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ઓએિસસ 

ઓએિસસ છ�ેાં ૨૬ વષ�થી ચા�ર�ય ઘડતર માટે કાય�રત સં�થા છ.ે જ ે�વ-િવકાસ તથા �વનલ�ી પાસાઓને આવરી લઈ બાળકો માટે 

કૅ�પ (િશિબર) અન ેઅ�ય વય�કો માટે કાય�શાળાઓ યોજ ેછ ેકે જથેી વધુ સારા મનુ�યો, સં�થાઓ, સમાજ અને વધુ સારા િવ�નું સજ �ન થઈ શકે.  

અમે આટલાં વષ�ના સમૃ� અનુભવ બાદ યુવાનોને �વનના સાચા, શિ�તશાળી િસ�ા ંતોનો પ�રચય કરાવવાનો એક �ોજ�ેટ ‘ઇિ�ડયન યંગ 

લીડરિશપ ડવેલપમે�ટ �ો�ામ’ હાથ ધય� છ.ે જ ેઅંતગ�ત યુવાનોમાં જવાબદારી , �વન�યેય, નાગ�રક-ભાવના જવેી બાબતો �ઢ થાય તેવી િશિબરો 

હાલમાં ગુજરાતભરમા ંયોજવામાં આવે છ.ે આ િશિબરોના આયોજન તથા દેશભરમાં �ચાર-�સાર માટે ઓએિસસ �ારા ‘ઓએિસસ વેલીઝ’ નામે 

(ચાણોદ, િજ. વડોદરા, ગુજરાત ખાત)ે એક સં�થાન પણ ઊભું કરવામાં આવેલ છ.ે  

�વતં�તા થકી બાળ-િવકાસનું વાતાવરણ ઊભુ ંકરતી ઓએિસસની િશિબરો  

 

બાળકોની �વતં�તાને �ો�સાહન આપતા ઓએિસસના �ોજ�ેટ: 

‘હંુ છુ ં �યોિતધ�ર’ અિભયાન : ગુજરાતમાં  િશ�કોના �વ િવકાસ, ચા�ર�યઘડતર અને �યવસાિયક સ�તા માટેનું અિભયાન. જનેા હેતુઓ છ,ે 

 િશ�કોના સ�હયારા �યાસ અને સાધના �ારા િવ�ાથ�ઓનું ચા�ર�યઘડતર કરવું, આદશ� નાગ�રકનું ઘડતર કરવું અને એ �ારા 

રા� �િનમા�ણ અને સમાજઘડતર �ારા ગુજરાત અને ભારતને નવી �દશા આપવી.  

 ભારત પુન: બહુર�ના વસુંધરા બને અને નર-નારી ર�નો િવ� અને માનવ�તની સેવામાં સમિપ�ત થાય એવા િશ�કોનું ઘડતર કરવું. 

 જ ેહાલની િશ�ણ �યવ�થા અને પ�િતમાં રહી આવનાર યુગમાં ગુજરાત અને ભારતમાં આમૂલ �ાંિતકારી પ�રવત�ન લાવી શકે. 

 િશ�ક �યોિતધ�ર બને અને આ નવિનિમ�ત િશ�કો આ ય�ને આગળ ધપાવે. 

 

 

     

  

‘બાળકોના િવકાસમાં �વતં�તાનું મહ�વ’ 

સમ�વતા ંઓએિસસના ં�કાશનો 

 સમર�હલ 

 આખરે... આઝાદ ! 

 �વતં�તા-નહ� કે �વે�છાચાર! 

 



 

બાળ-િવકાસમાં �વતં�તાનું મહ�વ 

બાળકોની �વતં�તાને લઈને શું તમને આવા ��ો મંૂઝવે  છ?ે જમે કે,  

 શું બાળકોને �વતં�તા આપવી �ઈએ?  

 બાળકોને �વતં�તા આપવાથી તેઓ �વ�છદંી નહ�  બની �ય?  

 �વતં�તા આપવાથી તેઓ ખોટા ર�તે નહ� વળી �ય? બગડી નહ� �ય?  

 �વતં�તા અને �વ�છદંતા વ�ચે તફાવત શું છ?ે �યાં ભેદરેખા દોરવી? 

દુિનયાના �ણીતા િશ�ણકારો, મનોવૈ�ાિનકો અને ત�વ-�ાનીઓ હંમેશાંથી માનતા  આ�યા છે ક,ે �વતં�તા આપવાથી બાળકો હંમેશાં  સજ �ના�મક 

રીતે િનણ�યો અને સાચી પસંદગી લેવા ં અને આનંદમય વાતાવરણનું સજ �ન કરવાં માટે સ�મ છે. 

 

 

� બાળકોને �વતં�તા અને તક આપવામાં આવે તો તેઓ.... .... 

 સમ�યાને ઉકેલવાનો અિભગમ કેળવે છે. તેઓ સમ�યાઓનું િનવારણ સજ �ના�મક રીતે લાવવા માટે સ�મ છ.ે 

 જવાબદાર બને છ.ે 

 િવચારશીલ અને �ય�નશીલ બને છ.ે 

 પોતાના િનણ�યો �તે અને સાચા લેવાની �મતા ઊભી કરે છ.ે 

 સમ�યાઓનો �હંમતથી અને આ�મિવ�ાસથી સામનો કરે છ.ે 

 તેમનાં સપનાંઓ બુલંદ થાય છ ેઅને તેઓ �ચા �યેય �ા� કરવા માટે મહેનત કરે છ.ે 

બાળકોની �વતં�તાને લઈને આપણને જ ેઅનેક ��ો મૂંઝવતા હોય છે તેનો જવાબ આ કાય�શાળા આપણને આપી શકશે. � આપ 

િશ�ણ�યવ�થામાં જડમૂળથી પ�રવત�ન લાવવા ઇ�છતા હો તો આ કાય�શાળામાં સહભાગી બનવા આપને આમં�ણ છ.ે 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

આવવાનો સમય : તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજ ે૫:૦૦ કલાકે 

પૂણા�હુિત સમય  : તા. ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજ ે૫:૦૦ કલાકે  

�થળ             : ઓએિસસ વેલીઝ, ચાણોદ, િજ�ો : વડોદરા 
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Email: viralnpatel@msn.com 

ઓ�ફસ : ‘મૈ�ીઘર’, ૨૦૧, શાલીન એપાટ�મે�ટ, ૫૨, હ�રભિ�ત કૉલોન ી, રેસકોસ�, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૭ 
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કૅ�પસ: ‘ઓએિસસ વેલીઝ’ જનૂા માંડવા, ચાણોદ પાસે, તા. ડભોઈ, િજ. વડોદરા – ૩૯૧૧૦૫ 

 


