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આફતોને આશીર્વાદ માનીને સુખને નમ્રતાથી પચાવી શકે એવી પેઢી જ માનવજાતને એક ડગલું આગળ
લઈ જઈ શકે છે. જિંદગીમાં અખૂટ આસ્થા રાખીને જીવન ની ક્ષણે ક્ષણને ચાહવું, એ જ જીવન જીવવાની
સાચી રીત છે. જ્યારે આવી રીત કોઈ હૃદયગત કરી લે ત્યારે તેણે સાચા અર્થમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું કહેવાય.
શિક્ષકની નૈતિક ફરજ છે કે, વિદ્યાર્થીઓને એવું વાતાવરણ આપે જ્યાં તે જીવનના પાઠો સ્વ મેળે જ
શીખતો જાય અને જીવન માણતો જાય, શિક્ષક પણ વિદ્યાર્થીનો આ જીવનપથ પર સહપ્રવાસી બની જાય.

વાર્તા રે વાર્તા....
એકવાર એક યુવાન જગખ્યાત વિજ્ઞાની
આઇન્સ્ટાઇન પાસે આવ્યો. સમય સવારનો
હતો. એ સમયે આઈન્સ્ટાઈન કશાક કામમાં
પરોવાયેલા હતા. તેઓ યુવાનને કશું પૂછે તે
પહેલાં તો એ યુવાન જ બોલી પડયો: ‘માફ
કરજો ! મારે તમારી સાથે થોડી વાતચીત કરવી
છે. કલાક જેટલો સમય મને આપશો ?'
આઇન્સ્ટાઇન થોડીવાર યુવાન સામે જોઈ રહ્યા.
પણ પછી બીજી ક્ષણે તેમણે યુવાનને કહ્યું :
‘અત્યારે તો તમારી સાથે એકાદ કલાક વાતચીત
કરી શકું એમ નથી.’
‘તો ?’
‘તમે સાંજે પાંચ વાગ્યે પુલના છેડે મળો !
સાંજના એ બાજુ હું રોજ ફરવા નીકળું છું . એ
સમયે જો તમે મને મળો તે આપણે વાતચીત કરી
શકીએ.’ યુવાનને હવે કશું બોલવા જેવું રહ્યું
નહિ.
તે ત્યાંથી વિદાય થયા અને આઇન્સ્ટાઇન
પોતાના કામમાં પરોવાયા.

સાંજના પાંચ વાગ્યા. પુલના છેડે પેલા યુવાન
આઇન્સ્ટાઇનના આવવાની રાહ જોતો ઊભો હતો.
બરાબર પાંચના ટકોરે આઇન્સ્ટાઇન ત્યાં આવી
પહોંચ્યા. યુવાન અને આઇન્સ્ટાઇન પછી ત્યાં નજીકના
એક મેદાનમાં ફરવા લાગ્યા. ફરતાં ફરતાં યુવાને
આઇન્સ્ટાઇનને પૂછ્યું : ‘સાહેબ, તમે સવારે મને એક
કલાક કેમ ન આપ્યો ? સાંજના પાંચ વાગ્યે આવવાનું
શા માટે કહ્યું? આઇન્સ્ટાઇને જવાબ આપ્યો : ‘ભાઈ !
સવારે હું મારા નિયત કરેલા કામમાં પરોવાયો હતો. કયું
કામ ક્યારે કરવુ તેનુ હું આગલે દિવસે ટાઈમ ટેબલ
બનાવું છું . હું ટાઇમ ટેબલ મુજબ જ રોજનુ કામ કરું
છું . જો સવારે તમને મેં સમય આપ્યો હોત તો મારું
નિયત કામ રઝળી પડયુ હોત ! પછી તો આખું
ટાઇમટેબલ જ અસ્તવ્યસ્ત બની જાય ! એવું ન થાય તે
માટે જ મેં તમને સાંજનો સમય આપ્યો.

એન જે ડેસ્ક પર ઈ-કન્ટેન્ટ
અધ્યયન માટેનું દિશાદર્શન અને યોગ્ય વાતાવરણનું
નિર્માણ જરૂરી સૂચનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જાતે શીખતાં
કરવું એ એક ઉદ્દેશ છે.

નવેમ્બર માસમાં નીચે મુજબ વિષયવસ્તુ એન જે
ડેસ્ક પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે.
ધોરણ 11 અને 12 સાયન્સના ગુજરાતી માધ્યમના
રસાયણવિજ્ઞાન અને ભૌતિકવિજ્ઞાનના વિડીયો
બનાવવાની શરૂઆત.

સમગ્ર અધ્યયન સામગ્રીની ઝલક નીચે દર્શાવી છે:

આ વિડીયો બનાવવાનું કાર્ય અવિરતપણે ચાલતું જ રહે છે,
જેથી શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થઈ શકાય અનેક
વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ઝડપે, પોતાના સમયે શીખતાં રહે.
“A little progress each day adds up to big results.”
– Satya Nani

મનને ગમતાં સમાચાર

Union Education and Skill Developmentનાં મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન
૧લી જાન્યુઆરીએ ૧૦૦ દિવસનું વાંચન અભિયાન 'પઢે ભારત' શરુ કરશે. આ
અભિયાન વિદ્યાર્થીઓની creativity, critical thinking, vocabulary
જેવી skills નો વિકાસ કરવામાં મદદરૂપ થશે.

વાંચવું ગમશે…
1.Declutter Your Mind
- Barrie Davenport
2. Small Move, Big Change

-Caroline L. Arnold

એક ચપટી પ્રેરણા
We make living by
what we get.
We make a life by
what we give.

