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ઓએિસસ શાળાઓ
શીખતા માનવો માટે શીખતી શાળાઓ
by Oasis Movement

મૃત ાય કેળવણીના ે નાં પુનઃ ાણ ફૂં કવાનું આંદોલન

વ નઃ
શાળાઓ એવું થાન બને યાં બાળકો વતં તા અને આદરના વાતાવરણમાં ખુશ રહે તાં શીખે. બાળકો કોઈ પણ કારની પધા
અથવા સરખામણી િવના પોતાની

તને શોધી-ઓળખી શકે અને આ મિવ ાસ અને વ-સ માનની ભાવના સાથે સતત િવકસતાં

રહે . શાળાઓ બાળકો માટે હોય, બાળક શાળા માટે નહ , કે જમે ાં બાળકે શાળાની જ રયાતો સાથે બંધબેસતા થવાનું હોય.

ઉ ેશોઃ
ખુશહાલ મનુ યો અને જવાબદાર વૈિ ક નાગ રકો પેદા કરતા કેળવણીના આદશ વાતાવરણને ઊભું કરવા માટે િતબ અને ઢ
િન યી હોય તેવી 100 યિ તઓ થકી ગુજરાતભરમાં 100 નમૂના પ શાળાઓ તૈયાર કરવી.

િવવરણઃ
આવી આદશ ઓએિસસ કૂ લો માટેનાં ધોરણો શું છે? આ શાળાઓ નીચે જણાવેલી મુ ય લા િણકતાઓ ધરાવતી હશે-



આચાય/ટ ટી શીખે છે – તેઓ

તે ઉદાહરણ પ બનીને નેતૃ વ પૂ ં પાડે છે.



િશ કો શીખે છે – તેઓ બાળકોને ખીલવા માટે મદદ પ, ો સાહક બને છે.



િવ ાથ ઓ શીખે છે – પોતાની



માતાિપતા પણ શીખે છે – કઈ બાબતો બાળકોના વૃિ -િવકાસમાં સહાય પ થાય છે અને કઈ બાબતો બાળકના

તને ઓળખવા-સમજવાના અને મહાન મનુ ય બનવાના સંદભમાં.

આ મિવ ાસમાં બાધા પ બને છે તે અંગે તેમને પણ સભાન કરવામાં આવે છે.



િવ ાથ ઓ શાળા ચલાવે છે – િવ ાથ ઓ દરે ક રીતે વ-િનભર બને તે માટે તેમને પૂરતો આદર આપવામાં આવે છે. તેમાંથી
જ લોકતાંિ ક ઢબે ચાલતી શાળાઓનો નવો ચીલો ઊભો થાય છે.



ક યૂિનટી શીખે છે – શાળા પોતાના પડોશી સમુદાયમાં િવકાસ માટે ઉ ીપક બને છે.

આ એ મુ ય આધાર તંભો છે જને ાથી શાળા ચાલે છે, અલબ આવી ઓએિસસ કૂ લોમાં કેળવણીના િસ ા તો પર આધા રત
તમામ મહાન યોગો- થાઓ પણ મૂિતમંત થયેલાં જણાશે.

મહ વના િસ ા તોઃ


િબરદાવવું ( શંસા) અને ઢીકરણઃ યિ તગત રીતે અને સામૂ હક ધોરણે, તમામ સારા ગુણો અને વતનને િબરદાવીને
િવ ાથ ઓના આ મ-સ માનને સતત પોષવામાં આવે છે.



તમામ બાળકો તમામ વખત સારાં જ હોય છેઃ ખરાબ લાગતાં/જણાતાં તમામ બાળકોને ખરે ખર તો ેમ, વીકાર અને
માગદશનના ઉપચારની જ ર હોય છે.




વતં તા જવાબદારી શીખવે છેઃ વતં તાના વાતાવરણમાં બાળકો ઉ મ રીતે શીખે અને િવકસે છે.
તેઓ કોણ છેઃ િશ કો અને માતાિપતાઓએ સતત શીખતાં/ ણતાં અને ઓળખતાં રહે વાની જ ર છે કે આ બાળકો કોણ
છે.



વન માટેનું િશ ણઃ િશ ણ સવાગીણ અને
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વન-કેિ ત હોવું

ઈએ, િવભાિજત અને કાર કદ -કેિ ત નહ .
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અગ યની ફલસૂફીઓઃ
િવ ભરમાં એવી અનેક સં થાઓ છે જમે ણે િશ ણના સાચા િસ ા તોને અમલમાં મૂકવાનો ય ન કય છે, જમે ની પાસેથી
આપણે શીખી શકીએ તેમ છીએ. તેમાંની કેટલીક છે –



મો ટે સરી – બાલવાડીના તબ ાથી જ બાળકોને સંપૂણપણે વ-િનભર બનાવવા.



કૃ ણમૂિત – બાળકોના ઉછેરમાં વાતં યની અને અ ય મૂ યોની ભૂિમકા સમજવી.



સમર હલ – શાળાઓ કેવી રીતે લોકશાહી ઢબે શીખી શકે અને આનંદસભર સમાજ માટે બાળકો ખુશહાલ હોવાં કેવી રીતે
જ રી છે તે સમજવા માટે.



ી અરિવંદ – ફરીથી સવાગીણ િશ ણની સાચી ફલસૂફી માટે.



શાંિતિનકે તન – મહાન કેળવણીકાર રવી નાથ ટાગોર ારા થાિપત સં થા.



િગજુ ભાઈ – તેમણે બાળકો માટે કરે લાં કામમાં ઉપરમાંથી ઘણી બધી ફલસૂફીઓ વણાયેલી હતી.

આ તો મા ગણતરીનાં ઉદાહરણો છે. ઓએિસસ કૂ સ તેના સંપકમાં આવતી તમામ સારી બાબતોમાંથી શીખવા માટે
ઉ સુક રહે શ.ે

આપણે અ યારે યાં છીએઃ


આદશ ની દીવાદાંડીના સંદભ, આજ ે આપણે સારા એવા ભૂલા પડેલા છીએ. યાં છીએ આપણે?



આજ ે િશ ણ મહ અંશે પરી ામાં સારા માક/ ેડ મેળવવા પૂરતું મયા દત બની ગયું છે.



અરે , “તેજ વી/હોિશયાર” કહે વાતા-ગણાતા િવ ાથ ઓમાં પણ આ મિવ ાસ અને આ મસ માનનો બહુ મોટો અભાવ હોય
છે.



“િશ તબ ” બાળકો અને શાળાઓને ઉ કૃ તાના નમૂના પ માનવામાં આવે છે, પછી ભલેને આ િશ ત ભયના

રે કે

બળપૂવક મેળવાયેલી હોય.



બાળકોની ટીકા કરવામાં આવે છે, તેમની પર દાદાગીરી કરવામાં આવે છે ને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે; સ ને બધી
બાબતોનો ઉપાય માનવામાં આવે છે.



સરખામણીઓ અને પધામાં બાળકો ખોવાયેલાં (પોતાની

તથી કપાયેલાં) છે.



િશ ણ અ યંત બૌિ ક બની ગયું છે, જમે ાં ભાવના મક બુિ મ ાને કોઈ થાન નથી.



આજ ે િશ ણ એ પૈસા કમાવા માટેનો યવસાય થમ છે, યારે મૂ યો ગૌણ થાને છે.



આજ ે આખા દેશના તમામ હ સાઓમાં વધુ ને વધુ બાળકો આ મહ યા કરી ર ાં છે.

કેવી રીતે યાં પહ ચીશુ:ં


તો આપણે યાં છીએ યાંથી આપણા વ ન સુધી કેવી રીતે પહ ચીશુ?ં



ઓએિસસ શૈ િણક સં થાઓના એવા આગેવાનોને એકઠા કરીને જૂ થ બનાવવું શ કરશે, જમે ના હૈ યે પોતાની સં થાઓમાં
િશ ણ માટેનું ે

વાતાવરણ ઊભું કરવાનો આદશ વસેલો છે, અને જઓ
ે
યવ થા-તં , થાિપત િનયમો અથવા તેમના

ર તામાં આવતા અ ય કોઈ પણ અવરોધો સામે સંઘષ કરવાની હં મત ધરાવે છે.



ઓએિસસ આ સામૂ હક નેતૃ વને તેમની િ

(િવઝન) પ

બનાવવામાં, તેમનાં યેય અને સમય સંબંિધત લ યાંકો ન ી

કરવામાં અને તેમની સં થા માટે િવશેષ પે એક રોડ-મેપ (આગળ કેવી રીતે વધવું તેનો નકશો) તૈયાર કરવામાં મદદ કરશે.
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તે પછી, ઓએિસસ તેમને પોતાના યેયની દશામાં આગળ વધવા માટે સહાય પ, ો સાહક એવી તમામ આવ યક મા હતી
અને માગદશન પૂરાં પાડશે.



આગેવાનોના આ જૂ થમાં વધુ ને વધુ સમાન-િવચારધારાવાળા લોકો તેમાં

ડાય તે હે તુથી ઓએિસસ વખતોવખત

સાફ યગાથાઓ (સ સેસ- ટોરીઝ) પણ કાિશત અને સા રત કરશે. આદશ શાળા બનવાની

યામાં અલગ અલગ

તબ ે ઓએિસસ શાળાઓ/સં થાઓને ‘એિ િસએશન સ ટ ફકેટ ( શંસાપ )’ પણ આપશે.

સહાય પ

યાઓઃ

નીચે એવી કેટલીક મુ ય બાબતો જણાવવામાં આવી છે જમે ાં ઓએિસસ મદદ પૂરી પાડશે-



િ (િવઝન) – એક આદશ શૈ િણક સં થાના િસ ા તો અને મૂ યો સંબંિધત પ તા.



િમશન – યેય અને તેના તબ ાઓ ન ી કરવા તેમ જ ચો સ લ યાંક માટે સમયની પરે ખા ન ી કરવી.



કેળવણીની



કાઉ સેિલંગ – િવ ાથ ઓને યિ તગત રીતે કઈ રીતે મદદ આપવી તે માટે તમામ િશ કોને અમુક અંશે તૈયાર કરવા અને

યાઓ – આગેવાનો, િશ કો, માતાિપતા અને િવ ાથ ઓ માટે.

કેટલાક િશ કોને િનપુણ બનાવવા.



વ-િશ ત – શાળાઓ લોકતાંિ ક ઢબે ચાલી શકે તે માટેની યવ થાઓ ઊભી કરવી, જમે ાં બાળકો સમક ધોરણે ભાગ
લેતાં હોય.



કાર કદ – એવી

યાઓ અને પ િતઓ ઉપલ ધ બનાવવી જથે ી િવ ાથ ઓ પોતાની

તને ઓળખી શકે અને તેમની આ

ઓળખ સાથે સંવા દતામાં હોય તેવા કાર કદ ના િવક પોમાંથી સાચી પસંદગી કરી શકે.
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પ રવતનની પહે લ માટેનાં મૂ યો
1. તે ક ઠન છે:
જને ે લોકો લગભગ અશ ય ગણતાં હોય તે જ િમશન હોય છે.

તમે દરરોજ યુ ના ધોરણે કામ કરો તો પણ, દેખાય તેવો કોઈ

બદલાવ લાવતાં મ હનાઓ, વષ , દાયકાઓ લાગતા હોય છે.

2. તમે અમૂ ય છો:
તમારા જવે ા, ેમની આવી લડાઈ ચાલુ રાખવાની તૈયારીવાળા બહુ ઓછા હોય છે. તમે જ સમાજ અને આવનારી પેઢીઓની આશા
છો તે કદી ના ભૂલશો.

3. કદી હાર ન માનશો:
સંઘષ , નકારા મકતા, આ ેપો, કોઈને કદર ના હોય, આડેધડ/અિવચારી ટીકાઓ- બધું આવવાનું જ છે, પણ કદી હાર માની
લેવાનો િવચાર પણ ના કરશો, ‘ વમાન’ કાજ ે પણ નહ , કારણ કે જ ે દુભાય તે કાયમ અહં કાર જ હોય છે. વીકારના ચાર
તબ ાઓ યાદ રાખો.

તમે નીચે નહ ઊતરો તો તેમણે ઉપર ઊઠવું જ પડશે.

4. ેમથી િવજય મેળવો:
જઓ
ે તમને સહકાર ન આપતા હોય કે દુ મનાવટ સુ ાં ધરાવતા હોય, તેમને ેમ આપીને સાિબત કરી દો કે તમે યોિતધર છો.
તેમની અંદર સારાઈ જુ ઓ. તેઓની સારી સંભાવનાઓમાં

ા ગુમાવો નહ . હં મેશાં ેમમાંથી િતભાવ આપો.

5. ટીમ ઊભી કરો:
એકલા એકલા ના લડો. યાંથી પણ મદદ મેળવી શકો તેમ હો યાંથી મદદ મેળવો.

6. તમારી તની કાળ રાખો:
તમે પોતે તમા ં પહે લું સાધન છો.

તમે જ શારી રક રીતે તંદુર ત નહ હો તો તમારાં વ નો સાકાર કરવાની યા ા ખોડંગાતી

રહે શ.ે મા શાળામાં જ નહ , દરે ક જ યાએ વ થ અને ેરણા પ

વન

વો.

7. શાળા બાળક માટે છે:
તમારા આચાય તરીકેના સમયગાળા દર યાન બાળકોનો આ મિવ ાસ વધે અને
જ રી હોય બધું જ કરી છૂ ટો. તમને આચાય તરીકે

વન િવશેના સાચા િવચારો કેળવાય તે માટે જ ે

વનની જ ે અણમોલ તક મળી છે તેનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરો.

િશ ણ યવ થાના ભાગ રહીને પણ કેટલું બધું થઈ શકે છે તેનું તમે ઉદાહરણ બની શકો છો.
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પ િતસર શ આત કેવી રીતે કરવી તેની માગદિશકા

1. હકારા મક બાબતોથી શ આત કરો:
શાળા, િશ કો, યવ થાપકો, સ ાિધકારીઓ - બધામાં હં મેશાં કાંઈક કે કાંઈક સા ં હોય જ છે. તેનાથી શ આત કરો. તેમની સારી
બાજુ ને તમારા કામમાં કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવી તથા કઈ રીતે તેનો પાયો બનાવી યૂહા મક રીતે િવ તરવું તેના માટેની િ
(િવઝન) ઊભી કરો. તમારી પાસે હં મેશાં આગળ વધવા માટેની કોઈ ને કોઈ પરે ખા હોવી

ઈએ.

2. મા નેતૃ વવાળી ભૂિમકા ભજવો:
તમારી ભૂિમકા શું છે તે યાનમાં રાખો. વહીવટને લગતી અને રોિજ ંદી બાબતો બી ને સ પો. તમા ં કામ િ પ રટ ઊભો કરવાનું
અને સતત

વિલત રાખવાનું છે. મહે રબાની કરીને નાના, ુ ક, વ રત સંતોષ આપતાં કાય માં ખોવાઈ ન

ઓ.

3. બધાનું હકારા મક ઢીકરણ કરો:
બધાનું હકારા મક ઢીકરણ કરતાં રહો, ખાસ કરીને બાળકોને દવસમાં ઢગલાબંધ વાર કહો કે તેઓ કેટલાં સારાં છે અને કેટલું
સુંદર દય ધરાવે છે. તેમનામાંનું સા ં

ઈને તેને ય ત કરવાની તકો શોધતા રહો. એક દવસ એવો આવશે યારે ેમ સામે

બધો જ સંકોચ, અવરોધ દૂર થઈ જશે.

4. સંબંધો બાંધતાં રહો:
હણશીલ, શ આતથી આ બાબતોને ઝીલનારા લોકો સાથે યિ તગત ધોરણે મળવાનું અને સાંભળવાનું શ કરો. તમારે મા
તેમને સમજવાના છે અને દયના

ડાણથી તેમની યો ય કદર/ શંસા કરવાની છે.

5. સ હયારાં વ નો ઊભાં કરો:
આદશ શાળાની િ નું સજન કરવામાં લાગતી-વળગતી દરે ક યિ તને – િવ ાથ ઓ, િશ કો, ટાફ, સ ાિધકારીઓ બધાને
સામેલ કરો. યાર બાદ ધીમે ધીમે તેને વા તિવકતામાં પ રવિતત કરવા હકારા મક ો સાહન આપતાં રહો અને ગૌરવનો ભાવ
ઊભો કરો.

6. િવચારોનો ફે લાવો કરો:
ો સા હત કરતા રહો. યારે પણ તક મળે યારે બધી જ બાબતો, બધા જ િવષયો પર શિ તદાયી િવચારો અિભ ય ત કરતા
રહો. ાથનાસભા, ટાફ મ, યિ તગત મી ટંગ... દરે ક જ યાએ. િવચારો રોપતા રહો.

7. વફાદાર રહો:
તમને વફાદાર સાથીઓની જ ર પડશે. તેથી બધા સાથે મ મતાથી વફાદાર રહો, જઓ
ે વફાદાર ન હોય તેમની સાથે પણ.
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આચાય

ારા કરવાની તૈયારીઓ

A. શાળા િવશેની ાથિમક મા હતી એકઠી કરવી:





શાળા િવશેની મા હતીના આંકડા, જ ે કુ શળ આયોજન માટે જ રી છે.
શાળાની પરે ખા- િવ ાથ ઓની સં યા, િશ કો, ટાફ, માળખુ,ં નાણાકીય યવ થા વગેરે.
શાળાનો નકશો – ભૂતકાળ, વતમાન અને ભિવ યકાળ; િસિ ઓ, યાિત, િન ફળતાઓ, આયોજનો વગેરે.
સ ાકીય માળખુ-ં યવ થાનાં તરો, તમે કેટલી વતં તા માણી શકો છો, કોને કેટલી સ ા છે, સ ાધીશો ખુ ાં મનના છે કે
ઢચુ ત વગેરે.



લોકો િવશેનું સૂઝબુજવાળું િવ ેષણ- બદલાવ માટે ખુ ા હકારા મક લોકો, ધારે બેઠલ
ે ા મ યમ લોકો અને નાખુશ, મુ કેલી ઊભી
કરનારાઓ વગેરે.



તમારી ભૂિમકાઓ અને જવાબદારીઓ- તમે દરરોજ શું કરો છો, ભણાવવામાં, વહીવટમાં અને નેતૃ વ માટે કેટલો સમય આપો છો
વગેરે.

B. ઉપરો ત મા હતી આધા રત તૈયારીઓ:






એક લીડર તરીકે તમે રોિજંદા િન ય મમાં શું કરી શકો છો.
કયા કાય મોનું શાળામાં જ આયોજન કરી શકાય.
િવ ાથ ઓ માટેની િશિબરો.
વાલીઓ, િશ કો માટે શું કરવુ.ં
કોને િવ ાસ અપાવવાની જ ર છે, તે ધીમે ધીમે કેવી રીતે અપાવવો.

C. લોકો સાથે કામ કરવા માટેનું કુ શળતાપૂવકનું આયોજન ને િ :






યોિતધર માટેના લાભો, એક યોજના તરીકે તેમાં આિથક મૂ યો પણ સામેલ કરવા.
કોણ હણશીલ છે, જ ેમને ટીમમાં તરત સામેલ કરી શકાય, ફૅ િસિલટેટર બનાવી શકાય.
કોને ેરણાની જ ર છે, તેમને સમ યાઓમાંથી કેવી રીતે બહાર કાઢવા.
કેવી રીતે શ આત કરવી, કેવી રીતે િત ા અને વીકાર ઊભાં કરવા, કેવી રીતે બી ને સામેલ કરવા.
કેવી રીતે નકારા મક ત વોને જુ દા રાખવા, એકલા હોય યારે ો સા હત કરવા અને લોઢું ગરમ થવાની રાહ

વી.

D. િમશન ટેટમે ટ બનાવવુ:ં
િવ ાથ ઓ, િશ કો, વહીવટી ટાફ, વાલીઓના િતિનિધઓ અને ટ ટીઓ કે સ ાધીશોને વગેરે લાગતા-વળગતા બધાને સામેલ કરીને
શાળાનું િમશન ટેટમે ટ બનાવવાની

યા કરો. નાના બાળક અને પટાવાળાથી માંડીને દરે કેદરે ક યિ તને આ

યામાં સામેલ કરવી

ઈએ.
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આચાય

ારા કરી શકાય તેવાં કાય માટેનાં સૂચનો

બાળકો/િવ ાથ ઓ સાથે કામ કરવા માટે અગ યનું માગદશન:










દરે ક બાબતમાં ચા ર ય અને

વન િશ ણને કે માં લાવો.

દરે કેદરે ક યિ ત બાળકોને માણતી હોય, તેમનું હકારા મક ઢીકરણ કરતી હોય.
દરે કેદરે ક બાળકમાં િતભાઓ શોધી કાઢવા માટે કાયરત રહો.
તેમને કાર કદ માગદશન આપો, યાં જ ર જણાય યાં યો ય યિ તઓની/એજ સીઓની મદદ લો.
બાળક પોતાની

ત સાથે જ પધા કરે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવા હં મેશાં ો સાહન આપો.

પરી ાઓનો ડર દૂર કરો, પરી ામાં મળતી િન ફળતાને ગણકારો નહ .
દરે કેદરે ક િવ ાથ દર મ હને એક પુ તક વાંચે, વેકેશનમાં વધારે પુ તકો વાંચે તે માટે ો સા હત કરો.
બાળકોમાં રહે લા ચા ર યના ગુણોની હં મેશાં શંસા કરો.
સાંભળો, કાઉ સેિલંગ કરો.

ાથિમક ધોરણોનાં બાળકો સાથેનાં મૂ યો, વાતાવરણ:






બાળકોને શાળામાં આવવું ગમે તેવું વાતાવરણ.
બાળકો કોઈ પણ વાત વતં તાથી રજૂ કરી શકે તેવી મોકળાશભયુ વાતાવરણ.
આભાર માનવાનું ક ચર.
િશ કો-બાળકો વ ચે સહજપણે ભેટવાનું ક ચર.
મદદ કરવાનું ક ચર – બાળકો એકબી ની મદદ કરતા થાય તે માટે તેમને ો સાહન આપવુ.ં

ાથિમક ધોરણોનાં બાળકો સાથે ઉપયોગી





યાઓ:

અઠવા ડક ધોરણે લવ લાસ, લાઇફ લાસ, ે ડિશપ લાસ,

ય લાસ.

િ મત દવસ/અઠવા ડયુ.ં
અથપૂણ/ફાયદાકારક સ

– જ ેમ કે મોડા આવવા બદલ લીમડાનો રસ પીવાની સ .

વગમાં દરરોજ એક બાળક (િચ ી ઉપાડીને જ ે નામ આવે તે) બી

બાળક િવશે તેનામાં જ ે કં ઈ સા ં

યું હોય તે બોલે, બી

દવસે જ ેના િવશે બોલાયું હતું તે બાળક અ ય બાળક િવશે બોલે.



એસે બલીમાં- પૉિઝ ટવ પૉઇ સની વાત કરવી, મૂ ય આધ રત વી ડયો બતાવી ચચા કરવી, મદદ કરવી, િ મત આપવુ,ં
આભાર માનવો – વારં વાર કરવા અને તેના િવશે વાત કરવી, પોતે જ ે કં ઈ સા ં કયુ હોય તેના િવશે વાત કરવી.





ધોરણ માણે ાથનાસભા- જ ેમાં દરરોજ એક બાળક િશ ક િવશે કહે .
બાળકોને

તે પોતાના િનયમ બનાવવાની છૂ ટ.

વષની શ આતમાં પહે લા અઠવા ડયામાં જ િવશેષ પ રચયનો કાય મ કરવો – જ ેમાં બાળકો પોતાનું નામ, વ ન,
આદશ યિ ત, સૌથી સુખદ ણ તેમ જ પોતાને ગમતા બે િવષયો િવશે બોલે.








ધોરણ ૭-૮-૯નાં બાળકો માટે શાળામાં જ લાઇફ કૅ પ.
બાળકો સાથે પુ તકોની આપ-લે.
તોફાની બાળકો સાથે ેમથી, તેમના સારા ગુણો પર યાન આપી કામ કરવુ.ં
સૂ ો ચાર કરાવવા.
િશ કો અને િવ ાથ ઓએ કરે લાં નાનાંમોટાં કામ માટે તેમને િબરદાવવા..
બી

શાળા સાથે િવ ાથ ઓની અદલ-બદલનો કાય મ- Students’ exchange program - કરવો.
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મા યિમક ધોરણોના બાળકો સાથે ઉપયોગી મૂ યો અને





યાઓ:

દરે ક વગ માટે લાઇફ લાસનો કોસ.
દરે ક બાળક અ ય બાળક માટે રોલ મૉડેલ કેમ ન બની શકે? – એ માટે બાળકોને ો સાહન.
ભૂલ માટે શારી રક સ

ન કરતાં કં ઈક જુ દી જ સ

આપવી.

દરે ક બાળક પોતાના વગના અ ય બાળકો માટે સા ં િવચારે તેવી કોઈ વૃિ .

િશ કો સાથે કામ કરવા માટે અગ યની માગદિશકાઓ:


ટીમ ઊભી કરવાની

યા અિવરત ચાલુ રાખો: સાચા િશ કોને તરવો, શ આતમાં કૉર ટીમ બનાવો, તેમના અંગત રસનાં કાય

મુજબ ટીમનું મૅનેજમે ટ કરો, હં મેશાં પ રણામો/સફળતાને સંતુિલત કરતા રહો.




ટીમમાં આદશ માટેનો ેમ સતત ગટાવતા રહો, સંકોરતા રહો. સારાઈને મજબૂત કરવા બુરાઈનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે શીખો.
વાતો વહચવા માટે અનૌપચા રક બેઠકો રાખો- િશ કોના પોતાના માનીતા િશ કો કોણ હતા અને કેમ? તેમનો એક િવ ાથ તરીકેનો
અનુભવ- તેમના અ યાસકાળ દર યાન શું સા ં હતુ,ં શું ખરાબ હતુ?ં એ સારી બાબતો કેવી રીતે સામેલ કરી શકાય?




િશ કોના િવકાસ માટે પુ તક વાંચનની બેઠકો રાખો.
િનયિમત મૂવી સેશ સ રાખો, ફ મ

યા પછી મળેલી ેરણા, તેમના

વનમાં/શાળામાં અમલમાં મૂકી શકાય તેવી બાબતો માટે

જૂ થચચા કરાવો.

િશ કો સાથે કામ કરવી વખતે ઉપયોગી મૂ યો અને


યાઓ:

િશ કોનો બાળકો સાથે અલગ કારનો સંબંધ બંધાય તે માટે ‘વન વીક નો ટિચંગ’ – એમાં િશ ક અ યાસ મ િસવાયની પોતાની
િતભાઓ અનુસાર બાળકોને અ ય વૃિ ઓ કરાવે.
















િશ કો બાળકોને મારવાનું બંધ કરે તે માટેના યાસો.
િશ કો માટે ‘હું છુ ં યોિતધર’ વકશોપ િસરીઝ અથવા ઓએિસસની બે દવસીય વકશૉપ.
િશ કોને ેમ પ , માફીપ લખવા.
જ ે િશ કોને અંદર અંદર બનતું ન હોય તે એકબી

િવશે 10 પૉિઝ ટવ પૉઇ ટ કહે અને વખત જતાં પા ા િમ ો બને તે માટે યાસો.

દર મ હને આચાય િશ કોને આભાર પ લખે, ‘આભાર અઠવા ડયાની’ ઉજવણી.
સૌની વ ચે િશ કોના સારા ગુણોને પોરસાવવા અને તેમની નાની-મોટી િસિ ઓની શંસા કરવી.
યિ તગત ધોરણે કાઉ સેિલંગ.
િશ કો સાથે બાળકોને

વાની હકારા મક રીત – ઉદાહરણ સાથે વહચવી.

પૉિઝ ટવ િથં કં ગ વીક – દરે ક િશ ક બી

માટે પાંચ વા ય કહે .

માઇલ વીક, ‘હસતા િશ ક – હસતી શાળા – હસતાં બાળકો’નો િવચાર રજૂ કરવો.
િશ કોને ‘મારા વ નની શાળા’ િવશે લખવા કહે વ.ું
િશ કો સાથે ઓએિસસની વાતો વહચવી.
િશ કોનો િવ ાસ સંપાદન કરવો.
િશ ક પાસે આચાયની ુ ટ, સારી વાતોનો ફીડબૅક મેળવી એના પર કામ કરવુ.ં

િબનશૈ િણક/એડિમિન ટે ટવ ટાફ સાથે કામ કરવી વખતે ઉપયોગી મૂ યો અને







યાઓ:

એમના કામની અગ યતાનો યાલ રાખવો.
એમની સાથે વાતચીત અથવા અ ય કોઈ સ હયારી વૃિ કરવી.
વહીવટમાં પડતી મુ કેલી માટે િશ કો સાથે ચચાનું આયોજન.
સાચી વાત સારી રીતે કેવી રીતે રજૂ કરવી તેની સમજ આપવી – પટાવાળા સુ ાંને તેમાં સામેલ કરવા.
તેમને સાંભળવા, તેમને તેમની મુ કેલીઓ,

ો ઉકેલવા મદદ-માગદશન પૂરા પાડવા.

તેમની મહે નત, સફળતા બદલ તેમને િબરદાવવા.
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હં મેશાં માણસાઈથી જ વાત કરવી.
કાં તો ખુશ હોય, કાં દુઃખી, જ ે માણે હોય તે માણે જ મા યતા ધરાવતા હોય.
તેમની તકલીફોને સાંભળવી.
તેમને શીખવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

શાળાના ટ ટીઓ કે અ ય સ ાિધકારીઓને સામેલ કરતી વખતે ઉપયોગી મૂ યો અને






શાળા માટેનું િવઝન તેમની સાથે વહચવુ.ં
પોતાની વાત હં મેશાં પ તાથી મૂકવી- પ રજૂ આત, ઉપયોિગતાનું પાસુ.ં
પૈસાની િ એ તો કૂ લ એમની છે જ, પણ ેમની િ એ પણ છે તે ય ત કરવુ.ં
પૉિઝ ટવ પ રણામ લાવી બતાવી તેમનો િવ ાસ

તવો..

તેમને સામેલ કરીને બાળકો માટે જ ે કરવું હોય તે ખૂબ જ સારી રીતે કરવુ.ં

બાળકોના વાલીઓ સાથે કામ કરતી વખતે ઉપયોગી મૂ યો અને






યાઓ:

યાઓ:

‘બાળકોના માિલક નહ , પણ માળી બનો’ – એ િવષય પર વકશૉપ કરવી.
સારા પેરેિ ટં ગ માટે િવિવધ સેશન કરવાં.
બાળકોનું પોતાનું વતં

યિ ત વ છે એ સમ વવાનો યાસ.

બાળકોને નહ મારવા અંગે તેમની સાથે મી ટં ગ કરવી.
નબળા બાળકો માટે સતત માતાિપતા સાથે મી ટં ગ કરીને તેમને બાળકોની તકલીફ સમજવા તૈયાર કરવાં અને બાળ-િન ણાત
સાથે મુલાકાત ગોઠવવી.






બાળક

યેની તેમની જવાબદારી સમ વવી.

સમયે સમયે ટેિલફોિનક મા યમથી બાળકના િવશેષ ગુણોની મા હતી આપવી.
ઑ ફસ સમય દર યાન શ ય ન બને તો, વાલી ઘરે પણ આવી શકે, એટલી મોકળાશ આપવી.
માતાિપતાની વતણૂકના કારણે

બાળકમાં સમ યા હોય તો કાઉ સેિલંગ આપવુ.ં

ગામ અને શહે રના લોકોને સામેલ કરતી વખતે ઉપયોગી મૂ યો અને


ઘરે ઘરે જઈને લોકો સાથે વાત કરવી, પોતાની વાત/જ રયાત મ મતાથી રજૂ કરવી –

યાઓ:
ઈતું ફં ડ મેળવવું અને જ ે-તે કાય મ

કરવો.




આજુ બાજુ ની તમામ શાળાઓ સાથે સંપક રાખવો- તેમની સાથે નવા નવા િવચારો વહચતા રહે વ.ું
ટુડ ટ એ સચે જ ો ામ.
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પ રિશ 1
િવચારે લ

મ હનો

યાઓનું માિસક સમયપ ક

િવ ાથ ઓ સાથે

િશ કો સાથે

વાલીઓ/સમાજ સાથે

યવ થા બદલવા માટે

અય

જુ લાઈ
ઑગ ટ
સ ટે બર
ઑ ટોબર
નવે બર
ડસે બર
યુઆરી
ફે આ
ુ રી
માચ
એિ લ
મે
જૂ ન
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પ રિશ 2
િશ કો અને બાળકો ારા ચા ર યના ગુણોનું વ-મૂ યાંકન
નીચેનું દરે ક વા ય વાંચો અને ચા ર યના ગુણો અને વણન માટે કૅ પ પહે લાંની અને કૅ પ પછીની તમારી

તને ૧ થી ૧૦ સુધીના

ગુણ આપો.

 ૧ = મને લાગુ પડતું નથી.
 ૨ થી ૫ = મને કેટલુંક/ યારે ક લાગુ પડે છે.
 ૬ થી ૯ = મને ઘ ં બધું/મોટે ભાગે લાગુ પડે છે
 ૧૦ = મને પૂરેપૂ ં /દરે ક સમયે લાગુ પડે છે.

મ
A

૧
૨
૩
B

૪
૫
૬

ચા ર યના ગુણો અને તેનું વણન

કૅ પ પહે લાં

કૅ પ પછી

િજ ાસાવૃિ
શીખવાનો અિભગમ: હું વારં વાર

ો તેમ જ ‘શા માટે?’ તેમ પૂ

ા ક ં છુ ં અને

તેમ કરવામાં મને ખચકાટ થતો નથી.
આદશવાદ: હું આદશ

વન

વવામાં માનું છુ ,ં આદશ બાબતોનો િવચાર ક ં છુ ,ં

સાચી અને સારી બાબતોની શંસા ક ં છુ .ં
ખુ ાપ :ં હું બી ના િવિવધ િ કોણ

યે ખુ ો અિભગમ ધરાવું છુ ,ં નવુ-ં નવું

શીખવું મને ગમે છે.
જવાબદારી
વ-િનયં ણ: હું તરત િત યા આપતો/આપતી નથી, મારી

ત પર કાબુ રાખું

છુ ,ં િવચારીને જવાબ આપું છુ .ં
િનણયશિ ત: હું મારા પોતાના િનણયો

તે લ છુ ,ં દેખાદેખી કે કોઈ દબાણથી

નહ .
ભૂલ- વીકાર: હું મારી ભૂલ થાય તો તરત વીકાર ક ં છુ ં અને ભૂલમાંથી
શીખવાનો ય ન ક ં છુ .ં
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વન- યેય

c

૭
૮
૯
D

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
E

૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
F

૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪

વ-િવકાસ: હું મારી િતભાઓ/ ટૅલે ટ િવશે સભાન છુ ં અને તેને િવકસાવવાનો
ય ન ક ં છુ .ં
પ ર મ: મને સખત મહે નત કરવી ગમે છે,

વનમાં સખત પ ર મ કરવા તૈયાર

છુ .ં
ધૈય, સાત ય: હું પૂરેપરૂ ી ખંતથી કામ ક ં છુ ,ં કામ પૂ ં ન થાય યાં સુધી
હારતો/હારતી નથી.
વાવલંબન
વા ય: હું મારાં પોતાનાં કામ

તે ક ં છુ ,ં િશ તબ અને યવિ થત રહે વું મને

ગમે છે.
આ મસ માન: મને મારા પોતાના માટે માન છે, મારો આ મિવ ાસ કોઈ છીનવી
શકશે નહ .
એકસૂ તા: તમે મારા પર િવ ાસ મૂકી શકો છો, હું આપેલાં વચનો િનભાવું છુ ,ં
કમ કરવામાં માનું છુ .ં
સામેલગીરી: હું િવિવધ વૃિ માં સહભાગી થા છુ ં અને મા ં

ે

યોગદાન આપું

છુ .ં
અપણનો ભાવ: હું લોકો

યે માયાળુ હો છુ ં અને મને બી

લોકોને કાંઈક ને

કાંઈક આપવું ગમે છે.
ભાવના મક સમજશિ ત
સ તા: હું હં મેશાં આનંદમાં રહું છુ ં, ખુશ રહું છુ ,ં લોકો સાથે આનંદ વહચું છુ .ં
કૃ ત તા, હકારા મકતા: હું

વન/લોકો

હકારા મક બાબતો/બાજુ ઓ

યે કૃ ત તા અનુભવું છુ ,ં હં મેશાં

વા માટે આતુર હો છુ .ં

માફી માગવી/આપવી: હું માફી માગવા ત પર હો છુ ં અને કોઈ મારી માફી માગે
તો સરળતાથી માફી આપું છુ .ં
હં મત: હું હં મતવાન અને બહાદુર છુ ,ં કશાથી ડરતો/ડરતી નથી.
સ હ તા: હું બી ને અનુકૂ ળ થવાનો ય ન ક ં છુ ં અને બહોળા હત માટે ભોગ
આપી શકું છુ ં.
સંબંધો
ેમ અને િમ તા: હું ેમાળ યિ ત છુ ,ં બી ને ેમ આપું છુ ,ં મને િમ ો બનાવવા
ગમે છે.
સમજણશિ ત: હું બી ને આદર આપું છુ ં અને સમજવાનો ય ન ક ં છુ .ં
રા

ેમ: હું દેશ અને સમાજને વફાદાર રહું છુ ,ં એક સારો/સારી નાગ રક છુ ,ં

મારી ફર

િનભાવું છુ .ં

તટ થતા: હું હં મેશાં ામાિણક અને િન પ હો છુ ં.
નેતૃ વ: હું સમ યાના ઉકેલો શોધી સમ યાનું િનવારણ લાવું છુ ,ં બી ને નેતૃ વ પૂ ં
પાડવાનો અિભગમ ધરાવું છુ .ં

www.oasismovement.in
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આ યાિ મકતા

G

૨૫
૨૬
૨૭
૨૮

ઉ સાહ: હું માનું છુ ં કે

વન ઉ કટતાપૂવક

ઈએ, બી ને ો સાહન આપવું

વવું

ઈએ, હં મેશાં હસતા રહે વું

ઈએ.

શાણપણ, ન તા: હું ડાહી અને સમજદાર યિ ત છુ ં અને બી

સાથે િવન

યવહાર ક ં છુ .ં
વનની સાથકતા: હું મારા પોતાના

વનનો અથ શોધવાની કોિશશ ક ં છુ ,ં તેને

સતત િવકસાવું છુ .ં
સાચું અનુસરવુ:ં હું હં મેશાં મારા દયને અનુસ ં છુ ં, મને જ ે સાચું લાગે છે તે
માણે વતુ છુ .ં

પ રિશ 3

િશ કો ારા બાળકોના ચા ર યના ગુણોનું મૂ યાંકન
નીચેનું દરે ક વા ય વાંચો અને ચા ર યના ગુણો અને વણન માટે બાળકને ૧ થી ૧૦ સુધીના ગુણ આપો.

 ૧ = તેને લાગુ પડતું નથી.
 ૨ થી ૫ = તેને કેટલુંક/ યારે ક લાગુ પડે છે.

બાળકનું નામ:

ધોરણ:

 ૬ થી ૯ = તેને ઘ ં બધું/મોટે ભાગે લાગુ પડે છે
 ૧૦ = તેને પૂરેપૂ ં /દરે ક સમયે લાગુ પડે છે.

બાળકનું નામ:

ધોરણ:

 તે માટેનું કો ક નીચે મુજબ છે.
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મ

ચા ર યના ગુણો અને તેનું વણન

A

િજ ાસાવૃિ

૧

શીખવાનો અિભગમ

૨

આદશવાદ

૩

ખુ ાપ ં

B

જવાબદારી

૪

વ-િનયં ણ

૫

િનણયશિ ત

૬

ભૂલ- વીકાર

C

વન- યેય

૭

િશ ક ૨

િશ ક ૩

િશ ક ૪

િશ ક ૫

વ-િવકાસ

૮

પર મ

૯

ધૈય, સાત ય

૧૦

વા ય

D

વાવલંબન

૧૦

વા ય

૧૧

આ મસ માન

૧૨

એકસૂ તા

૧૩

સામેલગીરી

૧૪

અપણનો ભાવ

E

ભાવના મક સમજશિ ત

૧૫

િશ ક ૧

સ તા

૧૬

કૃ ત તા, હકારા મકતા

૧૭

માફી માગવી/આપવી

૧૮

હં મત

૧૯

સ હ તા
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સંબંધો

F

ેમ અને િમ તા

૨૦
૨૧

સમજણશિ ત

૨૨

રા

૨૩

તટ થતા

૨૪

નેતૃ વ

G

આ યાિ મકતા

૨૫

ઉ સાહ

૨૬

શાણપણ, ન તા

ેમ

વનની સાથકતા

૨૭
૨૮

સાચું અનુસરવું

૨૫

ઉ સાહ

ચા ર યના ગુણો આ મસા કરવા માટે ના સાત પગિથયાંઓ


માનો- દયપૂવક, ઉ કટ લાગણીથી અને ખાતરીપૂવક
ાંત પ બનો- આ મિવ ાસ મેળવવા અને એકસૂ તા કેળવવા





સમ વો- વા તિવક કે કા પિનક વાતાઓ ારા, ગુણો અને તેની અસરો
ઢ કરો- નાનાંમાં નાનાં સૂ મ પ રમાણોની શંસા કરો



િનયં ણ કરો- ખાનગી રીતે



ફૅ િસિલટેટ કરો- ૅિ ટસ કરવાની તકો ઊભી કરો અને તેનો ઉપયોગ કરો



વધાવી લો- યારે પણ વા તિવક

www.oasismovement.in

ણકારી રાખવા મોિનટ રં ગ કાડનો ઉપયોગ કરો
વનમાં આ મસા થાય યારે ,

હે રમાં બધાની વ ચે વખાણ કરો
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પ રિશ ૪

િશ કો અને વાલીઓ માટે બાળઉછેર અંગેનાં અ ય સંદભ-પુ તકોની સૂિચ

મ

પુ તક

લેખક/ કાશક

૧

સમર હલ

મૂળ લેખક — એ. એસ. નીલ

૨

અઘરો છે આ ેમ ને અઘરા છે આશીવાદ!

સં વ શાહ

૩

વતં તા- નહ કે વે છાચાર

મૂળ લેખક — એ. એસ. નીલ

૪

આખરે ... આઝાદ!

ડેિનયલ ીનબગ

૫

કેળવણીની ભેટ

સં વ શાહ

૬

શીખતાં શીખવતાં

સં વ શાહ

૭

એ ઝામ કી ઐસી કી તૈસી!

સં વ શાહ

૮

સંતાનઉછેરની ભેટ

સં વ શાહ

૯

બાળકોને કેવી રીતે કેળવવા ?

૧૦

તો ોચાન

તે સુકો કુ રોયાનાગી

૧૧

િશ ણસંવાદ

જ.ે કૃ ણમૂિત

૧૨

મા—બાપોને

િગજુ ભાઈ બધેકા

૧૩

મા—બાપના

૧૪

મા—બાપ થવું આક ં છે

િગજુ ભાઈ બધેકા

૧૫

મો ટેસરી પ િત

િગજુ ભાઈ બધેકા

૧૬

તમારા બાળકને કેવી રીતે કહે શો

મૂળ લેખકઃ ડૉ. પૉલ કોલમેન

૧૭

બાળકની શીખવાની મતા ઓળખો અને િવકસાવો

મૂળ લેખકઃ ડૉ. લોરે ન ેડવે, બાબરા આ બસ હલ

૧૮

મા—બાપ અને બાળક

મૂળ લેખકઃ ડૉ. હે મ

૧૯

હરીફાઈમુ ત ભાઈબહે ન

મૂળ લેખકોઃ ઍડીલ ફે બર, ઍલેન મૅઝિલશ

૨૦

બાળવેલનું િસંચન

લિલત શાહ

૨૧

અમૂ ય ધન આપણાં બાળકો

૨૨

બાલસાધના

સંપાદનઃ રચના પાઠક, જશ
ે શાહ

૨૩

Ideal Parent

Aurobindo Ashram Trust

૨૪

Ideal Child

Aurobindo Ashram Trust

૨૫

Ideal Teacher

Aurobindo Ashram Trust

૨૬

On Education

Bertrand Russel
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ો

ીમાન િવ વં

િગજુ ભાઈ બધેકા

. િગનોટ

વાિત િ પાઠી
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૨૭

3 Historical Philosophies of Education

Aristotle

૨૮

The True Nature of Education

Plato

૨૯

Tractate of Education

John Milton

૩૦

Dibs in Search of Self

Virginia M. Axline

૩૧

Moments of Parenting

Eklavya Education Foundation

૩૨

The Prophet

Kahlil Gibran

૩૩

Yes, I love myself too

મૂળ લેખકઃ ડોરોથી કોરકી ે િ

૩૪

મહાન દયોના સારે ગમપધિન

સં વ શાહ

૩૫

નૂતન િવ ના ભાતનો કલરવ

સં વ શાહ

૩૬
૩૭
૩૮

વવું એટલે ચાહવું એટલે શીખવુ!ં
મહાન દયોની વણકળા
ેમની ભેટ

સં વ શાહ
સં વ શાહ
સં વ શાહ

૩૯

સ કુ ટબ
ુ ં ની ભેટ

સં વ શાહ

૪૦

The Gift of Family

Sanjiv Shah

૪૧

The Leader in Me

Stephen R. covey
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Dream to Celebrate Life!

“The goal of early childhood education
Should be to activate the child’s own natural desire to learn.”
- Maria Montessori

Oasis Movement
2nd Floor, Shalin Apartment, 52, Haribhakti Colony,
Race Course, Vadodara-390007, Gujarat, India
Teleflex: +91-265-2321728
Email: info@oasismovement.in
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