
વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૩ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૧।।

પોતાના પર ભરોસો રાખો, અડગ રહો અને મજબુત બનો. 
આપણને એની જ જ�ર છ.ે
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦

Affordable Education For All
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 - �વામી િવવેકાનંદ

�ી �પંદન બાલ મં�દર
ઓનલાઈન સમર ક�પે

હાલ વૈિ�ક મહામારી તેમજ લૉકડાઉનને �યાનમાં રાખી બાળકોને �વૃિ�, વાતા� અને િચ�માં કાય�રત રાખવા માટ ે
કપડવણજ કળવણી મંડળ �ારા ઓનલાઈન સમર કે�પનું આયોજન કરવામાં આ�યું. વત�માન પ�રિ�થિતની 
બાળકના કમળા માનસ પર ગંભીર અસર ન પડ તે માટ સં�થા બાળકોને સતત �ય�ત અને નવું શીખવાડવાનો ુ ે ે
�ય�ન કરી રહી છ. બાળકોમાં રહલી શુષુ� શિ�ત તેમજ કૌશ�યનો િવકાસ થાય તે માટ ઓનલાઈન કાય� પેર�ટસ ે ે ે ે
�ુપમાં દશા�વી બાળકો પોતાનું  કાય� રજૂ કરી શકે તે માટનું આયોજન કરવામાં આ�યું. ે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૩ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૨।।

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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શાળાના િવધાથ�ઓ �ારા 
બનાવેલ Low cost મૉડલે

શાળાના �ણ િવધાથ�ઓએ ભેગા થઈ સો�યલ �ડ�ટ�સ �ળવીને 

િવ�ાનનું એક મૉડલ તૈયાર કયુ� છ. જમાં �યિ�તની એકા�તા માપવા માટ ે ે ેે

low cost મૉડલ બના�યું છ. આ મોડલમાં લોખંડના વાંકાં-ચૂકાં તાર પર ે ે ે
તાંબાનો તાર હળવાશથી ફરવતા � �યિ�તની એકા�તા ન હોય તો ે
સાઈડમાં હોન� વાગે. આમ, નાના ભૂલકાઓએ િવ�ાનના એક સુંદર 

મૉડલની રચના કરી અને મહ�વની વાત કે આ મૉડલ બનાવવામાં ખચ� ે ે
નહ�વત થયો છ. આમ, બાળકો સમયનો સદુપયોગ કરી અ�યાસ, �વુિત, ે
િચ�, �યોગો તથા િવિવધ રમતો જવા કાયમ� ાં કાયર� ત રહીને મનોરજન ે ં
સાથે �ાન �ા� કર છ.ે ે

િવધાથ�ઓએ લૉકડાઉનમાં કડારલા િચ�ોેં
લૉકડાઉનના સમય દરિમયાન િવધાથ�ઓએ હાલ ચાલી રહલી કોરોનાની પ�રિ�થિત ઉપર િવિવધ િચ�ોનું સજન ે �
કરલ છ, તેમજ જુદી-જુદી વ�તુઓનો ઉપયોગ કરીને આકષક�  ગી�ટ આઈટમ બનાવીને તેમનામાં રહલી કળાને ે ે ે
બહાર લાવી ઉ�કૃ� દેખાવ કય� છ.ે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૩ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૩।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ િમડીયમ �કૂલ

દેશ અપનાયેમાં શાળાના િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોનો સમાવેશ
મુંબઈ િ�થત ‘દેશ અપનાયે સહયોગ ફાઉ�ડશન’ (વ�ભ ભણશાલી �ારા �થાિપત) ભારતીય િવ�ાથ�ઓની will ે
(�ેરણા)ને આ�મસાત કર છ અને દેશના િવકાસમાં યોગદાન આપનારા નાગ�રકો તરીકે ઉભરી આવે તે માટ તેમની ે ે ે

skills (knowledge)નો િવકાસ કર છ. દેશભરની િવિવધ ૮૦૦  શાળાના િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો તેમાં ભાગ લે છ ે ે ે
અને જુદીજુદી રીતે તેમની �િતભાઓ બતાવે છ. કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ીમતી સી.ડી.ગાંધી ે
��લીશ મીડીયમ �કૂલના િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ પણ સમયે સમયે પોતાની સજના�મક કૃિતઓ આ સં�થાને �
મોકલે છ. જને આ સં�થા પોતાની વેબસાઈટ ઉપર �કાિશત કર છ. વષ�ની શ�આતમાં આ સં�થા �ારા ‘એિ�ટઝન ે ે ેે
�પધા� ૨૦૨૦’ માં �ીમતી સી.ડી.ગાંધી શાળાએ છ� �થાન મેળવી અવૉડ�  �ા� કય� હતો. ુ ં

Ishita Patel Grade 10Meera Bhavsar Vansh Mamtora

Ms. Drashti Patel Grade 10 Ms. Miti Patel, Grad-10 Ms. Veera Rajgor, Grad-8



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૩ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૪।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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અ�યારની Covid-19 પ�રિ�થિતને �યાનમાં લઈને િશ�કો માટ ઓનલાઈન ટીચર ટન�ગનું આયોજન કરલ હતું જમાં ે ે � ે ે
ખેડા અને સુરત િજ�ાના કલ -૪૦ િશ�કોએ ભાગ લીધેલ હતો. આ ટન�ગ ZOOM એ�લીકેશનના મા�યમથી ુ ે �

રોજના બે કલાક એમ સાત �દવસનું આયોજન કરલ હતું. જમાં પોતાના �ે�માં માહીર એવા Resource person  �ારા ે ે
ઓનલાઈન ટીચર ટન�ગમાં બે કલાક િવના મૂ�યે સેિમનાર આપવામાં આવેલ હતાં. જમાં નીચે મુજબ અલગ અલગ ે� ે
િવષયો પર  સેિમનાર આપેલ હતાં.

1. BIOLOGY CONTENT – DR.KUNAL NAIK
2. WHAT IS CORONA (COVID-19)?? – MR.MANJUNATH
3. PERSNALITY DEVELOPMENT AND SKILL BUILDING – MRS.CHETALBEN MEHTA
4. HOW TO BOOST OUR IMMUNE SYSTEM? – DR.MINESH PATEL ( MD – PHYSICIAN )
5. CARRIER IN MEDIA AND WRITING – MR.MAYUR PATEL
6. HANDS ON EXPERINTIAL LEARNING – MS.MONICA YADAV
7. CHANGES IN CLIMATE BEFORE LOCKDOWN AND AFTER LOCKDOWN – Dr.PRAKASH DEY (SCIENTIST)

અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશને

ઓનલાઈન ટીચર ટ�ન�ગના �િતભાવોે

ઓનલાઈન ટીચર ટ�ન�ગનું આયોજને



ક.કે.મંડળ અને દાણી ફાઉ�ડશનના સહયોગથી ખેડા િજ�ામાં અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ �ારા ખેડા િજ�ાના ે
તાલુકાઓની શાળાના બાળકો માટ ઓનલાઈન સમર કે�પનું આયોજન કરલ હતું જઓના માટ તાલુકા અને �ો�ામ ે ે ેે
દીઠ કલ ૨૬ �ુપ બનાવવામાં આ�યાં હતાં. જના �ારા છ�ા ૨૫ �દવસથી ૧૬૦૦ જટલા િવ�ાથ�ઓને ટા�ક ુ ેે ે
આપીને ઘર બેઠા �વૃિ�મય રાખેલ હતાં. આ કે�પમાં બાળકોએ વાનગીઓ, પાંદડામાંથી ડો�ગ, ચકલી ઘર, �
સૂય�મંડળ, અ�ર લેખન વગેર જવી �વૃિ�ઓમાં ભાગ લીધો હતો. પટલ જયદીપભાઈ હરીભાઈ (B.A. Fine Arts, ે ેે
Master of Visual Art ) �ારા બાળકોને પે�સીલ ડો�ગ શીખવાડવામાં આ�યું હતું. �

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૩ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૫।।

ઓનલાઈન સમર ક�પે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૩ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૬।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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લૉકડાઉન દર�યાન �ી સી.એન.િવ�ાલયમાં ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના તમામ વગ� િશ�કો �ારા  પોતાના વગ�નું એક 
વો�સએપ �ુપ બનાવાયું, જમાં વાલી િમ�ો તેમજ િવ�ાથ� િમ�ોને શાળાને લગતી તમામ અપડ�સ આપવામાં ેે
આવે છ જમકે ગુજરાત સરકાર �ી �ારા ‘ગુજરાત ગૌરવ �દન’  અંતગ�ત ‘કોરોના વો�રયસ�’ �પધા�માં ભાગ લેવો, ે ે
ક.કે. મંડળ �ારા બનાવાયેલ િવ�ાથ� ર��ટશનું ફોમ� ભરાવવું, નવા સ� �વેશ અંગેની �ણકારી આપવી, ે�
સરકાર�ી �ારા અપાયેલી િવિવધ અ�યાસીક એિ�લકેશન ડાઉનલોડ કરાવવી તેમજ લૉકડાઉન દરિમયાન 
િવ�ાથ�ઓને અ�યાસીક સલાહ સૂચનો આપવા જવી અનેકિવધ �વૃિતઓ વો�સએપના મા�યમથી હાથ ધરાઈ છ. ેે
શાળાના લગભગ ૫૦ જટલાં િવ�ાથ�ઓએ ‘ગુજરાત ગૌરવ �દન’ અંતગ�ત ‘ગુજરાતના કોરોના વો�રયસ’�  �પધા�માં ે
ઘેર બેઠા લેખન કાય� કરી િજ�ા િશ�ણાિધકારી, નડીયાદ ખાતે પોતાની કૃિત ઈમેલ �ારા સબિમટ કરાવી છ. ે
શાળાના લગભગ ૭૦% િવ�ાથ�ઓ �ામીણ ક�ાએથી આવતા હોવા છતાં આચાય��ી અને વગ� િશ�કોની સતત 
મહનતથી ૮૦% થી પણ વધાર િવ�ાથ�ઓ તથા વાલીઓ વો�સએપથી �ડાયા છ જ ખબૂજ અ�ભુત બાબત છ.ે ે ે ેે

લૉકડાઉનમાં શાળાનું અિવરત કાય�

�ી ચંપકલાલ નવચેતન િવ�ાલય
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