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સંસ્કતૃ શિક્ષણ ન ેરસપ્રદ બનાવવા દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોનો વર્ગખડંમા ંશવશનયોર્ 
 

શ્રીમાળી શવષ્ણુભાઈ શવરમભાઈ 

શવ.સહાયક ખીમાણાવાસ પે.કેન્દ્દ્ર િાળા 

તા.વાવ શિ. બનાસકાંઠા 

પ્રસ્તાવના 

કોઈપણ શવષયના શિક્ષણન ેરસપ્રદ,અસરકારક અન ેજીવતં બનાવવા માટે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોન ં મહત્વ ઘું છે. 

વર્ગખંડ શિક્ષણકાયગમાં શિક્ષક બોલે અન ે શવદ્યાર્થી સાંભળ ે એ પરંપરા િૂની ર્થઇ ર્ઈ છે. હવેના  સમયમાં 

વર્ગખંડના વાતાવરણન ેજીવંત બનાવવા માટ ેિૈક્ષશણક સાધનોનો ઉપયોર્ કરવો િરુરી િ નશહ પરંત  અશનવાયગ 

બની રહ ેછે.િેના માધ્યમર્થી શિક્ષણકાયગ સરળ બની રહ્ ં છે અને બાળકો ઉત્સાહી પણ બન્દ્યા છે. ટેકનોલોજીમાં 

ર્થઇ રહલેા ઉત્તરોત્તર શવકાસન ેપરરણામે શિક્ષકે પણ હવ ેઆ સાધનોમાં આવતા પરરવતગનોર્થી માશહતર્ાર ર્થવ ં 

પડિે. હવે સંસ્કૃત શિક્ષણ ને રસપ્રદ બનાવવા દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોનો વર્ગખંડમા ં શવશનયોર્ શવષે સમજીએ. 

(૧)શિક્ષણકાયગમાં રદન પ્રશતરદન િ દા િ દા િૈક્ષશણક સાધનોનો ઉપયોર્ ર્થાય છે.િેમ કે ચોક, 

શ્યામપટ્ટ,શચત્રો,મોડેલ,નકિા, 

(૨) દ્રશ્ય સાધનો કે િેનાર્થી માત્ર િોઈ િકાય. િેમ કે સ્લાઈડ પ્રોિેક્ટર,રિલ્મસ્રીપ, 

(૩) દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો િેમાંર્થી િોઈ અને સાંભળી પણ િકાય એવા ઓરડયો શવઝ્ય અલ સાધનો સાધનો. 

િેમ કે ચલશચત્ર,સાધનો. િેવાકે ચલશચત્ર વીડીઓ ટીવી નાટક વર્ેરે. સંસ્કૃત શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવા 

માટે િૈક્ષશણક સાધનોનો ઉપયોર્ નીચ ેમ િબ છે. 

 ટેશલશવઝન પર દરરોિ પ્રસારરત ર્થતા સંસ્કૃત સમાચારન  ંશ્રાવણ કરાવવ  ંિોઈએ. આ ઉપરાંત સંસ્કૃતમાં 

આવતા શવશવધ કાયગક્રમો દિાગવવા િોઈએ. 

 પંચતંત્ર કે શહતોપદેિની વાતાગઓ શવદ્યાર્થીઓન ેદિાગવવી િોઈએ. 

 કોમ્પ ટર આધારરત શિક્ષણકાયગ તૈયાર કરીને સમગ્ર એકમ િીખવવા િોઈએ. 

 સંસ્કૃત અભ્યાસક્રમમાં સમાશવસ્ટ પૌરાશણક કર્થાઓ નાટકો ના વીડીઓ બતાવવા િોઈએ  

 બાળકોન ેપાત્રો બનાવીન ેયોગ્ય વેિભૂષા કરાવી વર્ગખંડમાં િ ટૂંકા નાટકો ભિવી િકાય િેમકે ધોરણ ૮ 

સંસ્કૃત સત્ર બીજામાં આવતો પ્રેરણાદીપ ચાણક્ય ર્ધ્યપાઠના લીધે શવદ્યાર્થીઓને રસ ઉત્પન્દ્ન ર્થિે અન ે

સંસ્કૃત ભાષા અઘરી છે તે ભય દૂર ર્થિે. 

 સંસ્કૃત ભાષાન  ંવ્યાકરણ અઘરુ છે તેવો ડર દૂર કરવા માટ ેકમ્્યૂટર આધારરત વ્યાકરણ શિક્ષણના તાસન  ં

આયોિન કરવ  ંિોઈએ. 

 સરળ સંકૃત સવંાદો વર્ગખંડમાં બોલવા િોઈએ. 
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 શિક્ષકે વર્ગખંડમા ં સરળ સંસ્કૃત વાક્યો બોલવા િોઈએ વર્ગખંડની રદવાલો ઉપર સરળ સંસ્કૃત વાક્યો 

લખવા િોઈએ વ્યાકરણના શનયમોના ચાટ્સગ બનાવીને લટકાવવા િોઈએ િેન ં શવદ્યાર્થીઓ પાસે 

શનયશમત વાચન કરાવવ ં િોઈએ. 

આમ, સસં્કૃત ભાષાના વર્ગખંડન ે સ િોશભત કરવો િોઈએ કે િેર્થી કરીન ે શવદ્યાર્થીઓન ે હરતા-ંિરતાં કંઈક  

િીખવા મળે. 

સદંભગ સશૂચ 

(૧) રાવલ, નટ ભાઈ પી. સંસ્કૃતન ં અશભનવ અધ્યાપન, નીરવ પ્રકાિન.   


