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શાળાનો અંશ શાળાનો કેન્દ્ર તે શાળાનો વગર્. શાળાની તકૃત વગર્માં 
ઉપસે છે. વગર્ખંડ શાળાના ધોરણોનો વાહક છે. માનવીની મહેચ્છાઓને 
પિરપૂણર્ કરતંુ થળ તે વગર્. વગર્એ છાયા પડછાયા અને બદલાતા રંગોનું 
અનેરંુ જગત છે. વગર્માં દેશના ભાિવના હજારો નાગિરકો એવા બાળકો 
તવષર્ િશક્ષણ લે છે. તેમના ભાિવ જીવનનો િવકાસ, નકશો યા ચ  

વગર્ખંડમાં િનિ ત થાય છે. શાળાકાળમાં િદવસ દરમયાન લાખો સૂ મ 
ઘટનાઓ અહીં બને છે. વગર્ખંડએ િવદ્યાથીર્માં પિરવતર્નની િક્રયાની ભૂમકા 
પૂરી પાડનારંુ થાન છે. આએ ખંડ છે જ્યાંથી િવદ્યાથીર્ના જીવનનંુ સાંગોપાંગ 
યવ થાપન થાય છે. જનેે પોતાનું વાતાવરણ હોય છે તેનું યવ થાપન 
એટલે વગર્ યવ થાપન. 

વગર્ખંડ યવ થાપન એક ૩૦-૪૦ મિનટનો ઘન (એકમ) નથી. એ 
ઘનનું પૃથ્થકરણ કરતાં અનેક નાનકડા બનાવો નજરે ચડે છે. વગર્ખંડ 
યવ થાપનએ એકલી ભૌતક બાબત નથી. તેમાં મનોિવજ્ઞાન, 
િશક્ષણશા , બાળમનોિવજ્ઞાન, સમાજશા  અને ઉચ્ચ કોટીના 
માનવસંબંધોનો સમાવેશ થયેલો છે. અહીં જીવંત યિક્તઓ સાથેનું 
યવ થાપન છે. બે િદલોને જોડવાનું કામ અહીં થાય છે. માનવીનું 
અમાનવીયકરણ થતુ અટકાવવાની સાથે માનવ ઉછેરનંુ કામ થાય છે. તેથી જ 
વગર્ને માનવ ઉછેરનંુ કેન્દ્ર કહીએ તો અ થાને ન ગણાય. 

એકવીસમી સદીના બીજા દશકાના અંતમાં આપણે ૪જી (ફોરજી) સુધી 
પહોચ્યા છીએ. ત્યારે વગર્ખંડનાં કારો પણ બદલાયા છે. અમદાવાદની એક 
સરકારી શાળા ગૂગલ શાળા બની છે. એજ સમયગાળામાં સમગ્ર ગુજરાતમાં 
“મશન િવદ્યા” કાયર્ક્રમ પણ વગર્ખંડોમાં અિ તત્વમાં આ યું છે. એકતરફ 
આભાસી વગર્ખંડની રચના, તો બીજી તરફ ભૌતક વગર્ખંડની રચના. એક 
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પેઢી જ ેશીખે તે બાબત બીજી પેઢીને શીખતાં ઓછો સમય લાગે છે. ઈન્ટરનેટ 
અને મોબાઈલના યુગમાં પરીવતર્ પામતા સમાજ માટે બાળકોને તૈયાર કરવા 
વગર્ખંડ જ મહત્વનું ધરતીધામ છે. 

આપણા વગોર્, આપણે ક્યાં છીએ ? અને ક્યાં પહોચવું છે ? તેના પર 
દ્રિ  કરીએ.  

-: આપણા વગોર્ :- 
વગર્મા ં આજ ે આવતીકાલે 

બેઠક 
યવ થા  

• િશક્ષકકેન્દ્રી 
• વગર્માં સમગ્ર વષર્ દરમ્યાન એક 

જ કારની   

• િવદ્યાથીર્ કેન્દ્રી 
• વગર્માં ચાલતી િવદ્યાથીર્-િવદ્યાથીર્ વચ્ચેની 

આંતરક્રીયાને વેગ આપવા કદીક વગર્ને 
ગોળાકારે/અધર્વતુર્ળાકારે/ઘોડાની નાળ 
આકારે/ િવ 
આકારે/લંબચોરસ/ કોણાકાર બેસાડીશું.  

ભૌતક 
સુિવધાઓ  

• મધ્યયુગી, મહંદઅંશે ૨૦ મી 
સદી માણે 

• અપવાદરૂપે કેટલીક શાળામાં 
એકાદ વગર્ માટર્  વગર્    

• ૨૧ મી સદી માણે આધુિનક અધ્યયન  

pr વૃત માણે ફેરફારને અવકાશ  

• દરેક વગર્ખંડ- માટર્  વગર્ખંડ વાઇ-ફાઇની 
સુિવધાઓ સિહત વન ટુ વન (એક થી એક) 
િવદ્યાથીર્ઓ અધ્યયન કાયર્ કરી શકે તેવી 
રીતનું  

િવદ્યાથીર્
  

• શાંત, મહદઅશંે િનિ કય, 
પરાિધન, અમનોવૃિત્તવાળા, 
ધ્યેય સંબંધી અજ્ઞાત 
ઉaેશિવહીન વૃિત્તમાં રત, 
માિહતી ભરવાના ગોદામ જવેો 

• વગર્ખંડમાં સહયોગ 
િવદ્યાથીર્ઓના ઓછામાં ઓછો
    

• ચપળ, સિક્રય ાણવાન, ઉત્સાહી, 
સજર્નશીલ, િજજ્ઞાસુ, અભ્યાસપરત્વે 
જાગૃત, ધ્યેયની સભાનતાવાળો, ઉaેશલક્ષી 
વૃિત્તમાં રત, ICT નો જાણકાર, 

આત્મિવaાસુ  
• િવિવધ ચચાર્માં પોતાનો િવચાર મૂકનારો, 

સિક્રય ભાગીદાર  

િશક્ષક
  

• શબ્દોનો રૂિઢચૂ ત સહવાસી, 
વડીલ, િવદ્યાથીર્ને ઓળખવાની 
અને સમજવાની જાગરૂકતાનો 
અભાવ, અ�ભનેતા, િવદ્યાથીર્ 
ત્યે ભેદભાવની નીત 

• વધુ પડતા મોબાઇલ �  
સોિશયલ મિડયાનો ઉપયોગ 
કરનાર.   

• લાગણીની લીલાશ ધરાવતો વકીલ મ , 
કુશળ માગર્દશર્ક ઉદાર મતવાદી, િદગ્દશર્ક  

• િવદ્યાથીર્ને ઓળખવામાં એન ે સમજવામાં, 
યિક્તગત જરૂિરયાતો જાણવાનો આગ્રહી  

• મોબાઇલ અને સોિશયલ મિડયાનો ઉપયોગ 
કરી િવદ્યાથીર્ને વાધ્યાય તરફ દોરી જનાર.  
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િશક્ષણ 
પદ્ ત  

• િશક્ષક ભણાવે 
• િશક્ષક ભણાવે તેટલંુ જ િવદ્યથીર્ 

ભણે  
• િશક્ષક વગર્માંજ ભણાવે 
• િશક્ષક પાઠ્યપુ તકમાંથી જ 

ભણાવે 
• અધ્યયન એટલે િવષયવ તુ 

મોઢે   કરાવવંુ   

• િવદ્યાથીર્ વયં અભ્યાસ કરી શકે 
• િશક્ષક ભણાવે તેનાં કરતાં િવશેષ, 

િવદ્યાથીર્ઓ પોતાની જાતે ભણી શકે છે. 
• વગર્ખંડની ચાર િદવાલની બહાર ભણી  

શકાય. 
• સંદભર્ પુ તકો કે ઇન્ટરનેટ દ્ ારા િવશેષ 

માિહતી મળી રહે. 
• શીખતાં શીખવંુ એ જ સાચુ અધ્યયન 
• અધ્યાપન એટલે અધ્યયનની રીત 

શીખવવી.    
િશ ત
  

• િવદ્યાથીર્ઓ શાંત રહે. 
• િશક્ષકે આપેલી માિહતી વીકારે  
• િશક્ષકના aોના ઉત્તર આપે  
• વગર્માં રોજ િશક્ષક િનદેર્િશત 

થાને બેસીને જ અભ્યાસ કરે.  

• અધ્યયન વૃિત્તમાં ભાગ લેતાં 
િવદ્યાથીર્ઓનો થોડો અવાજ ભલે થાય. 

• માિહતી સાચી લાગે તોજ વીકારે 
• aોના ઉત્તર આપે પણ સાથે વળતા aો 

પુછી શકે. 
• િવદ્યાથીર્ પોતાની રીતે પણ બેઠક યવ થા 

બદલી શકે.  

નવી કેડી પર કદમ 
વતર્માન વગોર્ ને આવતીકાલના ઇિચ્છત વગોર્મા ંપિરવતત કરવા :  

વગર્- યવ થાપનની િક્રયાના સુધાર માટે, આપણે શંુ કરી શકીએ એજ 
િવચારીશંુ. 
અધ્યયન �  અધ્યાપનની િક્રયામાં િવદ્યાથીર્ઓનો સહયોગ વધારવા યત્નીશું.  
િવદ્યાથીર્ વંય કાયર્ કરતો થાય, એવી પદ્ તઓ- િવિધઓ-યુિક્તઓ 
િવકસાવીશંુ. 
અધ્યાપન-અધ્યયનની િક્રયાને વધુને વધુ વૈજ્ઞાિનક બનાવીશુ તે માટે અવનવા 
યોગો કરતાં  રહીશંુ.  

િશક્ષક અને િવદ્યાથીર્ઓનું ેરણા ોત મમતા છે અને એનંુ પિરણામ માન છે. 
િવદ્યાથીર્ સાથનેો સંબંધ મ , માળી, માગર્દશર્ક, િદગ્દશર્ક જવેો રાખીશંુ. 
વતર્માન સમયના સંદભર્માં, િશક્ષણ સં થા સાથે સંકળાયેલ ત્યેક યિક્ત હંુ શંુ 
કરંુ ? આપણે ક્યાં પહોંચવું છે ? િદશાઓ િનિશ્રત કરી લઇને “આપણા વગોર્ એ 
આપણી બળ આંકક્ષાઓનંુ ધરતીધામ” એવી શ્રદ્ ા ્દયમાં ભરી લઇને, 
આવો, નવી કેડી પર કદમ ઉપાડીએ.     


