટલા જેટલા િધદો
સમજાય એનુાં અને જેટલા િધદો ન સમજાય એનુાં એમ બાંનેનુાં શલસ્ટ િૈયાર કરે .
પ્રથમ આ પ્રવૃશત્ત પ્રત્યેક જૂ થને આપી િકાય.

હવે પ્રત્યેક જૂ થને અલગ અલગ પ્રવૃશત્ત આપીએ જેમ કે એક જૂ થઃ- પ્રકૃ તિના શવશવધ રૂપો શવિે એક કે બે પેરેગ્રાફ પોિાના િધદોમાાં લખી આવે
પછી વાાંિે.
બીજુ ાં જૂ થઃ-જીવન શવિે શવિારો સાંકશલિ કરીને લખી આવે, જીવનને સમજવાસમજાવવા માટે ના પ્રયત્નો કરે .
િીજુ ાં જૂ થઃ-મૃત્યુ શવિેના શવશવધ દૃષ્ટષ્ટ્કોણ લખી આવે અને આવીને પ્રસ્િુિ કરે . પૂવવ
પશિમમાાં મૃત્યુ માટે નુાં ચિિન િુાં છે િે જાણી લાવે.
િોથુાં જૂ થઃ- કાવ્યના િળપદા પ્રદેિ શવિેષના િધદોનુાં શલસ્ટ કરે અને આ કશવની અન્દ્ય
કશવિાઓનાાં એ મુજબના િળપદા િધદો િોધી એક યાદી િૈયાર કરે અને એની િિાવ સૌ
સમક્ષ કરે . ઉપરાાંિ, કાવ્યના નવા કલ્પનોની યાદી િૈયાર કરે અને એની િિાવ કરે .
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પાાંિમુાં જૂ થઃ-કશવિાનો સમય સાંદભવ, ઐતિહાચસક સાંદભવ િપાસીને નાનો દરપોટવ િૈયાર
કરી લાવે અને કે વા સાંજોગોમાાં આ કાવ્ય લખાયુાં એની શવગિો એકઠી કરે .
ઉપરોક્િ જૂ થો દ્વારા િૈયાર થયેલા દરપોટવ ને ઝીણવટપૂવવક શિક્ષક જોઈને નક્કી કરિે કે
શવદ્યાથીઓ કાવ્ય પ્રવેિ માટે કે ટલા િૈયાર થયાાં અને એ અનુભવિે કે હવે શવદ્યાથીઓ
સમક્ષ કાવ્ય ખૂલવુાં જોઈએ.
વકવ િૉપ મૉડે લ-પ્રતિરૂપ-નમૂનોઃહવે કાવ્યની વધુ નજીક જઈ િકાય એવા ‘ટાસ્ક’ કાવ્યમાાંથી જ િોધીને શવદ્યાથી જૂ થોમાાં
એ પ્રવૃશત્ત કરાવીએ. અહીં જૂ થોને ટાસ્ક એવી રીિે આપીએ કે જેનાથી કાવ્યના પ્રત્યેક
અાંગનો સાક્ષાત્કાર થાય. અનેકશવધ દૃષ્ટષ્ટ્કોણથી કાવ્યને ખોલાય અને ગર્ભભિ ધ્વશન-જે
પ્રાપ્ત કરવા માટે વકવ િૉપ થઈ રહ્ો છે િે ધ્વશન સૌ શવદ્યાથીઓ સમક્ષ ખૂલે. તપ્ર-ટાસ્કના
પદરણામથી માદહિગાર થયા કે શવદ્યાથીઓ કાવ્ય પદાથવ પ્રાપ્ત કરવા સશક્રય થયા છે . હવે
વકવ િૉપમાાં કાવ્ય-શવદ્યાથી-શિક્ષક િણેની સીધી સાંડોવણી થાય છે . થોડી પ્રવૃશત્તઓ
શવદ્યાથી જૂ થોમાાં શિક્ષક કરાવે છે . સમાન જૂ થોમાાં શવભક્િ શવદ્યાથીઓને કશવિા સાથે
પ્રત્યક્ષ જોડાયેલાાં હોય એવાાં એક ટાસ્ક આપે છે જેમ કે .......
જૂ થ નાં. 1-

ને રાવજીની આ કશવિાની ‘ગેયિા’ – પર કાયવ આપે છે કે આ કાવ્ય
ગાઈ િકાય એવુાં છે કે કે મ?.....જેમાાં ગુજરાિી કશવિાની સાઇર્ટસ,
ટહુકો.કોમ. કે ગાન ગુજરાિી . કોમ વગેરે પર કાવ્ય હોય િો સાાંભળિે
અને નવુાં સ્વરાાંકન પણ િક્ય હોય િો કરે .

જૂ થ નાં. 2-

આ જૂ થ કશવિામાાં પ્રયોજાએલી િરોિરી બોલી પર કામ કરિે. ઉપરાાંિ,
અન્દ્ય કે ટલી કશવિામાાં િરોિરીનો પ્રયોગ થયો િેની શવગિો એકઠી કરે
છે . ઉપરાાંિ, ઉપમા અલાંકાર અને કલ્પનો જે આ કાવ્યમાાં નવીન સાંદભો
સાથે આવ્યા છે એની નોંધ કરિે.

જૂ થ નાં. 3-

આ જૂ થ કાવ્ય થીમ પર ટાસ્ક કરે છે . એમાાં વારાંવારના કાવ્યપાઠથી જે
પ્રભાવ ઉદ્ભવ્યો એેને પ્રસ્િુિ કરે છે . કાવ્યમાાં મૃત્યુની માંગલમયિા જે
રીિે પ્રગટ થઈ છે એનુાં શવરલ બયાન થયુાં છે એ શવદ્યાથીઓ સમજિા
થાય છે .

જૂ થ નાં. 4-

આ જૂ થ રાવજીની કશવિામાાં સમય સાંદભવ પર કામ કરે છે . કશવની
પદરશસ્થતિ, ક્ષય રોગ સામે, મૃત્યુનો આભાસ અને એમને થયેલુાં સાંવેદન
કાવ્ય શવષય કે વી રીિે બને છે એનો ચિિાર મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે .
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જૂ થ નાં. 5-

આ એક જૂ થ આ કાવ્ય ગીિ સ્વરૂપનુાં છે િો ગીિના લક્ષણોની િિાવ કરે
છે અને ગીિ કાવ્ય કોને કહે વાય, એના લય, િત્ત્વ અને અાંિરાને
ઓળખિા િીખે છે અને આ શવષય પરત્વેના અન્દ્ય ગીિને િોધીને
એમનો આ ગીિ સાથે િુલના કરીને િુલનાત્મક દરપોટવ િૈયાર કરે છે .

ઉપરાાંિ અન્દ્ય સ્વરૂપનુાં કાવ્ય હોય, અ-ગેય હોય િો કાવ્યપાઠ પર ધ્યાન કે શન્દ્રિ કરીને
કાવ્યપાઠ કે મ કરવો જોઈએ એનુાં વારાંવાર રે કોર્ડડગ કરીને મોબાઇલમાાં સાાંભળિે અને
ઉચ્િારણ િુશદ્ધ માટે સિિ પ્રયત્નો કરી િકે .
ઉપરોક્િ પાાંિ જૂ થો દ્વારા થિાાં ટાસ્ક- એ પ્રત્યેક શવદ્યાથીઓની કાવ્ય સાથેની શનસબિ
વધારે છે અને કાવ્ય વ્યાપારની િેમની ભાગીદારી ઉત્તરોત્તર વધિી જાય છે અને શવદ્યાથીઓ
સમજિા થયા કે આ ગીિ પ્રકૃ તિ અને સાંવેદન મારફિ એવા મૃત્યુની વાિ રકે છે . જે મૃત્યુ
દુઃખરૂપી નહીં, પણ જીવનના એક નવા પડાવ સુધી લઈ જાય છે . અકાળે આવનાર મૃત્યુ
એક યુવાન માણસને િેની િેિનાને કે વી રીિે ધબકી કરે છે અને આ વ્યશક્િ આ સમયે
જીવનને કે ટલુાં નીભબડપણે અનુભવે છે . અાંિે િો બધુાં પ્રકૃ તિમાાં શવશલન થાય છે . પ્રકૃ તિમાાંથી
ઉઠે લુાં જીવન પ્રકૃ તિમાાં સમાઈ જાય એ માનવજીવનનો ઉપક્રમ છે , એ વાિ શવદ્યાથીઓ સરળ
અને સહજ રીિે િીખ્યા.
અનુકાયવઃ(પોસ્ટ ટાસ્ક)
વકવ િૉપ માટે શવદ્યાથી જૂ થોએ જે ટાસ્ક કયાવ એ પ્રવૃભશત્તનુાં દૃઢીકરણ શિક્ષક કરાવે છે , પ્રત્યેક
જૂ થને પ્રવૃશત્ત દરતમયાન કે વા અનુભવો િથા એની સમજિશક્િમાાં િુાં ફે રફાર થયો એ બધુાં
ધ્યાનમાાં રાખીને રાવજી પટે લનુાં અન્દ્ય એક ગીિ અમે રે .... શવદ્યાથીને સ્વઅધ્યયન માટે
આપી િકાય. અન્દ્ય ગીિો જે િરોિરીમાાં લખાયા હોય એનુાં સ્વઅધ્યયન આપી િકાય.
આ કાવ્ય પહે લા શવદ્યાથીઓની સમજની કક્ષા િુાં હિી, કાવ્ય માટે નો દૃષ્ટષ્ટ્કોણ િુાં હિો?
અને ઉપરોક્િ ટાસ્ક કયાવ પછી િેમની સમજમાાં દૃષ્ટષ્ટ્બબદુમાાં થયેલુાં પદરવિવન શિક્ષકે નોંધીને
અન્દ્ય સ્વઅધ્યયન માટે ની કાવ્ય રિનાઓ આપવી જોઈએ. જેથી શવદ્યાથીઓનુાં દૃઢીકરણ
સારુાં થાય અને કાવ્યરુચિ કે ળવાવી િરૂ થાય.
જરૂદરયાિઃશિક્ષક શવદ્યાથીને સમજાવે કે કશવિા િીખીએ છીએ ત્યારે કશવિા સાથે ઘણાંબધુાં િીખીએ
છીએ. કશવિા િો માધ્યમ હિી, પરાંિુ એ શનતમત્તે આપણે કે ટલુાં બધુાં િીખિા હોઈએ છીએ.
વગવખાંડમાાં જે કાવ્યનો વકવ િૉપ થાય એ સાંગ્રહની અન્દ્ય કશવિાઓના ચિિો િૈયાર કરાવી
િકાય, મોબાઇલથી કાવ્યના વાિાવરણને લગિા પ્રકૃ તિના દૃશ્ય હોય એના ફોટોગ્રાફ િૈયાર
કરાવવા ઉપરાાંિ, કાવ્ય અને સાંગીિના કાયવક્રમ માટે નો ટાસ્ક આપી િકાય. શવદ્યાથીઓ
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ક્લાસરૂમની બહાર જાય અને કશવિામાાં જે વણ્યવ શવષય છે એ મુજબની શસ્ક્રપ્ટ િૈયાર કરે
િો કશવિા અને નાટકનુાં પફોમવન્દ્સ રાખી િકાય. કશવના જીવન અાંગેની ડૉક્યુમેન્દ્ટરી િૈયાર
કરાવી શસ્ક્રનીંગ કરી િકાય.
આ રીિે શવદ્યાથીઓ કાવ્યને અનેક રીિોથી પ્રસ્િુિ કરિાાં થયાાં. કશવિાનો રસ લેક્િર પૂરિો
ન રહે િા વગવખાંડ બહાર પણ જિે. સમગ્રલક્ષી કે ળવણીમાાં િેઓને કશવિા શિક્ષણ અને
કશવિાનુાં મહત્ત્વ સમજાયુાં. કાવ્ય શિક્ષણમાાં સારુાં મૉડે લ એ કહે વાય કે જે સાાંભળવા પૂરિુાં
કે જોવા પૂરિુાં ન રહે િાાં પ્રવૃશત્ત દ્વારા િીખાય-િીખાવાય. આ મૉડે લમાાં દરે ક શવદ્યાથી
પોિાની પ્રકૃ તિ અનુસાર િીખે છે જે પરાંપરાગિ કશવિા શિક્ષણ પદ્ધતિમાાં િક્ય બનિુાં નથી.
બીજુ ાં કે આ મૉડે લથી શવદ્યાથીઓની કાવ્ય પ્રત્યેની સમગ્રલક્ષી સૂઝ શવકસે છે . આ મૉડે લ
ઇન્દ્ટરશડચસશપ્લનરી પણ છે , કે મ કે કાવ્ય સાથે અહીં સાંગીિ,ચિિ,નાટક,જૂ થિિાવ વગેરે
સમાદહિ થિી હોઈ આ મૉડે લ સવવગ્રાહી મૉડે લ બને છે .
ઉપસાંહારઃહાલના સમયમાાં જ્યારે ભાષાશિક્ષણ અભૂિપૂવવ કટોકટીમાાંથી પસાર થઈ રહ્ુાં હોય,
ઉપયોતગિાવાદની બોલબાલા હોય, કલા માટે ની દૃષ્ટષ્ટ્ કુ ાં દઠિ થઈ ગઈ હોય ત્યારે આવા
પ્રકારના મૉડે લનો ઉપયોગ વધુ ને વધુ થાય િો કાવ્યશિક્ષણ અને દ્વારા ભાષાશિક્ષણના
નવા આયામો ખૂલે છે . જેમાાં શિક્ષકની ભૂતમકા લેક્િરરની મટી જઈને ટરે ઇનરની થાય છે .
પદરણામે, વગવખાંડના કોહવાયેલા વાિાવરણમાાંથી મુક્િ થઈ શવદ્યાથીઓ સાાંપ્રિ શવશ્વ શવિે
વધુ અભભજ્ઞ થિે અને કશવિાનો રૂાંધાિો શ્વાસ મુક્િ હવામાાં શ્વસી િકિે.
સાંદભોઃગુજરાિી સાદહત્ય પદરષદ, અમદાવાદ, સાથવ જોડણીકોિ, સાંચક્ષપ્તાક્ષર, પેજ નાં. 1015
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