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સંપાદક�ય

“Knowledge has a beginning but no end.”- કોઈએ આ �વધાન યથાથ� જ ક�ંુ છે. �લેટો કહે છે કે, “માનવ વત�ન
�ુ�ય �ણ �ોત છે: ઈ�છા, લાગણી અને �ાન.” આથી જ આપણે સહુએ �વનપય�ત �વ�ાથ� બન�ંુ ઘટ.ે’ભણતર’ને
અ�યાસ, �ે��ટસ, શીખવવામાં અથવા ક�ઈક અ�ુભવ કર�ને �ાન અથવા કૌશ�ય મેળવવાની ��ૃ�� અથવા ���યા તર�કે
�યા�યા�યત કર� શકાય છે.
મનોવૈ�ા�નકો ‘�શ�ણ’ ને અ�ુભવને પ�રણામે વત�નમાં આવતા �થાયી ફેરફાર તર�કે �યા�યા�યત કરે છે; લોકો કેવી ર�તે
શીખે છે અને તેમના વાતાવરણ સાથે કેવી ર�તે ��યા��ત��યા કરે છે તે સંબં�ધત �વષયોની �ેણી પર �યાન કે���ત કરે છે
 
વત�નને કેવી ર�તે �ભા�વત કરે છે તે શીખવા માટનેા �થમ �વચારકોમાંના એક મનોવૈ�ા�નક જોન બી. વોટસન હતા, જેમણે
�ૂચ��ંુ હ�ંુ કે તમામ વત��ૂક શીખવાની ���યા�ંુ પ�રણામ છે. વોટસનના કાય�માંથી ઉ�વેલી �વચારસરણીને વત�નવાદ તર�કે
ઓળખવામાં આવે છે. વત�નવાદની આ  શાખાએ આંત�રક �વચારો, યાદો અને અ�ય માન�સક ���યાનો અ�યાસ કરવાની
ભલામણ  કર� જે �ૂબ �ય��તલ�ી હતી. 
દરેક �વચારધારા એ �શ�કો માટ ેતો ઉપયોગી જ છે કારણ કે �શ�ણ  એક �યાપક ���યા છે તથા તે હ� મેશા  પ�રવત�નશીલ
છે અને �શ�કે તેના �વ�ાથ�ઓની   માન�સક ���યા અને તેના આંત�રક �વચારો સમજવા �ુબ જ જ�ર� છે. �વ�ાથ� સાથે
�શ�ક�ંુ પોતા�ંુ એક જોડાણ પણ  એટ�ંુ જ જ�ર� છે.

 
ચં��ુ�ત�ંુ સૈ�ય શ� સર��મ સાથે �સક� દર પર ચડાઈ
કરવા તૈયાર હ�ંુ પર� �ુ ચાણ� ની ઈ�છા હતી કે એક વાર
દરેકેદરેક બાબતની ચો�સાઈ �ૂણ� તપાસ કર� લેવી
જોઈએ. તેઓ ઇ�છતા હતા કે ચં��ુ�ત પાસે �લાન A, B
અને C જ નહ� પર� �ુ  X, Y અને Z  �ુધીનો �લાન હોય.
આથી ચાણ�એ ચં��ુ�તને ક�ંુ કે એ આજે સાંજે મારે
તાર� �ુ� માટનેી તૈયાર�ઓ જોવી છે. 
ચં��ુ�તને લા��ંુ કે �ુ� કરતા પણ મોટ� પર��ા છે, આથી
તેણે �તે હાથી, ઘોડા, રથ તથા શ�ોની ચકાસણી કર�
લીધી. �યારબાદ તેણે �ુ�કુળમાં પોતે જે ન�ધ લખી હતી,
તેનો અ�યાસ કય� અને તેને એક શ�દ મ�ો
“આ�વી��ક�’’  (સાય�સ ઓફ થ�ક�ગ)

ચાણ� એને કહે છે, ‘ હુ�  આશા રા�ંુ છુ�  કે તે આ�વી��ક�
નો ઉપયોગ કય� હશે?’ 

પછ� તે �� કરે છે “�ુ��ૂ�મમાં યૌ�ા માટ ે સૌથી
મહાન સમ�યા કઈ છે?” ચં��ુ�ત જવાબમાં કહે છે
“ધમ�સંકટ”
બીજો �� �ૂછે છે, “યૌ�ા માટ ેસૌથી મહાન �ુ� ક�ંુ
છે?”
ચ���ુ�ત જવાબમાં કહે છે “ધમ��ુ�”. 
આમ, સમ� ર�તે �વચારવાની અને આ�વી��ક� નો
ઉપયોગ કરવાથી જ કોઈ પણ �ે�ે આગળ વધી
શકાય છે. 
 



એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટએન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

 
મનને ગમતાં સમાચાર

 
બાળકોમાં સજ�ના�મકતા અને નવીન �વચારસરણીને �ો�સાહન આપવાના હે�ુથી સરકાર� પહેલ હેઠળ 8 માં રા��ય
�તરના �દશ�ન અને �ોજે�ટ �પધા� (NLEPC) માં દેશભરના કુલ 581 શાળાના �વ�ાથ�ઓએ તેમના નવીન �વચારો �ંુ
�દશ�ન ક�ુ� હ�ંુ.
Artificial Intelligence �શ�ણ ઉ�ોગમાં એક �વશાળ શ�તા છે, જે ઓટોમેશન સાથે �સ�ટમને સશ�ત બનાવે છે.
લગભગ તમામ �કારના �શ�ણ સંસાધનોને �વયંસંચા�લત કર�ંુ એ AI �ંુ એક મહ�વ�ંુ પા�ંુ છે.

       શીખનાર અને શીખવનાર બંને આ નવીનતાથી લાભ મેળવી શકે છે. Academic ઓનલાઇન શૈ��ણક લે�ડ�કેપ માં AR     
       અને VR �ંુ સંકલન �વ�ાથ�ઓને �ય��તગત �શ�ણ મેળવવામાં મદદ કરશે.

વાંચ�ંુ ગમશે…
 
 

Henry Calero and Gabriel Grayson

   1. How To Read a Person Like a Book -
       Gerard Nierenberg

   2. Atomic Habits - James Clear

એક ચપટ� �ેરણા 
“Clouds come floating into my life,
no longer to carry rain or usher storm,
but to add colour to my sunset sky.”

-Rabindranath Tagore

�વ-અ�યયન માટ ે યો�ય વાતાવરણ�ું �નમા�ણ
તથા જ�ર� �ૂચનો �ૂબ  મહ�વના છે. 
ઓગ�ટ માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ Nj
ડ�ેક પર અપલોડ કરવામાં આ��ું છે.

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

ઓગ�ટ માસના અંત �ુધી 800 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 અને �વ�ાથ�ઓ
પોતાની ઝડપે, પોતાના સમયે શીખતાં રહે.
“Learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and diligence."
-Abigail Adams
 


