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સામાન્દ્ય રીતે શાળાઓ સાથે સાંકળાયેલી મોટાભાગની પ્રિૃજિઓનુાં આયોિન કરતી િખતે 

સરેરાશ બાળકોને િધુ મહત્િ આપિામાાં આિે છે. િ ેમ અક્ષમ બાળકો સામાન્દ્ય બાળકો 
સાથે જશક્ષણ મેળિિામાાં મુશ્કેલી અનુભિે છે તેમ પ્રજતભાશાળી બાળકો પણ મુશ્કેલી 

અનુભિતા હોય છે. સામાન્દ્ય શૈક્ષજણક માહોલમાાં આિાાં બાળકો પર શાળા કક્ષાએ ઉજચત 

ધ્યાન રાખી શકાતુાં નથી. તેથી આિાાં બાળકોની જિજશષ્ટ્ ક્ષમતાઓનો મહિમ ઉપયોગ થઈ 
શકે તે માટે તેમને જિજશષ્ટ્ માિિત આપિાની િરૂર પડે છે, એટલે િ આિાાં બાળકોને 

જિજશષ્ટ્ શૈક્ષજણક િરૂરરયાત ધરાિતાાં બાળકો તરીકે સ્િીકાર કરિામાાં આિે છે. 

પ્રજતભાશાળી બાળક :- પ્રજતભાશાળી શલદ એિા બાળકો માટે િાપરિામાાં આિે છે, િ ે
તેના િૂથમાાં કોઈ ક્ષમતાનાાં સાંદભામાાં ખૂબ ચરઢયાતુાં હોય અને િ ેઆપણા સમાિના ઉત્થાન 

અને જીિનના સ્તરને ઊંચે લઈ િિામાાં જિજશષ્ટ્ ફાળો આપનાર બનાિે. 

એક મનોિૈજ્ઞાજનકે પ્રજતભાશાળી બાળકોનાાં બે પ્રકાર િણાવ્યા છે. 
(1) એિાાં બાળકો કે િમેનો બુજદ્ધઆાંક 130થી િધુ હોય અને અસામાન્દ્ય બુજદ્ધ 

ધરાિતાાં હોય છે. 

(2) એિા બાળકો કે િઓે કલા, ગજણત, સાંગીત અથિા અજભનયમાાં જિશેષ 
યોગ્યતા ધરાિતાાં હોય. 

તો બીજા કેટલાક મનોિૈજ્ઞાજનકોનાાં મતે પ્રજતભાશાળી શલદ એિા એક ટકા બાળકો માટે 
િાપરિામાાં આિે છે, િ ેસૌથી િધુ બુજદ્ધશાળી હોય છે. 

અમુક મનોિૈજ્ઞાજનકોની રજષ્ટ્એ સામાન્દ્ય બુજદ્ધક્ષમતા ધરાિતાાં બાળકોને પ્રજતભાશાળી 

બાળકો કહી શકાય. અમુક મનોિૈજ્ઞાજનકોની રજષ્ટ્એ િઓે તેમના િૂથના અન્દ્ય સરેરાશ 
બાળકો કરતાાં ખૂબ િધુ બુજદ્ધ ક્ષમતા, તકૃજનકી ક્ષમતા, અધ્યયન ક્ષમતા, ધારણ ક્ષમતા, 

માનજસક ક્ષમતા અથિા કલા, સાંગીત કે રમત-ગમતની ક્ષમતા ધરાિતાાં હોય તેિા 

બાળકોને પ્રજતભાશાળી બાળકો કહે છે. અમુક મનોિૈજ્ઞાજનકો આિા બાળકોનાાં સામાજિક 
અનુકૂલન, શારીરરક બાંધારણ અને માનજસક સ્િાસ્્યને પણ મહત્િ આપે છે. 

આ દરેક મતોને ધ્યાનમાાં લેતા કહી શકાય કે, પ્રજતભાશાળી બાળકો મનોશારીરરક કૌશલ્યો 

અને બુજદ્ધકક્ષા તથા અન્દ્ય હકારાત્મક લક્ષણોનાાં સાંદભામાાં તેમના િૂથનાાં  બાળકો માટે 

પ્રજતભાશાળી બાળકો અન ેતેમની સમસ્યાઓ 
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સ્થાજપત ધોરણો કરતાાં ખૂબ આગળ હોય છે, િનેા કારણે તેઓ અન્દ્ય બાળકો કરતાાં િુદાાં 
તરી આિતાાં હોય છે. 

❖ પ્રજતભાશાળી બાળકો સ્મૃજત, તકા, જચાંતન, જિશ્લેષણ અને સાંશ્લેષણ િિેી માનજસક 

પ્રરિયાના સાંદભામાાં, સામાન્દ્ય બાળકોની તુલનામાાં િધુ તીવ્રતા ધરાિતાાં હોય છે. 
❖ તેમનાાં દૈજનક કાયોમાાં જિજિધતા જોિા મળે છે. 

❖ તેમનો શલદભાંડોળ પ્રમાણમાાં િધુ હોય છે. 

❖ તેમની જ્ઞાનાત્મક ધારણશજક્ત અને યાદશજક્ત પ્રમાણમાાં િધુ હોય છે. 
❖ તેઓ સૂક્ષ્મ જનરીક્ષણશજક્ત ધરાિતાાં હોય છે, એટલે કે તેઓ સારુાં  અિલોકન કૌશલ્ય 

ધરાિતાાં હોય છે. 

❖ અધ્યયન કરિામાાં તેઓ જિજશષ્ટ્ રૂજચ ધરાિતાાં હોય છે અને તેમની શાળાકીય જસજદ્ધ 
પ્રમાણમાાં ઊંચી કક્ષાની હોય છે. 

❖ તેઓ સારી અને ઉચ્ચ આાંતરસૂઝ ધરાિતાાં હોય છે. 

❖ તેઓ દરેક કાયા માટે તારકા ક રીતે જિચાર કરિાનુાં િલણ ધરાિે છે. 
❖ યોગ્ય પરામશાન અને માગાદશાનને તથા અયોગ્ય જનયાંત્રણને અભાિે તેઓ અજભમાની 

બની િતાાં હોય છે. 

❖ તેમનુાં સામાજિક અનુકૂલન પ્રમાણમાાં નબળુાં હોય છે. 
❖ મોટાભાગના રકસ્સાઓમાાં, સામાન્દ્ય રીતે તેઓ સ્િયાં અનુશાજસત હોય છે. 

❖ સામાન્દ્ય રીતે તેમનો બુજદ્ધઆાંક 130થી િધુ હોય છે. 

❖ તેઓ દરેક બાબત અાંગે મૌજલક રીતે જિચારે છે. 
❖ બૌજદ્ધક રમતોમાાં તેમને જિશેષ રસ પડે છે. 

❖ તેમની અમૂતા રીતે જચાંતન કરિાની ક્ષમતા પ્રમાણમાાં સારી હોય છે. 
❖ આમાાં બાળકોમાાંથી અમુક બાળકો કલા, સાંગીત, રમત-ગમત, તકૃજનકી અથિા 

અજભનયના કે્ષત્રમાાંથી કોઈ એક કે્ષત્રમાાં પણ પ્રજતભાશાળી હોઈ શકે છે. આિી પ્રજતભા 

ધરાિતાાં બાળકોનો બુજદ્ધઆાંક 130થી નીચે હોિાની સાંભાિના રહે છે. 
❖ આિાાં બાળકો તેમની આિી જિશેષતાઓને કારણે શાળામાાં સમસ્યારૂપ પણ બનતાાં 

હોય છે. 

પ્રજતભાશાળી બાળકો ની સમસ્યાઓ :- 
 (1) જશસ્ત : સામાન્દ્ય રીતે આિાાં બાળકો અભ્યાસમાાં અન્દ્ય બાળકો કરતાાં ખૂબ આગળ 

હોય છે. િગાખાંડમાાં જશક્ષક સામાન્દ્ય બાળકોને ધ્યાનમાાં રાખીને ભણાિતા હોય છે. 

જશક્ષકોની અધ્યાપન ગજત અને અન્દ્ય બાળકોની શીખિાની ગજત આિાાં બાળકોની અપેક્ષા 
કરતાાં ધીમી હોય છે આથી આિાાં બાળકો િગાખાંડમાાં કાં ટાળાનો અનુભિ કરે છે, િનેા કારણે 

અમુક િખતે તેઓ અજશષ્ટ્ િતાનો કરી બેસતાાં હોય છે અથિા િગામાાં બેઠાાં-બેઠાાં અન્દ્ય 
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પ્રિૃજિઓ કરિા માટે પ્રેરરત થાય છે. તેથી અન્દ્ય બાળકોનાાં અધ્યયન કાયામાાં જિકે્ષપ પડે 
છે અને િગાખાંડમાાં અજશસ્તનુાં િાતાિરણ સજાાય છે. 

(2) અનકૂુલન : પ્રજતભાશાળી બાળકોને િગાખાંડનાાં નબળા અથિા સામાન્દ્ય બાળકો સાથે 

અનુકૂલન સાધિામાાં મુશ્કેલી પડે છે. ઘણીિાર આિાાં બાળકો તેમનાાં જશક્ષકો સાથે પણ 
અનુકૂલન સાધી શકતાાં નથી. ઘણી િખત અન્દ્ય બાળકો તેમની િાતો સાથે સહમત થતાાં 

નથી અને આિાાં બાળકો એકલિાયા પણ બની િતાાં હોય છે. 

(3) સાાંિજેગક અજસ્થરતા : આિાાં બાળકો તેમને ન ગમતી િાતોની સામે તરત િ પોતાની 
પ્રજતરિયા આપી દે છે. તેઓ તેમનાાં સાંિેગોને જનયાંત્રણ નથી કરી શકતાાં. તેઓ એટલાાં બધા 

એકલિાયા બની જાય છે કે તેમના પોતાનાાં જસિાયની કોઇ પણ િાત અાંગ ેપોતાની કોઈ 

પણ પ્રજતરિયા નથી આપતાાં. આિા સ્િભાિને લીધે ક્યારેક તેઓ લાગણીહીન લાગતાાં હોય 
છે. 

(4) અભ્યાસમાાં અરૂજચ : આિાાં બાળકો અન્દ્ય બાળકો કરતાાં ભણિામાાં આગળ હોય છે 

તેઓ માનજસક પ્રરિયામાાં ખૂબ િ ઝડપ અને તીવ્રતા ધરાિતા હોય છે. તેથી તેમની 
અનુકૂળતા મુિબ તેમને અભ્યાસ માટેનુાં િાતાિરણ મળતુાં નથી. તેથી લાાંબાગાળે તેઓ 

અભ્યાસમાાંથી રસ ગુમાિી દે છે. િ ેબાળકો જશક્ષણનાાં જિષયો જસિાયનાાં અન્દ્ય કે્ષત્રમાાં 

પ્રજતભા ધરાિતાાં હોય છે તે પણ અભ્યાસમાાં ઓછો રસ ધરાિતા હોય છે. તેમને પોતાના 
કે્ષત્રની પ્રિૃજિમાાં િધુ રસ પડે છે. આથી, જશક્ષણ અને અભ્યાસના સાંદભામાાં, અમુક 

રકસ્સાઓમાાં તેઓ સરેરાશ બાળકો કરતાાં પણ પાછળ રહી િતાાં હોય છે. 

(5) ગુરુતાગ્રાંથીનો જિકાસ : કેટલીક િખત તેમને યોગ્ય માગાદશાનનાાં અભાિે આિાાં 
બાળકો પોતાની જિજશષ્ટ્ આિડતોને કારણે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનિા લાગે છે અને અન્દ્ય 

બાળકોનો પોતાના કરતાાં ઊતરતી કક્ષાનાાં માનિા લાગે છે, િથેી તેમનામાાં ગુરુતાગ્રાંથીનો 
જિકાસ થાય છે. 

પ્રજતભાશાળી બાળકોની આિી સમસ્યાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને તેમનાાં માટે જશક્ષકની 

જિજશષ્ટ્ વ્યિસ્થા થાય તે અાંગે જિચારિુાં જોઈએ. આિાાં બાળકોને િ-ેતે કે્ષત્રમાાં કે જિષયમાાં 
પ્રજતભા િળિાય રહે અને તેઓ તેમની જિજશષ્ટ્ ક્ષમતાઓનો મહિમ ઉપયોગ કરી શકે તે 

માટે તેમને જિજશષ્ટ્ માિિત આપિી િરૂરીછે. 

 

“ã×ÜÇ Ê×ôÌ” ÑâÃëÌuï ÔÕâÁÑ Ñí»ÔÕâÌçï ÖÓÌâÑçï ð-  

Ùä áÓãÕïÊÐâå áëÔ ÑÚëÈâ  

5, ÍýäãÈ ÅçpÔëÜ,  áâÌïÊÕÌ »ímÍÔëÜ ÍâÖë,  ÖçÐâÌÍçÓâ, ÕÅíÊÓâ- 

390023 

1 ÕØôÌçï ÔÕâÁÑ –120 #.         

3 ÕØôÌçï ÔÕâÁÑ –330 #. 
5 ÕØôÌçï ÔÕâÁÑ –550 #. 

 

 
 
 
 
 


