સંબા યાખત સભુદામ:
Distance Learning ‘ઘેય ફેઠા શળક્ષણ’ને ટેક આલા ભાતાશતા/લારીઓ
ભાટેની 10 ભાગગદર્શળકાઓ
6 એશિર, 2020થી ળરૂ કયીને, ીર ડડશરિક્ટ રકૂર ફડગ ‘ઘેય ફેઠા શળક્ષણ’ – ડડરટન્સ રર્નનગ’- તયપ આગ લધળે. ઘયે ળીખલાની આ નલી
દ્ધશત શલદ્યાથીઓને દયેક ગ્રેડભાં સપ થલા ભાટેના જરૂયી અભ્માસક્રભને આલયી રેળ.ે અભે જાણીએ છીએ કે ‘ઘેય ફેઠા શળક્ષણ’ તયપ લલાનું દયેક
ડયલાય ભાટે સહેરું ન હઈ ળકે અને તેભાં ભદદરૂ થલા ડયલાયને ધ્માનભાં રેલા ભાટે ફડે આ 10 ભાગગદર્શળકાઓ ભકરી છે .
જમાં સંબલ હમ તમાં ડદનચમાગઓ અને અેક્ષાઓ રથાશત કય
શનતમક્રભ નહીં હલાથી કેટરાંક ફાક ભાટે સભામશજત કયલું અઘરં થઈ ળકે છે .
તભાયાં ફાકના ળાાના કામગ ભાટે શનમશભત કરાક શનધાગડયત કયલાન અને
સૂલાની સાભાન્મ શનતમક્રભ યાખલાન િમાસ કય. ફાકએ શનમશભતણે હયતાપયતા યહેલું જઈએ અને અભ્માસ દયશભમાન સભમાંતયે શલયાભ રેલ જઈએ.
અભ્માસ ભાટેની બોશતક જગ્મા ફનાલ
જમાં તભાયાં ફાક ભટાબાગન સભમ બણલાનાં હળે એલું એક રથાન/રથ
નક્કી કયલા ભાટે ડયલાયને િતસાશહત કયલાભાં આલે છે . તભારં ફાક તાના
શળક્ષણ-કામગ ય રાગેરું યહે તે ભાટે, એક એલું રથાન શનધાગડયત કયલાન િમાસ કય
જમાંથી તભે ફાકના બણલા અંગેનું ધ્માન યાખી ળક. આ ફાફતભાં સહામતા
અને સૂચન ભાટે તભાયા ફાકના શળક્ષક સાથે સંકગભાં યહ.
તભાયા ફાકના શળક્ષક તયપથી આલતા સંદેળાવ્મલહાયનું ધ્માન યાખ
શળક્ષક ડયલાય સાથે ઇભેઇર, ઓનરાઇન શળક્ષણ પ્રેટપર્મસગ (જે લાં કે
બ્રાઇટરેસ અને ગૂગર ક્રાસરૂભ) અને/અથલા ટેશરપન દ્લાયા સંકગ કયી ળકે છે .
તભાયા ફાકને શળક્ષણ આલા જે સાધનન ઉમગ કયલાભાં આલત હમ એ
તભને સભજાલલા તેને િતસાશહત કય. આ ૈકીનાં ઘણાં ઓનરાઇન સાધનભાં
તભાયા સંદબગ ભાટે ‘ભાતાશતા સંચાય વ્મલરથા’ –ૅયેન્ટ કર્મમુશનકેળન- ણ ઉરબ્ધ
હમ છે .
દયેક ડદલસની ળરૂઆતભાં અને અંતભાં ચકાસણી કય
કેટરાંક ફાક લધુ ડતી રલતંત્રતા અથલા સુશનમશજત ભાખાના અબાલને રીધે
ઝઝુભતાં હમ છે . એક સય ચકાસણી દયેક ડદલસે ળરૂઆત કયતી લખતે અને અંત
લખતે કયલાભાં આલે, ત ફાક તેભના શળક્ષક ાસેથી િાપ્ત સૂચનાઓન અભર
લધુ સાયી યીતે કયી ળકે, તાને વ્મલશરથત કયી ળકે અને અગ્રતાઓ નક્કી કયી ળકે.
ભાધ્મશભક શલદ્યાથીઓ આલી ચકાસણીઓ ન ઇચ્છતા હમ (તે સાભાન્મ છે !), યંત,ુ
તેભ છતાં અભે બરાભણ કયીએ છીએ કે તેઓ એભ કયે.
તભાયા ફાકના બણતયભાં એક સડક્રમ બૂશભકા બજલ
ળાાના શનમશભત ડદલસભાં થતી સાભાશજક ડક્રમા-િશતડક્રમાઓ ૈકીની કેટરીક

ળાંશત અને ચચતન ભાટેના સભમ નક્કી યાખ
દયેક ડયલાયના સંજગ અનખા હમ છે અને ડયલાયને પક્ત સાનુકૂ
થલાની જ નહીં ણ તાની ડયશરથશતના આધાયે જે શ્રેષ્ઠ છે તે કયલાની ણ
જરૂય યહેળ.ે કામગ ૂરં કયલા ભાટે લધુ ળાંત જગ્માનું સજગ ન કયલા હેડપનન
ઉમગ કયલાન શલચાય કય. જ તભાયા યહેઠાણની વ્મલરથાભાં ળક્મ હમ ત,
કામગ ૂણગ કયલાભાં ખરેર ટાલા સંતાન ભાટે અરગ અરગ સભમ અથલા રૂભ
યાખલાન િમાસ કય. સપતાની આદત ફનાલલા ભાટે ળરૂઆતથી આ
ભાદંડ િરથાશત કય.
ળાયીડયક િલૃશિ અને/અથલા વ્મામાભને િતસાશહત કય
તભાયા ફાકને હરન-ચરન કયતા યહેલાનું અને કસયત કયલાનું માદ કયાલતા
યહ. સંળધન દળાગલે છે કે ળાયીડયક િલૃશિનું જડાણ જ્ઞાનાતભક કાભગીયી,
આયગ્મ, સુખાકાયી અને શળક્ષણભાં હકાયાતભક પેયપાય સાથે થામ છે .
ઓનરાઇન ળાયીડયક ડકાય અને/અથલા કસયતના લગગન શલચાય કય.
તભાયા ફાકની રાગણીઓ િતમે સજાગ યહ
ફાકએ સંબલત: અનુબલેરી ચચતા, વ્મગ્રતા અને એલી રાગણીઓની શ્રેણીને
સંબાલાભાં તેભને સહામ કયલાન િમાસ કય. ળાયીડયક અંતય યાખલાને તભાયા
ફાક સાથે બણલાની તક અને ડયલાય ભાટેના લધી યહેરા સભમ તયીકે જઇ
ળકામ છે . ડયલાય અને દરત સાથે સશળમર ભીડડમા, પન અથલા લીડડઓ
કૉચરગ લડે જડામેરા યહ. તભે અભાયા ‘ભાનશસક રલાર્મ અને સભુદામના
સભથગન’ અંગેના સ્રત mental health and community support
resources ને ણ જઇ ળક છ.
ઓનરાઇન સાય કયાતા સભમનું ધ્માન યાખ
તભારં ફાક જે સભમ ઓનરાઇન સાય કયે છે તેનું ધ્માન યાખ. એકફીજા
સાથે લાતચીત એ ચાલી છે અને જરૂયી સંતુરન ળધલા ભાટે શળક્ષકને તભાયા
િશતસાદની જરૂય ડળે.
સાભાશજક યહ, યંતુ સશળમર ભીડડમા ભાટે ભાદંડ નક્કી કય

લચુગઅર પ્રેટપભગ ય પયીથી સજગ લાભાં આલળે, જમાયે ફીજી નહીં. તભાયા ફાક

તભાયા ફાકના સશ્મર ભીડડમાના ઉમગ અને તે જે ન ઉમગ કયે છે તે
પ્રેટપભગ ય નજય યાખ. તભાયા ફાક/ડકળયને તેના તાના ઓનરાઇન

જે ળીખી યહ્ાં છે તેના શલળે શનમશભતણે ચકાસણી કય. તેભ છતાં, એ અગતમનું

સંદેળાવ્મલહાયભાં શલનમ્ર, સન્ભાનબમાગ તથા સુમગ્મ ફનલાની અને અન્મ રક

છે કે, તેના કાભની જલાફદાયી તભાયા ફાકની તાની છે ; તેનાં એસાઇન્ભેન્્સ,

સાથેના સંચાય આદાન-િદાનભાં તભાયા કુટુંફનાં ભૂલ્મનું િશતશનશધતલ
કયાલલાની માદ અાલ. ઓનરાઇન સંચાય આદાન-િદાને ળાાનાં તથા

બરે તેને અઘયાં રાગતાં હમ, ત ણ તભે ૂણગ કયળ નહીં.

ફડગનાં ભૂલ્મ અને ડડશજટર શસડટઝનળી Digital Citizenship નીશત
સાથે જડામેરા યહેલાનું ચારુ યાખલું જઈએ.

