અંગ્રેજી બાાના ભેા
‘’અદિજાતિ તલકાવ તલબાગ ” ગુજયાિ વયકાયના વશમોગ થી ઉન્નતિ તલકાવ તળક્ષણ વંગઠન દ્વાયા ભરી
ઈ.એર.ઈ ( English Language Enthancement) પ્રોગ્રાભ અંિતગિ બાગ રેનાય 202 ળાાઓ ભાટે 9(નલ)
અંગ્રેજી તળક્ષણ ભેાનું અમોજન કયલાભાં અલળે. જેની તલગિો નીચે મુજફ છે .
1. સ્થઃ અ 202 ળાાઓને 9 વમ ૂશભાં લશેંચલાભાં અવ્મા છે . િયે ક વમ ૂશ ભાટે એક ભેો મોજલાભાં
અલળે. જે ળાાભાં ભેાઓ મોજાળે િેની માિી અ વાથે વાભેર છે .
2. િયે ક ભેા િીઠ ળાાની વંખમાઃ િયે ક ભેાભાં કુર 22 થી 24 ળાાઓ બાગ રેળે.
3. ળાા િીઠ તલદ્યાથીઓની વંખમાઃ િયે ક અંગ્રેજી તળક્ષક થલા અંગ્રેજી બણાલિા શોમ િેલી તળક્ષક ોિાની
ળાાના ધોયણ-9 ના િવ તલદ્યાથીઓ િેભની વાથે રાલળે કે જેઓ સ્ટોરની વ્મલસ્થા વંબાળે ને સ્ટેજ
યપોભતન્વ ણ કયળે. ફધાજ પ્રકાયના તલદ્યાથીઓને વાભેર કયલા. જેથી કયીને એલા તલદ્યાથીઓને વાભેર
કયી ળકામ કે જેઓને વાભાન્મ યીિે અલી િકો ભિી નથી.
4. િયે ક ળાાના તળક્ષકની ભ ૂતભકાઃ
ભેા ભાટે જૂથના તલદ્યાથીઓ વંિ કયલા ને િેભને િૈમાય કયલાની જલાફિાયી ળાાના અંગ્રેજી તળક્ષક
થલા જે તળક્ષક અંગ્રેજી બણાલિા શોમ િેભની યશેળે. જરૂય જણામ િો અંગ્રેજી તળક્ષક ભેાની વ્મલસ્થા
કયલા ળાાના ન્મ એક તળક્ષકને વાથે રાલી ળકળે.
ભેા ખાિેની વ્મલસ્થા નીચે મુજફની યશેળ:ે
ભેાભાં શોંચલાનો વભમઃ 9 (નલ) કરાકે
1. ફધી જ ળાાઓને ભેા ખાિે વલાયે 10

: 00 થી 10 : 30 કરાકે ભેાની વ્મલસ્થા અંગે દિળાસ ૂચન

(ભાગતિળતન) અલાભાં અલળે.
2. અ ભેા 2 બાગભાં તલબાજજિ થળે.
() સ્ટોર ને પ્રિળતન (વલાયે 10:45 થી ફોયે 1 કરાક સુધી)
(ફ) તલદ્યાથીઓ દ્વાયા સ્ટેજ યપોભન્વ (ફોયે 2:30 થી 4:30 કરાક)
3. વલાયે શેરા તલબાગભાં ળાાઓને () ને (ફ) એભ ફે જૂથભાં લશેંચલાભાં અલળે. જેભાંથી ()
જૂથની અળયે 11 ળાાઓ 1 કરાક (વલાયે 10 :45 થી 11:45) સુધી િેભને પાલેર પ્રવ ૃતિ (જે તલદ્યાથીઓ
િૈમાય કયળે) નુવાય સ્ટોર વંબાળે.

જૂથ (ફ)ની અળયે ફીજી 11 ળાાઓના તલદ્યાથીઓ સ્ટોરની મુરાકાિ રેળે ને લાિાત , કતલિા, યભિો ને
ક્વલઝ જેલી પ્રવ ૃતિઓનો અનંિ રેળે. િયે ક ળાા લધુભા લધુ િવ તભતનટ સુધી એક સ્ટોર ય યશી ળકળે.
ત્માયફાિ િેભને અગના સ્ટોર ય જલાનું કશેલાભાં અલળે.
ફીજો ડધો વભમ (ફોયે 12 :00 થી 1 :00 કરાક), િયમ્માન જૂથ (ફ) સ્ટોર વંબાળે ને જૂથ ()
મુરાકાિીઓ ફનળે.

4. બોજન છી, (ફોય 2 :30 થી 4 :30) ફધી જ ળાાઓ સ્ટેજ પોભન્વ કયળે. િયે ક ળાાને સ્ટેજ
યપોભન્વ ભાટે ભશિભ 5 તભતનટ અલાભાં અલળે.
સ્ટોરભાં ને સ્ટેજ યપોભન્વ િયતભમાન ળાા શું કયી ળકે િેની માિી અ વાથે વાભેર છે . જો ળાા દ્વાયા
કં ઈક રગ કયલાનું નક્કી થયું શોમ િો ઉન્નતિ ટીભ ભિાલાિ વાથે અ ફાફિે ચચાત કયલા તલનંિી.
5. ફંને પ્રકાયની પ્રવ ૃતિઓનું તનષણાંિો દ્વાયા મ ૂલમાંકન કયલાભાં અલળે ને ઉિભ પ્રિળતન કયનાય
ળાાઓને ભેાના અંિભાં ઈનાભ તલિયણ કયલાભાં અલળે.
િભાયી ળાાએ શું કયવું ?
1. ળાા દ્વાયા કોઈ એક પ્રવ ૃતિ િૈમાય કયલાભાં અલે જે િય 10 તભતનટે ફિરાિા નલા મુરાકાિી જૂથ વાભે
ુનયાલિતન કયામ થલા જો િભે ઈચ્છો િો ફે કે િેથી લધાયે પ્રવ ૃતિઓ (10 તભતનટની જ) િૈમાય કયી ળકો
જે પ્રેક્ષકના િયે ક વમ ૂશ ભાટે થઈ ળકે .
2. િયે ક ળાાએ ભશિભ 5 તભતનટનું એક યપોભન્વ (જેભકે, ગીિ

/નાટક ભ ૂતભકા /કોમડા લગેયે) િૈમાય

કયલાનું યશેળે. ળાાએ િેભની પ્રવ ૃતિ િૈમાય છે કે કેભ િે અંગે ઉન્નતિને ગાઉથી ભાદશિગાય કયલા જેથી
વાયી યીિે કામતક્રભ થઈ ળકે .
અંગ્રેજી ભેાનું વભમત્રક
9.00 - 9.30

: યજીસ્રેળન

9.30 – 10.30

: નાસ્િો

10.00 –10.30

: વ્મલસ્થા અંગે ચચાત

10.30 –10.45

: સ્ટોર િૈમાય કયલા

10.45 –11.45

: ગ્રુ () સ્ટોર વંબાળે ને ગ્રુ (ફ) ભેાની મુરાકાિ રેળે.

11:45 –12.00

: વમ ૂશો ફિરાળે

12.00 –13.00

: ગ્રુ (ફ) સ્ટોર વંબાળે ને ગ્રુ () ભેાની મુરાકાિ રેળે.

13:00 –14.30

: બોજન ને સ્ટેજ યપોભન્વની િૈમાયી

14:30 – 16.15

: સ્ટેજ યપોભન્વ (નાટક, કોમડા, ગીિ લગેયે)

16.15 – 16.45

: ઈનાભ તલિયણ

િભાયી સ્કર
ૂ કે જે સ્થે બાગ રેળે ને િભાયી ળાા દ્વાયા જે પ્રવ ૃતિઓ કયલાભાં અલળે િે અંગે િભને
કેેવીટી ડેલરોભેન્ટ લકત ળો- 2 (દડવેમ્ફય, 2-7, 2013) િયમ્માન જણાલલલાભાં અલળે.

