
આજે �ફનલે�ડની �શ�ણ �યવ�થા સમ� �વ�માં �ે� માનવામાં
આવે છે. �યાંની �ુલાકાત લેનારને �યાલ આવશે કે આ કોઈ �દ ુનથી.
તેમની �શ�કોની કોલેજોમાં 8% �વેશ દર છે, તેથી �શ�ક બનવા માટે
�ે� �વ�ાથ�ઓ જ �વેશ મેળવી શકે છે અને �શ�કો સા��  �વન
�વે છે કારણ કે આ�ંુ રા�ય એક ક�યાણકાર� રા�ય છે તેથી તમારે
સફળ થવા માટ ેરોકાણ કરવાની કે બે�કર બનવાની જ�ર નથી.
�ફનલે�ડમાં તમાર� આસપાસ આવેલી કોઈ પણ શાળા �ે� શાળા છે
તેથી �ે� શાળા માટ ેવ�ુ પૈસા ખચ�વાની જ�ર નથી.
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સંપાદક�ય
�શ�ણ �યવ�થા લાંબા સમયથી પર�પરાગત �શ�ણશા�ને આધારે ચાલે છે. જો કે, સતત તકનીક� હ�ત�ેપ ધીમે ધીમે �શ�ણ અને
�વકાસના �વ�પને બદલી ર�ું છે.શૈ��ણક ટકેનોલો� (EdTech) �ે�માં ટકેનોલો�ના ઝડપી સંકલનને કારણે �શ�ણ �ે�માં
અ�વેષણ કરવા માટ ેએક �વશાળ ફલક �ૂ��  પાડ ેછે. કેટલીક પ��તઓ તથા ��ુ��તઓ �શ�ણને અને વગ�ખંડને વ�ુ �વંત બનાવે છે
વત�માન સમયમાં ઘણી �શ�ણ સં�થાઓ વ�ુ �ુગમતા સાથે �ય��તગત �શ�ણ આપવાનો �યાસ કર� રહ� છે. ઓનલાઇન અથવા
�લે�ડડે (�મ��ત) �શ�ણની �ડઝાઇન વ�ુ �ચ�લત થઈ રહ� છે. �વત�માન પ�ર��થ�તમાં પર�પરાગત વગ��શ�ણના કલાકોમાં આશરે 30
થી 79 ટકા જેટલો ઘટાડો થયો છે. �મ��ત �શ�ણ એ પર�પરાગત �શ�ણ કરતા ઓછુ�  અસરકારક નથી(�ુલર,2020). 

Blended Learning - �મ��ત �શ�ણ �ું છે?
જુદ� જુદ� પ��ત (ઓનલાઇન -ઓફલાઇન) �ુમેળ �ારા એક સાર� ર�તે આયો�જત �શ�ણ છે. તે ઘણા પ�રબળોને �યાનમાં લે�ું,
�ુ�ય�વે શીખવાના પ�રણામો અને શીખનાર કે���ત �ૂચના�મક વાતાવરણ પર �યાન કે���ત કરે છે. �ડ�જટલ તકનીકોના ઉદભવ અને
શાળાથી ઉ�ચ �શ�ણ �ુધી તમામ �તરે શીખવા-શીખવવા માટ ે ટકેનોલો�નો લાભ �યાનમાં રાખીને, NEP 2020 Blended
Learning મોડલેનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે. BL �શ�કની �ૂ�મકાને �ાન �દાતામાંથી કોચ અને માગ�દશ�કમાં ફેરવે છે. એનો
અથ� એ નથી કે �શ�કો �વ�ાથ�ઓના �શ�ણમાં �ન���ય અથવા ઓછ� મહ�વની �ૂ�મકા ભજવે છે. BL યો�ય સં�ુલન �ૂ��  પાડ ેછે,
�ય��તગત ઝડપ, અને ગોપનીયતા જે �વ�ાથ�ઓને સતત �ય�ત રાખે છે અને ઓનલાઇન �ૂચનાઓ, જે ઇ�ટરે��ટવ, ટકે-આધા�રત
�શ�ણ આપે છે, �ો�સાહન, �ેમ અને સંભાળ તથા માગ�દશ�ન - માનવ ત�વો ઉમેરે છે, જે ફ�ત �શ�કો જ આપી શકે છે. 
વાતા� રે વાતા�....

 વાત ક��  કે વાતા�? છે આ વાત એક �શ�ણ�વ�ની, જે ETU
એ��ુકેશન, ચીનના �થાપક છે. 2016 �ુધી જેમને એવી ક�પના પણ
નહોતી કર� કે તેઓ �શ�ણના �ે�ે કાય�રત થઈ શકે છે! પર��ુ આજે
ચીનમાં તેઓ ETU ના પાયો�નયર ગણાય છે. તેમના એક ઇ�ટર��ૂ
દર�મયાન તેમણે કેટલીક મ�ની વાતો જણાવી છે, �શ�ણ સાથે
જોડાયેલા �ય��તઓએ �ણવી જોઈએ.

શાળા ચલાવવામાં આવતી �ુ�કેલીઓ શાળાની અંદર નથી કે શાળા
ચલાવનારમાં નથી. �શ�ણ એ એવી જ�યા છે �યાં સામા�જક �ચ�તા
અને સામા�જક �ુ�ાઓ પર પણ �યાન કે���ત કર�ું જ�ર� છે.શાળામાં
તે બધા�ું ��ત�બ�બ પડ ેછે. શાળા એવી જ�યા છે, �યાં સમાજના
ભ�વ�યની રચના થાય છે. જયારે માતા �પતા બાળકોને શાળાએ
મોકલે છે �યારે તેમની આંખો ભ�વ�યના સોનેર� શમણાં જોતી હોય
છે. 

�યાંના �શ�કો માને છે કે અમે માળ� છ�એ, �શ�કો આ નાના છોડ
ઉગાડવા માટ ેજવાબદાર છે. પણ પછ� મને સમ��ંુ કે છોડ
ઉગાડવા માટ ેસૌથી મહ�વની વ��ુ �ૂય��કાશ છે; પાણી છે;  માટ� છે;
તે માર� બાગકામ કુશળતા નથી, તે જ�ર� છે, પર� �ુ �ૂર�ંુ નથી. અને,
ઘણી વખત, �યારે �ૂય��કાશ, માટ� અને હવા ન હોય, �યારે તમારે
વધવાની �વ�વધ ર�તો શોધવી પડશે.

ધારો કે તમે રણમાં છો, અને તમે આજુબાજુ કે�ટસ જુઓ છો,
તો તમને લાગે છે કે "ઓહ, મારે કે�ટસ ઉગાડવા�ું છે.” પર��ુ જો
તમે તમારા બાળકોને કે�ટસ ન બનાવવા માંગતા હો, તો તમે �ું
કરો છો? 



 અ�યયન માટ�ંુે �દશાદશ�ન અને યો�ય વાતાવરણ�ંુ �નમા�ણ
તથા જ�ર� �ૂચનો �ારા �વ�ાથ�ઓને �તે શીખતાં કર�ંુ
એ એક ઉ�ેશ છે
જુલાઈ માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ Nj ડ�ેક પર
અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે.
 �ુજરાતી �વષયમાં ધોરણ 1,2,3,5,6 ના �વ�ડયો આપ

સૌ માટ ેઉપલ�ધ છે.
ધોરણ 11 અને 12 કોમસ� માટ ેB.A �વષયના �ુજરાતી
તથા અં�ે� મા�યમમાં �થમ �કરણના �વ�ડયો
ઉપલ�ધ છે.

 

એકમા� વ��ુ તમે કર� શકો છો રણમાં આ ઓએ�સસ બનાવવાનો
�યાસ કરો. પછ� તમને �યાલ આવશે કે આ ઓએ�સસ બનાવ�ું
એક �વશાળ કાય� છે. તમારે હ�રો માઇલ દૂરથી પાણી મેળવ�ું
પડશે. તમારે રેતીના તોફાનોનો સામનો કરવો અને ઘ�ં બ�ું.પર��ુ
એકવાર તમે આ ના�ું ઓએ�સસ છે, તો આપોઆપ �ૃ�� થશે.
તમારે બીજ પસંદ કરવામાં અને પછ� બીજની માવજત કરવામાં
સમય પસાર કરવાની જ�ર નથી

બીજ મા� વધશે.મને લાગે છે કે અ�યારે સમ�યા એ છે કે
મોટાભાગના લોકો ડોળ કરવાનો �યાસ કર� ર�ા છે કે બીજની
માવજત કરવામાં ઘણા �ય�નો થયા છે. પર��ુ મને સમ��ું કે તે
સં�ૂણ�પણે ખોટુ�  છે. આપણે કે�ટસ ઉગાડ� ર�ા છ�એ કારણ કે દરેક
જણ ભયભીત છે. કે�ટસ �વ�ને સા��  બનાવ�ું નથી પર��ુ મા�
દેખાવમાં સૌથી સરળ અને �ે� માગ� લાગે છે.
આથી ઇ�છનીય છે કે દરેક �શ�ક પોતા�ું એક ઓએ�સસ બનાવવાનો
�યાસ કરે.

એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ
સમ� અ�યયન સામ�ીની ઝલક નીચે દશા�વી છે:

જૂન માસના અંત �ુધી 800 થી વ�ુ કલાકના �વડ�યો Nj ડ�ેક પર
ઉપલ�ધ છે અને આ �વડ�યો બનાવવા�ુ કાય� અ�વરતપણ ે ચાલ�ું
જ રહે છે, જેથી �શ�કો અને �વ�ાથ�ઓને મદદ�પ થઈ શકાય
અને �વ�ાથ�ઓ પોતાની ઝડપે, પોતાનાં સમયે શીખતાં રહે.
 “All students can learn and succeed,but not in
the same way and not in the same day."
-William G.Spady
 

 
મનને ગમતાં સમાચાર

 મા� એક શાળા બનાવવા માટ ેસામા�ય ર�તે સાત વષ�નો સમય લાગશે, પર� �ુ પ��લક-�ાઇવેટ પાટ�નર�શપ (P3) �ારા, જે
શાળાઓના જૂથની �ડઝાઈન, �ધરાણ, બાંધકામ અને �ળવણીને એક� કરવા માટ ેરા�માં �થમ માનવામાં આવે છે. જુલાઈ
2023 �ુધીમાં છ નવી શાળાઓ બનેલી હશે, જેમાં 8,200 �વ�ાથ�ઓ માટ ેજ�યા બનાવવામાં આવશે.

મે��ુ કે થોમસ તે ખાસ �શ�કોમાં એક છે જેમને ખરેખર �વશેષ કાર�કદ�ની યાદમાં રા��ય �ુર�કાર આપવામાં આ�યો છે. સૈની
શાળાના �શ�ક તેમની સમ� કાર�કદ� દર�મયાન, 30 વષ�થી �વ�ાથ�ઓ માટ ેમાગ�દશ�ક ર�ા છે અને હજુ પણ મજ�ૂત બની
ર�ા છે. તેમની �શ�ણ કાર�કદ� અને તેમના �વ�ાથ� સાથેના બંધન �વશે આજે પણ એટલા જ ઉ�સાહ� છે..

 

વાંચ�ંુ ગમશે…
 
 

1. The Alchemist -  Paulo Coelho
2. A New Culture Of Learning - Doug
Thomas & John S Brown

એક ચપટ� �ેરણા 
 

There is simply no substitute of
having your own Positive Mind..

 
-Gill Hasson


