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શિક્ષણ એ િાનવ ઘડતર િાટેન ાં અગત્યન ાં પદરબળ છે. શિક્ષણ દ્વારા બાળકના 

વતડનિાાં અપેચક્ષત અને હકારાત્િક પદરવતડન લાવી િકાય છે. શિક્ષણ કોઇ એક જામત, 

ધિડ, પ્રદેિ,રાજ્ય કે દેિ પૂરત ાં સીમિત ન રહેતા વૈશ્વિક બન્ય  છે.શિક્ષણ કે્ષત્રે અનેક પ્રકારના 
પદરવતડન લાવવા તેિિ શિક્ષણિાાં ગ ણાત્િક સ ધારણા લાવવા િારતિાાં કેન્દ્ર સરકાર તથા 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા સારા એવા પ્રયત્નો થયા છે અને થઇ રહ્યા છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ કે્ષત્રે 

રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ શવિાગ ઉપરાાંત જી.સી.ઇ.આર.ટી., એસ.એસ.એ., રાજ્ય પરીક્ષા 
બોડડ, રાજ્ય િાળા પાઠ્ય પ સ્તક િાંડળ તેિિ એન.જી.ઓs દ્વારા ગ ણવિા સ ધારણા અાંગે 

અનેકશવધ કાયડિિો, પ્રવ્ર મતઓ અને પ્રોિકેટ કાયડરત છે. પ્રજ્ઞા અભિગિ પણ આ 
સાતત્યપૂણડ િૃાંખલા પૈકીનો િ એક અભિગિ છે. ગ િરાત રાજ્યની પ્રાથમિક િાળાઓિાાં 

િૂન - 2010 થી પ્રજ્ઞા અભિગિ અિલીકૃત છે.વગડના તિાિ બાળકોને શિક્ષણ પ્રશિયાિાાં 

જોડી િકાય, તેિની િૈક્ષશણક ચસશિઓન ાં વ્યશકતગત િાપન થઇ િકે, શવદ્યાથીઓની 
આાંતદરક િશકતઓને ખીલવી િકાય, શવદ્યાથીઓની રસ - રૂચચને જાણી િકાય, 

શવદ્યાથીઓ સહાધ્યાયીની િદદથી પણ િીખી િકે,  શવદ્યાથીઓ િાર શવનાન ાં િણતર 

િેળવે એવો અભિગિ એટલે પ્રજ્ઞા અભિગિ.પ્રાથમિક િાળાઓિાાં અિલીકૃત પ્રજ્ઞા 
અભિગિની પ્રવતડિાન પદરશસ્થમત જાણવા િાટે એક સવેક્ષણ અભ્યાસ હાથ ધરવાિાાં 

આવ્યો હતો. પ્રસ્તૃત અભ્યાસના હેત ઓ નીચે િ િબ હતા. 

૧. પ્રજ્ઞા અભિગિિાાં સિાશવિ અધ્યયન - અધ્યાપન પધ્ધમતનો અભ્યાસ કરવો. 
૨.  પ્રજ્ઞા અભિગિ અાંતગડત તાલીિેનો વગડખાંડિાં ઉપયોગ, િૌમતક સ શવધાઓનો ઉપયોગ 

અને િૈક્ષશણક ઉપકરણોના ઉપયોગ અાંગેની િાદહતી પ્રાિ કરવી. 

3.  પ્રજ્ઞા અભિગિિાાં અપનાવાતી િૂલ્યાાંકન પધ્ધમત, િાળા વ્યવસ્થાપન સમિમતની 
િૂમિકા અને  વાલીઓની જાગૃમત જાણવી. 

૪.  પ્રજ્ઞા અભિગિ અાંતગડત િાગડદિડન અને િોનીટરીંગ કાયડનો અભ્યાસ કરવો. 

૫.  પ્રજ્ઞા અભિગિ અાંતગડત શવદ્યાથીઓની િૈક્ષશણક ચસશધ્ધનો અભ્યાસ કરવો. 
૬.  પ્રજ્ઞા અભિગિ દ્વારા શિક્ષણકાયડ અાંગે શિક્ષકોના, િ ખય શિક્ષકોના તથા બી.આર.સી.  

અને સી.આર.સી.કો. ઓર્ડડનેટસડના અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ કરવો. 

પ્રાથમિક શિક્ષણિાાં પ્રજ્ઞા અભિગિ - પ્રવશૃિ દ્વારા જ્ઞાન 
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પ્રજ્ઞા અભિગિ એટલ ેિ ાં ? 

શવદ્યાથીઓના સવાાંગી શવકાસ િાટે િાળા શિક્ષણિાાં કે વગડ શિક્ષણિાાં અનેકશવધ 
અભિગિનો શિક્ષક ઉપયોગ કરતો રહ્યો છે. િ ે કયારેક શિક્ષકકેન્દ્રી, બાલકેન્દ્રી કે 

પાઠયપ સ્તકકેન્દ્રી હોય છે. સિગ્રયતા વગડના તિાિ બાળકોને કેન્દ્રરિાાં રાખીને તેિની 

વૈયશકતક ભિન્નતાને ધ્યાનિાાં લઇને તેિની ક્ષિતા, તેિની િીખવાની ગમતને આધારે 
શિક્ષણ આપવાન ાં હાં િેિા િ શ્કેલ રહ્ય  છે. શિક્ષણશવદો અને શિક્ષકો એવા અભિગિની 

િોધિાાં હોય છે િિેાાં વગડના તિાિ બાળકોને શિક્ષણ પ્રશિયાિાાં જોડી િકાય. તેિની 

િૈક્ષશણક ચસશધ્ધઓન ાં વ્યશકગત િાપન થઇ િકે. આ તિાિ આવશ્યકતાઓને ઉપકારક 
બને એવો અભિગિ એટલે પ્રજ્ઞા.પ્રજ્ઞા એ પ્રવૃમત દ્વારા જ્ઞાન પ્રાિ કરવાનો અભિગિ છે. આ 

અભિગિિાાં બાળક પ્રવૃમતના િાધ્યિથી િીખે છે. આ અભિગિિાાં બાળકો િાર વગર 
પ્રવૃમત દ્વારા શિક્ષણ િેળવે છે. પ્રજ્ઞા અભિગિ પરાંપરાગત શિક્ષણ પધ્ધમતથી તદ્ ન ભિન્ન 

છે. અદહાં  વગડખાંડ છે પણ પાટ્લીઓ નથી. શવદ્યાથીઓને િૂથ આધાદરત શિક્ષણ આપવાિાાં 

આવે છે. બાળકોને પોતાની ગમત િ િબ શિક્ષણ િેળવવાની તક િળે છે. બાળકો 
એકબીજાની સહાયથી શિક્ષણ િેળવે છે. શવદ્યાથીઓ પોતાના કાયડન ાં તથા પધ્ધમતઓન ાં સ્વ 

િૂલ્યાાંકન કરી િકે છે. બાળકની પ્રત્યેક તબકે્ક થતી પ્રગમતથી વાલી, શિક્ષક અને શવદ્યાથી 

િાદહતગાર રહે છે. 
પ્રજ્ઞા અભિગિ િા િાટે ? 

પ્રત્યેક શવદ્યાથી પોતાની ગમત િ િબ શિક્ષણ િેળવવાની તક િેળવે.પ્રત્યેક શવદ્યાથી િાર 

વગરના પ્રવૃમતલક્ષી તેિિ આનાંદદાયી શિક્ષણની તક પ્રાિ કરે.શવદ્યાથી ગ ણવિાય કત 
શિક્ષણ િેળવી પોતાની ક્ષિતાઓ શવકચસત કરે.શવદ્યાથી િરૂરી િૈક્ષશણક ચસશધ્ધ પ્રાિ કરી 

િકયા કે નદહ તેન ાં િૂલ્યાાંકન કરે. 

શવદ્યાથી પોતાના કાયડ અને સાધનસાિગ્રી તથા પધ્ધમતઓન ાં સ્વિૂલ્યાાંકન કરે અને 
તેિાાંસ ધારણા કરવાની ક્ષિતા પ્રાિ કરે.શવદ્યાથીઓ બહ સ્તરીય શિક્ષણ િાટેની 

સાિગ્રીશનિાડણ કરે તથા તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષિતા પ્રાિ કરે.બાળકો એકબીજાના 

સહયોગથી શિક્ષણ િેળવે.શવિેષ િરૂદરયાતવાળા બાળકોને પૂરતો સિય અને તક 
િળે.શવશવધ સ્તરના બાળકોને િીખવા િાટેની સિાન તક િળે.બાળકની પ્રત્યેક તબકે્ક 

થતી પ્રગમતથી વાલી, શિક્ષક અને બાળક પોતે પણ િાદહતગાર રહે. 

શવદ્યાથીકેવી રીત ેિીખ ેછે ? 
બાળક િાળાિાાં આવે છે ત્યારે કોરી સ્લેટ કે ખાલી ઘડો નથી પરાંત  તેની સાથે સ્થાશનક 

પયાડવરણિાાંથી પ્રાિ અનેક અન િવો લઇને આવે છે. િાત્ર શિક્ષક િ જ્ઞાનનો સ્ત્રોત નથી, 

બાળક અન્ય િાધ્યિો દ્વારા પણ િીખે છે. 
બાળક અનેક રીતે િીખતો હોય છે િિે કે ............  

• અન કરણ દ્વારા 
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• અન િવ દ્વારા 

• સહપાથી દ્વારા 
• સાંવેદન ઇશન્દ્રયોના િાધ્યિથી 

• વાતાવરણિાાંથી 

• હદરફાઇદ્વારા 
• િરૂદરયાત અને પડકારના આધારે 

• િહાવરા દ્વારા 

પ્રજ્ઞા અભિગિના િ ખય િ દ્દાઓ 
પ્રવશૃિદ્વારાજ્ઞાન 

પ્રજ્ઞાએ પ્રવૃશિ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાિ કરવાનો અભિગિ છે. બાળકને પ્રવૃશિ કરવી ગિે છે. બાળક 
પ્રવૃશિના િાધ્યિથી િીખે છે. આ અભિગિિાાં બાળકો િાર વગર, પ્રવૃશિલક્ષી શિક્ષણ 

િેળવે છે. 

િૂથ આધાદરત શિક્ષણ 
આ અભિગિિા શવધાથીઓના સ્તર પ્રિાણે િૂથ બનાવવાિાાં આવે છે. પરાંપરાગત 

વગડશિક્ષણિાાં વગડના તિાિ બાળકોને શિક્ષક એક સાથે શિક્ષણ આપે છે. આ અભિગિિાાં 

શવધાથીઓને ચાર િૂથિાાં શવિાજીત કરવાિાાં આવે છે. 
વગડખાંડની શવશિષ્ઠકાયડ પ્રણાલી 

પ્રજ્ઞા વગડખાંડના સાંચાલન િાટે શિક્ષક સાિાન્ય વગડખાંડ કરતા અલગ િ પ્રકારની 

વગડવ્યવસ્થા અપનાવે છે. કલાસરૂિ િેનેિિેન્ટ આ અભિગિની િહત્વની બાબત છે. 
શવદ્યાથીઓને તેિના કાડડ  પ્રિાણે િૂથિાાં સાથે નીચે બેસીને પ્રવૃશિ કરાવવાિાાં આવે છે. 

શિક્ષક શવદ્યાથીઓની બેઠક વ્યવસ્થા એવી રીતે ગોઠવે છે કે િથેી િૂથના તિાિ શવદ્યાથીઓ 

પર અવલોકન અને શનયિન કરી િકે. 
પ્રજ્ઞાઅધ્યયનઅધ્યાપનસાિગ્રી 

આ અભિગિિાાં શિક્ષક શવષયવસ્ત  આધાદરત સહાયક અથવા પૂરક અધ્યયન અધ્યાપન 

સાિગ્રીન ાં શનિાડણ કરે છે. િિેાાં િ ેતે ધોરણના અને શવષયના કાડડ  વગડના કોનડરિાાં ગોઠવે 
છે. િિેાાંથી શવદ્યાથી પોતાના કાડડ  લઇ િ ેતે િૂથિા> બેસી શિક્ષણ િેળવે છે. વગડશિક્ષક 

િરૂરી સહાયક સાિગ્રી વગડખાંડિાાં ઉપલબ્ધ રાખે છે.   

સહપાથીશિક્ષણ 
આ અભિગિિાાં શવદ્યાથીઓ િૂથિાાં અન્ય શવદ્યાથીઓ સાથે આાંતરશિયા કરીને િીખ ે છે. 

શવદ્યાથીઓ પરસ્પર સહયોગથી શિક્ષણ પ્રાિ કરે છે. શવદ્યાથીઓ અન્ય શવદ્યાથીઓ સાથે 

આત્િીયતા કેળવે છે. તેઓ િદદ કરવાની િાવના િીખે છે. વગડના તિાિ બાળકો સાથે 
કાિ કરવાની તક િળવાથી સિૂહ િાવનાનો શવકાસ થાય છે. આ અભિગિિાાં શવશવધ 

સ્તરવાળા બાળકોને િીખવા િાટેની સિાન તક િળે છે. 
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િૂલ્યાાંકન 

પ્રજ્ઞાઅભિગિિાાંપરાંપરાગત િૂલ્યાાંકન અને પરીક્ષા પધ્ધમત રહેિે નદહ. આ અભિગિિાાં એક 
એકિના અાંતે નવા એકિિાાં પ્રવેિતા શવદ્યાથીન ાં પ્રગમતિાપન એ એક પ્રકારન ાં  િૂલ્યાાંકન 

છે. િ ે તે ધોરણના એકિ પૂરા કરનાર શવદ્યાથી વગડબઢતી પાિે છે. કોઇપણ શવદ્યાથી 

કોઇપણ તબકે્ક નાપાસ ગણાતો નથી. શવદ્યાથી અને શિક્ષક પોતાની ચસશધ્ધઓનો કયાસ 
િેળવી િકે છે. આ ઉપરાાંત શવદ્યાથીની પ્રગમતનો અહેવાલ વાલીને પહોંચાડી િકાય છે. 

િૂથ પદરચય  

1. શિક્ષક સિર્પપત િૂથ 
આ િૂથિાાં નવો િ દ્દો િીખવાની િરૂઆત થાય છે. 

આ િૂથિાાં શિક્ષકની િૂમિકા િહત્વની હોય છે. 
આ િૂથિાાં સાંકલ્પનાઓના સ્પિીકરણ િાટે શિક્ષક િૂતડવસ્ત , ઉદાહરણ    ચચાડ,અધ્યયન 

સાિગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે. અહીં શિક્ષક િોટી સ્લેટ્નો પણ ઉપયોગ કરે છે. 

અહીં કાયડ કરતાાં કરતાાં શિક્ષક અન્ય િૂથ ઉપર પણ દેખરેખ રાખે છે. 
2. સાથી સહાયક િૂથ 

આ િૂથિાાં શવદ્યાથી શવદ્યાથી પાસે િીખે છે. 

શવદ્યાથી તેના સાથી પાસેથી વધ  સરળતાથી િીખતો હોય અહીં શવદ્યાથી સાચા અથડિાાં 
અધ્યયન કરે છે. 

અહીં શવદ્યાથીને શિક્ષકની િદદની િરૂર હોય તો તે ઝાંડીના સાંકેતથી શિક્ષકને બોલાવે છે. 

આ િૂથિાાં શવદ્યાથી ટી.એલ.એિ. નો સ્વતાંત્ર ઉપયોગ કરે છે. 
3.  સ્વ અધ્યયન િૂથ 

આ િૂથિાાં શવદ્યાથીઓ પોતે િેળવેલ સિિન ાં જાતે િ સ્વ - અધ્યયન કરે છે. 

આ િૂથિાાં શવદ્યાથીઓ શવશવધ પ્રકારની પ્રવૃમતઓ, લેખન, કલરકાિ, ચીટકકાિ, ગણન 
િવેી પ્રવૃમતઓ જાતે કરે છે. 

િૂથિાાં શવદ્યાથી ટી.એલ.એિ. નો સ્વતાંત્ર ઉપયોગ કરે છે. 

4. િૂલ્યાાંકન િૂથ 
આ િૂથ શિક્ષક સિર્પપત િૂથની બાિ િાાં હોય છે. 

અગાઉના િૂથિાાં િીખેલી બાબતોન ાં અહીં િૂલ્યાાંકન થાય છે. 

શવદ્યાથીઓિા રહેલી કચાિ જાણી તે કચાિ દૂર કરવા શિક્ષક ઉપચારાત્િક શિક્ષણ કાયડ 
હાથ ધરે છે. 

પ્રજ્ઞા વગડખાંડન ાં િૌમતક પયાડવરણ 

સાિાન્ય વગડખાંડ કરતાાં પ્રજ્ઞા વગડખાંડિાાં એવી નોંધપાત્ર બાબતો જોવા િળે છે કે િનેાથી 
પ્રજ્ઞા વગડખાંડન ાં િૌમતક પયાડવરણ િ દ ાં પડે છે.  

પ્રજ્ઞા વગડખાંડિાાં જોવા િળતી કેટલીક િહત્વની બાબતો નીચે િ િબ છે. 
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વગડખાંડની પસાંદગી  

સાિાન્ય રીતે વગડખાંડની દદવાલો રાંગરોગાન વગરની, સ્વસ્છ અને સ ઘડ હોય છે. પૂરતા હવા 
ઉજાસ અને પ્રકાિવાળો હોય છે.  

ટ કડી - ૧ અને ટ કડી - ૨ િાટે િ દા - િ દા બે વગડખાંડોની પસાંદગી કરાય છે. બાંને વગડખાંડ 

િકય હોય ત્યાાં સ ધી બાિ  - બાિ િાાં હોય તેવા રખાય છે. 
બેઠક વ્યવસ્થા  

પ્રજ્ઞા વગડિાાં શવદ્યાથીઓને બેસવા િાટે પાથરણાની વ્યવસ્થા હોય છે. શિક્ષકે શવદ્યાથીઓ 

સાથે િૂથિાાં નીચે બેસીને કાયડ કરવાન ાં હોય વગડખાંડિાાં ટેબલ-ખ રિીને અવકાિ હોતો નથી.  
શિક્ષક દરેક િૂથના બધા શવદ્યાથીઓ પર નિર રાખી િકે , તેિન ાં અવલોકન કરી િકે તથા 

િાગડદિડન આપી િકે છે. 
ઘોડા અન ેટરે   

પ્રજ્ઞાવગડિાાં ટરે  િૂકવા િાટે યોગ્ય િગ્યાએ ઘોડા બનાવેલા હોય છે. ગશણતના વગડખાંડિાાં એક 

ઘોડો હોય છે, જ્યારે ગ િરાતી વગડખાંડિાાં એક ઘોડો હોય છે. 
કાડડ   

ઘોડાિાાં રાખેલ ટરેિાાં ચસમ્બોલ િ િબ કાડડ  િૂકવાિાાં આવ ેછે. કાડડ  પર િ ેચસમ્બોલ હોય તે 

િ ચસમ્બોલ ટરે  પર પણ હોય છે. 
લડેર  

બાળકો સરળાતથી જોઇ િકે અને લેડર પરના ચસમ્બોલ સ્પિી િકે તેટલી ઊાંચાઇએ ઘોડાની 

બાિ િાાં લેડર લગાવેલ હોય છે. 
છાબડી  

વગડખાંડિાાં ચાર ફૂટથી વધ  ન હોય તેટલી ઊાંચાઇએ ચાર છાબડી લટકાવેલ હોય છે.  

તિાિ િૂથ સ્વતાંત્ર રીતે બેસી િકે તે રીતે છાબડી લગાવેલ હોય છે. 
પ્રગમતિાપન ચાટડ  

શવદ્યાથી સરળતાથી જોઇ િકે તેટલી ઊાંચાઇએ શવષયવાર પ્રગમતિાપન ચાટડ  વગડિાાં યોગ્ય 

િગ્યાએ લગાવેલ હોય છે. આ પ્રગમતિાપન ચાટડ  િૂથ - ૧ િાાં શિક્ષકની બેઠકની પાછળ 
િ  હોય છે. 

શડસપ્લ ેબોડડ   

શવદ્યાથીઓએ જાતે કરેલ પ્રવૃમતઓ શવદ્યાથીઓ જાતે િ વગડિાાં પ્રદર્ડિત કરી િકે તે િાટે બાંને 
વગડખાંડિાાં યોગ્ય િગ્યાએ શડસપ્લે બોડડ  લગાવેલ હોય છે.  

સ્લટે 

છાબડી નાં.-૧ ની નીચે યોગ્ય ઊાંચાઇએ શિક્ષક િાટેની સ્લેટ લગાવવાિાાં આવે છે. 
શવદ્યાથીઓ િાટેની સ્લેટ શવદ્યાથીઓ સરળતાથી લઇ િકે તે રીતે એક િ હરોળિાાં 

લગાવવાિાાં આવે છે. 
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ટી.એલ.એિ. બોક્ષ  

બને વગડખાંડિાાં અધ્યયન - અધ્યાપન િાટે ટી.એલ.એિ. બોક્ષ ગોઠવેલ ાં હોય છે. 
પોટડફોશલયો  

શવદ્યાથીઓએ બનાવેલ વસ્ત ઓ શવદ્યાથીઓ પોતાના પોટડફોશલયોિાાં િૂકી િકે કે લઇ િકે 

તેટલી ઊાંચાઇએ પોટડફોશલયો રાખવાિાાં આવે છે. આ પોટડફોશલયો બેગની પસાંદગી દરેક 
િાળાએ પોતાની રીતે કરવાની હોય છે. 

વકડબ ક  

શવદ્યાથીઓએ પોતાની જાતે િ પોતાની વકડબ ક સરળતાથી લઇ િકે તે િાટે િ ેતે શવષયના 
ઘોડા પર કે તેની બાિ િાાં વકડબ ક ગોઠવવાિાાં આવે છે. 

સિાપન 
પ્રજ્ઞા અભિગિ એ પરાંપરાગત શિક્ષણ પધ્ધમતથી તદ્દન અલગ છે. અહીં ચોક એન્ડ ટોકના 

બદલે બાળકને પ્રવૃમત દ્વારા િીખવવાન ાં છે. બાળક િાર શવના િણતર િેળવે છે. બાળકની 

અાંદર રહેલી વૈચાદરક િશકતનો તથા સ ષ િ િશકતઓનો શવકાસ થાય છે. પ્રાથમિક િાળાિાાં 
અિલી પ્રજ્ઞા અભિગિ દ્વારા શિક્ષણકાયડના અિલીકરણિાાં કેટલાક પદરબળોની અસરના 

લીધે કચાિ રહેવાની પણ િકયતાઓ રહેલી છે. આિ છતાાં પ્રજ્ઞા અભિગિ દ્વારા પ્રાથમિક 

શિક્ષણની િૈક્ષશણક ગ ણિાિાાં સ ધારો થાય તે અત્યાંત િરૂરી છે. 
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