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સાર સકેં્ષપ: મશક્ષણ એ મનરાંતર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. કહવેાય છે કે બાળકના જન્િથી મતૃ્યપુયતં સધુી  શીખવાની પ્રક્રિયા ચાલ ુજ 
રહતેી હોય છે. જો બાળકોન ેમશક્ષણિાાં િજા પડે તો મશક્ષણ એક રિત બની જાય છે અને રિત રિવી કોન ેગિ?ે વતભિાનિાાં 
મશક્ષણન ે વધ ુઆનાંદદાયી અન ે રસપ્રદ બનાવવા િાટે િાહતી સાંચાર ટેક્નોલોજી આધાક્રરત પધ્ધમતઓનો ઉપયોગ મશક્ષણ 
જગતિાાં શરૂ થયો છે. પ્રાથમિક મશક્ષણ ક્ષેત્ર ેઆ પહલે ગજુરાત સરકારશ્રીનાાં િહત્વાકાાંક્ષી પ્રોજેક્ટ- જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટના સ્વરૂપ ે
હાલના વર્ષોંિાાં થઈ છે જેનો ધ્યેય મશક્ષણ સાિાગ્રી અને  પ્રસ્તતુીકરણ વ્યવસ્થાન ેવધ ુ રુચચકર બનાવી બાળકોના મવકાસન ે
ખીલવવાનુાં છે જેથી તઓે દુમનયાની ઝડપ સાથે તાલ િળેવી ર્ામવ પડકોરોનુાં સાિનો કરવા િાટે સક્ષિ બની શકે. 
સાંશોધકે આ પ્રસ્તતુીકરણિાાં જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટથી બાળકોિાાં રસ, રુચચ, વલણ વધ ેછે અન ેમશક્ષણ આનાંદદાયી અન ેરસપ્રદ બન ે
છે કે કેિ ત ેજાણવાનો એક નાનકડો પ્રયોગ કયો છે જે આનાંદદાયી અને રસપ્રદ મશક્ષણ અન ેજ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ વચ્ચે સતેનુી 
ભમૂિકા ર્જવશ ેઅન ે બાળકોના  ર્ામવન ેરાષ્ટ્રમનિાભણની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બહેતર બનાવવા િાટે યોગ્ય પ્રદાન સમુનમિત કરશ.ે 
ચાવીરૂપ િબ્દ- ર્ાર મવનાનુાં ર્ણતર, બાળકોનુાં શકૈ્ષચણક મવકાસ, બાળ સલુર્ સહજતા- બાળપણ, ગાાંધીજીના શકૈ્ષચણક મવચારો, 
જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટની અસરકારક મવર્ાવના. 
પ્રસ્તાવનાાઃ બાળ મવકાસનાાં સાંદર્ે બાળકોની 
વતભિાન શૈક્ષચણક સ્સ્થમત......... 
બાળ રાષ્ટ્રની અમલૂ્ય સાંપમત છે. િનોમવજ્ઞાનિાાં 
એવુાં કહવેાય છે કે બાળકોનુાં 80 ટકા મવકાસ 0 
થી 5 વર્ષભની ઉિરે થઈ જાય છે. આધમુનક 
મશક્ષણ જગતિાાં કદાચચત બાળકોને બહ ુમવદ્વાન 
બનાવવાની કવાયત અને ધેલછાિાાં બાળકોનુાં 
બાળપણ ક્ાાંક ખોવાઇ ગયુાં છે તેિની 
સ્વાર્ામવક ખીલખીલાટ ગિુ થઇ ચકુી છે. નાની 
ઉિરે ર્ણતરની શરૂઆત કરી દેવાની ફેશન 
બાળકોના મવકાસ િાટે છે. બાળકોની લાંબાઈ 
કરતાાં તેિના દફ્તરનો આકાર વધારે હોય છે, 
તેિના વજન કરતાાં ર્ણતરના સાધનો તેિનાાં 
ઉપર વધતો જાય છે. એટલુાં જ નક્રહિં આજનો 
બાળક ર્ણતરની ચચિંતા સાથે ઉઠે છે અને એના  
થાકિાાં સતુો હોય છે. 
ખરેખર તે િહત્વાકાાંક્ષાઓ અને ર્ૌમતકતાવાદી 
આંધળી દોડનો ર્ોગ બન ે છે. શાળા, કોચચિંગ, 

હોિ વકભના ચુાંગલિાાં ફાંસાયેલ બાળકની 
દયનીય સ્સ્થમત મવશે ખરેખર કોઈ મવચારતો જ 
નથી અન ે આ વ્યવસ્થાિાાં િોટો થતો બાળક 
િજબરૂીિાાં ટેવાઈ જાય છે પણ જરા મવચારીએ 
ખરા કે એની શુાં કીંિત ચકુવતો હોય છે. 
મવદ્યાથી ઉપર રટણનો, પાસ થવાનો, બીજાથી 
આગળ મનકળી જવાનો સતત તણાવ હોય છે 
એવા વાતાવરણિાાં રાષ્ટ્રોપયોગી િાનવશસ્ક્ત 
તૈયાર થાય છે એ એક િોટો પ્રશ્ન છે.  
બાળકોનુાં સવાંગી મવકાસ અક્ષરજ્ઞાન કે 
અંગ્રેજીના જ્ઞાન ઉપર નક્રહિં પણ ઉિર વયની 
સ્વાર્ામવકતા સાથે કુદરતી ઘટકોનુાં 
પ્રત્યક્ષીકરણ, જજજ્ઞાસાવમૃિ, પહલેવમૃિ તથા 
સજૃનશસ્ક્તના મવકાસિાાં સિાયેલી છે. ગાાંધીજી 
િાનતા હતા કે દેશના મવકાસ િાટે એવી 
િાનવશસ્ક્તની જરૂર છે  
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જે શરીરશ્રિને બધાવે છે, લોકો પ્રત્ય ે
સાંવેદનશીલ બનાવે છે અન ે ખરા-ખોટાનો 
મવવેક જાગતૃ કરે છે. કોિળ બાળ િન પર 
િાનમસક ત્રાસ ના થાય તેને જ્ઞાનાર્જનની 
પ્રક્રિયાિાાં િજા આવ ેઅન ેબાળકો રિતા રિતા 
સીખે, ચક્રરત્ર ઘડતરને પ્રાધાન્ય આપે અન ે
મશક્ષણનો સિાજોપયોગી વ્યવસ્થા સાથ ે
અનબુાંધ કરતાાં સીખ ેતે જરૂરી છે. 
વતતમાન શિક્ષણ વ્યવસ્થાથી દૂર ભાગતા અને 
શિક્ષણને ભારરૂપ અનભુવતા બાળકો........ 
ઘણા બાળકો એવા છે જે શાળાિાાં આવા 
ઇચ્છતા નથી, શાળાિાાં આવીને ઉદાસીન રહ ે
છે, તેિણ ેઆ બધ ુવાતાવરણ રસપ્રદ લાગતુાં 
નથી તેથી તે િનથી દૂર ર્ાગતા હોય છે. 
વતભિાન સિય ેજેનો સ્વીકાર થઇ રહ્યો છે તેવુાં 
રાઈટ ટુ એજ્યકેુશન એક્ટ-૨૦૦૯ અંતગભત 
પ્રકરણ-૪ શાળા અન ે મશક્ષકોની જવાબદારી 
કલિ-૧૭ િાાં કોઈ પણ બાળકને શારીક્રરક મશક્ષા 
અન ેિાનમસક કનડગત ઉપર પ્રમતબાંધ છે.તનેી 
પેટા કલિ-૨ િાાં આ કાયદાનો ર્ાંગ કરનારની 
સાિ ે મશસ્તમવર્ષયક પગલા ર્રવાિાાં આવશ ે
તેવી વાત કરવાિાાં આવી છે. જયારે જિીની 
હકીકત સાથે જોડાયેલા આપણા ખ્યામતનાિ 
મશક્ષણમવદ ચગજુર્ાઈ બધકા વર્ષો પહલેા સોટી 
વાગે સિ સિ અન ે મવદ્યા આવ ે ધિ ધિ એ 
કહવેતને િાનતા ન હતા. તેિને િન બાળકોન ે
હસતા હસતા અન ેરિતા રિતા શાળાિાાં આવ ે
તેવુાં ચાહતા અન ે તેવુાં વાતાવરણ ઉભુાં કરવા 
િાાંગતા હતા. શાળાિાાં આવતુાં બાળક ર્યર્ીત 
ન બન,ે મકુ્ત િને ર્ણે, શાળાએ આવવુાં ગિ ે
તેવુાં ઇચ્છતા હતા. તેિને સ્થાપેલ બાલિાંક્રદરિાાં 
બાળકોન ેપ્રિે અન ે હફુ આપીને મશક્ષણ આપયુાં 
છે.તેિને શાળાિાાં બાળકન ે આવવુાં ગિ ે અન ે
હસતા હસતા મશક્ષણ િળેવે તેવુાં વાતાવરણ 
ઉભુાં કરીને તે વખતની અન્ય શૈક્ષચણક 
સાંસ્થાઓને પ્રેરણા પરૂી પડી છે. જે ક્રદશાિાાં 
આજે ફરીથી પનુમવિચાર કરવાની જરૂક્રરયાત છે 
જેથી બાળકોને આનન્દ સાથે મશક્ષણની 

અનભુમૂત કરાવી શકાય જે આજના મશક્ષણ 
જગત િાટે ખબૂ જે િોટો પડકાર છે.  
          ઉપરોક્ત પડકારને ઝીલવા આધમુનક 
ટેકનોલોજી સાથે રહી ગજુરાત સરકારે િાક્રહતી 
સાંચાર વ્યવસ્થા આધાક્રરત પ્રાથમિક મશક્ષણ 
ક્ષેત્રિાાં જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ શરૂ કયો છે જેિાાં બાળ 
મશક્ષણને  ર્ાર વગરના બનાવવાની રસપ્રદ 
કવાયદ કરવાિાાં આવે છે. જેથી બાળિન રટણ 
અને અદૃશ્ય દબાણ ઓછાં થઇ શકે અને તેઓ 
બાળ સલુર્ સહજતાથી જ્ઞાનાર્જન પ્રક્રિયાનો 
ર્ાગ બની શકે. વતભિાન વ્યવસ્થાથી વાલીઓ 
પણ ચચિંતાિાાં હોય છે અને બાળકો પણ 
તણાવિાાં. એવાિાાં ગાાંધીજીના શૈક્ષચણક મવચાર 
અને જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે િદદરૂપ 
નીવડી શકે તે સિજવાનુાં પ્રયાસ આ લેખિાાં 
કરવાિાાં આવ્યુાં છે. 
પ્રાથશમક શિક્ષણના સ્તરમા ંસધુાર માટે જ્ઞાનકંુજ 
પ્રોજેક્ટ.............. 
આજના સિયિાાં બાળકન ે િોબાઈલ ગિ ે છે. 
આજનો બાળક િોબાઈલ પાછળ વધ ુ સિય 
બગાડ ે છે.કારણ કે િોબાઈલિાાં આવતી રશ્ય-
શ્રાવ્ય સાિગ્રી બાળકની િહત્વાકાાંક્ષા સાંતોર્ષ ેછે. 
બાળકે એકવાર જોયેલ મવડીયો તરત જ યાદ 
રહી જાય છે. જો મશક્ષણિાાં પણ રશ્ય-શ્રાવ્ય 
સાિગ્રીનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ ે તો 
બાળકોિાાં સાંકલ્પના મસદ્ધિનો દર વધી શકે છે. 
બાળકો સહજે સહજે ઉત્સાહથી અભ્યાસ કરતા 
થઇ શકે છે. આવા જ આશયથી ગજુરાત 
સરકારનાાં જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ દ્વારા રશ્ય-શ્રાવ્ય 
સાિગ્રીથી મશક્ષણ આપવાની વાત છે.આવનાર 
સિયિાાં ગજુરાત સરકાર ગજુરાતની 1૦૦૦૦ 
પ્રાથમિક શાળાિાાં જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ અિલિાાં 
મકુવા જાઈ રહી છે. ત્યારે જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટની 
અસરકારકતા સિજવી જરૂરી બને છે. 
જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ પ્રાથમિક સ્તરે શૈક્ષચણક 
સાંસ્થાઓિાાં મશક્ષણની ગણુવિા સધુારવાનો એક 
નવીન ક્રડજજટલ ICT આધાક્રરત પ્રયાસ છે. તે 
પ્રાથમિક મશક્ષણ ક્ષેત્ર ેએક િહત્વકાાંક્ષી યોજના 
છે જે સરકારી શાળાઓ સ્વચે્છાએ સાિ ેચાલીને 



Research Guru: Volume-14, Issue-2, September-2020 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 28  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

આ યોજનાિાાં જોડાયા છે. આ પ્રોજેક્ટ મશક્ષણનાાં 
ધ્યેયોન ે હાાંમસલ કરવાિાાં િહત્વની ભમૂિકા 
ર્જવશ.ે ગ્રામિણ મવસ્તારિાાં સરકારી પ્રાથમિક 
શાળાઓ પર ધ્યાનકેષ્ન્રત કરવાની જરૂર છે. 
આ શૈક્ષચણક સાંસ્થાિાાં ICT અથવા 
ક્રડજજટલાઇઝેશન તરફ સરકારનો રઢ મનણભય 
િાાંમતકારી પગલુાં છે. આ પ્રોજેક્ટ બાળકોન ે
સકારાત્િક અન ે નવીનીકરણ તરફ વાળશ.ેઆ 
પ્રોજેક્ટના અિલીકરણથી સરકારી શાળાઓ 
ICT થી સજ્જ બની ખાનગી શાળાઓ જેવી 
સમુવધા િેળવીન ે બાળકોન ે લાર્ િળશ.ે એવુાં 
ધરવાિાાં આવે છે કે આ પ્રોજેક્ટથી બાળકોન ે
અમતિહત્વપણૂભ અન ે કાયભક્ષિ જક્રટલ 
સાંકલ્પનાઓ સિજવાિાાં સરળતા રહશેે. 
જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ સાથ ેપ્રત્યક્ષ અન ેપરોક્ષ રીત ે
સાંકળાયેલા ક્રહસ્સેદારોની ભમૂિકા િહત્વની 
રહશેે.ગણુવતાલક્ષી મશક્ષણ,નવીનીકરણ, ICTથી 
સજ્જ,ક્રહસ્સેદારોનુાં ક્રહત જાળવી રાખવુાં અન ે
બાળકોન ે પ્રેક્રરત કરવા આ પ્રોજેક્ટની 
લાક્ષણીકતાઓ છે. 
સમસ્યા કથન અને વતતમાન અભ્યાસની 
પ્રાસબં્રગકતા....  
મશક્ષણ એ મવકાસનો અગત્યનો પાયો છે. 
મશચક્ષત રાષ્ટ્ર તેની અગત્યની મડૂી ગણાય છે 
તેના  ઉપર જ દેશનુાં  ર્ામવ નર્ે છે. એિાાંય 
પ્રાથમિક મશક્ષણ તો ધરી તરીકે છે જો પાયો 
િજબતૂ ના હોય તો એના ઉપર મવકાસની ર્વ્ય 
ઇિારત કે ર્વન ના બનાવી શકાય. આ 
પાયાને િજબતૂી પ્રદાન કરવા િાટે શૈક્ષચણક 
જગતનાાં કિભશીલોએ ઘણા પ્રયોગો ર્ારત 
દેશની જિીન ઉપર કરેલ છે.   
આપણા રાષ્ટ્રમપતા િહાત્િા ગાાંધીએ બમુનયાદી 
મશક્ષણની વાત કરી જેિાાં મવદ્યાથી સ્વાબલાંબી 
બનવાની લાયકાત અને કુશળતાઓથી સજ્જ 
થાય છે તથા સિાજ અને રાષ્ટ્ર િાટે ઉપયોગી 
બને છે. સાચા મશક્ષણના સ્વરૂપને પક્રરર્ામર્ષત 
કરનારા સતૂ્ર રૂપ તેિના 3- એચ જાણીતા છે- 1 
એચ- હાથનો પ્રતીક છે જે એવુાં કહ ેછે કે મશક્ષણ 
લોકોને એવી કુશળતાઓથી સજ્જ કરે કે તેઓ 

મશક્ષણ પ્રાપત કરીને પોતાના જીવનિાાં 
રચનાત્િક કાિગીરી િાટે ઉપયોગી મસિ થઈ 
શકે. 2 એચ હૃદય કે િાનવીય સાંવેદનાઓનુાં 
પ્રમતમનમધત્વ કરે છે જે સભ્ય અને અક્રહિંસક 
સિાજ રચના િાટે અમનવાયભ છે. એટલે કે 
મશચક્ષત એન ે જ કહી શકાય છે જેના હૃદયિાાં 
બીજા પ્રત્યે, દીન દુખી પ્રત્યે અને સિાજના 
જરૂરતિાંદ વ્યસ્ક્ત પ્રત્ય ેિનિાાં કરૂણા અન ેદયા 
હોય. 3 એચ બદુ્ધિ કે તાક્રકિક ક્ષિતાનો 
પ્રમતમનમધત્વ કરે છે જે દરેક ઘટના, વસ્ત,ુ 
સાંબાંધ કે વ્યસ્ક્તને સિજવા િાટે તકભ બદુ્ધિ કે 
ચેતના મવકસાવ ે છે. એિના મવચારના 
અનયુાયી અને સિમપિત કિભશીલ ચગજૂર્ાઈ 
બધેકાએ મશક્ષણ જગતને પોતાના મવચારો થકી 
બાળકોના સાંકચલત મવકાસ િાટે મશક્ષણના એવા 
નવા નવા પ્રયોગો સચૂવ્યા જે સવોદય અને 
અન્તોદયના મવચારના આધારે સવભગ્રાહી છે 
વધા વગો િાટે સગુિ છે.  
૨૧િી સદીએ જ્ઞાનની સદી તરીકે ઓળખવાિાાં 
આવે છે. આજે િેળવલે જ્ઞાન આવતી કાલ ેજુનુાં 
થઇ જાય છે. ૨૧િી સદીનુાં મશક્ષણ વગભખાંડની 
બહાર ચારે તરફ મવસ્તાર પામ્યુાં છે. આપણા 
દેશનાાં મશક્ષણન ે પણ મવશ્વના દેશો સિકક્ષ 
બનાવવુાં જરૂરી છે. આજનુાં મશક્ષણ વગભખાંડની 
ચાર દીવાલોિાાંથી બહાર આવીન ે
ઘર,સિાજઅન ે મવશ્વ સધુી મવસ્તરી ચકૂ્ુાં છે 
ત્યારે મવદ્યાથીઓ િાત્ર મનષ્ષ્ટ્િય શ્રોતા નથી.આજે 
મવદ્યાથી ખાલી િગજ સાથ ેઆવતો નથી.કારણ 
કે મવમવધ િાધ્યિો જેવા કે ટી.વી, રેક્રડયો, 
ન્યઝુપપેર, ઈન્ટરનેટ દ્વારા અનેક જ્ઞાન 
પીરસાઈ રહ્ુાં છે. આવા સાંજોગોિાાં મશક્ષકે િાત્ર 
િાક્રહતીનાાં િશીનગનથી મવદ્યાથીઓના િાનમસક 
ર્ારન ે વધારવાનો નથી.પરાંત ુ વગભખાંડિાાં એવુાં 
વાતાવરણ ઉભુાં કરવાનુાં છે કે મશક્ષણ રસિય 
અન ેઆનાંદદાયી બને.  ચોક અન ે ટોક પિમત 
હવ ેજૂની થઇ ગઈ છે.આ પિમતિાાં મશક્ષક બોલ ે
અન ે મવદ્યાથી સાાંર્ળે છે. જે વર્ષોથી ચાલતી 
આવતી પધ્ધમત છે.એક ચીની કહવેત છે કે એક 
ચચત્ર સો શબ્દોની ગરજ સારે છે.એટલે કે રશ્ય 
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સાિગ્રીથી બાળકો વધ ુ શીખે છે.  રશ્ય-શ્રાવ્ય 
સાિગ્રી (ઈ –કન્ટેન્ટ) થી બાળકોન ે શીખવાની 
િજા આવે છે.તેના દ્વારા િેળવેલ જ્ઞાન લાાંબો 
સિય સધુી યાદ રહ ે છે.આપણી સરકારે 
મશક્ષણિાાં નવતર પ્રયોગો કરી અન ે પ્રાથમિક 
કક્ષાએ ઉન્નત ટેક્નોલોજી ઉપલબ્ધ કરાવી 
શૈક્ષચણક વ્યવસ્થાને વધ ુ અસરકારક અને 
વેગવાન બનાવવાના પગલાાં લીધા છે જેથી 
મવદ્યામથિઓ રસ કેળવીને સીખે, પોતાનાિાાં 
આત્િસાત કરે, ગ્રહણ કરવાની શસ્ક્ત વધારે.  
અભ્યાસના િતેઓુ 
●. ICTના િાધ્યિથી િળતુાં મશક્ષણ રસપ્રદ 
અને આનાંદદાયી બને છે કેિ તેની તપાસ        
   કરવી. 
●  જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટનાાં અિલ પછી બાળકોનો  
ર્ાર ઓછો  થયો  છે કે કેિ તે જાણવુાં.  
●  જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ સાથે સાંકળાયેલ આચાયભ 
અને મશક્ષકોના િતે મશક્ષણની ગણુવિાિાાં      
    થયેલ સધુારો-વધારો તપાસવો. 
અભ્યાસની  ઉત્કલ્પનાઓ 
● જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટનાાં અિલ પછી બાળકોનો 
મશક્ષણિાાં રસ વધ્યો હશે.  
● જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટને કારણે બાળકોનો  ર્ાર 
ઓછો થયો હશે અને મશક્ષણની ગણુવિા સધુરી 
હશે.  

સિંોધન પ્રવશધ-  
આ સાંશોધન કાયભ પ્રાથમિક િાક્રહતી ઉપર 
આધાક્રરત છે. સાંશોધનિાાં જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ સાથ ે
સાંકળાયેલ આણાંદ અને અહિદાવાદ 
જજલ્લાઓની 1-1 પ્રાથમિક શાળાઓ એિ કુલ 2 
શાળાઓની પસાંદગી કરવાિાાં આવી છે. 
અભ્યાસના મખુ્ય ઉતરદાતાઓ 6-7-8 
ધોરણના મવદ્યાથીઓ છે. અક્રહિં દરેક શાળાિાાંથી 
યદચ્છ રીતે દરેક વગભિાાંથી 10-10 મવદ્યાથીઓ 
એિ કુલ 60 મવદ્યાથીઓની પસાંદગી અભ્યાસ 
િાટે કરેલ છે. િાક્રહતી એકત્ર કરવા િાટે 
અનસુચૂી, રૂબરૂ મલુાકાત, જુથ ચચાભ, મનરીક્ષણ 
વગેરે પિમતઓનુાં ઉપયોગ કરેલ છે. એ મસવાય 
વગભ મશક્ષક અન ે શાળાના આચાયભ પાસથેી 
િાક્રહતી િેળવવવાિાાં આવી છે જેિાાં કુલ 6 
મશક્ષક અને 2 આચાયોનુાં સિાવેશ થાય છે. 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસિાાં સાંશોધકે અહી કેટલીક 
િયાભદાઓનો સ્વીકાર કયો છે જેિ કે પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસ જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટવાળી પ્રાથમિક 
શાળાના બાળકોની શકૈ્ષચણક ગણુવિાની 
તપાસવા પરુતો િાયાભક્રદત છે. 
ઉિરદાતાઓની પ્રાથમિક િાક્રહતી 
જામત પ્રિાણ ે મવદ્યામથિઓની સ્સ્થમત દશાભવત ુાં 
કોષ્ટ્ટક

િિ મવગત આવમૃિ કુલ 
આણાંદ અિદાવાદ આવમૃિ ટકા 

1. છોકરો  12 18 30 50 
2.         છોકરી  18 12 30 50 
કુલ 30 30 60 100 
બૌદ્ધિક સ્તર પ્રમાણે શવદ્યાશથિઓની સ્સ્થશત દિાતવત ુ ંકોષ્ટક 
િિ મવગત જજલ્લાવાર સ્સ્થમત કુલ 

આણાંદ અિદાવાદ આવમૃિ ટકા 
આવમૃિ ટકા આવમૃિ ટકા 

1. સારા 8 26.67 10 33.33 18 30 
ટકા (44.44) (55.56) (100) 
2. સરેરાશ 10 33.33 12 40 22 36.67 
ટકા (45.45) (54.55) (100) 
3. નબળો 12 40 8 26.67 20 33.33 
ટકા (60) (40) (100) 
કુલ 30 (100) 30 (100) 60 100 
ટકા (100) (100) (100) 

 



Research Guru: Volume-14, Issue-2, September-2020 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 30  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

જ્ઞાનકંુજ પ્રોજક્ટ પછી તેમણે ભણવામા ંરસ પડ ેછે કે નહિિં તે દિાતવત ુ ંકોષ્ટક 
િિ મવગત જજલ્લાવાર સ્સ્થમત કુલ 

આણાંદ અિદાવાદ આવમૃિ ટકા 
આવમૃિ ટકા આવમૃિ ટકા 

1. હા 22 73.33 26 86.67 48 80 
ટકા (45.83) (55.56) (100) 
2. ના 6 20 3 10 9 15 
ટકા (66.67) (33.33) (100) 
3. ખબર નથી 2 6.67 1 3.33 3 5 
ટકા (66.67) (33.33) (100) 
કુલ 30 (100) 30 (100) 60 100 
ટકા (100) (100) (100) 

સિંોધન શવસ્તારમા ંજ્ઞાનકંુજ પ્રોજેક્ટ થકી શિક્ષણ વ્યવસ્થામા ંશવદ્યાશથિઓએ મિસસૂ કરેલ સધુારાઓ 
દિાતવત ુ ંકોષ્ટક  

િિ  મવર્ષયવસ્ત ુ
પ્રિાણેની 
મવગત 

મવર્ષયવસ્તનુા અનસુાંધાને શાળાવાર આવમૃિ 
આણાંદ જજલ્લાની શાળા અિદાવાદ જજલ્લાની 

શાળા 
કુલ 

આવમૃિ ટકા આવમૃિ ટકા આવમૃિ ટકા 

1. કાવ્યગાન  22 100 26 100 48 100 
2. વાતાભ કથન 20 90.90 24 92.31 44 91.67 
3. ભગૂોળના 

ખ્યાલો  
20 90.90 23 88.46 43 89.58 

4. ગાચણમતક 
રચનાઓ 

18 81.82 22 84.62 42 87.5 

5. મવજ્ઞાનના 
પ્રયોગો  

18 81.82 22 84.62 40 83.33 

6. મવમવધ 
ર્ાર્ષાનો 
વાતાભલાપ 

5 22.73 20 76.92 25 52.8 

7. અઘરા શબ્દો  
 

5 22.73 20 76.92 25 52.8 

(નોંધઃ આણાંદ જજલ્લાની શાળાિાાંથી 22 અને અિદાવાદ જજલ્લાની શાળાિાાંથી 26 કુલ 48 મવદ્યામથિઓ 
દ્વારા સધુારાની અનભુમૂત મવશે િાંતવ્યો આપવાિાાં આવ્યા હતા તેથી અક્રહ ટકાવારીિાાં ઉપરોક્ત 
સાંખ્યાઓને યથાસ્થાન ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવ્યા છે.) 
સિંોધન શવસ્તારમા ંજ્ઞાનકંુજ પ્રોજેક્ટના સાધનોની ગણુવત્તા શવિે શિક્ષકોના ંમતંવ્ય દિાતવત ુ ંકોષ્ટક 
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િિ  જ્ઞાનકુાંજ અંતગભત 
િળેલ સાધન-
સાિગ્રી  

સાધન-સાિગ્રીની ગણુવિા મવશે જજલ્લાવાર શાળાઓના િાંતવ્યો 
આણાંદ જજલ્લાની શાળાના 

અધ્યાપકો 
અિદાવાદ જજલ્લાની શાળાના 

અધ્યાપકો 
૧ લેપટોપ સારી સારી 
૨ વાઈટ-બોડભ ઉતિ ઉતિ 
૩ રાઉટર ઉતિ ઉતિ 
૪ ઈ-કન્ટેન ઉતિ ઉતિ 
૫ પ્રોજેક્ટર સારી િધ્યિ 
૬ ઈન્ટરનેટ ઉતિ ઉતિ 
૭ આઈ.આર.કેિેરા ખરાબ સારી 
૮ સ્પીકર સારી િધ્યિ 

જ્ઞાનકંુજ પ્રોજેક્ટ અન્તગતત ICT ના ઉપયોગ થકી મળેલ પહરણામની શવગત 
જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટન ે કારણે 
શાળાની શૈક્ષચણક ગણુવિાનુાં 
પક્રરણાિ 

અિદાવાદ જજલ્લાની શાળા આણાંદ જજલ્લાની શાળા 

ઈ-કન્ટેનના િાધ્યિથી  
 

● કાવ્યગાન  
● વાતાભ કથન  
● ભગૂોળના ખ્યાલો  
● ગાચણમતક રચનાઓ  
● મવજ્ઞાનના પ્રયોગો 
● અઘરા શબ્દો  

● કાવ્યગાન  
● વાતાભ કથન  
● ગાચણમતક રચનાઓ  
● મવમવધ ર્ાર્ષાનો વાતાભલાપ  
● અઘરા શબ્દો  

સ્િાટભ બોડભના િાધ્યિથી 

● મવમવધ નકશા  
● ર્ૌમિમતક આકારો  
 ● ખણૂાના પ્રકાર  
● આલેખ રચના  

● મવમવધ નકશા  
● ર્ૌમિમતક આકારો  
● ચચત્રકાિ/કલરકાિ  
● આલેખ રચના 

જુથ ચચાત આધાહરત તારણો.... 
● જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટને કારણે મવદ્યાથીઓ તેિજ 
વાલીઓિાાં શાળા પ્રત્ય ે હકારાત્િક ર્ાવ રઢ 
થયો છે.શાળાિાાં મનયમિતતાનુાં પ્રિાણ વધ્યુાં છે.  
અધ્યાપકશ્રીઓ જણાવે છે કે જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટના 
કારણે મવદ્યામથિઓ મવર્ષય પર થોડાક રસ સાથ ે
ધ્યાન આપતા થયા છે.  
● આચાયભશ્રી અને અધ્યાપકશ્રીઓ સાથ ે
ચચાભિાાં થઈ જાણવા િળયુાં કે જ્ઞાનકુાંજ 
પ્રોજેક્ટના અિલીકરણ પછી મવદ્યામથિઓની 
ઉપસ્સ્થમતિાાં એક જ વર્ષભ વગભવાર જોવા જઇએ 
તો સરેરાશ 10-15 ચકાનો વધારો થયો છે.  

● જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટને કારણે બાળકો હસતા 
હસતા અન ે રિતા-રિતા મશક્ષણ િળેવે છે. 
મવદ્યાથીઓ ઈ-કન્ટેનના િાધ્યિથી અઘરા મદુ્દા, 
કાવ્યગાન,વાતાભ કથન જેવા મદુ્દા સરળતાથી 
શીખે છે. આ ઉપરાાંત સ્િાટભ બોડભના િાધ્યિથી 
નકશાપરુણી,ર્ૌમિમતક આકારો,આલેખની 
રચના,ચચત્રકાિ જેવા મદુ્દા સહલેાઈથી શીખે છે.  
ઉપસિંાર- 
પ્રાથમિક મશક્ષણન ે રસપ્રદ અન ે ર્ાર મવનાનુાં 
બનાવવા િાટે ઘણા બાળ કેળવણીકાર અન ે
મશક્ષણમવદોએ પ્રયત્ન કયાભ છે. જેિાાં ચગજુર્ાઈ 
બધેકા, િેડિ િોન્ટેસરી,જુગતરાિ દવ ે જેવા 
અનેક બાળપ્રેિી સાક્રહત્યકારોનો  અન ે તેિને 
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રચેલા પસુ્તકોનો સિાવેશ થાય છે. વતભિાન 
સિયિાાં ICT ના િાધ્યિથી મશક્ષણ આપવાની 
વાતનો છેડો ક્ાાંક ચગજુર્ાઈના બાળ સાક્રહત્ય 
સાથ ે િળતો હોય તેવુાં લાગે છે. ચગજૂર્ાઈ 
બધેકાનો શકૈ્ષચણક અચર્ગિ અન ે વતભિાન 
શૈક્ષચણક વ્યવસ્થાિાાં િાક્રહતી સાંચાર સાધનોની 
અસરકારકતા જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજક્ટના સાંદર્ે એટલા 
િાટે પ્રાસાંચગક બની જાય છે કેિ કે ખરા મવકાસ 
િાટે આપણે આપણા મલૂ્યોને સાચવી દુમનયાના 
વતભિાન પ્રવાહ સાથે ચાલવુાં પડશે, બાળકોને 
એવા પડકારો સાિે તૈયાર કરવુાં પડશે અને 
ર્ામવ કેક્રરયર આગળ વધે તે અંગે સ્સ્થમતનો 
મવશ્લેર્ષણ કરવાની જરૂક્રરયાત રહશે. તેથી 
વતભિાન સાંશોધન અભ્યાસ ચગજૂર્ાઈ બધેકાની 
શૈક્ષચણક મવચારસરણી સાથે ખબૂજ પ્રાસાંચગક 
બની જાય છે.  
અભ્યાસના અંતે કહી શકાય છે કે મશક્ષણ 
વ્યવસ્થાિાાં ICTનાાં ઉપયોગથી બાળકો શાળાિાાં 
મનયમિત અભ્યાસ કરતા થયા છે, તનેા લીધ ે
મવદ્યામથિઓન ેશાળાિાાં ર્ણવુાં ગિે છે. મશક્ષકોન ે
પણ નવા અચર્ગિથી કાિ કરવાની િજા આવ ે
છે. ઈ-કન્ટેનના લીધ ે બાળકોને અઘરા લગતા 
મદુ્દા સરળતાથી સિજાય જાય છે. કાવ્યગાન 
અન ેવાતાભસ્વરૂપ ેઆપલે પાઠો ર્ણવાની િજા 
કઈક અલગ જ આવે છે. સાિાજજક મવજ્ઞાનિાાં 
રાજાઓનો ઇમતહાસ, નાગક્રરકશાસ્ત્રનાાં ખ્યાલો 
અન ેભગૂોળના નકશાઓની સિજ સરળ બની 
છે. આંતરક્રરયાણ મવસ્તારની શાળાઓિાાં ICT 
આધાક્રરત જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટનુાં સાંચાલનિાાં પરૂક 
સાધનોની મનરન્તરતા નડતરરૂપ બની છે જેના 
િાટે વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થાની જોગવાઈ યોગ્ય છે 
જેથી બાળમશક્ષણન ે સવભત્ર રસપ્રદ અન ે
ગણુવિાયકુ્ત બનાવી શકાય . 
સદંભત સચૂી-  
1. આર.એચ.રાણા (2006) - “અિદાવાદ નગર 
પ્રાથમિક મશક્ષણ સમિમતિાાં કાયભરત અમધકારીઓ 
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