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સંપાદકીય
ઓક્ટોબર મહિનાનું નામ એ Roman calendar પ્રમાણે સ્થાન પરથી પડ્યા હોવાનું મનાય છે. ‘octo’ નો અર્થ
‘eight’ થાય છે. જેથી Roman Calendar માં તે આઠમો ક્રમ ધરાવતું હતું. આ મહિનાથી શિયાળાની શરૂઆત થઇ
જાય છે.
તેથી ઓક્ટોબરને ‘transition month’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો શું શિક્ષકોએ પણ સમય સંજોગો
પ્રમાણે શિક્ષણ પદ્ધતિમાં કોઈ transition લાવવાની જરૂર છે? હા, શિક્ષકોએ નવી પ્રવૃત્તિઓ, પદ્ધતિઓ, નવા વિચારો
કેળવવા જરૂરી છે. એવાં transitions જે શિક્ષણને નવાં innovations તરફ દોરી જાય. જયારે શિક્ષક પોતે આવા
transition માંથી પસાર થાય છે ત્યારે એ જૂ ની શિક્ષણ પદ્ધતિ જે એ કરાવતો આવ્યો છે તેમાંથી કં ઈક સરસ અને
નવી પદ્ધતિને અપનાવી તેનું ‘યુગ્મ’ બનાવી શકે છે.

વાર્તા રે વાર્તા....
અમેરિકાનો એક મહાન ચિત્રકાર ! નામ નોર્મન રોકવેલ !
એની ચિત્રકલાની પ્રશંસા માત્ર અમેરિકા પૂરતી જ
નહોતી, ત્યાંની સીમાઓ ઓળંગીને એની અનેક દેશોમાં
પ્રશંસા થતી હતી. આજે પણ એની ચિત્રકલાની એટલી
જ પ્રશંસા થાય છે. જગતના મહાન ચિત્રકારોમાં એનું
સ્થાન છે. અમેરિકા આજે પણ એ બાબતનું ગૌરવ લે
છે કે નોર્મન રોકવેલ એની ધરતીનું ફરજંદ હતો. એનાં
ચિત્રોને ચિત્રવિવેચકો અત્યંત સજીવ, સુંદર અને
અદ્દભુત ગણાવતા રહ્યા છે. એકવાર એનાં ચિત્રોને એક
ખ્યાતનામ કલાવિવેચકે જોયા અને તે આવાં સુંદર
ચિત્રો જોઈને અત્યંત પ્રભાવિત બની ગયો.છતાં આ
કળા વિવેચકના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉઠી આવ્યો.

તેણે નોર્મન રોકવેલને કહ્યું : ‘ એક પ્રશ્ન પૂછું ? ‘
‘પૂછો ! ‘
‘આપનાં ચિત્રો બેનમૂન છે અને કલાની કસોટીમાં પાર
ઊતરે એવાં છે. છતાં એક વાતનું રહસ્ય મને સમજાતુ
નથી કે, આ જગત જેવું છે એવું વાસ્તવિક જગત
તમારાં ચિત્રોમાં આલેખવાને બદલે વધુ સુંદર જગત કેમ
આલેખાય છે? જગતની કટુતા, કઠોરતા અને
ક્ષુલ્લકતાને બદલે આનંદસભર જગતનું આલેખન તમે
કેમ કરો છે ?

જગત જેવું દેખાય છે તેના કરતાં એને વધુ સુંદર તમે ચિત્રોમાં કેમ
દર્શાવો છે ?’
રોકવેલે કહ્યું : ‘એનું એક કારણ છે. મેં ચિત્રકલાનો એકડો ઘૂંટવા માંડયો
ત્યારથી જ મનમાં નક્કી કર્યું હતું કે હું જગત જેવું છે તેના કરતાં એને
વધુ સુંદર અને આનંદમય ચીતરીશ. જગત કેવું છે એ દર્શાવવાને બદલે
ખરેખર જગત કેવુ હોવુ જોઈએ એ હું મારાં ચિત્રો દ્વારા લોકોને
બતાવીશ. જગતની વરવી વાસ્તવિકતાને હું સુંદરતામાં પલટાવતો રહ્યો
છું . અસુંદર જગતને વધુ સુંદર બતાવીને લોકોને મારે દર્શાવવું છે કે ખરું
જગત તો આવું સુંદર બનવું જોઈએ.’

એન જે ડેસ્ક પર ઈ-કન્ટેન્ટ
સમગ્ર અધ્યયન સામગ્રીની ઝલક નીચે દર્શાવી છે:

અધ્યયન માટેનું દિશાદર્શન અને યોગ્ય વાતાવરણનું નિર્માણ
જરૂરી સૂચનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જાતે શીખતાં કરવું એ
એક ઉદ્દેશ છે.

સપ્ટેમ્બર માસમાં નીચે મુજબ વિષયવસ્તુ એન જે
ડેસ્ક પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું છે.
CA fOUNDATION ના પેપર-3 વિષયના VIDEO
આપ સૌ માટે ઉપલબ્ધ 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.
“Education is the manifestation of perfection
already existing in man.”
–Swami Vivekananda

મનને ગમતાં સમાચાર
Schools to reopen in Mumbai from October 4
In line with state government guidelines, the Mumbai municipal corporation (BMC)
decided to reopen schools within the Mumbai regions. According to the guidelines
issued by the BMC, schools of all mediums and managements will re-open for
students of Classes 8 to 12 from October 04 following the Covid protocols.

વાંચવું ગમશે…
1.The Miracle Morning -Hal Elrod
2.How To Read Better And Faster
- Normal Lewis

એક ચપટી પ્રેરણા
"I dream my painting
and then paint
my dream"

