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સંપાદકીય
આ મહિનાની શરૂઆત થતાં જ આપણે સૌ ખુશ થઇ જઈએ છીએ, કેમ કે આ મહિનો તેના રંગોત્સવ માટે પ્રસિદ્ધ છે.
પરંતુ એકબીજા પર રંગ લગાવવા સિવાય આ રંગોની એક બીજી ભાષા પણ છે. શું તમે રંગોની આ વાત જાણો છો ?
તો આવો કહું તમને રંગોની એક વાત છે ફક્ત એક સફેદ રંગ પણ રંગો છે તેમાં સાત ! જેમ સફેદ રંગ પોતાની અંદર
સાત રંગોનો સમાવેશ કરે છે તે જ રીતે આપણા સૌમાં પણ દરેક રંગ છુ પાયેલો છે. આ રંગ તમને સ્વંય સાથે જોડાણ
કરાવે છે. જીવનને સંપૂર્ણ રીતે જાણવા અને માણવા માટે પોતાની અંદરનો દરેક રંગ છલકાવવો ખુબ જરૂરી છે

વાર્તા રે વાર્તા....
વીજળીના શોધક થોમસ આલ્વા
એડિસને વીજળીના વિવિધ ઉપયોગો
અંગે ઘણી શોધો કરી હતી. આજે
આપણે વીજળીથી કેટલા બધા લાભો
લઇ શકીએ છીએ ! એ સર્વ
સુવિધાઓનો યશ વીજળીના શોધક
એડિસનને ફાળે જ જાય છે
તેણે વીજળીની શોધ કાર્ય બાદ
વીજળીના બલ્બની શોધ અંગે પ્રયોગો
શરુ કર્યા. પ્રયોગોમાં તે એવો તો
તલ્લીન બનેલો રહેતો કે તેને ખાવાપીવાનું પણ કેટલીકવાર ભાન રહેતું
નહોતું. તેના આ પ્રયોગોમાં તેનો એક
મદદનીશ પણ જોડાયો હતો. બંનેજણ સતત પ્રયોગો જ કરતા રહેતા !
પાંચ-પચાસ નહીં, પણ પુરા બે હજાર
પ્રયોગો એ બંનેએ કર્યા, છતાં બલ્બની
શોધમાં તેઓ નિષ્ફ્ળ જ રહ્યા.
એડિસન તેમ છતાં જરાયે નિરાશ થયો
નહીં.
પણ તેના મદદનીશનું ધૈર્ય ઓગળી ગયું
! તેણે એક દિવસ એડિસનને કહ્યું :
‘આપણે બે હજાર પ્રયોગો કર્યા, છતાં
આપણને કોઈ સફળતા મળી નહીં !

હવે, મારી ધીરજનો અંત આવ્યો છે. હું
વધુ પ્રયોગો કરવા ઇરછતો નથી.’એડિસને
મદદનીશને કહ્યું : ‘તારા ધૈર્યનો ભલે અંત
આવ્યો, મારા ધૈર્યનો અંત આવ્યો નથી ! તું
ભલે વધુ પ્રયોગો કરવાનું છોડી દે, પણ હું
તો વધુ ને વધુ પ્રયોગો કરવાનું ચાલુ જ
રાખીશ. મારા પ્રયોગો બલ્બની શોધ ન થાય
ત્યાં સુધી સતત ચાલુ જ રહેશે !”
પછી એડિસને એકલા રહીને પ્રયોગશાળામાં
વધુ પ્રયોગો કરવા માંડ્યા. લગભગ ત્રણ
હજાર પ્રયોગો બાદ બલ્બની શોધ કરવામાં
તેને સફળતા મળી. આ સફળતા જોઈને
તેમના ઘરે કોઈ એક પ્રતિષ્ઠ અખબારનો
ખબરપત્રી આવ્યો.

તેણે પ્રશ્નોત્તરી દરમ્યાન વિજ્ઞાની
એડિસનને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, ‘ધારો
કે, તમને આ ત્રણ હજાર પ્રયોગો
બાદ પણ સફળતા પ્રાપ્ત ન થઇ હોત
તો તમે શું કરત ?
એડિસનને ખુબ ધૈર્યપૂર્વક તે
ખબરપત્રીને તેના પ્રશ્નનો જવાબ
આપતાં કહ્યું : ‘જો ત્રણ હજાર
પ્રયોગો બાદ પણ હું નિષ્ફ્ળ રહ્યો
હોત તો પણ અહીં ઘરમાં બેસી
રહેવાને બદલે હું પ્રયોગશાળામાં જ
હોત અને આમ તમારી સાથે
વાતચીત કરવાની મને ફુરસદ હોત
નહિ.’

એન જે ડેસ્ક પર ઈ-કન્ટેન્ટ
અધ્યયન માટેનું દિશાદર્શન અને યોગ્ય વાતાવરણનું નિર્માણ
જરૂરી સૂચનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જાતે શીખતાં કરવું એ એક
ઉદ્દેશ 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.
ફેબ્રુઆરી માસમાં નીચે મુજબ વિષયવસ્તુ એન જે ડેસ્ક
પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે.
અંગ્રેજી માધ્યમમાં ગણિત વિષયના વિડીયો બનાવવાની
શરૂઆત.

“Nobody can go back and start a new
beginning, but anyone can start today and
make a new ending.”

મનને ગમતાં સમાચાર

ગુજરાતમાં નવા શૈક્ષણિક સત્ર ૨૦૨૨-૨૩ થી ધોરણ ૬ થી ૧૨ માં શ્રીમદ
ભગવદ્ ગીતાનો શાળાના અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. જેનો મુખ્ય
હેતુ એ પરંપરાઓ સાથે ગૌરવ અને જોડાણની ભાવના કેળવવાનો છે.
તેમજ વિદ્યાર્થીઓને ભગવદ્ ગીતાનાં Theoretical lessons કરતા practical
lessons નું જ્ઞાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે.

વાંચવું ગમશે…
1.Outliers

-Malcolm Gladwell

2.Designing Your Life
- Bill Burnett

એક ચપટી પ્રેરણા

