
મોટાભાગના લોકો એ�મલી �લ�ટને ગો�ડન �લોબ-નામાં�કત �ફ�મ અને �ટજે
એ��સે તર�કે ઓળખે છે. જો કે, 7 થી 14 વષ�ની વય વ�ચે, તેણીએ
બોલતી વખતે હકલાતી હતી. તેને એક સરળ વાતચીત કરવા માટ ેપણ સંઘષ�
કરવો પ�ો. "હુ�  એક �માટ�  બાળક હતી અને ઘ�ં કહે�ંુ હ�ંુ, પર� �ુ હુ�  તે કહ�
શકતી નહોતી," ડબ��ુ(W) મેગે�ઝન માટ ેએક ઇ�ટર��ુમાં તેણે જણા��ંુ "મ�
�ારેય �વચા�ુ� નહો�ંુ કે હુ�  હમણાં જે ર�તે તમાર� સાથે વાત ક��  છુ�  તે ર�તે
�ારેય કોઈની સાથે બેસીને વાત કર� શક�શ."
�લ�ટ માટ,ે તે ખાસ કર�ને એક જુ�નયર �શ�ક હતા જેમણે તેણીને શાળાના
નાટક માં ભાગ લેવા માટ ે�ો�સા�હત કર�ને બોલવાના તેના ડરને દૂર કરવામાં
મદદ કર� હતી. શ�આતમાં, �લ�ટ ેઆ �વચારનો �વરોધ કય�, પર� �ુ �શ�કે
તેણીનો �ેમથી સમ�વી અને અ�ભ�ય��તમાં મદદ કરવા માટ ેઅ�ભનયના
પાઠ લેવા અને �વ�વધ ઉ�ચારો અને પા� અવાજો સાથે �યોગ કરવા માટે
તેને મનાવી લીધી. અંતે, તેમના �ય�નો ઉગી નીક�ા, અ�ભને�ી તર�કેની તેની
અ�ત સફળ કાર�કદ� ઉપરા�ત, તે અમે�રકન ઇ���ટ�ૂટ ફોર �ટટ�ર�ગના બોડ�
ઓફ �ડરે�ટરની સ�ય પણ બની.
 
“The influence of teachers extends beyond the
classroom, well into the future.” 
-F. Sionil Jose

સંપાદક�ય
 �च� the Conscious Being ની દ�ુનયામાં આવકારતા આનંદની લાગણી અ�ુભવીએ છ�એ. આ સફરની શ�આત ગત માસથી કર� છે, આ

સફરને આપ સૌ સાથે માણવી છે. 
 �શ�ક તર�કે આપણે મગજ - BRAIN �વશે �ણ�ંુ જ�ર� છે. હમણાં એક �રસચ� પ��લશ થ�ંુ, જેનો �વષય �શ�કની મગજ �વશેની �ણકાર�

હતો. આ સવ� �ુકે, �ીસ, ટક�, હોલૅ�ડ અને ચીનના �શ�કો પર કરવામાં આ�યો. તેની કેટલીક રસ�દ મા�હતી આપ સૌને આપવા માં�ુ છુ�  :
  મગજ "�લા��ટક" છે અને સતત બદલા�ંુ રહે છે. વગ�ખંડમાં જે બને છે તે બ�ંુ બાળકોના મગજને શા�રર�ક ર�તે બદલી નાખે છે. આ

આ�ય�જનક  �લા��ટ�સટ�નો લાભ લેવા �શ�કોને વ�ુ �ણવાની જ�ર છે.
 શીખ�ંુ એ નેટવક�  અથવા નકશામાં ��ુરો�સ વ�ચે જોડાણો બનાવવા અને તેને મજ�ૂત બનાવ�ંુ છે. તે એક જૈ�વક ���યા છે.
 �યાં �વ�વધ �કારની મેમર� છે અને તે માટ ે�વ�વધ �કારની �ૂચના આવ�યક છે.
 શાર��રક �યાયામ અને �ઘ મગજના �વકાસ અને સમજશ��ત પર જબરદ�ત અસર કરે છે. સ��ય શાર��રક ��ૃ�� માટ ે�દવસમાં
સમય ન�� કર�ંુ તે �ાના�મક �વકાસ માટ ે�ૂબ મહ�વ�ંુ છે.
 બાળકની �ાના�મક શ��તઓ અને નબળાઇઓ સમજવી અને તેમની �ાના�મક �મતા વધારવામાં અને �શ�ણને વેગ આપવા અને
�વ�ાથ�ઓને  મદદ કર�ંુ એ (મા� �વષય ની મા�હતી આપવા કરતાં) મહ�વ�ંુ કાય� છે.

મને પોતાને એ�ંુ લાગે છે કે આપણે વ�ુ સજ�ના�મક અને મૌ�લક બનવાની જ�ર છે, ખાસ કર�ને �વ�ાથ�ઓને �ૂચના આપતી વખતે, તેમના માટે
અસાઈ�મે�ટ તૈયાર કરતી વખતે, તેમની સાથે નવી મા�હતી �વશે વાત કરવામાં. અને તો જ કદાચ મગજની �લા��ટ�સટ�નો લાભ મેળવી શક��ંુ.
��ુરોસાય�સ વૈ�ા�નકોનો �વષય છે ; �શ�કો દૂર રહે�ંુ જોઈએ. આ એક �ામક મા�યતાછે. મગજ એ અંગ છે જે શીખે છે. કેવી ર�તે શીખ�ંુ
તે સમ�યા �વના ભણાવ�ંુ એ ‘એ��જન કેવી ર�તે કાય� કરે છે તે સમ�યા �વના કાર બનાવવા જે�ંુ છે.’

વાતા� રે વાતા�... માર� વાત ..
 NJCT ના �શ�ક�મ�ોની ટ�મનો self study (�વ-અ�યયન) �વશેનો અ�ુભવ

હુ� તમને જણાવવા માં�ુ છુ�. �વ�ાથ�ઓ માટ ેકઈ ર�તથી ભણાવ�ંુ યો�ય છે,
એ�ંુ �ંુ કર� શકાય જેથી તે આપેલ સમયગાળામાં મહ�મ અને �ે� �ય�ન
કર� શકે અને જે તે �વષયવ��ુ�ંુ �ૂર�ંુ �ાન મેળવી શકે. તે માટ ેઅમે અહ� સતત
સંશોધન અને �વ�ેષણ કરતા રહ�એ છ�એ. તેમાં teaching - learning
pattern માં જે ફેરફાર થયો છે, તેને �યાનમાં રાખીને અમે એક �ો�ામ
બના�યો TASLP (Teacher assisted self learning Program).
જે અંતગ�ત અમે અમાર� website njtrust.org ને �વષયવ��ુથી સ�ૃ�
બનાવવા�ંુ શ� ક�ુ�.
આ �ો�ામમાં અમે આ વષ� એટલે કે શૈ��ણક વષ� 2021-22 થી self
study (�વ-અ�યયન) ઉપર �વશેષ ભાર આપી ર�ા છ�એ. �વ-અ�યયન

એ ખરેખર આપણા �શ�ણની �ાચીન પર�પરા જ છે. જેમાં �શ�ક કે
�ુ�ના માગ�દશ�ન અને દેખરેખ હેઠળ �વ�ાથ�ઓ �તે અ�યાસ કરતા
હતા. 
આપણામાંથી પણ દરેકે �વનમાં �ાંક અ�ુભ��ંુ જ હશે કે જે બાબતમાં
આપણો રસ હોય તે શીખવવાની જ�ર પડતી નથી. આપણે તે બાબતને
લગતા �ોત પણ �તે જ શોધી લઈએ છ�એ અને તે બાબત શીખી લઈએ
છ�એ. આમ જ�ર છે ફ�ત �વ�ાથ�ઓમાં તેમના �વષયો ��યે રસ પેદા
કરવાનો. બાક� જે તે �વષયની મા�હતી માટનેા �ોત અમે njtrust.org પર
�ૂરા પાડ� ર�ા છ�એ. NJCT ની મોબાઈલ એ��લકેશન પણ play store
પર ઉપલ�ધ છે.  
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જૂન માસના અંત �ુધી 769 થી વ�ુ કલાકના �વડ�યો Nj ડ�ેક
પર ઉપલ�ધ છે અને આ �વડ�યો બનાવવા�ુ કાય� અ�વરત
પણે ચાલ�ંુ જ રહે છે, જેથી �શ�કો અને �વ�ાથ�ઓને
મદદ�પ થઈ શકાય.
“The duties of a teacher are neither few nor
small,but they elevate the mind and give
energy to the character."
-Dorothea Dix

ગયા વષ� (2020-21) માં અમે બાળકોને online classes ના મા�યમથી
ભણાવતા હતા. અમે અ�ુભ��ંુ કે ઘણા �વ�ાથ�ઓ online ભણવા�ંુ પસંદ
કરતા ન હતા અથવા તો તેમની પાસે સગવડતા ન હતી. આ વષ� અમે એવા
�વ�ાથ�ઓ અને વાલીઓનો �ય��તગત સંપક�  કર� ર�ા છ�એ અને તેમને
TASLP �ો�ામ �વશે સમ�વી તે ર�તે અ�યાસ કરવા �ો�સા�હત કર� ર�ા
છ�એ. ગયા વષ�ની સરખામણીએ આ વષ�ના �થમ માસની હાજર�નો આલેખ
તમે નીચે જોઈ શકો છો.

દો�તો એ�ંુ મા�ંુ છુ�  કે �શ�કે પોતાના અ�યાપનકાય�માં �નતનવા �યોગો કરતાં
રેહ�ંુ જોઈએ. ચાલો આપણે આવા કોઈ રસ�દ કય� કરતાં રહ�એ.
કોઈએ સરસ ક�ંુ છે કે,
Everyday do something that will inch you closer to a
better tomorrow.
આમ, આવતીકાલને ઉ�જવળ બનાવવા તરફનો આ અમારો એક નાનકડો
�યાસ છે જેમાં આપ સૌનો સાથ જ�ર મળશે એવી આશા સાથે.
નમ�કાર.
ભરત આહુ�
(Maths Teacher)
NJCT

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. 
જૂન માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ Nj ડ�ેક પર અપલોડ કરવામાં
આ��ંુ છે.

એન જે ડ�ેક પર ઈ-ક�ટ�ેટ
 

�ુ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.

 સમ� અ�યયન સામ�ી ની ઝલક નીચે દશા�વી છે:

મનને ગમતાં સમાચાર
 

લોસ એ�જેલસ ના એક �ક�ડરગાટ�ન �શ�ક આન�
ક�ટરે તેમના �વ�ાથ�ઓને �ડઝનીલે�ડની વ��ુ�અલ
સફર કરાવી - જેમાં �ડઝનીલે�ડની પરેડનો
�વ�ડયો,�મક� માઉસ�ંુ �ચ� દોરવા�ંુ, ડા�સપાટ�,
ફટાકડા ફોડવા વગેરે ��ૃ��ઓ સામેલ હતી, જે
ર�તે વા�તવમાં �ડઝનીલે�ડમાં હોય છે.

ડોના �બશપે ઓ�લાહોમામાં તેની �કૂલના �વ�ાથ�ઓ
માટ ેએક આઉટડોર લાય�ેર� શ� કર�.

તા�નયા ઓ�સન પાક� ર નામના
�શ�ક દર �ુ�વારે તેમના �વ�ાથ�ઓ
સાથે ઓનલાઇન યોગ કરે છે કારણ
કે તે માને છે કે બાળકો�ંુ માન�સક
�વા��ય �ુબ જ મહ�વની બાબત
છે. 

 

વાંચ�ંુ ગમશે…

 કાય��મતાની ભેટ - સં�વ શાહ 
 Saffron Swords by Manoshi

1.
2.

એક ચપટ� �ેરણા 
I saw the angel in the marble 

and 
carved until I set him free.

 
-Michelangelo 

 


