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પ્રવતડિાન સિય એ  સાંિોધન અને ટેકનૉલોજીનો સિય છે,નવી અને આધ નીક 

િોધખોળનો ય ગ છે,િાળાથી િરૂ કરી ઘરના રસોડા સ ધી ટેકનોલૉજી છે,તેથી બાળકોને 
પણ નવ ાં નવ ાં િીખવા િાટે,જ્ઞાન િેળવવા િાટે િાળાિાાં િવાન ાં ગિે છે. પ્રવતડિાન દરેક 

િાળા પણ આધ શનક અને ટેકનોલૉજીથી સિર છે તેથી વગડખાંડોિાાં પણ ટેકનોલોજીથી 

શિક્ષણ આપે  છે,િાળન ાં િાવાવરણ,વાતાવરણ,િાળાની િૈક્ષશણક પ્રવૃશિઓ,સહ – 
અભ્યાસી પ્રરવ શિઑ  અને રિત-ગિત બાળકોને િાળાિાાં અને વગડખાંડોિાાં આકષે 

છે,િાળાિાાં કેટલાક તાસ કે શવષયો બાળકોને અધ્યયન – અધ્યાપન િાટે રસ-

રુચચ,વલણ ઉત્પન્ન કરે છે,જ્યારે કેટલાાંક બાળકો  ગશણતનો તાસ આવે એટલે આ તાસ 
તેઓને  ત્રાસ દાયક લાગવા લાગે છે ,શિક્ષકની શિક્ષણ પધ્ધમત પણ અસરકારક હોવા છતાાં 

પણ ગશણત શવષયના અધ્યાપન કાયડિાાં બાળકો શનરસ બને છે ,કેટલાક બાળકોને તો 
કાંટાળો  આવે છે ,તેથી ગશણત શવષય પરથી તેિનો રસ ઓછો થવા લાગે છે ,િનેી સીધી 

અસર અન્ય શવષયો અભ્યાસ  ઉપર પણ પડે છે,જોકે ગશણત શવષય પ્રત્યે કેટલાક 

બાળકોની અરુચચ હોય તે િાટે કેટલાક કારણો પણ જ્વાબદાર હોય િકે,આિ છતાાં પણ 
ગશણત શવષયના તાસિાાં િોડડન િેથડ્સનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવે તો ગશણત શવષયન ાં 

શિક્ષણ વધ  રસપ્રદ અને અસરકારક બની િકે છે,અને વધ ને વધ  બાળકો શિક્ષણિાાં પણ 

વધ  રસ લેતા થઈ િકે તો ચાલો ગશણત શવષયના અધ્યાપન કાયડિાાં િોડડન િેથડ્સનો 
ઉપયોગ કરીએ  િ ેગશણતના શિક્ષણને અસરકારક અને રસપ્રદ બનાવી િકે.      

પ્રેિાળ વ્યશકતત્વ કેળવવ ાં  - 

ગશણત શિક્ષકન ાં વ્યશકતત્વ પ્રેિાળ,લાગણીિીલ અને સાંવેદનિીલ હોવ ાં અમત આવશ્યક 
છે,શવદ્યાથીની  િૈક્ષશણક સિસ્યા એ પોતાની સિસ્યા સિિ ેઅને તેનો ઉકેલ િેળવવાિાાં 

િદદરૂપ બને, શવદ્યાથીને પડતી િ શ્કેલી શિક્ષકને શવના સાંકોચે કહી િકે તેવો લાગણીિીલ 

સ્વિાવ શિક્ષકનો  હોવો જોઈએ,તે શવદ્યાથીના દહતિાાં શવદ્યાલક્ષી પ્રેિ ધરાવતો હોવો િરૂરી 
છે,િથેી દરેક બાળક હોંિે હોંિે ગશણત િીખી િકે .  

પોતાના શવષયન ેપ્રેિ કરો -   

દરેક ગશણત શિક્ષક  પોતાના શવષયને પ્રેિ કરતો હોવો જોઈએ ,પોતાના શવષયને વધ ને વધ  
અસરકારક રીતે સિજાવી િકાય તે રીતે શવષયિાાં ઉાંડા ઉતરવ ાં જોઈએ,પોતાના શવષયિાાં 

ગશણત અધ્યાપનિાાં િોડડન િથેડ્સ...... 
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આધ શનકતાનો સ્વીકાર કરવો,બાળકોને જોઈને કે સિજીને કયો િ દ્દો કે ટોપીક કઈ પધ્ધમત 

િીખવવાિાાં આવે તો બાળકો ઝડપથી સિજી િકે અને તે રીતે િેળવેલ ાં જ્ઞાન ચચરાંજીવી 
બની જાય તેન ાં જ્ઞાન શવષય શિક્ષક પાસે હોવ ાં િરૂરી છે. 

શિક્ષકન ેશિક્ષણ કાયડ િાટે વગડખાંડિાાં િવાનો આનાંદ -  

િારો તાસ છે,અને વગડખાંડિાાં િારા બાળકો રાહ જોતાાં હિે,એવા આનાંદ અને ઉત્સાહથી 
વગડિાાં શિક્ષણ કાયડ િાટે પ્રવેિ કરવો જોઈએ ,તિારા આ આનાંદથી િ બાળકો ગશણત 

િીખવા પોઝીદટવ બની િિે.            

શવધાથીઓિાાં પોતાનાાં બાળકોના કે સ્નહેી બાળકોના  ગ ણો િૂઓ – 
િાળાનાાં દરેક બાળકોિાાં પોતાના બાળકોન ાં પ્રમતબબબ િૂઓ,િથેી દરેક બાળક તિારા પ્રત્યે 

ખૂબ હકારાત્મ્ક વલણ રાખિે,કારણકે િ ેબાળકને િ ેશિક્ષક ગિે છે તેિનો શવષય પણ તેને 
ગિે છે,તેથી તે શવષયનાાં અધ્યયન િાટે પણ તત્પર બને છે,તેથી બાળકોને    િૈક્ષશણક 

પ્રેિ આપો  િાળાિાાં બાળકો રજા પાડે તેિાાં શિક્ષક કાાંઇ કરી િકતા નથી,પણ બાળકો 

દરરોિ િાળાએ આવે તે િાટે શિક્ષક ઘણાં બધ  કરી િકે છે.  
શવધાથીઓન ેસિજો – 

ગશણત શિક્ષક વગડખાંડિાાં જ્યારે જ્ઞાનનો ધોધ  વહાવે ત્યારે એ જોવ ાં જોઈએ કે બાળકો આ 

જ્ઞાન લેવા િાટે િ ાં પાત્રતા ધરાવે છે તે સિિવ ાં જોઈએ,બાળકોની વયકક્ષા,િાનચસક કક્ષા 
અને િીખવાની ક્ષિતાને ધ્યાનિાાં લેવી જોઈએ,તેને સિિવી જોઈએ અને તે રીતે િૈક્ષશણક 

પધ્ધમતનો ઉપયોગ કરી િૈક્ષશણક કાયડ કરવ ાં જોઈએ આપણે સૌ જાણીએ િ  છીએ કે 

ગ્લાસિાાં પાણી સિાય એટલ ાં િ અાંદર રહે છે,ત્યારબાદ પણ ગ્લાસિાાં પાણી રેડવાિાાં આવે 
તો તે પાણી ગ્લાસની બહાર િ જાય છે,તેવ ાં િ શિક્ષણિાાં પણ થાય છે. 

વગડન ાં વાતાવરણ જીવાંત રાખો – 

શિક્ષણ કાયડ વખતે શિક્ષકનો સ્િાઇલ ચહેરો,હકારાત્િક અભિગિ સાથે શિક્ષણ 
કાયડ,શવશવધ  ટૂચકાઓ,દ્રરિાાંતો,ઉદાહરણો, આરોહ – અવરોહ,હાવિાવ શવશવધ િૈક્ષશણક 

પધ્ધમતઑ ,ચાટડ-ચચત્રો ,ટેકનોલોજી વગેરેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ,િથેી વગડન ાં 

વાતાવરણ જીવાંત બની િકે, 
બાળકોનો ગશણતનોં  પાયો િિબૂત બનાવવો – 

વગડખાંડિાાં બાળકોને ગશણત િીખવતા પહેલા દરેક બાળકોનો ગશણતનોં પાયો ચકાસવો 

જોઈએ,જો પાયો િિબૂત હિે તો પૂરી ઇિારત િિબૂત ચણી િકાિે અને એ ગશણત રૂપી 
ઇિારત લાાંબા સિય સ ધી ટકી િકિે,પણ જો કોઈ બાળકનો પાયો કાચો લાગે તો શિક્ષકે 

પોતાનો વધારાનો સિય કાઢી એવા બાળકોને પાયાન ાં શિક્ષણ આપી તેઓનો પાયો િિબૂત  

બનાવવો જોઈએ,િરૂર લાગે તો સરવાળા,બાદબાકી ગ ણાકાર,િાગાકાર તથા એકા –
ઘશડયા વગેરને િ દી પ્ધ્ધમતથી િીખવીને શિક્ષણરૂપી ઇિારત િિબૂત બનાવવી 

જોઈએ.પછી તેઓ ગશણત શવષયિાાં રસ લેતા થિે.       
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પલાખા સ્પધાડન ાં આયોિન કરવ  – 

વગડખાંડિાાં બાળકોને ગશણતિાાં રસ પડે તે િાટે પલાખા સ્પધાડન ાં આયોિન કરવ ાં ,િિેાાં 
ઓછી મિશનટિાાં પલાખાાં બોલી કે લખી િકે ,શિક્ષક ગિે ત્યાાંથી કે અધવચ્ચેથી પલાખાાં 

પૂછે,ઉાંધા ઘશડયા બોલાવવા કે લખા -વવા,કોયડા ઉકેલવા િવેી સ્પધાડન ાં આયોિન કરી 

િકાય અને બાળકોને પ્રોત્સાહીત ઈનાિ પણ આપી િકાય. પદરણાિે પલાખાાં તૈયાર થિે 
અને તેઓને રસ પડિે     

ગશણત લેબન ાં આયોિન કરવ ાં – 

િાળાિાાં અલગ ગશણત ખાંડ હોય તો તે આવશ્યક છે,પણ જો િાળાિાાં કોઈ વધારાનો ખાંડ 
નદહ હોય તો તેિ વગડખાંડિાાં લેબન ાં આયોિન કરી િકાય. િિેાાં ગશણતને લગતા 

ગશણતિાસ્ત્રીના ફોટા,ગશણતના શનયિો,સ્લોગન,સૂત્રો,સિીકરણો,ચાટડ-ચચત્રો વગેરેન ાં 
બેનર કે દીવાલો ઉપર કાયિી ધોરણે  આયોિન  કરવ ાં-કરાવવ ાં,િથેી બાળકો તેને વારાંવાર  

જોવાથી તેિને તે યાદ રહી િિે,પદરણાિે ગશણત શવષયિાાં તેઓને રસ  પડવા 

લાગિે.ઉપરાાંત િાળાિાાં ગશણતને લગતા િીત ચચત્રોન ાં પણ આયોિન કરી િકાય. 
ગશણત િાંડળની રચના કરવી –   

ગશણત શિક્ષકે પોતાના દરેક વગડિાાં શવધાથીઓન ાં િૂથ બનાવી ગશણત િાંડળની રચના કરવી 

જોઈએ. તેિાાં પણ ગશણતિાાં ઝડપથી િીખી નદહ િકતા હોય કે ગશણત શવષયિાાં રસ નદહ 
ધરાવતા હોય તેવા બાળકોને ગશણત િાંડળિાાં સિાવવા જોઈએ,આ િાંડળિાાં બાળકોને 

ઉચ્ચ હોદ્દોિાાં કે સભ્યો વગેરેિાાં લેવા જોઈએ અને આવા બાળકો પાસે ગશણત શવષયિાાં 

ગશણત િાસ્ત્રીઓના ફોટાઓ, ગશણતના િહાન િાવોના લેખો, ગશણતના સૂત્રો, 
સિીકરણો, શનયિો,ગશણતના કોયડાઓ, ટૂચકાઓ,ન્યૂઝ પેપરના ગશણત શવષયની 

િાદહતીના કદટાંગ,િેંગેશઝનિાથી િાદહતી િેળવવી.આવી િાદહતી િાળાના નોદટસ બોડડ  પર 

િૂકવી તેનો સાંગ્રહ કરવો તથા ઇન્ટરનેટની િદદથી િાદહતીઓ િેળવવી તેનો શિક્ષણિાાં 
ઉપયોગ કરવો િથેી બાળકોને ગશણત શવષયિાાં રસ લેતા કરી િકાય છે.      

ગશણત કવીઝ સ્પધાડન ાં આયોિન કરવ ાં -                       

િાળાિાાં અભ્યાસ કરતાાં બાળકો િાટે ગશણત કવીઝ સ્પધાડન ાં આયોિન કરવ ાં,િિેાાં એક િ 
વગડના બાળકો સાથે , િ દા િ દા વગો સાથે,િ દી િ દી િાળાના બાળકો સાથે આવી સ્પધાડ 

યોજી િકાય છે,િિેાાં શવકલ્પો,ખાલી િગ્યા,ટૂકાપ્રશ્નો,પલાખાાં વગેરેને ધ્યાનિાાં રાખી આવી 

સ્પધાડઑ યોજી િકાય,આ સ્પધાડ એક સાથે બધા પ્રકરણોની  નદહ લેતા, પ્રકરણોના િાગ 
પાડી આવી સ્પધાડ લેવી જોઈએ, િથેી વગડના બાળકોને વાાંચવાની ટેવ પડિે તથા બીજા 

બાળકોને શ્રોતા તરીકે રાખવા તેથી આ બાળકો પણ આ રીતે િીખે અને ગશણતિાાં રસ લેતા 

થાય.  
શનષ્ણાતોના પ્રવચનો યોિવા – 

ગશણત શિક્ષકે,િાળાના મપ્રશન્સપાલ સાહેબ સાથે િળી િ દા િ દા શનષ્ણાાંતોના પોતાની  
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િાળાિાાં પ્રવચનો યોિવા જોઈએ, તો કેટલીક વખત આ શનષ્ણાાંતો વગડખાંડિાાં ગશણતનો 

તાસ લેઇ તેવ ાં પણ આયોિન કરવ ાં જોઈએ,તથા બીજી િાળાના શિક્ષકોને કે કોલેિના 
પ્રોફેસરને બોલાવી ગશણતન  િૈક્ષશણક કાયડ કરાવી નવી પધ્ધમતઓ આપી િકાય.  

શિક્ષકો પાસ ેિનોવજૈ્ઞાશનક  જ્ઞાન – 

ગશણતના દરેક શિક્ષક પાસે િનોશવજ્ઞાનન ાં જ્ઞાન હોવ ાં આવશ્યક છે,આ જ્ઞાનની િદદથી 
બાળકોને ગશણત શવષયિાાં સિિ પડી છે કે કેિ તે જાણી  િકાય છે, આ જ્ઞાન વડે 

બાળકોની સિસ્યા જાણી  અને તેનો ઉકેલ પણ િેળવી િકાય,કારણકે વગડખાંડના કેટલાક 

બાળકો શવષયિાાં સિિ નહી પડતી હોવા છતાાં પણ શિક્ષકને પૂછી િકતા નથી, આિ આ 
જ્ઞાન વડે િરૂઆતની િ સિસ્યા સિજીને તેનો ઉકેલ િેળવીને બાળકોને રસ લેતા કરી 

િકાય છે. ઉપરાાંત કયો એકિ કઈ પધ્ધમતથી િીખવવાિાાં આવે તો સળતાથી િીખી િકે તે 
િાટે પણ િનોવૈજ્ઞાનનીક જ્ઞાન હોવ ાં આવશ્યક છે.     

વગડખાંડિાાં શવશવધ કૌિલ્ય અન ેપધ્ધમતનો શિક્ષણિાાં શવશનયોગ- 

ગશણત શિક્ષકે જ્ઞાન, સિિ,ઉપયોજ્ન,રસ-રુચચ વલણ િવેા શવશવધ કૌિલ્યનો ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ તથા કથન-ચચાડ,આગિન-શનગિન,સ્વાધ્યાય,શનરીચક્ષત અભ્યાસ 

પધ્ધમત,પ્રોિકેટ પધ્ધમત,વગેરેનો ઉપયોગ કરી શિક્ષણને અસરકારક અને રસપ્રદ બનાવી 

િકાય છે 
વગડખાંડિાાં ટેકનોલોજીનો શવશનયોગ – 

શિક્ષકે શિક્ષણ કાયડ કરતી વખતે કોમ્પ ટર, ટેલીશવઝન, બાયસગે, સ્િાટડબોડડ , ઇન્ટરનટે, 

ઑ.એચ.પી., ટેપરેકોડડ ર, િકૈ્ષશણક શવડીયો,િોબાઈલ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને 

શિક્ષણકાયડને રસપ્રદ અને અસરકારક બનાવવ ાં જોઈએ,હાલના સિયિાાં બાળકોને ટીચચગ 
િેથેડ કરતાાં ટેકનોલોજી િેથેડિાાં વધ  રસ પડે છે.અને આ રીતે િેળવેલ ાં જ્ઞાન બાળકો લાાંબા 

સિય સ ધી યાદ પણ રાખી િકે છે,અને  બાળકોને ગશણત શિક્ષણિાાં રસ પણ પડવા 

લાગિે.                                                              
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