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• નબળા અ�યાસવાળા િવ
ાથ�ઓન ેવષ"ની શ#આતમા ંઅલગ તારવવાની )*+યા હાથ ધરવી.  

• િનદાના0મક અને ઉપચારા0મક કસોટ� લેવી, િનદાન કર3ુ,ં ઉપચાર કરવો.. 

• ગ5ણત-િવ7ાન –9:ે;  િવષયના પાયાના <યાલનો અ�યાસ માટ= િવષય િશ>કને ભાર @કુવા 

Aચુના આપવી.. 

• પાઠB CDુતકનો સધન  અ�યાસ િવ
ાથ�ઓને કરાવવો. 

• ધોરણ-૧૦ની પર�>ાના િવષયવાર )GપH પ*ર#પના માળખવાનો  અભાDય કરવો  અને તે 

@જુબ નબળા િવ
ાથ�ઓ મટ= િશ>5ણક આયોજના કર3ુ ં.. 

• પર�>ાલ>ી સા*હ0યનો ઉપયોગા કરવો .. 

• િવ
ાથ�ઓની લેખન શJતી પર ભાર @કુવો, ઉતરવહ� લખાવવી.. 

•  િવ
ાથ�ઓને KયLJતગત માગ"દશ"ન આપ3ુ ંઅને િશ>કોને િવ
ાથ�ઓને દMક આપવા.. 

• DવOૈPછક સDંથાઓ સાથે ભાગીદાર� ક=ળવવી,તેમને શાળામા ંઆમHંણ આપ3ુ.ં. 

• શાળામા ંિવષય તજ7ોન બોલાવવા અન ેતેમRુ ંમાગ"દશ"ન લે3ુ.ં  

• શાળા સમયપHJમા ંતાસની ફાળવણી ઉPચ પ*રણામલ>ી કરવી.. 

• શાળા સમયા પહ=લા-ંબાદ પણ િવ
ાથ�ઓને બોલાવવા.. 

• વેક=શનમા ંવગT ચાUુ ંરાખવા. 

• િવ
ાથ�ઓને મોટ�વેશન CVુુ પાડ3ુ,ં આ0મિવWાસ આપવો.. 

• અઠવા*ડક એકમ કસોટ� લેવી અને તેR ુ ંપ*રણામ તરત આપી વાલીને માહ�તગાર કરવા.. 

• વાલી સપંકા" અને તેમની સાથે ચચા" માટ= સમય ફાળવવો.. 

• શાળાની આવકમાથંી િવ
ાથ�ઓના પ*રણામ લ>ી બાબતો માટ= ઉપયોગા કરવો .. 

•  ઉતરવહ� તપાસી િવ
ાથ�ને પાછ� આપવી, માગ"દશ"ના આપ3ુ.ં. 

• િવ
ાથ�ઓને અ�યાસા માટ= ઈ-લિનZગની KયવDથા કરવી.  

• તજ7 િશ>કોના શ>ૈ5ણક િવ*ડયો િવ
ાથ�ઓના મોબાઈલ પર શેર કરવા અને શાળા બહાર પણ 

અ�યાસની તકો ઉભી કરવી.  

• િવ
ાથ�ઓના અ�યાસRુ ં)ગિત ર=કડ" રાખ3ુ.ં. 
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• ગ5ણત માટ= િવિવધ શૈ>5ણક પ[ધિતનો ઉપયોગ શીખવવામા ંકરવો .. 

• વાિષ\Jની સાથે દર અઠવા*ડયાRુ ંપણ િશ>ણ તેમજ )3િૃતRુ ંઆયોજન કર3ુ.ં 

•  એકમ કસોટ�Rુ ંડો^મુેશના તૈયાર કર3ુ ંઅન ેદર=ક િવ
ાથ�ને KયLJતગત માગ"દશ"ન આપ3ુ.ં. 

• ઉપચારા0મક  િશ>ણ માટ= દર=ક અઠવા*ડયાRુ ંતેમજ માસવાર આયોજન કર3ુ ં.. 

• શિનવાર= એકમ કસોટ� લેવી અને પ*રણામ તૈયાર કર� સોમવાર= પ*રણામની િવ
ાથ�ઓ સાથે ચચા" 

કરવી તેમજ તેઓને કસોટ�ના પેપર બતાવવા.. 

• દર શિનવાર= ધોરણ-૧૦ ના િવ
ાથ�ઓ માટ= આઠ તાસ ચાલે તે3ુ ંઆયોજન કર3ુ.ં.. 

• ઉ_ુ ંપ*રણામ લાવનાર શાળાઓના સપંક"મા ંરહ=3 ુ ંતથા તે શાળાના િશ>કોના શૈ>5ણક આયોજન  

માટ= અને માગ"દશ"ન માટ= સJંલન કર3ુ.ં. 

• શાળામા ંજ#ર જણાય તો સબિંધતા િવષયના )વાસી િશ>Jની KયવDથા કરવી.  

• )થમ કસોટ� Aધુીનો અ�યાસ+મ તજ7 િશ>કોના માગ"દશ"ના હ=ઠળ ચલાવવો.. 

• પ*રણામન ે[યાને રાખી િવ
ાથ�ઓ પાસે જ#ર� અ[યન-અ[યાપન )3િૃતઓ કરાવવી.. 

• )થમ કસોટ�ના પ*રણામની તજ7 િશ>કો પાસે  સિમ>ા કરાવવી,તારણો કાઢવા તેમજ a ત ે

સબિંધત િવષય િશ>Jને પ*રણામ  Aધુારણા માટ= માગ"દશ"ન આપ3ુ.ં િવિવધ સદંભ" સા*હ0યનો 

મહતમ ઉપયોગ કર� બોડ"ની પર�>ાની Cવૂ" તૈયાર� શ# કરવી.  

                                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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�  િનદાના0મક અને ઉપચારા0મક કસોટ� આયોજનન કર3ુ ં

� પાઠB CDુતકોનો અ�યાસ (સમ:તય)ે 

� પર�>ાલ>ી માળખાનો અ�યાસ  

� અઠવા*ડક એકમ કસોટ�Rુ ંઆયોજન કર3ુ ં

� સમય આયોજન કર3ુ ં
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� તજ7 બોલાવવા 

� KયLJતગત માગ"દશ"નના વગTRુ ંઆયોજન કર3ુ ં

� પર�>ાના પ*રણામની KયLJતગત ચચા"-સમી>ા કરવી.. 

� ઉMરવહ� લેખન-ચકાસણી-KયLJતગત માગ"દશ"ન  
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� વેક=શના વગT, 

� )થમ પર�>ાના પ*રણામ બાદ ઉeચારા0મક વગT. 

� ગ5ણત-િવ7ાન-9:ે;ના િવશેષ વગT 

� પર�>ાલ>ી સા*હ0યના ઉપયોગRુ ંમાગ"દશ"ન. 

� વાલી સમંેલનમા ંિવ
ાથ�ની )ગતીની fણ.. 
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� અ�યાસ+મ Cણૂ" થયા બાદ સમી>ા . 

� નબળા િવ
ાથ�ઓને KયLJતગત માગ"દશ"ન  

� શાળા સમય બાદ વગTRુ ંઆયોજન. 

� fહ=ર પર�>ા પ*રણામ 9ગે તજ7-િવષય િનgણાત ને બોલાવવા 

� પર�>ાલ>ી સા*હ0યની વગ"મા ંસમી>ા.. 

� પર�>ાના )GપH માળખાનો િવષયવાર અ�યાસ.. 
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� િ)5લમનર� પર�>ાના પર�ણામોની સમી>ા... 

� ક*ઠન એકમોRુ ંિવશેષ 7ાન-વધારાના વગT.. 

� ઉતરવહ� લેખન )ેકટ�સ કરાવવી-ચકાસ3ુ-ંપ*રણામ આપ3ુ.ં. 

� પ*રણામની KયLJતગત સિમ>ા.. 

� પર�>ાના ભય િવ
ાથ�ઓમા ંhૂર કરાવવો અને તેમનામા ંપર�>ા માટ= 

આ0મિવWાસ જગાવવો   

 


