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“Team Work“ - એટલે બધા સાથે મળીને કોઈ કાર્ય કરે અને કોઈપણ Teamwork ત્યારે જ સફળ થાય છે જયારે તેમાં
Communication અને Collaboration હોય. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી પણ એક Team જ છે. જેઓએ સાથે મળીને કામ
કરવાનું છે. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે Communication હોવું ખુબ જરૂરી છે જો શિક્ષક પોતાનું કર્મ કર્યા કરે અને
વિદ્યાર્થીને કં ઈ મુશ્કેલી હોય છતાં એ કં ઈ ન બોલે અને ફક્ત સાંભળ્યા કરે, તો આ શિક્ષકનું ત્રાજવું ફક્ત એક તરફ ઢળી જશે.
તેમાં સંતુલન રહેશે નહીં. ‘Learning’ એ હં મેશા ‘Two Way Process’ છે. શિક્ષણ એ ફક્ત શિક્ષક શીખવે તેટલું જ
નહીં પણ તે એક સંવાદિ પ્રક્રિયા હોવી જોઈએ.

વાર્તા રે વાર્તા....
અમેરિકા ડનકર્ક શહેરના ન્યાયાલયમાં રેમન્ડ નામના એક
ન્યાયપરાયણ ન્યાયાધીશ થઇ ગયા. એકવાર તેઓ
ગાડીમાં બેસીને ક્યાંક જઈ રહ્યા હતા. તેમને ખુબ ઝડપથી
તેમના ગન્તવ્ય સ્થાને જવાનું હતું. એવામાં એક વળાંક
પર તેમની ગાડી પહોંચી. પણ ત્યાં ગાડીઓની મોટી ભીડ
જામી હતી. ગાડીવાને ગાડી એના ક્રમ મુજબ હાંકવાને
બદલે, બધી ગાડીઓને આંતરીને આગળ લઇ દોડાવવા
માંડી. તેને ખબર હતી કે માલિકે અમુક જગ્યાએ ખૂબ
ઉતાવળે પહોંચવાનું છે ! ગાડીવાને પોતે કાયદાનો ભંગ
કરીને ગાડીઓ આંતરીને ગાડીને આગળ લીધી હતી તે
વાત તેણે રેમન્ડને કહી નહિ.

પણ વળતી વેળા તેણે આ વાત કહી. આ વાત
સાંભળી ન્યાયાધીશને થયું કે, આ તો
વાહનવ્યવહારના નિયમનો ભંગ થયો કહેવાય અને તે
ગુના બદલ મારે દં ડ ચૂકવવો જ રહ્યો. તેઓ
પોલીસથાણે ગયા અને જે કં ઈ બન્યું હતું તે
જણાવીને કહ્યું : ‘આવા ગુના બદલ કોર્ટમાં હું
ગુનેગારનો પાંચ ડૉલર દં ડ કરું છું . આજે એવો ગુનો
મારા ડ્રાઈવરે, જે મારો જ માણસ કહેવાય તેણે કર્યો
છે, તેથી મારે પણ પાંચ ડૉલર આપવા રહ્યા ! ‘
‘ પણ સાહેબ, પોલીસ આપને ગુનેગાર ઠેરવતી નથી,
પછી આપ શા માટે દં ડ ભરવા તૈયાર થાઓ છો?
ન્યાયાધીશે કહ્યું : ‘ તમારે કહેવું સાચું હશે. પણ હું
માનું છું કે ભલે બહારના પોલીસે મને ન પકડ્યો, પણ
મારા અંદરના પોલીસે, મારા અંતરાત્માએ તો મને
પકડ્યો જ છે ! ભલે પોલીસે અમને ગુનો કરતા ન
જોયા હોય, પણ અંદરનો પોલીસ તો બધું જોઈ જ
રહ્યો હતો !’
આટલું કહીને ન્યાયાધીશ રેમન્ડે પાંચ ડૉલરનો દં ડ
ચુકવ્યો અને મન પરના ભારે બોજાને દૂર કર્યો.

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

જાન્યુઆરી માસમાં આપેલ વિષયવસ્તુ એન જે ડેસ્ક
પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે.

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.

મનને ગમતાં સમાચાર
AICTE દ્વારા હાલમાં જ જણાવવામાં આવ્યું કે
architecture માં પ્રવેશ મેળવવા માટે 12th standard
માં Physics, Chemistry અને Maths ફરજીયાત
રહેશે નહીં, જેના લીધે જે વિદ્યાર્થીઓ ગયા વર્ષે આ
વિષયો ભણી શક્યા નથી તેમની માટે એડમિશન સરળ
થઇ ગયું છે પરંતુ architecture જેવા subject માટે
વિદ્યાર્થીઓને PCM વિષયોનું basic knowledge હોવું
જરૂરી છે.

વાંચવું ગમશે…
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એક ચપટી પ્રેરણા

The price of
greatness is
responsibility.

