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ધોરણ સાતના ગજુરાતી વિષયના નિા પાઠયક્રમના  
સદંર્ભમા ંવિક્ષકોના પ્રવતર્ાિો 

 

ડૉ. દીપ્તત બી. કંુડલ 

આવસ.પ્રોફેસર 

શ્રીમતી એમ.એમ.િાહ કોલજે ઓફ એજયકેુિન 

િઢિાણ િહરે 

સારાાંશ 

મનષુ્ય બપુ્દિજીિી પ્રાણી છે. ઉત્કૃષ્ટ જીિન માટે તે સતત પ્રયત્નિીલ રહ ેછે. આ અંગે વિક્ષણ 
એક અગત્યનુ ંપાસુ ંછે. જેવુ ંવિક્ષણ તેવુ ંજીિન એ ન્યાયે ઉત્તમ જીિનનો આધાર ઉત્તમ વિક્ષણ 
પર રહલેો છે. સમય અને સમાજની અપેક્ષા પ્રમાણે વિક્ષણ વ્યિસ્થામા,ં વિક્ષણરીવતમા,ં 
વિષયિસ્તમુા ં ફેરફાર થતા રહ ે છે. આમ અભ્યાસક્રમ નિીનીકરણ એક સાતત્યપણૂભ પ્રક્રક્રયા 
ગણાય. સને ૨૦૧૨ મા ં નિો અભ્યાસક્રમ અમલમા ં આવ્યો. બાળકની સર્જનિીલતા, 
વિચારિક્રકત, તકભિક્રકત અને પ્રયક્કરણ કરિાની આિડત વિકસે એ તેનો મખુ્ય હતે ુ હતો. 
િકૈ્ષણણક હતેઓુનો પક્રરણામલક્ષી અભ્યાસ થિો જરૂરી ગણાય. વિક્ષણના સાિભવિકરણ, ગણુિત્તા 
સધુારણા અને નતૂન પ્રિાહોના અમલ સબંવંધત ફેરફારો કેટલે અંિ ેઉપયોગી થિ ેતે જોિાની 
સૌની ફરજ છે કે જે આ અભ્યાસનો મળૂ વિચાર કહી િકાય. આ સદંર્ભમા ં કેટલાક મિુાઓની 
ચચાભ કરિામા ંઆિી હતી અભ્યાસનો હતે,ુ અભ્યાસના પ્રશ્નો, અભ્યાસ પદધવત, વ્યાયવિશ્વ અને 
નમનૂો, ઉપકરણ, માક્રહતી એકિીકરણ, માક્રહતીનુ ં પ્રથક્કરણ અને અથભઘટન, તારણો, 
અભ્યાસના અંતે. 

 

૧. અભ્યાસની ભમૂિકા 
મનષુ્ય બપુ્દિજીિી પ્રાણી છે. ઉત્કૃષ્ટ જીિન માટે તે સતત પ્રયત્નિીલ રહ ેછે. આ અંગે વિક્ષણ 
એક અગત્યનુ ંપાસુ ંછે. જેવુ ંવિક્ષણ તેવુ ંજીિન એ ન્યાયે ઉત્તમ જીિનનો આધાર ઉત્તમ વિક્ષણ 
પર રહલેો છે. સમય અને સમાજની અપેક્ષા પ્રમાણે વિક્ષણ વ્યિસ્થામા,ં વિક્ષણરીવતમા,ં 
વિષયિસ્તમુા ં ફેરફાર થતા રહ ે છે. આમ અભ્યાસક્રમ નિીનીકરણ એક સાતત્યપણૂભ પ્રક્રક્રયા 
ગણાય. સને ૨૦૦૦ના નેિનલ કક્રરકયલૂમ ફે્રમિકભ ફોર સ્કૂલ એજયકેુિન (NCF)ના ં િાળા 
વિક્ષણમા ં સધુારણા માટેની વિવિક્ષ્ટ ર્લામણો કરિામા ં આિલેી. ધોરણ પાચંથી સાતના 
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પસુ્તકો આનદંદાયી પ્રવવૃતલક્ષી અને ક્ષમતાકેન્રી અણર્ગમને કેન્રમા ંરાખી બનાિાયા અને જૂન 
૨૦૦૮ થી અમલમા ંમકૂાયા. એ પછી સને ૨૦૦૯મા ંRTE રાઇટ ટુ એજયકેુિનને દયાનમા ંરાખી 
સમગ્ર દેિમા ંપ્રાથવમક વિક્ષણના અભ્યાસક્રમ, પાઠયક્રમ અને પાઠયપસુ્તકો તથા સમગ્ર વિક્ષણ 
પ્રક્રક્રયામા ં બદલાિ આવ્યો. સને ૨૦૧૨ મા ં નિો અભ્યાસક્રમ અમલમા ં આવ્યો. બાળકની  

સર્જનિીલતા, વિચારિક્રકત, તકભિક્રકત અને પ્રયક્કરણ કરિાની આિડત વિકસે એ તેનો મખુ્ય 
હતે ુહતો. િકૈ્ષણણક હતેઓુનો પક્રરણામલક્ષી અભ્યાસ થિો જરૂરી ગણાય. વિક્ષણના સાિભવિકરણ, 
ગણુિત્તા સધુારણા અને નતૂન પ્રિાહોના અમલ સબંવંધત ફેરફારો કેટલે અંિ ેઉપયોગી થિ ેતે 
જોિાની સૌની ફરજ છે કે જે આ અભ્યાસનો મળૂ વિચાર કહી િકાય. 
   

૨. અભ્યાસનો હતે ુ

ધોરણ સાત માટે િષભ ૨૦૧૨ થી અમલમા ંઆિલે નિા પાઠયક્રમ અંગે વિક્ષકોના પ્રવતર્ાિો 
જાણિા એ પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો હતે ુહતો. 
 

૩. અભ્યાસના પ્રશ્નો 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસના સદંર્ભમા ંવનમ્નણલણખત પ્રશ્નોની રચના કરિામા ંઆિી હતી.  

 િષભ ૨૦૧૨ થી અમલમા ંઆિલે ધોરણ સાતના ગજુરાતી વિષયના નિા પાઠયક્રમ અંગે 
વિષયિસ્ત ુસદંર્શ વિક્ષકોના િા પ્રવતર્ાિો હિે ? 

 િષભ ૨૦૧૨ થી અમલમા ંઆિલે ધોરણ સાતના ગજુરાતી વિષયના નિા પાઠયક્રમ અંગે 
વિદ્યાથી સદંર્શ વિક્ષકોના િા પ્રવતર્ાિો હિ ે? 

 િષભ ૨૦૧૨ થી અમલમા ંઆિલે ધોરણ સાતના ગજુરાતી વિષયના નિા પાઠયક્રમ અંગે 
વિક્ષક સક્રક્રયતા સદંર્શ વિક્ષકોના િા પ્રવતર્ાિો હિ ે? 

 

૪. અભ્યાસ પધ્ધમિ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંજૂન ૨૦૧૨ થી અમલમા ંઆિલે નિા પાઠયક્રમ અંગે વિક્ષકોના પ્રવતર્ાિો 
જાણિાના હતે ુ સદંર્શ ધોરણ સાતમા ં ગજુરાતી વિષયનુ ં અદયાપનકાયભ કરનારા અનરુ્િી 
વિક્ષકો પાસેથી નિા પાઠયક્રમ અંગે પ્રવતર્ાિ મેળિિામા ંઆવ્યા હતા. આમ આ અભ્યાસમા ં
સિશક્ષણ પદવવતનો ઉપયોગ થયો હતો. 
 

૫. વ્યાપ મિશ્વ અને નમનૂો 
ગજુરાત રાજયના ગજુરાતી ર્ાષાના વિક્ષકોનો વ્યાયવિશ્વ તરીકે તથા સરેુન્રનગર જજલ્લની 
ગજુરાતી માદયમની ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિર્ાગિાળી પ્રાથવમક િાળાના ૯૬ વિક્ષકોનો નમનૂા 
તરીકે સ્િીકાર કરિામા ંઆવ્યો હતો. 
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૬. ઉપકરણ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં માક્રહતી એકિીકરણ માટે સિંોધક રણચત અણર્પ્રાયાિણલનો ઉપયોગ 
કરિામા ંઆવ્યો હતો. તેમા ંમખુ્ય િણ વિર્ાગો ૧-વિષયિસ્ત,ુ ૨-વિદ્યાથી અને ૩- વિક્ષક હતા. 
દરેક વિર્ાગમા ંવિધાનો હતા કે જેમા ંવિક્ષક પોતાનો હા કે ના અથિા તટસ્થ પ્રવતર્ાિ દિાભિી 
િકે. દરેક વિર્ાગના અંતે વિક્ષક મકુત પ્રવતર્ાિ આપી િકે તે માટેની નોંધ તથા જગ્યા 
આપિામા ંઆિલે હતી. 
 

૭. િાહહિી એકત્રીકરણ 

અભ્યાસ માટે ઉપયોગમા ંલીધેલ સિંોધક રણચત અણર્પ્રયાિણલમા ંદરેક વિર્ાગના અંતે નોંધ 
સાથ ેઆપેલ મકુત પ્રવતર્ાિ માટેની જગ્યામા ં ધોરણ સાતના ગજુરાતી વિષયના વિક્ષકોએ 
આપેલ િણભનાત્મક િાબ્દદક પ્રવતર્ાિોનો માક્રહતી તરીકે સ્િીકાર કરિામા ંઆવ્યો હતો.  

 

૮. િાહહિીનુાં પ્રથક્કરણ  અને અથથઘટન 

ધોરણ સાતમા ં વિક્ષણકાયભ કરતા ગજુરાતી વિષયના અનરુ્િી વિક્ષકોએ સને ૨૦૧૨ થી 
અમલમા ંઆિલે નિા પાઠયક્રમ સદંર્શ આપેલ િણભનાત્મક પ્રવતર્ાિો વિર્ાગ અનસુાર આ 
પ્રમાણે હતા. પનુરાિતભન ન થાય તથા તમામ બાબતોનો સમાિેિ થાય તેની કાળજી રાખી 
વિગતોની યાદી બનાિિામા ંઆિી હતી. 
(અ) િર્થ ૨૦૧૨ થી અિલિાાં આિેલ ધોરણ સાિના ગજુરાિી મિર્યના નિા પાઠયક્રિ અંગે 

મિર્યિસ્ત ુસાંદરે્ભ મશક્ષકોના પ્રમિર્ભાિો. 
 ધોરણ સાતના વિદ્યાથી માટે ણચિપાઠ મકૂિાના બદલે સ્થળ મલુાકાત અને તે માટેના 

પ્રશ્નો કે મિુા હોય તો િુ ુઉપયોગી થાય. 
 પધપાઠોનુ ંપ્રમાણ િધારે હોવુ ંજોઇએ. 
 ક્રકિોરિયને અનરુૂપ સાહસકથા હોિી જોઇએ. 
 વિષયિસ્તમુા ંવિદ્યાથીને િીખિાનો આનદં મળે તેિા એકમોનુ ંપ્રમાણ િુ ુયોગ્ય ગણાય.  

 માતરૃ્ાષાનુ ંમહત્િ સમજે તેિા પાઠ-કાવ્ય મકૂિા જોઇએ. 
 પાઠ આઘારે પ્રશ્નપિમા ં શુ ં પછૂવુ ં અને કેિી રીતે પછૂવુ ં એ પણ એક પ્રશ્ન છે એટલ ે

પ્રશ્નપિના બદલાતા માળખા અને પ્રશ્નપ્રકારના િવૈિદય અનસુધંાને કેટલાક એકમો 
પડકારરૂપ છે તે બદલિા જોઇએ.  

 વિક્ષકોને પયાભતત માિામા ં સદંર્ો મળી રહ ે તેિી વ્યિસ્થા હોય અથિા પરૂતા વનદેિ 
કરિા જોઇએ. 
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 વિષયિસ્તમુા ંર્ાર કરતા ંર્ાિને પ્રાધાન્ય આપવુ ંજોઇએ. 
 વમિતા, સહકાર, ત્યાગ, વનયવમતતા, સઘંર્ાિના, કતભવ્ય, તટસ્થતા ઉધમિીલતા િગેરે 

કેળિિાનુ ંબહાનુ ંમળે તેવુ ંવિષયિસ્ત ુજોઇએ. 
(બ) િર્થ ૨૦૧૨થી અિલિાાં આિેલ ધોરણ સાિના ગજુરાિી મિર્યના નિા પાઠયક્રિ અંગે 

મિદ્યાથી સાંદરે્ભ મશક્ષકોના પ્રમિર્ભાિો. 
 વિદ્યાથીઓને અમકુ િદદો સમજિામા ંમશુ્કેલી પડે છે જેમ કે, મનુસફ, હરેીયુ ંિગેરે 

 વિદ્યાથીઓને જૂથમા ં કાયભ સોંપી િકાય, તેના માટેના ઉત્તમ નમનૂા મળી રહ ે તેવુ ં િસ્ત ુ
હોવુ ંજોઇએ પાઠયક્રમમા.ં 

 વિદ્યાથીઓને પરૂક િાચન, પરૂક પ્રવવૃત્ત અને સદંર્ો આપિાની બાબતમા ં િુ ુ ઉંડાણ 
જોઇએ, પ્રાપ્તતસ્થાનો દિાભિિા જોઇએ. 

 વિષયિસ્તમુા ંગદ્યનુ ંપ્રમાણ િુ ુહોિાથી વિદ્યાથીઓમા ંર્ાષાઅદયયનનો આનદં-રંજકતા 
ઓછી જોિા મળે છે. 

 જે પ્રવવૃત્તઓ કરિા વિદ્યાથી આપમેળે તૈયાર થાય તેના માટેની ભવૂમકા મળી રહ ે તેિા 
એકમો હોિા જોઇએ. 

(ક) િર્થ ૨૦૧૨ થી અિલિાાં આિેલ ધોરણ સાિના ગજુરાિી મિર્યના નિા પાઠયક્રિ અંગે 
મશક્ષક સહક્રયિા સાંદરે્ભ મશક્ષકોના પ્રમિર્ભાિો. 

 પ્રથમ સિમા ંએકમો િધારે રાખિા જોઇએ. 
 પ્રવવૃત્ત અને સદંર્ો િુ ુવિગતપણૂભ હોય તો સારુ 

 ર્ાષા અને સાક્રહત્ય પ્રત્યે પ્રેમ-આદર જાગ્રત થાય તેિા એકમોનો સમાિિે થાય તો 
વિક્ષકોને ગમ.ે 

 ગજુરાતી વિષયમા ંિીખિિાની સૌથી િુ ુમજા પદ્યપાઠોની છે તેથી તેનુ ંપ્રમાણ િધારવુ ં
અને િૈવિદય જાળિવુ.ં 

 ણચિપાઠોના સદંર્ભમા ંધોરણ સાતના વિદ્યાથી સામે વિક્ષક તરીકે શુ ંકરિાનુ ંએ વિચારિા 
જેવુછેં. કોઇ બીજો વિકલ્પ હોિો જોઇએ. 

 ગજુરાતની ર્ાતીગળ સસં્કૃવતનો ખ્યાલ આપી િકાય તેિો કોઇ જ એકમ જણાતો નથી. 
 ર્ાષા ગૌણ નથી ર્ાષા જ મખુ્ય છે એવુ ંસમજાિિામા ંમદદરૂપ થાય તેિા કોઇ પ્રસગં કે 

પાઠનો સમાિિે થાય તો કાચી ઉંમરે વિદ્યાથી એક મલૂ્યિાન ર્ાથુ ંમેળિી િકે. 
 વ્યાકરણ વિક્ષણ િુ ુ ને િુ ુ પ્રવવૃત્તલક્ષી બનાિિાના માગભદિભન અને િકય હોય તો 

સાક્રહત્ય અથિા વિક્ષણ પ્રક્રક્રયાના આધારો પરૂા પાડિા જોઇએ. 
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 ર્ાિાત્મક વિક્ષણ અને કૌિલ્ય વિકાસને િુ ુપ્રોત્સાહન આપી િકાય તેિા એકમો હોય તો 
ર્ાષાવિક્ષકને પરુતી તક મળે વિદ્યાથીને કેળિિાની અને િુ ુસારુ કાયભ થઇ િકે. 

 

૯. િારણો 
 વિષયિસ્તમુા ંપદ્ય પાઠોનુ ંપ્રમાણ િધારવુ.ં 
 વિષયિસ્તમુા ંર્ાિપ્રાધાન્ય તથા વિવિધ મલૂ્યોના વિકાસનો અિકાિ રહ ેતેિી પસદંગી 

જરૂરી. 
 જૂથકાયભ અને પરૂક પ્રવવૃત્તઓનો અિકાિ અને માગભદિભન બને્ન અવનિાયભ. 
 ર્ાષા અને સાક્રહત્ય પ્રત્યે રુણચ-પ્રેમ-આદર જાગતૃ થાય તેિી વિગતો પાઠયક્રમમા ંહોય તે 

જરૂરી.  

 વ્યાકરણ વિક્ષણ માટેની પ્રવવૃત્તઓ અને માગભદિભનનુ ંપ્રમાણ િધારવુ.ં 
 સસં્કૃવતનો ખ્યાલ, ર્ાિાત્મક વિક્ષણ, કૌિલ્યવિકાસ તથા ર્ાષાની અવનિાયભતા િગેરે પર 

વિિેષ દયાનની આિશ્યકતા 
 સાપં્રત સમયની કેટલીક બાબતો અનસુાર એકમો પસદં થિા જોઇએ જેમ કે ટેકનોલજી, 

જ્ઞાનવિસ્ફોટ, સ્પધાભત્મકતા, પ્રત્યાયન િગેરે 

 જીિનકૌિલ્યો પર પણ વિિેષ દયાન આપવુ ં પડે. પ્રવવૃત્તઓ પણ જીિનલક્ષી હોય. 
વ્યિહારુ જીિનમા ંઉપયોગી થાય તેિી તે જરૂરી. 

 પ્રિતભમાન યગુમા ંપ્રત્યાયનકુળિતા સફળ વ્યિસાયનો આધાર હોિાથી તેમા ંઉમેરો થાય 
અથિા તે અંગેની જાગવૃત આિ ેતેિા એકમો અત્યતં જરૂરી 

 અનભ એન્ડ લનભ તરફ વિચારિાની િરૂઆત થાય તેિા કોઇ એકમ મકૂિા જોઇએ જેથી 
સ્િાિલબંનની પે્રરણા મળે. 

 સયંકુત પક્રરિાર, િડીલો પ્રત્યે માન, પયાભિરણ જાળિણી,પ્રકૃવતપે્રમ, વનસ્િાથભ સેિા, 
િાવંત-કરુણા-દયા-પે્રમ િગેરે સબંવંધત એકમો જોઇએ.  

 સ્િકેન્વી બનિાના બદલે સામાજજકતા કેળિાય, સાિભવિક કલ્યાણનો ર્ાિ કેળિાય તેિા 
એકમો હોિા જોઇએ. 

 

૧૦. અભ્યાસના અંિે 

કોઇ સામાજજક ઘટનાને તપાસિા માટે આગમનાત્મક અને અથભઘટનાત્મ અણર્ગમનો 
પદવવતસરનો વિવનયોગ એટલે ગણુાત્મક સિંોધન કે જેમા ંિાબ્દદક માક્રહતીને િગીકૃત કરી તેનુ ં
વિશ્લેષણ અને પ્રાતત વિગતનુ ંસશં્લેષણ કરિામા ંઆિ ેછે. આમ પ્રસ્તતુ અભ્યાસ એક સકૂ્ષ્મ 
પ્રયાસ હતો જેમા ંનિા પાઠયક્રમ અંગે વિક્ષકોના પ્રવતર્ાિોનો અભ્યાસ હાથ ધરિામા ંઆવ્યો. 
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કોઇ પણ વિરલ ઘટના મળેૂ તો સકૂ્ષ્મ વિચાર રૂપેજ હોય છે  એક નાનકડો વિચાર જયારે 
િાસ્તિમા ંઆકાર પામે છે ત્યારે તે વિરાટ બને છે, સદર્ાગ્યે જો તે વ્યિહારમા ંઅમલમા ંઆિ ે
તો અદ્વવતીય ઇવતહાસ બને છે. વિક્ષણજગતમા ં વિિેષ પ્રાથવમક કક્ષાના માતરૃ્ાષાના વિક્ષણ 
ક્ષેિે સબંવંધત તારિલેા આ નાના-નાના વિચારોનુ ંિજૂદ વિચારિા જેવુ ંતો ખરંુ જે. 
   


