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ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ મેળવવાનો અશિકાર બિાનો છે . આમ છતાું ભારતમાું તેનો લાભ ફક્ત િહેરના શવદ્યાર્થીઓને જ
પ્રાપ્ય છે . આ કારણે, દે િની વસ્તીના એક બહુ મોટા ભાગને દે િની હાલની આશર્થિક પ્રગશતનો લાભ મળતો નર્થી કે તે તેમાું
યોગદાન આપી િકતો નર્થી. જો ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ દે િના મોટા ભાગના ગ્રામ્ય શવસ્તારમાું પહોંચે તો જ ભારત
સાચા અર્થથમાું આશર્થિક મહાસત્તા બનવા માટે સક્ષમ બને. હાલમાું ભારતીય િૈક્ષણણક પદ્ધશતમાું અપાતી સવલતોની સમસ્યાની
ગુંભીરતા જોતાું, ફક્ત સરકાર દ્વારા ર્થતા પ્રયત્નો પ ૂરતા નર્થી. પબ્લલક પ્રાઇવેટ પાટનથરશિપ (પી.પી.પી) અને / અર્થવા
સી.એસ.આર પ્રોજેક્ટ દ્વારા કટીબદ્ધ વ્યક્ક્તઓ અને ઉદ્યોગગૃહોએ આમાું સુંકળાવુ ું જ પડિે અને તેઓના સમય, પૈસા અને
લોકો વડે ભારતને તેની મહત્તમ માનવીય કાયથક્ષમતા શસદ્ધ કરવામાું સહાયરૂપ ર્થવુ ું પડિે. ‘મા ફાઉન્ડેિન’ એ વલસાડ
જજલ્લામાું કાયથરત સ્વૈછિચ્છક સુંસ્ર્થા છે . આ સુંસ્ર્થા એક કોપોરે ટ ગ્રુપ દ્વારા સુંપ ૂણથ અનુદાશનત સુંસ્ર્થા છે , જેનુ ું ધ્યેય સરકાર સાર્થે
રહીને પાયાના સ્તરે ર્થી િૈક્ષણણક ક્ષેત્રમાું સુિારણા લાવવાનુ ું છે . સુંસ્ર્થા સુંપ ૂણથ ઉત્સાહ અને સમપથણ સાર્થે કુંપનીની જેમ કાયથ
કરે છે . આ સુંસ્ર્થા પોતાના પ્રોજેક્્સમાું આયોજન, અમલ અને દે ખરે ખની દૃષ્ટટએ શ્રેટઠ કાયથક્ષમતા અને જવાબદારી દાખવે
છે . ભારત 28 રાજ્યો, 7 કેન્રિાશસત પ્રદે િો અને 626 જજલ્લાઓ િરાવતો એક શવિાળ દે િ છે . દરે ક જજલ્લાઓને તેના
પરરશ્રમના લાભ પહોંચાડવાના ઉદ્દે શ્ય સાર્થે મા ફાઉન્ડેિન જે પ્રોજેક્ટ/મોડેલો બનાવે છે તે માપી િકાય તેવા, ટકાઉ અને
પ્રશતકૃશત બની િકે તેવા હોય છે જેર્થી બીજા વ્યક્ક્તઓ/સુંગઠનો પોતાના રસ મુજબ તેની પ્રશતકૃશત બનાવી િકે. મા
ફાઉન્ડેિન હાલમાું શિક્ષણ સાર્થે સાુંકળે લી તમામ વ્યક્ક્તઓ અને સુંસ્ર્થાનો સાર્થે કામ કરી રહ્ુું છે એટલે કે શવદ્યાર્થીઓ,
શિક્ષકો, આચાયો, વાલીઓ અને સરકાર સાર્થે નીચે આપેલા પ્રોજેક્્સ પર તે કામ કરે છે . તેના પ્રયત્નો દ્વારા હાલમાું મા
ફાઉન્ડેિન વલસાડ જજલ્લાના 550 ગામડાઓની 1200 િાળાઓના 2,50,000 બાળકો અને 6500 શિક્ષકોના જીવનને
પ્રકાશિત/ઉન્નત બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ુું છે .

સંકલ્પન ાઃ- વલસાડ જજલ્લાની દરે ક િાળાઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાું આદિથ બનાવવી.
લક્ષ્યાઃ માપી િકાય તેવા, ટકાઉ અને પ્રશતકૃશત બની િકે એવા મોડેલ બનાવવા કે જે િહેરી અને ગ્રામ્ય િૈક્ષણણક અંતર વચ્ચે
સેતરૂુ પ બની િકે.

પ્રોજેક્ટ્સાઃ
કેનાઃ
કેનનો અર્થથ ર્થાય છે જ્ઞાનનો શવસ્તાર. પ્રોજેક્ટ કેનનુ ું લ્ય વલસાડ જજલ્લાના મોટા ભાગના ગ્રામ્ય શવસ્તારમાું ગુણવત્તાવાળું
શિક્ષણ ઉપલલિ કરાવવાનુ ું અને ગામડાઓમાું શિક્ષણના મહત્વ અંગે જાગૃશત ફેલાવવાનુ ું છે .
મા ફાઉન્ડેિન સ્ર્થાશનક પ્રશતભાની મદદર્થી વલસાડ જજલ્લામાું િૈક્ષણણક સુિારા લાવી રહ્ુું છે . ભણેલા અને બેકાર ગ્રામ્ય
યુવાનોને આ ઉદ્દે િ માટે મા ફાઉન્ડેિન દ્વારા પસુંદ કરીને તાલીમ આપીને સમર્થથ બનાવવામાું આવે છે . અંગ્રેજી ભાષા અને
કોમ્પ્યુટર શિક્ષણર્થી લઈને વ્યક્ક્તત્વ શવકાસ, સુંચાલન કૌિલ્ય અને સોફ્ટ સ્કીલ જેવા તમામ શવષયોનુ ું સુંકેંરરત શિક્ષણ આ
ગ્રામ્ય યુવાનોને શિક્ષણ સહાયક બનાવવામાું મદદ કરે છે . પછી તેઓને વલસાડ જજલ્લાની ગ્રામ્ય િાળાઓમાું એજ્યુકેિન
ઓરફસર તરીકે શવકશસત કરાય છે . મા ફાઉન્ડેિનની પ્રાદે શિક ઑરફસમાું અને વેકેિનમાું જ્ઞાનવિથક તાલીમ આપવામાું આવે
છે . આ શિક્ષણ સહાયકો જે તે િાળામાું અપાતા શિક્ષણની ગુણવત્તા સુિારણામાું ઉદ્દીપકની જેમ કાયથ કરે છે અને દરે ક
િાળાને આદિથ િાળામાું રૂપાુંતરરત કરવા પ્રયત્ન કરે છે .
દરે ક િાળામાું એજ્યુકેિન ઓરફસરો નીચેના કાયોનો અમલ કરે છે .


‘જ્ઞાન સાર્થે ગમ્મત’ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરીને નબળા શવદ્યાર્થીઓને લઘુત્તમ અધ્યયન સ્તર સુિી પહોંચાડવા.



અંગ્રેજી ભાષાનુ ું જ્ઞાન – સુંભાષણ અને લેખન.



કોમ્પ્ય ૂટરનુ ું મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન.



અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રરિયાને અસરકારક બનાવવા શિક્ષકોને તાલીમ.



શવદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સમગ્ર િૈક્ષણણક વગથની દૂ રદ્ગષ્ટટ વિારવી.



િાળામાું વાશષિક રદન યોજવો.



શવજ્ઞાન, ગણણત અને રમતના સાજસરું જામનો ઉપયોગ કરવો.



માધ્યશમક િાળાના શવદ્યાર્થીઓ માટે અણભરૂણચની પરીક્ષા અને કારરકદી માગથદિથન.



વ્યક્ક્તત્વ શવકાસની શિણબરો.

વર્તમ ન સ્થિતર્:
24 પ્રોગ્રામ ઓફીસર અને 386 શિક્ષણ અશિકારી (ઈ.સી.) ને ટ્રેશનિંગ આપીને ગુજરાતના વલસાડ અને અમરે લી જજલ્લાની
386 સરકારી પ્રાર્થશમક િાળાઓમાું મ ૂકવામાું આવેલ છે . નીચે દિાથવલ
ે
અલગ-અલગ પ્રવ ૃશત્તમાું જણાવેલ સુંખ્યામાું
શવદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ, તાલીમ, માગથદિથન અને સાિનો આપવામાું આવ્યા છે .
-

23340 નબળા શવદ્યાર્થીઓને લઘુત્તમ અધ્યયન (મીનીમમ લેવલ) ર્થકી તાલીમ આપવામાું આવી.

-

િો.3 ના 32822 શવદ્યાર્થીઓ આધુશનક પદ્ધશતર્થી ગણણતની તાલીમ આપવામાું આવી.

-

41451 શવદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી ભાષાનુ ું જ્ઞાન આપવામાું આવ્યુ.ું

-

1068 િાળાના 82608 શવદ્યાર્થીઓને બેણિક કોમ્પ્યુટર શવષે િીખવવામાું આવ્યુ.ું

-

દર િશનવારે દરે ક િાળાઓમાું વ્યક્ક્તગત આરોગ્યલક્ષી શિક્ષણની મારહતી આપવામાું આવી.

-

પહેલેર્થી અલગ તારવેલી સહ-અધ્યાયી પ્રવ ૃશત્તઓ દરે ક િાળામાું કરાવવામાું આવી.

-

પ્રર્થમ કક્ષાના દરે ક શવદ્યાર્થીને તેમના િાળાકીય પ્રર્થમ રદવસે અંદાજજત 154000(સ્ટેિનરી સરહતની)
સ્કૂલબેગ આપવામાું આવી.

-

વલસાડ જજલ્લાની 250 કરતાું વિારે િાળાઓમાું રોલ મોડેલ િાળાનો અણભગમનો અમલ કરવામાું આવ્યો.

-

િો. 1 ર્થી 8ના શવદ્યાર્થીઓના અભ્યાસિમને રડજીટલ સ્વરૂપર્થી િીખવવાનો પ્રયત્ન કરવામાું આવ્યો.

તવદ્ ાઃ
પ્રોજેક્ટ શવદ્યા એ આશર્થિક રીતે પછાત ક્સ્ર્થશત િરાવતા બુદ્ધદ્ધિાળી શવદ્યાર્થીઓ માટે આિાનુ ું રકરણ છે . આ શિટયવ ૃશતનો કાયથિમ
છે જે વલસાડ, અમરે લી અને ભાવનગર જજલ્લાઓના ઉપસ્નાતક, સ્નાતક અને અનુસ્નાતક શવદ્યાર્થીઓને આશર્થિક સહાય પ ૂરી
પાડે છે . દરે ક ઇચ્ુક શવદ્યાર્થીને વ્યક્ક્તગત ઈન્ટરવ્યુ બાદ શિટયવ ૃશતની રકમ મેળવા માટે શનશિત કરાય છે . ઈન્ટરવ્યુ
દરમ્યાન શવદ્યાર્થીની ક્ષમતા અને તેઓની આશર્થિક ક્સ્ર્થશતની આકારણી, તેઓના ઓળખાણપત્રની ચકાસણી અને તેઓની
ભશવટયની યોજનાની ચચાથ કરવામાું આવે છે . આ યુવાન તજજ્ઞોને તેમના શ્રેટઠત્તમ પ્રાછિપ્ત સુિી સતત મદદ કરવી અને
તેમના પર ધ્યાન આપી, પરસ્પરની સુંમતીવાળા િૈક્ષણણક લ્યો નક્કી કરાય છે . માત્ર કાબેલ શવદ્યાર્થીને જ આ સ્કોલરિીપ
મળતી રહે એ માટે આ પ્રયત્નો કરાય છે .
આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય લાભ એ છે કે આશર્થિક રીતે પછાત વાલીઓ અને શવદ્યાર્થીઓ શનશિિંત ર્થાય છે કે તેઓની મહેનત અને
િૈક્ષણણક સ્વપ્નોને મા ફાઉન્ડેિનનુ ું નાણાકીય પીઠબળ છે .

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: વલસાડ જજલ્લાના 6000 અને અમરે લી તર્થા ભાવનગર જજલ્લાના 4000 મળી કુલ અંદાજે 10,000 લાયક
અને જરૂરીયાતવાળા શવદ્યાર્થીઓને શિટયવ ૃશત્ત આપવામાું આવી. જેમાું અંદાજે 3600 જેટલા શવદ્યાર્થીઓએ સ્નાતકર્થી નીચેની
કક્ષાના, 3000 જેટલા સ્નાતક અને 1000 જેટલા શવદ્યાર્થીઓ અનુસ્નાતક કક્ષામાું અભ્યાસ કરતાું હતા.

ઉડ નાઃ
શવકાસ અને સમ ૃદ્ધદ્ધ ફક્ત શિક્ષણર્થી જ િક્ય છે . આમ છતાું, જ્યારે બાળકો આશર્થિક રીતે પછાત વગથમાુંર્થી આવતા હોય ત્યારે
અભ્યાસનુ ું મહત્વ હુંમેિાું અનુભવાતુ ું નર્થી. પ્રોજેક્ટ ઉડાન પ્રર્થમ હરોળના શવદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ પ ૂરુું પાડે છે કે
જે તેઓની જજિંદગી તેમ જ ભાવી પેઢીનુ ું જીવન બદલે છે . શિક્ષણર્થી સમ ૃદ્ધ બાળકો કે જે તેમને 'શિક્ષણ દ્વારા સમ ૃદ્ધદ્ધ'નો સુંદેિો
ઘર સુિી પહોંચાડવામાું મદદ કરે છે . તેઓ આશર્થિક સહાય મેળવે છે , બોરડિંગ િાળાઓમાું અને વ્યવસાયલક્ષી
અભ્યાસિમમોમાું પ્રવેિ મેળવે છે , તેઓના વ્યક્ક્તત્વને શનખારવા માટે સોફ્ટ સ્કીલની તાલીમ અપાય છે અને તેમના માટે
કારરકદી જાગૃશતના કાયથિમો ખુલ્લા મુકાય છે . તેઓના િૈક્ષણણક અને વ્યક્ક્તત્વ શવકાસને યોગ્ય રીતે ચકાસવામાું આવે છે
તેર્થી તેઓ આવતી કાલના સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાું ભળવા યોગ્ય બને.

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: 1000 કરતાું વિારે લાયક અને જરૂરરયાતવાળા શવદ્યાર્થીઓને તેમની િૈક્ષણણક ઉન્નશત માટે અપનાવવામાું
આવ્યા છે .

સમિતનાઃ
જ્ઞાન, સુલભ હોવુ ું એ પ ૂરતુ ું નર્થી. તે સરળતાર્થી અને મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત ર્થવુ ું જોઈએ.
સમર્થથન એ શિક્ષણની દરે ક રદિાની મારહતી િરાવતુ ું િૈક્ષણણક પોટથ લ છે .
તે એક માત્ર એવી બારી છે કે જે શવદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વાલીઓ અને આખા િૈક્ષણણક સમ ૂહને શનિઃશુલ્ક મારહતી પ ૂરી પાડે છે .
મા ફાઉન્ડેિન દ્વારા આ િૈક્ષણણક પોટથ લ જાન્યુઆરી 15, 2008માું મ ૂકવામાું આવ્યુ ું છે .
જ્ઞ નાઃ
અધ્યાપન જેવો અશિક આદરપ ૂણથ કોઈ વ્યવસાય નર્થી. શિક્ષકો આખી િૈક્ષણણક પદ્ધશતની કરોડરજ્જુ છે . આમ છતાું, શિક્ષકોને
પ્રોત્સારહત કરવા માટે અને તેઓને તેમની યોગ્ય ઓળખ અને વળતર આપવા માટે હાલ બહુ ઓુું કાયથ ર્થયુ ું છે . પ્રોજેક્ટ
જ્ઞાન, શિક્ષકોને સન્માન સમારું ભ દ્વારા પ્રોત્સારહત કરવા, સન્માશનત કરવા, તેઓની અધ્યાપન ક્ષમતામાું સુિારો લાવવા અને
તેમના જ્ઞાનને વિારવા અને શવશવિ તાલીમ કાયથિમો દ્વારા તેમને પ્રગટ કરવા ઘડવામાું આવ્યો છે
વાુંચનની અમ ૂલ્ય ટેવ શવદ્યાર્થીઓમાું સ્ર્થપાય તે માટે તેઓને સમાચારપત્રો પણ વહેંચવામાું આવ્યા છે .

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: 1650 જેટલા શિક્ષકોને નવીનત્તમ પદ્ધશતની િૈક્ષણણક તાલીમ આપવામાું આવી, 241 જેટલા શિક્ષકોને
તેમની કાયથ-પદ્ધશત માટે નવાજવામાું આવ્યા. દર અઠવારડયે અંદાજે 42,500 સમાચાર પત્રની (શવદ્યાર્થી આવ ૃશત્તની) નકલો
વલસાડ જજલ્લાની િાળાના શવદ્યાર્થીઓને પહોંચાડવામાું આવી.

પરવરરશાઃ
ભારતનો ગ્રામ્ય શવસ્તાર, શવદ્યાર્થીઓને પ્રાપ્ય િૈક્ષણણક અને વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસિમો શવિે ખ ૂબ ઓછા પ્રમાણમાું જાગૃત
હોય છે . વધુમાું તેઓ પોતાના રસ શવિે પણ જાગ્રત હોતા નર્થી; તેર્થી તેઓ કારરકદી શવિે યોગ્ય શનણથય લેવા યોગ્ય બનતા
નર્થી. પરવરરિ એ એવો કાયથિમ છે કે જે કારરકદી મેળાઓ અને કૌિલ્ય કસોટી દ્વારા સેકુંડરી સ્તરના શવદ્યાર્થીઓને
કારરકદીનુ ું માગથદિથન પ ૂરુું પાડે છે . પસથનલ રીસ્પોન્સ શસસ્ટમ (PRS)નો ઉપયોગ કરીને આ કસોટી યોજવામાું આવે છે , સ્ર્થાશનક
ટેક્નોલૉજી કે જે સમ ૂહોને ભોજન પ ૂરુું પાડે છે . આ બાળકોને તેઓની રસ અને રૂણચ પ્રમાણે કારરકદી પસુંદ કરવામાું મદદ કરે
છે . પરવરરિ બાળકોને તૈયાર કરવા અને જરૂરી સામાજજક કૌિલ્ય સાર્થે સુસજ્જ કરવા વ્યક્ક્તત્વ શવકાસની શિણબરો પણ
યોજે છે .

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: અંદાજે 4750 કરતાું વિારે શવદ્યાર્થીઓએ વ્યક્ક્તત્વ શવકાસની શિણબરમાું ભાગ લીિો છે .

તવક સાઃ
આજે મોટાભાગના સ્નાતકોને તેમના માટે જરૂરી સોફટ ષ્સ્કલ, અંગ્રેજી અને IT ના જ્ઞાનની ખામીને લીિે સીિી નોકરી મળતી
નર્થી. પ્રોજેક્ટ શવકાસનુ ું લ્ય ગામડાના સ્નાતકોને જરૂરી કૌિલ્યો અને ગુણવત્તાસભર જ્ઞાનર્થી સજ્જ કરવાનુ ું અને યોગ્ય
કારરકદી માગથદિથન પ ૂરુું પાડવાનુ ું છે કે જે હાલમાું ફક્ત તેઓના િહેરી પ્રશતરૂપોમાું જ પ્રાપ્ય છે , જે તેમને વ્યવસાયલક્ષી
અભ્યાસિમો કરવા અને /અર્થવા તેઓની રોજગાર યોગ્યતાની તકો વિારવામાું મદદ કરિે.

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: 800 જેટલા ગ્રામીણ સ્નાતકોને વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસિમો માટે વ્યવક્સ્ર્થત તાલીમ આપી તૈયાર
કરવામાું આવ્યા છે . તેમાુંર્થી 160 કરતાું વિારે શવદ્યાર્થીઓ આવા અભ્યાસિમમાું દાખલ ર્થવા સક્ષમ ર્થયા છે .
રિશ :
ભારતના ગ્રામીણ શવસ્તારોમાું, અલગ-અલગ પ્રકારના િૈક્ષણણક અને વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસિમોની શવદ્યાર્થીઓમાું નરહવત્
પ્રમાણમાું મારહતી છે . તેના કરતાું પણ તેઓ પોતાની શવશિટટતા/યોગ્યતા અને રુણચર્થી મારહતગાર હોતા નર્થી, આર્થી તેઓ
ુ ી મારહતી સાર્થે તેમની કારરકદી માટેનો અભ્યાસિમ પસુંદ કરતાું નર્થી. રદિાએ એક કારરકદી માગથદિથન કાયથિમ છે જે
પ ૂરે પર
માધ્યશમક અને ઉચ્ચ માધ્યશમક કક્ષાના શવદ્યાર્થીઓને કારરકદી માગથદિથન આપે છે અને આ કાયથિમ કારરકદી વાતાથલાપ અને
ક્ષમતા કસોટી સરહત અમલ કરવામાું આવે છે . ક્ષમતા કસોટીનો અમલ અલગ તૈયાર કરે લ ટેક્નોલોજીની મદદર્થી અલગર્થી
તૈયાર કરે લ સોફ્્વેરની મદદર્થી ચકાસણી કરી, ખાસ રીમોટ(PRS) શસસ્ટમર્થી લેવામાું આવે છે , જેનાર્થી સમ ૂહમાું
શવદ્યાર્થીઓને લાભ મળી િકે અને તેર્થી શવદ્યાર્થીઓ ક્ષમતા, યોગ્યતા અને રુણચના યોગ્ય માપન દ્વારા તેમની કારરકદી પસુંદ
કરી િકે.

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: હાલના સમય સુિી અંદાજજત 85,000 કરતાું વિારે શવદ્યાર્થીઓને કારરકદી માગથદિથન આપવામાું આવેલ છે .
દરે ક વષે િોરણ ૮ ર્થી ૧૨ના અંદાજજત ૪૫ ર્થી ૫૦ હજાર શવદ્યાર્થીઓને આ માગથદિથનનો લાભ મળે .

સ યન્સ ઓન વ્હિલ / ગણિર્મેળો:



સાયન્સ ઓન ષ્વ્હલ

આ પ્રોજેકટનો પ્રાર્થશમક ઉદ્દે િ ગ્રામીણ શવદ્યાર્થીઓમાું શવજ્ઞાન પ્રશતરુણચ કેળવવાનો છે જેર્થી તેઓ શવજ્ઞાનને લગતી
કારરકદી પસુંદ કરે અને ભશવટયમાું તેમની રોજગારની ઊજળી તકોનુ ું શનમાથણ કરી િકે. િોરણ

૫

ર્થી

૮ના

ગ્રામીણ

શવદ્યાર્થીઓમાું વૈજ્ઞાશનક શનયમોની સ્પટટતા કરાવવાનો અને તેમણે આ મુશ્કેલ લગતા શવષય તરફ આકષથવાનો છે અને
આ માટે એક બસ અને અન્ય વાહનોને હરતી-ફરતી શવજ્ઞાન પ્રયોગિાળામાું પરરવશતિત કયાથ છે . આ વાતાનુકણૂ લત બસ
રશ્ય-શ્રાવ્ય ઉપકરણો, બેસવાની વ્યવસ્ર્થા અને જનરે ટરર્થી સજ્જ છે . િાળાકીય અભ્યાસિમ આિારરત શવડીયો, પ્રયોગો
અને માગથદિથન તેને લગતા રમકડાું અને પ્રશતકૃશત ર્થકી કરાવવામાું અર્થવા િીખવવામાું આવે છે .



ગણણતમેળો – આ એક આવો મેળો છે શવદ્યાર્થીઓ ર્થકી શવદ્યાર્થી અને વાલીઓ માટે કરાવવામાું આવે છે , જેના
િાળાકીય અભ્યાસિમનો આિાર રાખી તેમાું આવતા ગણણતકીય શસદ્ધાુંતો/શવભાવનાઓ પરર્થી શવશવિ રમતો અને
પ્રવ ૃશત્તઓ કરાવવામાું આવે છે , જેર્થી દરે કને ગણણત િીખવાની મજા પડે અને સમાજ તર્થા વાલીઓની તે પ્રશત
અણભરુણચ કેળવાય.

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: અત્યાર સુિી અંદાજજત ૨૩૪ િાળાના ૫૫,૦૦૦ કરતાું વધુ શવદ્યાર્થી અને વાલીઓને ગણણતમેળા
ર્થકી આવરી લેવામાું આવે છે , જેમાું બુંને શવભાગો ર્થઈને વાશષિક અંદાજજત ૨૩,૦૦૦ શવદ્યાર્થીઓનો સમાવેિ ર્થઈ છે .
થટેપ-અપ :
અમુક સરકારી પ્રાર્થશમક િાળાઓમાું એવુ ું અવલોકન કરવામાું આવે છે કે શિક્ષક અને ઓરડાઓની અછતના લીિે શવદ્યાર્થીશિક્ષકના ગુણોત્તર અસમતુલા અને અલગ-અલગ િોરણના શવદ્યાર્થીઓ એક જ કક્ષમાું અભ્યાસ કરતાું જોવા મળે છે . આ
કારણર્થી આપવામાું આવતા શિક્ષણની ગુણવત્તામાું ખ ૂબ મોટી અસર પડે છે . આ ક્સ્ર્થશતનુ ું શનરાકરણ અને શવદ્યાર્થીઓને
શિક્ષણની પ્રવ ૃશત્તમાું તરબોળ રાખવા માટે માું ફાઉન્ડેિને એક અલગ પ્રકારની પદ્ધશતનો અમલ કરે લ છે – સ્ટેપ અપ

સ્ટેપ અપએ બહુ વગથ – બહુ ક્ષમતા મુજબની એક નવીનત્તમ શિક્ષણ પદ્ધશત છે જેમાું િાળાના અભ્યાસિમને અલગ-અલગ
ભાગ-શવભાગોમાું વહેંચવામાું આવે છે અને દરે કની અલગ-અલગ પદ્ધશત દ્વારા શવદ્યાર્થીઓને િીખડાવવામાું આવે છે . આ
પ્રવ ૃશત્તઓ અલગ-અલગ શવભાગ પ્રમાણે જેવા કે સુંપ ૂણથ શિક્ષક આિારરત, અંિતિઃ શિક્ષક આિારરત, અન્ય શવદ્યાર્થી આિારરત
અને સ્વયું આિારરત વહેંચવામાું આવે છે . શિક્ષક પરની જવાબદારી ઓછી ર્થાય અને નબળાું બાળકોને તેમની ક્ષમતા

પ્રમાણે તેમની િડપ અનુસાર શિક્ષણ મેળવી િકે. આ પદ્ધશતમાું શિક્ષણનુ ું કાયથ માત્ર આ રિયાઓને સરળ બનાવવાનુ ું છે તેમાું
માત્ર સહાયક ર્થવાનુ ું છે . આ પ્રવ ૃશત્ત સૈદ્ધાુંશતક સ્પટટતા પર આિારરત છે . જેર્થી તે શવદ્યાર્થીને િીખવવાની પ્રરિયામાું ગર્થ
ું ૂ ાઇ
જાય છે .

વતથમાન ક્સ્ર્થશત: માું ફાઉન્ડેિને વલસાડ જજલ્લાની ૬ િાળાઓમાું િોરણ ૧ અને ૨ના શવદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટે આ
પદ્ધશતનો અમલ કરે લ છે .

સ મ જિક યોિન ઓાઃ
ઉપરના પ્રોજેક્ટ શસવાય મા ફાઉન્ડેિન બીજી શવશવિ સામાજજક યોજનાઓમાું સમાજના કલ્યાણ માટે સુંકળાયેલ છે .


મા ફાઉન્ડેિન દ્વારા વલસાડ જજલ્લાની બિી સરકારી િાળાઓમાું પહેલા િોરણના શવદ્યાર્થીઓને સ્કૂલબેગ, પાટી, પેન,
પેક્ન્સલ, રબર વગેરે વહેંચવામાું આવ્યુ ું હતુ.ું ગયા વષે પહેલા િોરણના શવદ્યાર્થીઓને આ પ્રકારની 26000 કીટ
વહેંચવામાું આવી હતી.



ટ્રારફકને શનયુંત્રણ રાખવા માટે મા ફાઉન્ડેિને વાપીમાું ટ્રારફક શસગ્નલો મ ૂકાવ્યાું.



શિક્ષણ અને તેના મહત્વ શવિે જાગૃતતા લાવવા મા ફાઉન્ડેિને વાપીમાું ઘણા સકથ લ બનાવ્યા.



અમારા સ્વચ્છતા અણભયાન પ્રોજેક્ટમાું જુદી-જુદી અંતરરયાળ જગ્યાઓ પર કચરા પેટીઓ ગોઠવવાનો તેમજ િહેરને
સ્વચ્છ રાખવા માટે મજૂરોને નક્કી કરવાનો સમાવેિ ર્થાય છે .

