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IITમાં સ્કૂલનાં સાયન્સ ટીચર્સે
વેસ્ટમાંથી રમકડાં બનાવ્યા

સિટી રિપોર્ટર

@ahm_cb

ગાંધીનગરની
ઇન્ડિયન
ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં
સ્કૂલનાં સાયન્સ ટીચર્સ માટે
વર્કશોપનું આયોજન 5-6 ફેબ્રુઆરી
દરમિયાન કરવામાં આવ્યું. જેમાં
સાયન્સનાં વિષયને ધ્યનામાં રાખીને
નકામી વસ્તુઓમાંથી ટીચર્સે સાયન્સ
બેઝ્ડ રમકડાં તૈયાર કર્યાં. અમદાવાદ
અને ગાંધીનગર અને અમદાવાદ
જીલ્લાની સ્કૂલ્સનાં 107 શિક્ષકોએ
આ વર્કશોપમાં ભાગ લીધો હતો.
ટીચર્સે નકામી વસ્તુઓમાંથી
રમકડા બનાવીને સાયન્ટિફિક અને
મેથમેટિકલ કોન્સેપ્ટ્સ શીખ્યાં.
સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા
સ્પોન્સર કરાયેલાં આ વર્કશોપને
આઇઆઇટી કાનપુરનાં ભૂતપૂર્વ
સ્ટુડન્ટ મનિષ જૈન અને આઇઆઇટી
દિલ્હીનાં ભૂતપૂર્વ સ્ટુડન્ટ વિશાલ

આઇ

આઇટી-જીએનમાં 5-6 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન અમદાવાદ અને ગાંધીનગર
જીલ્લાઓની શાળામાંથી ધો.6થી8માં વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ આપતાં શિક્ષકોને
સાયન્સ અને મેથ્સનાં કોન્સેપ્ટ્સ શીખવવા માટે વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

તાલીમ સાથે
ફનનું તત્વ
પણ જરૂરી
} આઈઆઈટી ખાતે યોજાયેલાં વર્કશોપમાં 107 શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો.
ભટ્ટે કન્ડક્ટ કર્યો. આ વિશે વાત
કરતાં
આઇઆઇટી-કાનપુરનાં
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી મનિષ જૈને જણાવ્યું
કે, આ વર્કશોપ કરવા પાછળનો
હેતુ શિક્ષકોને રુટિનમાંથી બહાર
નીકળીને સાયન્સનાં કોન્સેપ્ટ્સને
પ્રેક્ટિકલી સમઝાવવા માટેનો છે.
જેમાં મોટાભાગનાં શિક્ષકોએ ઇલેક્ટ્રો,
ન્યૂટનનો લો, મુવમેન્ટ્સ, ફ્રિક્શન્સ,

મેગ્નેટિક નેવિગેશન વગેરે કોન્સેપ્ટ્સને
સમજીને તેનાં રમકડાં ડિઝાઇન કર્યાં
છે. શિક્ષકોની જોબ ચોક અને ડસ્ટરની
થઇ ગઇ છે. તેમજ તેમની પાસે સમય
પણ હોતો નથી કે તેઓ આ પ્રકારનાં
પ્રેક્ટિકલ વર્કશોપ વિદ્યાર્થીઓને લઇને
કરે. ત્યારે આ વર્કશોપમાં રમકડાં
બનાવતાં શીખીને તેઓ વિદ્યાર્થીઓની
સાથે આ વર્કશોપ્સ કરી શકશે.

વિજ્ઞાન કે ગણિતને
ભણવા માટે તેમાં મઝાનું
તત્વ ઉમેરવું જરૂરી છે.
આ બધાં જ રમકડાંને
તૈયાર કરવાનાં બે
હેતુ છે કે તેનાંથી
અસરકારક શિક્ષણ
મળે અને તે સાથે મઝા
પણ ઉમેરાય.
}ડો. શ્રીરામ કાન્વાહ,

આઇઆઇટી ફેકલ્ટી અને
વર્કશોપનાં આયોજક

આજે સદા સર્વદા
કવિતા પર્વ યોજાશે
સિટી રિપોર્ટર
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ગુજરાતી કવિતાના ત્રણ પડાવ
એટલે સદા, સર્વદા કવિતા.
કવિતાનું આ પર્વ આજે
સાંજે 6.30 કલાકે આત્મા
ઓડિટોરીયમમાં યોજાશે. જેમાં
કવિતાનો પ્રથમ અને પરિપક્વ
પડાવ જેમાં કવિતા પ્રેમીઓને
ચંદ્રકાન્ત
ટોપીવાળાની
કવિતાનું સર્જન સાંભળવા
મળશે. જ્યારે તે પછી બીજી
પેઢીએ મનોહર ત્રિવેદી અને
યુવાન સ્નેહી પરમાર કવિતા
પાઠ કરશે. સદા સર્વદા કવિતા
ત્રણ પેઢીના કવિઓને એક
પ્લેટફોર્મ હેઠળ લાવે છે જેથી
ત્રણેય તબક્કના સર્જકો પાસેથી
કવિતા પ્રેમીઓને સર્જનનો
આસ્વાદ માણવા મળે છે.

હું ફિલ્મને સંપૂર્ણ આર્ટ ફોર્મ નથી
માનતો. જે બનાવવું ખૂબ જ મોંઘું
પડતું હોય છે. જેમાં કોમર્શિયયલ પાર્ટ
આવી જ જતો હોય છે.
} મિહીર ભૂતા

