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જીઆઈઝિે જમ્મન સરકારની માલલકહીની એક લબન-સરકારહી સ્ંસ્ા છે જે ટકાઉ મવકાસના કા્યયોને સ્ા્ય પરૂહી પાિે છે.

તાલીમકારરો માટેની આ માગ્મદમશશિકા ધી હ્યુમન કેપેસીટહી ડિવલેપમનટ ઘટક અંતગ્મત બનાવવામા ંઆવી છે, જે કનસવવેશન એનિ સ્સટેનેબલ 
મૅનેજમેનટ ઓફ એગ્ઝસ્સટિંગ એનિ પરોટેન્શ્યલ કરો્સટલ એનિ મરહીન પ્રરોટેકટેિ એડરઆઝ (સીએમપીએ)ના ભારત-જમ્મન જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમની 
્ઠેળ, પ્યા્મવરણ, અને આબરો્વા પડરવત્મન (કલાઇમેટ ચેનજ) મતં્ાલ્ય (એમઓઈએફ), ભારત સરકારની ભાગીદારહીમા ંછે. સીએમપીએ 
પ્રરોજેકટ, ધી જમ્મન ફેિરલ મીની્સટ્હી ફરોર ઇનવા્યરનમનટ, નેચર કનસવવેશન, લબલિીંગ એનિ ન્યુકલીઅર સેફટહી (બીએમ્યુબી), જે માટે નાણાકહી્ય 
મદદ ઇનટરનેશનલ કલાઇમેટ ઇમન્શ્યડટવ (આઈકેઆઈ) ્ઠેળ આપવામા ંઆવ્યુ ં્ત યુ.ં આ સીએમપીએ પ્રરોજેકટનયુ ંઅમલીકરણ ભારતના અમયુક 
પસદં કરેલ દડર્યાઈ રાજ્યરોમા ંકરવામા ંઆવ્યુ ંછે અને તે વન, મત્સ્ય અને મમડિ્યા ક્ેત્રોના ડ્તધારકરોના ક્મતા વધ્મન પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરે 
છે. સીએમપીએ પ્રરોજેકટ આંતરરાષ્ટ્હી્ય આબરો્વા પ્લે (આઈકેઆઈ) ્ઠેળ પરૂા ંપાિવામા ંઆવલે ભિંરોળમાં્ ી જમ્મન ફેિરલ મતં્ાલ્ય, કયુદરત 
સરંક્ણ, મકાન અને મવભકત સયુરક્ા (BMUB) દ્ારા શરૂ કરવામા ંઆવ્યરો છે. સીએમપીએ પ્રરોજેકટ ભારતમા ંપસદં કરા્ેયલ દડર્યાઈ રાજ્યરોમા ં
અમલમા ંઆવી રહ્રો છે અને વન, મત્સ્ય અને મમડિ્યા ક્ેત્રોના ંમયુખ્ય ડ્તધારકરોની મવકમસત ક્મતા પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરે છે.

ના માર્ગદ ્્ગનથી 
િૉ. કરોનરેિ ઉબેલ્રોઅર , મન્યામકશ્ી, ઇનિરો-જમ્મન જૈવમવમવધતા કા્ય્મક્રમ, જીઆઈઝિે, ભારત
િૉ. વી બી માથયુર ડિરેકટર, વાઇલિલાઇફ ઇગન્સટટ્ટૂ ઓફ ઇસનિ્યા
િૉ. જે માઈકલ વાકહીલી, ટહીમ લીિર, સીએમપીએ પ્રરોજેકટ, ઈનિરો-જમ્મન જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમ, જીઆઈઝિે ભારત 
િૉ. આર.િહી.કમબરોજ, મન્યામકશ્ી, ગીર ફાઉનિેશન, ગયુજરાત

લેખન (અંગે્જી લખાણ) 
િૉ. નીરજ ખેરા, વડરષ્ઠ સલા્કાર, ઈનિરો-જમ્મન જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમ, જીઆઈઝિે ભારત 
િૉ. કે સીવકયુમાર, સા્યસનટ્સટ ઇ, વાઇલિલાઇફ ઇગન્સટટ્ટૂ ઓફ ઇસનિ્યા
િૉ. પ્રદહીપ મ્તેા, સશંરોધન અને કા્ય્મક્રમ વ્યવ્સ્ાપક, અ્્મવૉચ સ્ંસ્ા ભારત

લેખન અને સપંાદનમા ંયરોરદાન (અંગે્જી લખાણ)
શ્ી એલજે મેસનિઝ, લેખક, મનમા્મતા અને મમડિ્યા ટે્નર, મયુબંઇ; આમત્યાબેન અનીસ, કરોમ્યુમનકેશનસ મનષ્ણાતં, ઈનિરો-જમ્મન
જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમ, જીઆઈઝેિ ભારત; શ્ી અજ્ય ર્સતરોગી, ઇકરોસવ્મ ઉત્તરાખિં અને એમએસ માડટટિના ્રોફટ [પ્રકૃમત જરોિાણ]

આ તાલીમકારરોની માગ્મદમશશિકાના મવભાગ ૨ અને ૩ ના લખાણ જીઆઈઝેિના પ્રકાશન ‘ધ ટે્નસ્મ ગાઇિ: સ્ભાગી તાલીમની રહીતરો’ માં્ ી 
લેવામા ંઆવી છે. મવભાગ ૪નયુ ંલખાણ અ ્્મવૉચ ઇગન્સટટ્ટૂ ઇસનિ્યાની મદદ્ી તૈ્યાર કરવામા ંઆવ્યુ ંછે.

ગતુજરાતી ભાષાતંર : 
ચરખા ટહીમ, ગયુજરાત

ડિઝાઈન અને લે આઉટ 
PY Translate, www.pytranslate.com

છબી: 
િૉ. નીરજ ખેરા, અન્ય્ા શ્્ેય

ડિસ્કલેમર:
આ તાલીમકારરોની માગ્મદમશશિકાનયુ ંકામ ચાલયુ છે. આ પ્રકાશનમાનંી સામગ્ી માત્ શકૈ્લણક ્તે યુ માટે જ વાપરવાની છે. તે નામ જણાવલે લેખકરો, 
્યરોગદાન આપનાર, ભાષાતંર કરનાર અને સપંાદકરો દ્ારા તૈ્યાર, સકંલલત અને સપંાડદત કરવામા ંઆવી છે અને જરૂરહી ન્ી કે તે જીઆઈઝેિ કે તેના 
ભાગીદારરો (સા્ી સ્ંસ્ાઓ) ના દ્રસષ્ટકરોણ પ્રમતલબંલબત કરતી ્રો્ય.મા્સટર (મળૂ) લખાણ તેમા ંટાકંવામા ંઆવલેા ંદ્સતાવેજી અને પ્રકામશત સદંભયો/
સસંાધનરોમાં્ ી સપંાડદત કરહીને ્સવીકારવામા ંઆવ્યુ ંછે. મળૂ લખાણને ત્યારબાદ તેમાં્ ી મવ્સતાર ્સતરના એમપીએ સચંાલકરો, વડરષ્ઠ એમપીએ 
સચંાલકરો, આઈએફએસ સ્ભાગીઓ અને પ્રચાર માધ્યમરોના વ્યવસામ્યકરો, મવદ્ા્થીઓ અને તાલીમકારરો માટે તાલીમ સામગ્ી મવકસાવવા સપંાડદત 
અને ફેરબદલ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. જરો કે, આ દ્સતાવજે ત્ૈયાર કરવામા ં્યરો્્ય કાળજી લેવામા ંઆવી છે પણ પ્રકાશક, સપંાદકરો, ્યરોગદાન આપનાર 
અને ભાષાતંર કરનાર આવી માડ્તી કે તેના ંઉદા્રણરોની અમધકૃતતા,સત્યતા, પ્યા્મપતતા અને પણૂ્મતાની કરોઇ જવાબદારહી ધરાવતા ન્ી. ભૌગરોલલક 
નકશા માડ્તીના ્તે યુ પરૂતા જ છે અને તે આંતરરાષ્ટ્હી્ય સીમાઓ અ્વા ક્ેત્ની ઓળખ રચતા ન્ી, પ્રકાશકરો નકશાની ચરોકસાઇને લગતરો ન તરો 
કરોઇ દાવરો કરે છે કે ન તરો તેમા ંઉપ્યરોગમા ંલેવા્યેલી માડ્તીમાં્ ી પડરણમતી કરોઇ જવાબદારહી ધરાવ ેછે. આ તાલીમ સામગ્ીને સયુધારવા માટેના 
કરોઇ પણ પ્રમતભાવ અને સચૂનરો neeraj.khera@giz.de  ખાતે આવકા્ય્મ છે.
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The second event was another training-of-trainers workshop conducted during 11–13 September 
2014 at Mumbai. The participants included Mr. Stefan Bannach; Ms Manali Shah; Dr. Anandi 
Mehra (freelance consultant/advisor, Shimla); Mr. Anant Pande (Senior Research Fellow, WII); Dr. 
Dharmendra Verma (Director, Forest Education, MoEFCC); Dr. Meera Iyer (faculty member, CASFOS, 
MoEFCC, Dehradun); Mr. N. Vasudevan, IFS (Chief Conservator Forest & Head—Mangrove Cell, 
Forest Department, Maharashtra); Mr. Naren Pasupalati (Project Scientist, National Centre for 
Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai); Mr. Nitin H. Kakodkar (Chief Conservator of 
Forests (Education and Training), Forest Department, Mumbai); Dr. Pragati Bhalla (faculty member, 
Development Communication, Jamia Millia Islamia University, Delhi); Ms Priya Narayanan (Project 
Associate/Scientist, NCSCM, Chennai); Dr. Sarang Kulkarni (marine biologist & PADI open water 
scuba instructor, Pune); Dr. Seema Das (Associate Professor, St. Xavier’s College, Mumbai); Mr. 
Sanjay Mali (DFO, Mangrove Cell, Forest Department, Mumbai); Dr. Senthil Kumar, IFS (faculty 
member, Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), Dehradun); and Ms Sangeetha Rajeesh 
(communications specialist, MSSRF, Chennai).

We are thankful to the Human Capacity Development, Good Financial Governance team of GIZ at 
Bonn for permitting the authors to adapt text related to some training methods from their publication 
The Trainer’s Guide: Participatory Training Methods and use it in sections 1 and 2 of this trainer’s 
guide.

We are also thankful to the Earthwatch Institute for sharing with us their experience and expertise 
with designing and pilot testing the coastal expeditions and also providing text for adaptation for the 
section on coastal expeditions of this trainers’ guide.

We are thankful to Mr. Kumaran Sathasivam (Palladium Documentation, Chennai) for helping us 
with the copy editing and proof reading of this resource material.
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પ્રસતાિના અને ઋણસિીકાર
આ તાલીમ સાધન સામગ્ીની મવષ્યવ્સત યુ અને રૂપરેખાની કલપના બનાવવા અને મવકમસત કરવા એક 
વષ્મનરો સમ્ય લા્્યરો. જેમણે આ મરોિ્યુલનયુ ંમાળખયુ ંબનાવ્યુ,ં મવષ્ય વ્સત યુની રચના કરહી, પા્યલરોટ ટે્સટ ક્યયો, 
સયુધારાતમક ફેરફાર ક્યા્મ અને અંતે તેને એક પ્રકાશનનયુ ંરૂપ આપ્યુ ંએ બધાનરો આભાર માનીએ છહીએ. 

મવષ્ય વ્સત યુની અસરકારક રજૂઆતમા ંસ્ભાગી તાલીમ પદમતઓનયુ ંડફલિ પર ૨ તાલીમરો દ્ારા પરહીક્ણ 
કરવામા ંઆવ્યુ ં્ત યુ ંજેનરો ખાસ ઉલલેખ કરવરો જરૂરહી છે અને તે માટે મરોિ્યુલના લેખકરો આભારહી છે. 

પ્લેી કા્ય્મમશલબર ગયુજરાત ખાતે ૬-૭ મી ઓગ્સટ, ૨૦૧૪ના રરોજ ગયુજરાત વન મવભાગ,ગાધંીનગર સા્ ે
્યરોજવામા ંઆવી ્તી. આ કા્ય્મમશલબરના સ્ભાગીઓ ્તા: શ્ી એ.સી. સપંત (મન્યામકશ્ી, ગયુજરાત ઇકરોલરોજી 
કમમશન); શ્ી પામનાર જી.આઇ.ની નાઈક, આઈ. એફ. એસ., શ્ી એ.એમ. ચૌ્ાણ, શ્ી િહી.બી.જરોિ્મન પ્રસાદ અને 
િૉ લબમપન ખરોખરહી્યા (ગયુજરાત વન મવભાગ); અવનીબેન એમ ઋમષ (સમાજશાસ્તી, બી સી આર એલ આઈ 
પી, જીએલસી સાસણ ગીર); િૉ. િહી અઢવાણ (દડર્યાઈ વૈજ્ઞામનક, મરહીન નેશનલ પાક્મ , જામનગર); કાજલબેન 
મસં્ (ગયુજરાત ઇકરોલરોજી કમમશન); શ્ી એલ. જે. પરમાર (િહીએફઓ, પરોરબદંર); શ્ીમાન. એમ. એમ. ભાલરોિહી 
(િહીએફઓ, મરહીન નેશનલ પાક્મ , જામનગર); શ્ી એન. એસ. ્યાદવ, આઈ. એફ. એસ. (સી સી એફ વન્યજીવન 
ક્રાઇમ); િરો પ્રદહીપ મ્તેા (અ્્મ વૉચ સ્ંસ્ા, ગયુિગાવં); િૉ. પ્રજ્ઞા સાવતં (ગયુજરાત ઇકરોલરોજી કમમશન); િૉ. 
પ્રત્યુશ પાટણકર અને િૉ. મવવકે વગેિા (ગયુજરાત જૈવ-મવમવધતા બરોિ્મ); શ્ી પી.ટહી. મશ્યાની (આર એફ ઓ, 
મરહીન નેશનલ પાક્મ); શ્ી આર.િહી. કંબરોજ, આઈ એફ એસ (સી સી એફ, મરહીન અને નેશનલ પાક્મ); િરો ડરચા પાિેં 
(જીઆઇપીએલ); શ્ી આર.એલ. મીના, આઈ એફ એસ (સી સી એફ વન્યજીવન, જયુનાગઢ); િૉ. સદંહીપ કયુમાર 
(િહી સી એફ, સાસણ ગીર, ગયુજરાત); શ્ી સજં્ય દવે (મવકાસ પત્કાર); શ્ી એસ.જે. પડંિત (વન ના્યબ સરંક્ક, 
એફસીએ); શ્ીમાન. એસ.પી. મસસરોડદ્યા, આઈએફએસ (મન્યામકશ્ી, લીઓજેન પ્રરોજેકટ); શ્તેાબેન રાજપયુરરોડ્ત 
(વ્યવ્સ્ાપક, ગીર ફાઉનિેશન); શ્ીમાન. ઉદ્ય વરોરા, આઈએફએસ, (આચા્ય્મશ્ી ગયુજરાત વન તાલીમ કરોલેજ); 
અને શ્ી ્યુ આર પિં્યા, આઈએફએસ (સીસીએફ વન્યજીવન).

આ મરોિ્યુલનરો બીજરો કા્ય્મક્રમ, તાલીમકારરોની તાલીમનરો કા્ય્મમશલબર ૧૧-૧૩ સપટેમબર, ૨૦૧૪ના રરોજ 
મયુબંઈ ખાતે ્યરોજવામા ંઆવ્યરો ્તરો. આ કા્ય્મમશલબરમા ંસ્ભાગીઓ આ પ્રમાણે ્તા: શ્ી ્સટેફન બન્ાચનરો, 
મનાલીબેન શા્; િૉ. આનદંહી મ્રેા (ફ્હીલાનસ સલા્કાર / સલા્કાર, મસમલા); શ્ી અનતં પાિેં (સીનીઅર 
રહીસચ્મ/વડરષ્ઠ સશંરોધન ફેલરો, વાઈ); િૉ. ધમવેનદ્ર વમા્મ (મન્યામકશ્ી, વન મશક્ણ, એમ ઓઈએફસીસી); િૉ. મીરા 
ઐ્યર (ફેકલટહી સભ્ય, મસએએસએફઓએસ, એમ ઓઈએફસીસી, દે્રાદૂન); શ્ી એન વાસયુદેવન, આઈએફએસ 
(મયુખ્ય વન સરંક્ક અને ્િે-મેનગ્વૂ(ચેર) સેલ, વન મવભાગ, મ્ારાષ્ટ્); શ્ી નરેન પસયુપલાટહી (પ્રરોજેકટ 
સા્યસનટ્સટ, નેશનલ સેનટર ફરોર સ્સટેનેબલ કરો્સટલ મૅનેજમેનટ (એનસીએસસીએમ), ચેન્ાઇ); શ્ી નીમતન એચ 
કાકરોદકર(મયુખ્ય વન સરંક્ક (મશક્ણ અને તાલીમ), વન મવભાગ, મયુબંઇ); િૉ. પ્રગમત ભલલા (ફેકલટહી સભ્ય, 
મવકાસ કરોમ્યુમનકેશન, જામમ્યા મમલલ્યા ઈ્સલામમ્યા ્યુમનવમસશિટહી, ડદલ્હી); મપ્ર્યા નારા્યણન (પ્રરોજેકટ એસરોમસ્યેટ/
સા્યસનટ્સટ, એનસીએસસીએમ, ચેન્ાઇ); િૉ. સારંગ કયુલકણથી (દડર્યાઈ જીવમવજ્ઞાની અને પીએિહીઆઈ ઓપન 
વૉટર ્સકયુબા પ્રમશક્ક, પયુણે); િૉ. સીમા દાસ (એસરોમસ્યેટ પ્રરોફેસર, સેનટ ઝેમવ્યસ્મ કરોલેજ, મયુબંઇ); શ્ીમાન. સજં્ય 
માલી (િહીએફઓ, મેનગ્વૂ સેલ, વન મવભાગ, મયુબંઇ); િૉ. સેન્ીલ કયુમાર, આઈએફએસ (ફેકલટહી સભ્ય, ઇસનદરા 
ગાધંી નેશનલ ફરોરે્સટ એકેિેમી (આઈજીએનએફએ), દ્રેાદૂન); અને એમએસ સગંીતા રાજીશ (કરોમ્યુમનકેશનસ 
્સપેમશ્યાલલ્સટ, એમએસએસઆરએફ, ચેન્ાઇ).

અમે હ્યુમન કેપેસીટહી ડિવલેપમનટ, બરોન ખાતે જીઆઈઝેિની ગયુિ ફાઈનૅનશલ ગવન્મનસ ટહીમને આભારહી છહીએ 
જેઓએ લેખકરોન ેતેમની ‘ધી ટે્નસ્મ ગાઈિ: પાટટીસીપેટરહી ટે્નીંગ મે્ડસમાં્ ી તાલીમ પદમતઓને લગતી અમયુક 
સામગ્ી લેવા દહીધી અને આ મરોિ્યુલના ભાગ ૧ અને ૨મા ંઉપ્યરોગ કરવાની પરવાનગી આપી.

અમે અ્્મવૉચ ઇગન્સટટ્ટૂનરો અભાર માનીએ છહીએ જેઓ તેમનરો અનયુભવ અને તજજ્ઞતા દ્ારા ડિઝાઇનીંગ 
અને દડર્યાકાઠંાના એકસમપડિશનરોનયુ ંપા્યલરોટ ટે્સટીંગ માટે મદદરૂપ ્્યા અને આ ગાઈિમા ંદડર્યાકાઠંાના 
એકસમપડિશનરોના ભાગમા ંમવષ્યવ્સત યુ પરૂહી પાિહી.

અમે આભારહી છહીએ શ્ી કયુમારન સતમશવમ (પેલેડિ્યમ િૉક્યુમેનટેશન, ચેન્ાઇ)ના જેઓએ આ મરોિ્યુલના નકલ 
સપંાદન અને પ્ફૂ રહીિીંગમા ંમદદ કરહી. 
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આ મરોિ્યુલના પ્ર્મ લેખક ભારત-જમ્મન જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમના સ્કમથીઓનરો આભાર માને છે જેઓએ 

તકનીકહી, વ્હીવટહી અને ઓપરેશનલ સદંભ્મમા ંસ્ા્ય અને પ્રરોતસા્ન પયુરયું પાિ્યુ.ં જેમકે શ્ી સજં્ય નીકળજે, શ્ી 
પી.િહી. ફ્ાકનસસ, સયુશ્ી માધયુરહી નેગી, સયુશ્ી કલેરા મરોક્રહી, સયુશ્ી પ્રમતષ્ઠા છેત્ી અને શ્ી સાર્ી ગયુપતા.

સીએમપીએ પ્રરોજેકટના ંમાળખાનંરો જનમ લાબંા સમ્ય્ી ચાલ્યા આવતા ંભારત અને જમ્મનીના પ્યા્મવરણ 

સરંક્ણ અને જૈવ-મવમવધતા સરંક્ણ સબંમંધત મયુદ્ાઓને લગતા ંસ્કારના સબંધંરોમાં્ ી ્્યરો છે. શ્ીમાન ્મે 

પાિેં (અમધક સલચવ, એમઓઈસીસી) અને િૉ. જે.આર. ભટ્ટ (સલા્કાર, એમઓઈસીસી) તરફ્ી મેળવલે 

સલા્ સચૂનરો માટે લેખકરો આભારહી છે. આ પ્રરોજેકટ દ્ારા વન, મત્સ્ય અને મમડિ્યાના ક્ેત્રોમા ંજે ક્મતા વધ્મનના 
પગલા ંરચવામા ંઆવ્યા છે તેનરો પા્યરો ઉલલેખ કરેલ વ્યકકતઓના અમલૂ્ય માગ્મદશ્મન્ી બન્યરો છે. લેખકરો 
િૉ વી બી માથયુર (મન્યામકશ્ી, િબલ્ ૂઆઈ આઈ) પ્રત્ય ેકૃતજ્ઞતા વ્યકત કરવા માગેં છે જેઓએ ્યરો્્ય સલા્ 

સચૂન ક્યુું અને અભ્યાસક્રમ બનાવવાની આખી પ્રડક્ર્યા દરમમ્યાન દેખરેખ રાખી. શ્ી એિગર અનદ્ યુકાઈટહીસ 

(મન્યામકશ્ી, ઈનિરો-જમ્મન જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમ) અને િૉ માઈકલ વાકહીલી (ટહીમ નેતા, સીએમપીએ પ્રરોજેકટ) 
જેવા મ્ાનયુભાવરોના સતત પ્રરોતસા્ન અને સ્ા્ય મવના આ મરોિ્યુલ બનાવવયુ ંશક્ય ન ્ત યુ.ં એમણે સીએમપીએ 

પ્રરોજેકટના ક્મતા વધ્મન પ્રડક્ર્યાને આકાર અને ડદશા આપવામા ંસાચા ંઅ્્મમા ંસ્ભાગી અલભગમ  

અપનાવ્યરો છે. 

લેખકરો
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Trainer’s guide navigator

This trainer’s guide facilitates the by trainers and faculty members in delivering their 

courses effectively through enhanced learning of the participants. 

This guide serves as a compendium of selected participatory training methods, which 

are innovative, have been tested for their effectiveness, and are easy to be applied. 

The training methods can be customized to suit the learning objectives, audience, time 

availability, resource avail- ability and other factors. It is also possible to include new 

case studies, relevant reading material or training activities as they become available.

The guide consists of four sections:

Section 1: Capacity Development and Participatory Training Methods

This section provides an overview of the concept of capacity development and the 

philosophy behind developing a guide for facilitating trainers in delivery the contents of 

their training using participatory training methods. 

Section 2: Fundamental concepts of training and learning and the 
role of the trainer

This section provides interesting reading for various training and learning concepts 

that will serve as a quick refresher for the trainers. The purpose of this section is to 

draw close linkages between concepts and the practical implications of such concepts 

used by the trainers. This section provides an overview of the concepts of learning, 

characteristics of adult learners, framing learning outcomes and an insight into the need 

to use more participatory methods while delivering the contents of this curriculum. 

Section 3: A journey through a selection of training methods 

This section provides a comprehensive list and an overview of various training methods 

that can be used by the trainers– either in the original form or after adaptation as 

necessary to suit the specific group of participants. There is an attempt to elaborate a 

few selected training methods and approaches in this section. These are the methods 

that were found to be effective in not only delivering the contents of this curriculum but 

also brought in a change of perspective and attitude among the media students. Some 

of these methods are: Baselining expectations, connectedness to nature, simulation 

games, role play, and coastal expedition. Sketches, photos from the pilot testing and 

video clips (in the online version of this guide) will help the trainers simulate the overall 

training.



xiતાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

તાલીમકાર માર્ગદર્શિકા નૅરિરેટર

આ તાલીમકાર માગ્મદમશશિકા તાલીમકારરો અને ફેકલટહી સભ્યરોન ેસ્ભાગીઓના ઉન્ત મશક્ણ માટે 

કરોસ્મને અસરકારક રહીતે રજૂ કરવાનયુ ંમાગ્મદશ્મન આપે છે. 

આ માગ્મદમશશિકા એક સકં્ેપનયુ ંકામ કરે છે જેમા ંચયુનીંદા સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓનરો સગં્્ છે. 

આ નવીન (ઇનરોવટેહીવ) માગ્મદમશશિકાની અસરકારકતા ચકાસવવામા ંઆવી છે અને તેનરો ઉપ્યરોગ 

ડફલિ પર સરળતા્ી કરહી શકાશ.ે આ તાલીમ પદમતઓમા ંશીખવાના ્તે યુ, પ્રેક્કરો, સમ્યની 
અનયુકળૂતા, સ્રોતરોની ઉપલબધતા અને અન્ય પડરબળરો અનયુસાર ફેરફાર કરહી શકા્ય છે. આમા ં
જ્યારે અને જેમ ઉપલબધ બને, તેમ નવી કેસ ્સટિહીઓ, સબંમંધત વાચંન સામગ્ી અ્વા તાલીમ 

પ્રવમૃત્તઓનરો સમાવશે કરહી શકાશ.ે 

આ માગ્મદમશશિકાના ૪ ભાગ છે:

રિભાર ૧: ક્મતા િર્ગન અને સહભારી તાલીમ પદ્ધરતઓ

આ ભાગમા ંક્મતા વધ્મનના મવષ્ય વ્સત યુની ઝાકંહી ત્ા માગ્મદમશશિકા બનાવવા પાછળની ડફલસફૂહી 
આપવામા ંઆવી છે. સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓનરો ઉપ્યરોગ કરહીને તાલીમકારરો અસરકારક રહીતે 
મવષ્ય વ્સત યુની રજૂઆત કરહી શકે એ ્તે ય્ુ ી આ માગ્મદમશશિકા બનાવવામા ંઆવી છે.

રિભાર ૨: તાલીમ અને ્ીખિાના મળૂભતૂ ખયાલરો તથા 
તાલીમકારની ભરૂમકા

આ ભાગમા ંતાલીમ અને શીખવાના મળૂભતૂ ખ્યાલરોના રસપ્રદ મયુદ્ા ઉમેરવામા ંઆવ્યા છે જેને 
વાચંીને તાલીમકારરોને એક ઝિપી રહીફે્શર મળહી ર્શેે. આ ભાગનરો ્તે યુ એ છે કે તાલીમકારરો દ્ારા 
વપરાતા ંમળૂભતૂ ખ્યાલરો અને વ્યવ્ાડરક અસરરો વચચ ેજરોિાણ ્ા્ય. આ ભાગમા ંશીખવાના 
મળૂભતૂ ખ્યાલરો, પયુખત વ્યના શીખનારાઓની લાક્લણકતા, શીખવાના પડરણામરોની રચના 
અને અભ્યાસક્રમના મવષ્યવ્સત યુને રજૂ કરતી વખતે સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓ વાપરવાની 
જરૂડર્યાતની સઝૂ મવશનેી સમજ આપવામા ંઆવી છે. 

રિભાર ૩: તાલીમ પદ્ધરતઓના પસદંરીની સફર

આ મવભાગમા ંસવ્મગ્ા્હી ્યાદહી અને મવમવધ તાલીમ પદમતઓની ઝાકંહી આપવામા ંઆવી છે, જેનરો 
ઉપ્યરોગ તાલીમકારરો મળૂ ્સવરૂપમા ંકરહી શકે અ્વા તાલીમા્થીઓની જરૂડર્યાત અનયુરૂપ એમા ં
ફેરફાર પણ કરહી શકે છે. આ ભાગમા ંઅમયુક પસદં કરેલ તાલીમ પદમતઓ અને અલભગમરોન ે

ઊંિાણપવૂ્મક દશા્મવવાનરો પ્ર્યતન ક્યયો છે. આ પદમતઓના ઉપ્યરોગ્ી અભ્યાસક્રમના મવષ્ય 

વ્સત યુની અસરકારક રજૂઆત માટે જ નડ્ પણ મમડિ્યા મવદ્ા્થીઓના પડરપ્રેક્્ય અને વલણમા ં
ફેરફાર લાવવામા ંપણ અસરકારક નીવિહી છે. આમાનંી કેટલીક પદમતઓ આ પ્રમાણે છે: 

અપેક્ાઓનયુ ંબેઝલાઈનીંગ, પ્રકૃમત સા્ ેજરોિાણ, સીમ્યુલેશન રમતરો, રરોલ પલ ેઅને દડર્યાઈ 

એકસપીિહીશન. રેખા લચત્રો, પા્યલરોટ ટે્સટીંગના ફરોટા અને મવિહીઓ ગકલપસ (માગ્મદમશશિકાની 
ઓનલાઈન આવમૃત્ત) પર્ી તાલીમકારરો સપંણૂ્મ તાલીમને સમજી શકશ ેઅને તેનયુ ંઅનયુકરણ કરહી 
શકશ.ે
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Section 4: Planning, organizing and implementing coastal expeditions for media 
students

Field expeditions are an important tool of experiential learning for all kinds of participants. But orga-

nizing a successful field expedition needs some planning, and some rules to be followed so that the 

success is maximized.

This section serves as a guide to planning and organizing coastal and marine expeditions.
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રિભાર ૪: રમડિયા રિદ્ાથથીઓ માટે દડરયાકાઠંાના પ્રિાસરોનતુ ંઆયરોજન, 
વયિસથાપન અને અમલીકરણ 

બધા પ્રકારના સ્ભાગીઓ માટે ડફલિનરો પ્રવાસ અજમા્યશી મશક્ણ તરહીકે એક મ્તવપણૂ્મ ભમૂમકા ભજવે છે. 

અલબત્ત, એક સફળ ડફલિ પ્રવાસ માટે વ્યવક્સ્ત આ્યરોજન અને અમયુક મન્યમરો પાળવાની જરૂર ર્ ેછે જે્ી 
સફળતા મ્ત્તમ ધરોરણે મળે. આ ભાગમા ંદડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ પ્રવાસરોના આ્યરોજન અને વ્યવ્સ્ાપન માટે 

માગ્મદશ્મન મળશે.
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SECTION 1

Capacity Development and 
Participatory Training Methods

This section provides an overview of the concept of capacity 

development and the philosophy behind developing a guide 

for facilitating trainers in delivery the contents of their training 

using participatory training methods. 
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રિભાર ૧

ક્મતા િર્ગન અને સહભારી 
તાલીમ પદ્ધરતઓ

આ ભાગ, ક્મતા વધ્મનના મળૂભતૂ ખ્યાલ અને તાલીમકારરો માટે 

સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓ દ્ારા મવષ્ય વ્સત યુની રજૂઆત માટેની 

માગ્મદમશશિકા બનાવવા પાછળની ડફલસફૂહીનરો ખ્યાલ આપે છે.



2 TRAINER’S GUIDE: PARTICIPATORY METHODS OF TRAINING FOR EFFECTIVE CONTENT DELIVERY

1.1 Capacity Development for 
Sustainable and Effective  
Management of Coastal and 
Marine Protected Areas 
(MPAs)

Capacity development for sustainable and effective 
management of coastal and marine biodiversity and 
protected areas

In coastal areas, a major determinant of well-being and livelihood security 
is the availability of marine and coastal biodiversity resources and access 
to these resources. Loss of biodiversity and the resulting loss of ecosystem 
services, therefore, have far-reaching impacts on livelihoods and the overall 
well-being of coastal communities.

A holistic capacity development system for the MPA managers, address-
ing their knowledge, skills and values, is key to developing approaches for 
sustainable and effective management of coastal and marine biodiversity. 
Effective engagement of the media is another important factors in achiev-
ing higher levels of public awareness and support for managing coastal and 
marine biodiversity. Facilitating holistic and sustainable capacity develop-
ment measures for media professionals as well as students via media 
training institutions, therefore, is key in ensuring community participation in 
conservation efforts.

Sustainability of capacity development plans and programmes on 
coastal and marine biodiversity and MPA management an only be 
ensured when training institutions to integrate coastal and marine 
biodiversity and protected area management-relevant issues, into the 
existing curriculum and equips the faculty members and training experts 
with the latest and innovative training approaches and methodologies.

Capacity development is the process of developing capacities of individuals and 
shaping joint learning processes such that the individuals are enabled to achieve 
sustainable results within their own system of reference.
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૧.૧  દડરયાકાઠંા અને દડરયાઈ 
સરંક્ક્ત રિસતારરોના 
ટકાઉ અને અસરકારક 
વયિસથાપન માટે ક્મતા 
િર્ગન (એમપીએ)

દડરયાકાઠંા અને દડરયાઈ જૈિ-રિરિરતા તથા 
સરંક્ક્ત રિસતારરોના ટકાઉ અને અસરકારક 
વયિસથાપન માટે ક્મતા િર્ગન
દડર્યાકાઠંા મવ્સતારરોમા,ં સયુખાકારહી અને સયુરલક્ત આજીમવકા માટે દડર્યાકાઠંા અને 
દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતાના સસંાધનરોની ઉપલબધતા અને આ સસંાધનરો સયુધી 
આપણી પ્ોંચ એ એક મયુખ્ય પડરબળ છે. જૈવ-મવમવધતાના નયુકસાનના લીધે 
ઇકરોમસ્સટમ સેવાઓને પણ ્ામન પ્ોંચતી ્રો્ય છે; તેના પડરણામ રૂપે દડર્યાઈ 
સમયુદા્યની આજીમવકા અને જીવન સયુખાકારહી પર દૂરગામી અસર ્તી ્રો્ય છે. 

એમપીએ મૅનેજરરોના જ્ઞાન, કયુશળતા અને મલૂ્યરોન ેસબંરોધતી સવ્મગ્ા્હી ક્મતા 
વધ્મનની વ્યવ્સ્ા દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતાના ટકાઉ અને 
અસરકારક અલભગમ મવકસાવવા માટે ચાવી રૂપ છે. દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-
મવમવધતાના વ્યવ્સ્ાપન અને જન જાગમૃત માટે મમડિ્યા સા્ ેઅસરકારક જરોિાણ 
કરવયુ ંજરૂરહી છે. સવંધ્મનના કામમા ંસમયુદા્યની ભાગીદારહી મેળવવા, મમડિ્યા તાલીમ 
સ્ંસ્ાઓ ્કહી, પ્રરોફેશનલસ અને મવદ્ા્થીઓ માટે સવ્મગ્ા્હી અને ટકાઉ ક્મતા 
વધ્મનના પગલા ંમ્તવની ભમૂમકા ભજવે છે. 

દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા અંગેના ક્મતા વધ્મન આ્યરોજન 
અને કા્ય્મક્રમનયુ ંટકાઉપણયુ ંઅને એમપીએ વ્યવ્સ્ાપનમા ંલાવવા માટે તાલીમ 
સ્ંસ્ાઓનરો બહયુ મ્તવનરો ભાગ છે. તાલીમ સ્ંસ્ાઓએ દડર્યાકાઠંા અને 
દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતાના અને સરંલક્ત મવ્સતારરોને લગતા મયુદ્ાઓને વત્મમાન 
અભ્યાસક્રમ સા્ે જરોિહી, ફેકલટહી સભ્યરો અને તાલીમ મનષ્ણાતરોને તાજેતરની અને 
અવનવા તાલીમ અલભગમરો અને પદમતઓ માટે તૈ્યાર કરવા જરૂરહી છે.

ક્મતા િર્ગન એટલે એિી પ્રડક્રયા જેમા ંવયક્કતની ક્મતાનરો રિકાસ થતરો હરોય અને 
્ીખિાની સામડૂહક પ્રડક્રયા દ્ારા વયક્કતરત રરોરણે વયક્કત પરોતે પણ ટકાઉ પડરણામરો 
મેળિી ્કે.
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Capacity development 
facilitates change 
among people in three 
dimensions: knowledge, 
skills and values/attitudes. 
A combination of 
traditional and innovative 
capacity development 
measures is required to 
achieve the objective.
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ક્મતા વધ્મન દ્ારા લરોકરોમા ં
ત્ણ પરહીમાણરોમા ંબદલાવ 
જરોવા મળે છે: જ્ઞાન, કયુશળતા 
અને મલૂ્યરો/વલણ. ઉદે્શ્ય 
્ાસંલ કરવા, પરંપરાગત 
અને નવીન પ્રકારના ક્મતા 
વધ્મનના પગલાનં યુ ંસ્ંયરોજન 
કરવયુ ંજરૂરહી છે. 
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1.2 Why learn new 
participatory training 
methods

Traditional training methods are 

widely used to transfer information, 

facts and knowledge from trainer to 

the learner, but they are not always 

able to maximize the outcome for 

the participant’s learning.

The participatory methods of training help the trainer in:

•	 Increasing the relevance of the content for the participants, 

because the methods enable adaptation of the content based 

on the feedback of participants. Especially when the audiences 

are experienced field practitioners, they bring a variety of 

knowledge into the classroom.

•	 Increasing the inclusiveness of participants, by integrating the 

learning needs of different audiences. Different people learn 

differently – some need more visual stimuli, some are focused 

on listening and others have a more action-oriented learning 

style. In turn everybody can benefit from a more holistic 

learning experience, when different senses are stimulated. 

•	 The participants are encouraged to use examples that are 

relevant to their own work. This enables the participants to use 

the training methods efficiently and effectively into their sphere 

of work. This enhances the impact and sustainability of the 

training efforts.

In a participatory training, 
learning occurs through 
active involvement of the 
trainees and it is learners 
who develop the answers 
themselves.
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૧.૨  સહભારી તાલીમને 
લરતી નિી પ્રવરૃતિઓ 
્ીખિી કેમ જરૂરી છે

પરંપરાગત તાલીમ પદમતઓ દ્ારા 
તાલીમકાર મયુદ્ાને લગતી માડ્તી, 
જ્ઞાન અને ્કહીકતરો તાલીમા્થીઓ 

સયુધી પ્ોંચાિે છે; પણ ઘણી વાર 

તાલીમા્થીઓની શીખવાની પ્રડક્ર્યા 
મ્ત્તમ ્સતર સયુધી પ્ોંચતી ન્ી. 

સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓ, તાલીમકારરો માટે નીચે મયુજબ મદદરૂપ  

્ા્ય છે:

•	 સ્ભાગીઓ માટે મવષ્યની સયુસગંતતા વધે છે કારણ તાલીમા્થીઓના 
પ્રમતભાવન ેધ્યાનમા ંરાખી તાલીમ આપવામા ંઆવ ેછે. ખાસ કરહીને 
જ્યારે તાલીમા્થીઓ જયુદા જયુદા ક્ેત્રોમાં્ ી ગ્ન અનયુભવ સા્ ેઆવ્યા 
્રો્ય ત્યારે તાલીમખિંમા ંમવમવધ અનયુભવરોની આપ – લે ્ા્ય છે.

•	 પ્રત્યેક વ્યકકતની શીખવાની રહીત અલગ ્રો્ય છે; કરોઈને દ્ર્શ્ય દ્ારા 
સમજાવવયુ ંપિે છે; ઘણા લરોકરોન ેશ્વણ કયુશળતા વિે શીખવાનયુ ંસ્લેયુ ં
પિે છે; અને ઘણા લરોકરોન ેકા્ય્મલક્ી તાલીમમા ંવધારે રસ ્રો્ય છે. 

સ્ભાગી તાલીમ પદમતમા ંઆ બધા ંજ પ્રકારની પદમતઓનયુ ંસમનવ્ય 

્રોવા્ી, તાલીમા્થીઓ સવ્મગ્ા્હી તાલીમનરો અનયુભવ કરે છે જે્ી બધા ં
સ્ભાગીઓની શીખવાની પ્રડક્ર્યાને આવરહી લેવામા ંઆવ ેછે.

•	 તાલીમા્થીઓને પરોતાના કા્યયો સબંમંધત અનયુભવરોના ઉદા્રણરો 
આપવાનરો મરોકરો મળે છે; જે્ી તેઓ તાલીમની પદમતઓનરો ઉપ્યરોગ 

અસરકારક રહીતે તેમના કે્ત્મા ંકરહી શકે છે. આ્ી તાલીમની 
અસરકારકતા વધે છે અને તેમા ંટકાઉપણયુ જરોવા મળે છે.

સહભારી તાલીમમા ં
્ીખિાની પ્રડક્રયામા ંબરા 
જ તાલીમાથથીઓની સડક્રય 
ભારીદારી હરોય છે; તેથી તેઓ 
જાતે જ પ્રશ્રોના એક કરતા 
િધતુ ઉકેલરો મેળિે છે.
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SECTION 2

Fundamental concepts of training and 
learning and the role of the trainer1

This section provides an interesting reading into various training and 
learning concepts that will serve as a quick refresher for the trainers. 
The purpose of this section is to draw close linkages between the 
concepts and the practical implications of such concepts to the 
trainers. This section provides an overview of the concepts of learning, 
characteristics of adult learners and framing learning outcomes and 
an insight into the need to practice more participatory methods while 
delivering the contents of this curriculum. 

1 The text of this section is adapted from a GIZ publication, The Trainer’s Guide: Participatory Training 
Methods.
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રિભાર ૨

તાલીમ અને ્ીખિાના મળૂભતૂ 
ખયાલ અને તાલીમકારની ભરૂમકા1

આ ભાગમા ંતાલીમ અને મશક્ણન ેલગતા મવમવધ મળૂભતૂ ખ્યાલરોનયુ ંરસપ્રદ 
મવવરણ છે જે્ી તાલીમકારને ઝિપી ખ્યાલ મળશે. આ ભાગનરો ્તે યુ મળૂભતૂ 
ખ્યાલરો અને વા્સતમવક અસરરો વચચ ેજરોિાણ ઉભયુ ંકરવાનરો છે. આ ભાગમા ં
મશક્ણ, પયુખતવ્યના શીખનારાઓના લક્ણરો, શીખવાના પડરણામરોનયુ ંમાળખયુ ં
અને મવષ્ય-વ્સત યુઓની રજૂઆત કરવા વધારે પ્રમાણમા ંસ્ભાગી તાલીમ 
પદમતઓના ઉપ્યરોગની જરૂડર્યાતની સમજનયુ ંમવ્ગંાવલરોકન આપવામા ં 
આવ્યુ ંછે.

1 ૧આ સત્નયુ ંલખાણ જીઆઈઝેિ પ્રકાશન, ધી ટે્નસ્મ ગાઈિ: પાટટીસીપેટરહી ટે્નીંગ મે્ડસમાં્ ી લેવામા ંઆવ્યુ ંછે.
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2.1 How we learn

During the earlier periods of evolution the human brain 

learned a lot by tasting, smelling and touching. But these 

are not the major channels of learning for today’s adult. 

More relevant are what we hear (on the radio, from 

neighbours, from colleagues and trainers) and what we 

see (on television, on the Internet, in newspapers—but we 

also observe our parents and our neighbours or see what a 

trainer has presented.

The message for today’s trainer is obvious: talk less and 

visualize as much as possible!
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૨.૧ આપણે કેિી રીતે 
્ીખીએ છીએ?

માનવીના ઉતક્રામંત સમ્યગાળા દરમમ્યાન માનવી્ય મગજ 

્સવાદ, ગધં અને ્સપશ્મ દ્ારા શીખતયુ ં્ત યુ.ં ્વ ેઆજકાલના પયુખત 

વ્યની વ્યકકત અન્ય સ્રોતરો્ી શીખે છે જેમકે રેડિ્યરો, પાિરોશીઓ, 

સ્કમથીઓ અને તાલીમકારરોની વાતરો સાભંળહીન ેઅને ટહીવી, 
ઈનટરનેટ અને સમાચાર પત્રો જેવા માધ્યમરો વાચંીને; આપણે 

આપણા વાલીઓને, પાિરોશીઓને પણ જરોતા ્રોઈએ છહીએ, 

તદયુપરાતં તાલીમકાર કેવી રહીતે રજૂઆત કરે છે તેનયુ ંપણ આપણે 

અવલરોકન કરતા ્રોઈએ છહીએ.

આજના તાલીમકાર માટે ્સપષ્ટ છે: ઓછ ંબરોલવયુ ંઅને શક્ય ્રો્ય 

તેટલયુ ંઆતમસાત કરવયુ!ં
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2.1.1 What we remember

Learning is one aspect, remembering is another. Of 

course adults remember parts of texts that they have 

read. But they remember on average only 10 per 

cent of text-based information. For example, do you 

remember the second line in the newspaper you read 

last Tuesday?

People remember what they hear (in particular, when 

they hear the same thing on more than one occa-

sion—like advertising slogans on the radio). However 

they remember much more when they see it (thus, an 

advertisement on television is more expensive than the 

one on radio). It is best when they see and hear it!

It is interesting to note that people remember content 

even better when they say it themselves. We therefore 

need methods that get participants to speak (and not 

only absorb what someone else has said and forget it).

Finally, adults remember best what they both say and do! Thus, a facilitator should find ways to stimu-

late participants to deal practically with the topic under discussion by simulating real-life situations of 

coastal and marine areas or by taking the participants to sites where they can experience the dynam-

ics of an ecosystem and its biodiversity and understand the issues through experiential learning. If 

the participants can explain the issues to someone else, the chances are extremely high that they will 

really remember the newly acquired information.

2.1.2 Characteristics of adult learners

1.  Adult learners are autonomous and self-directed, i.e., they make their own decisions about when 

to learn and what to learn.

2.  They have accumulated a foundation of life experience and knowledge. They are not starting from 

zero: relevant information has already been acquired via their work experience, their families, their 

education, etc., which can now be combined with the new information you are about to present.

3.  They are goal oriented (if there was no overall goal, they would not be at the training/course).

4.  They are relevance oriented, i.e., they want to know why they are learning the new material.

5.  Many ask for practical applications, i.e., they focus on the aspects of a lesson that are useful to 

them in their professional context.

6.  Like everybody, they need to be treated with respect.

2.1.3 Types of learners

Whilst there are some general characteristics that are common to all adult learners, each individual is 

unique—and has her/his preferred learning approach. The table here outlines the four types of learn-

ers: (1) activists, (2) reflectors, (3) theorists and (4) pragmatists. They display their respective likes 

and dislikes in the learning environment.

FIGURE 1 │ How Adults Learn

10+90

30+70

70+30

20+80

50+50

90+10

Read

See Hear and See

Say ourselves Do ourselves

Hear

10% of what we read

30% of what we see 50% of what we 
hear and see

70% of what we say 
ourselves

90% of what we do 
ourselves

20% of what we hear
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૨.૧.૧  આપણે શતુ ંયાદ રાખી ્કીએ છીએ

શીખવયુ ંએ એક પાસં યુ છે અને ્યાદ રાખવયુ ંએ બીજયુ .ં તે છતા ં
પયુખત વ્યના લરોકરો લખાણનરો ્રોિરોક ભાગ ્યાદ રાખી શકે 

છે. પરંત યુ તેઓ સરેરાશ માત્ ૧૦ ટકા જેટલી જ લખાણ-

આધાડરત માડ્તી ્યાદ રાખી શકે છે. ઉદા્રણ તરહીકે, શયુ ં
તમને ગ્યા મગંળવારના સમાચાર પત્ની બીજી લીટહી  
્યાદ છે?

સામાન્ય રહીતે લરોકરો જે સભંાળતા ્રો્ય (ખાસ કરહીને એક 

વાત વારંવાર સાભંળતા ્રો્ય, જેમકે, રેડિ્યરો પર આવતી 
જા્રેાતરો) તે ્યાદ રાખી શકે છે. જરો કે તેઓ જે જયુએ તે ્યાદ 

રાખવાની શક્યતા વધારે છે. (તે્ ી જ રેડિ્યરો પરની જા્રેાતરો 
કરતા ટહીવી પરની જા્રેાતરો મોંઘી ્રો્ય છે. ટૂંકમા ંજરોવયુ ંઅને 
સાભંળવયુ ંતેમની માટે શ્ષે્ઠ છે! 

એક મ્તવપણૂ્મ/રસપ્રદ વાત એ પણ છે કે જ્યારે તેઓ મવષ્ય 

વ્સત યુ જાતે રજૂ કરે છે ત્યારે તેઓ વધારે સારહી રહીતે ્યાદ રાખી 
શકે છે. તે્ી આપણી તાલીમમા ંએવી પદમતઓનરો સમાવશે 

કરવરો જરૂરહી છે જે્ી તાલીમા્થીઓને બરોલવાની તક મળે 

અને ફકત એક તરફ્ી સભંાષણ ન બની જા્ય. (અને કરોઈ 

બીજાએ કરેલી ચચા્મ સાભંળહી ભલૂી જા્ય)

અંતમા,ં પયુખત વ્યના લરોકરો વધયુ પ્રમાણમા ંતે મવષ્ય વ્સત યુનયુ ં્સમરણ કરહી શકે છે જે તેઓ વ્યકત કરે છે અને 
વા્સતવમા ંકરે છે! તાલીમકારે તાલીમા્થીઓના મવચારરોન ેઉત્તજેન આપવાની જયુદહી જયુદહી રહીતરોનરો ઉપ્યરોગ કરવરો 
જરોઈએ; જેમકે દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ મવ્સતારરોની વા્સતમવક-જીવનની પડરક્સ્મતઓની ચચા્મ અ્વા તરો સાઈટ 

પર મયુલાકાત ગરોઠવવી જે્ી તાલીમા્થીઓ ઇકરોસી્સટમ અને જૈવ-મવમવધતા ની ્લનચલન અને પાર્સપડરક 

અસરરો જાતે અનયુભવી શકે અને અનયુભવતઃ મશક્ણ દ્ારા મવ્સતારરોના પ્રશ્રો સમજી શકે. અને જરો તાલીમા્થીઓ 

તેમના અનયુભવરો વ્યકત કરે તરો તેમના દ્ારા, આ નવી પ્રાપત કરેલી માડ્તી ્યાદ રાખવાની શક્યતા વધી જા્ય.

૨.૧.૨  પતુખતિયના ં્ીખનારાઓની લાક્ક્ણકતાઓ
૧.  પયુખતવ્યના ંશીખનારાઓ ્સવા્યત્ત અને ્સવ-મનદદે મશત ્રો્ય છે, એટલે કે, ક્યારે શીખવયુ ંઅને શયુ ંશીખવયુ,ં તેનરો 

મનણ્મ્ય તેઓ જાતે લે છે. 

૨.  તેઓએ જીવનના અનયુભવ અને જ્ઞાનનરો પા્યરો સલંચત ક્યયો ્રો્ય છે. તેઓ શનૂ્ય્ી સર્જન ન્ી કરતા. તેઓએ 

કા્યયો દ્ારા, કયુટયુ ંબીજનરો પાસે્ ી, ભણતરમાં્ ી, વગેરે સ્રોતરો દ્ારા સબમંધત માડ્તી મેળવી લીધી ્રો્ય છે, જેને 
્વ ેનવી મળેલ માડ્તી સા્ ેજરોિહી શકા્ય છે. 

૩.  તેઓ લક્્યાતમક ્રો્ય છે (જરો કરોઈ સામાન્ય લક્્ય ન ્રોત તરો એમણે તાલીમમા ં/ કરોસ્મમા ંભાગ ન લીધરો ્રોત).

૪.  તેઓ સયુસગંતતાલક્ી ્રો્ય છે, એટલે કે નવી મવષ્ય વ્સત યુ શીખવા પાછળનરો ્તે યુ ્સપષ્ટ ્રો્ય છે.

૫.  ઘણા વ્યવ્ારૂ દાખલાની માગંણી કરતા ં્રો્ય છે; જે્ી તેઓ તાલીમમાં્ ી શીખેલ મવષ્ય વ્સત યુઓનયુ ં 
અમલીકરણ તેમના કા્ય્મમા ંકરહી શકે. 

૬. બીજાની જેમ તેમની સા્ ેમાનપવૂ્મક વ્યવ્ાર કરવરો જરૂરહી છે.

૨.૧.૩  ્ીખનારાઓના પ્રકાર

જરો કે સામાન્ય રહીતે પયુખતવ્યના ંશીખનારાઓમા ંસમાનતા ્રો્ય છે; પણ પ્રત્યેક વ્યકકત અનરોખયુ ં્રો્ય છે અને નવી 
વ્સત યુ શીખવાની તેની પરોતાની એક પસદંગી ્રો્ય છે. નીચે દશા્મવલે કરોષ્ટકમા ં૪ પ્રકારના શીખનારાઓની માડ્તી 
આપવામા ંઆવી છે. (૧) સડક્ર્ય કા્ય્મકતા્મઓ (૨) ડરફલેકટર (૩) મસદાતંવાદહી (૪) વ્યવ્ાડરક મવચારસરણીવાળા 
વ્યકકત. તેઓ પરોતાની પસદંગી અને નાપસદંગી તાલીમ દરમમ્યાન જા્રે કરતા ્રો્ય છે. 

પયુખત વ્યના વકકતઓ કેવી રહીતે શીખે છે

10+90

30+70

70+30

20+80

50+50

90+10

વાચંન

જરોવયું સાભંળવયુ ંઅન ેજરોવયું

જાતે રજૂ કરવયું જાતે કરવયું

શ્વણ/સાભંળવયું

વાચંન કરેલ 
સામગ્ીમાં્ ી ૧૦%

જરો્યલેા મવષ્ય  
વ્સત યુમાં્ ી ૩૦%

સાભંળેલા અન ેજરો્યલેા 
મવષ્ય વ્સત યુમાં્ ી ૫૦%

જાતે રજૂ કરેલ મવષ્ય 
વ્સત યુમાં્ ી ૭૦%

જાતે કરેલ પ્રવમૃત્તઓમાં્ ી 
૯૦%

સાભંળેલા મવષ્ય 
વ્સત યુમાં્ ી ૨૦%
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Style Likes Dislikes

Activities Doing and experiencing. Enjoy 

games. practical activities. anything 

that is energetic and involving.

Sitting around for too long; working 

alone; theorizing; having to listen to 

others droning on.

Reflectors Time to think: observe, take it all 

in first. Love to watch others, need 

some solitude and above all, time.

Being hurled into activity, having no 

time to think; crammed timetables, 

lack of privacy, no time to prepare.

Theorists Knowing where something fits into 

overall ideas and concepts, analysis 

and logic. being stretched. abstract 

concepts. structure and clarity.

 Frivolity, mindless fun, wasting 

time, not being able to question and 

express scepticism, lack of proper 

agenda, timetable and structure.

Pragmatists Practical problem solving. relevance 

to the real world: learning to answer 

the question "How can I apply thisr

Anything airy-fairy or theo-retical. 

learning that makes too many 

references to the past or future and 

avoids drawing attention to NOW.

Source: Rogers (2001:24) 

Think about what type of learners your participants are. Do not be surprised to find you 

have a mix of all of them, with some having preference for a particular style. Not everyone 

will fit neatly into a box!

As trainers we sometimes tend to plan our training sessions in a way that reflects our own 

learning styles. This may not always be appropriate. Keep in mind the different learning 

styles of your clients when planning. Also, if you find out at the beginning of the course 

that there is a great degree of divergence between the type of learner that you have in 

the course and the training methods you had planned to use and you would like to adapt 

yourself and your sessions to suit your target participants, it is not very difficult to do so. Try 

and use the methods described in the following sections, and you will be able to utilize your 

existing material and the allotted time to implement adapted training methods.
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શલૈી પસદંગી નાપસદંગી

સડક્ર્ય કા્ય્મકતા્મઓ કરતા ંઅને અનયુભવતા.ં તેમને રમતરો 
રમવી ગમે, વ્યવ્ાડરક પ્રવમૃત્તઓમા ં
ભાગ લેવરો, એવી બધી જ પ્રવમૃત્તઓ 

જેમા ંઉતસા્પવૂ્મક કા્યયો કરવાની તક 

મળે અને જેમા ંતેમને ભાગ લેવાની 
તક મળે. 

લાબંા સમ્ય સયુધી બેસી ર્વે યુ,ં 
એકલતામા ંકા્ય્મ કરવા, સૈદામંતક 

વાતાવરણ, સયુ્સત ભાષણ સાભંળવયુ.ં

ડરફલેકટર મવચાર કરવા માટે સમ્ય, 

અવલરોકન, એક વારમા ંજ સમજવયુ.ં 
બીજાનયુ ંઅવલરોકન કરવયુ ંગમે, એકાતં 

જરોઈએ, એકંદરે સમ્ય જરોઈએ.

પ્રવમૃત્તઓમા ંબળજબરહી્ી બેસાિવયુ,ં 
મવચારવાનરો સમ્ય ન આપવરો, 
કરોષ્ટકરો ગરોખવા આપવા, એકલતાનરો 
અભાવ, તૈ્યારહી કરવા માટે સમ્ય ન 

આપવરો.

મસદાતંવાદહી મવચારરો અને ખ્યાલરોના સદંભ્મમા ંકઈ 

બાબત ક્યા ંબધં બેસતી છે તે જાણવયુ;ં 
મવ્શલેષણ અને તક્મ , ખેંચાઈ જવયુ,ં 
અમતૂ્મ ખ્યાલરો, માળખા ંઅને ્સપષ્ટતા 

ક્યુલલક મત, બયુદ્દ્હીન મજા, સમ્યનરો 
દયુ રયુપ્યરોગ, પ્રશ્રો પછૂવાની અસક્મતા 
અને નાક્સતકતા દશા્મવવી, ્યરો્્ય 

મવષ્યવ્સત યુનરો, શેિ્યુલનરો અને 
માળખાનંરો અભાવ.

વ્યવ્ાડરક 

મવચારસરણીવાળા
પ્રા્યરોલગક સમ્સ્યાનયુ ંમનરાકરણ, 

વા્સતમવક દયુ મન્યા સા્નેી 
સયુસગંતતા, ‘હયુ ંશીખેલી બાબતરોનયુ ં
વા્સતમવક ્સતરે કેવી રહીતે 
અમલીકરણ કરહીશ?’ આ પ્રશ્નરો 
જવાબ આપવાની આવિત.

કરોઈ પણ વાત જે કાલપમનક અ્વા 
સૈદામંતક ્રો્ય, વત્મમાન પડરક્સ્મત 

ભતૂકાળ અને ભમવષ્્યના ઉલલેખરો પર 

વધારે ભાર.

સ્તરોત: રરોજસ્મ (૨૦૦૧:૨૪) 

તમારા તાલીમા્થીઓ ક્યા પ્રકારના શીખનારાઓ છે તે તમે ઓળખવાનરો પ્ર્યતન કરરો. આશ્ચ્ય્મ 
પામવાની જરૂર ન્ી જરો તમે જરોશરો કે તમારા તાલીમા્થીઓ અલગ અલગ પ્રકારના શીખનારા છે 

અને એમાં્ ી ઘણા એવા ્શ ેજેઓ એક ચરોક્કસ રહીત્ી જ શીખવાનયુ ંપસદં કરશ ેકે એવયુ ંજરૂરહી ન્ી કે 

બધા જ કરોઈ ને કરોઈ કરોષ્ટકમા ંબધં બેસશ!ે

એક તાલીમકાર તરહીકે ઘણી વાર આપણે તાલીમરોનયુ ંઆ્યરોજન એવી રહીતે કરતા ં્રોઈએ છહીએ 

જે આપણા શીખવાની શલૈી સા્ ેબધં બેસત યુ ં્રો્ય. પણ તે દર વખતે ્યરો્્ય ્રો્ય એ જરૂરહી ન્ી. 
આ્યરોજન કરતી વખતે જ ધ્યાનમા ંરાખવયુ ંકે તાલીમા્થીઓની શીખવાની કઈ શલૈી છે. અને જરો તમને 
તાલીમની શરૂઆતમા ંધ્યાનમા ંઆવ ેકે તમારહી તાલીમની અને શીખનારાઓની શલૈીમા ંવધારે 

તફાવત છે તરો તમે તમારહી તાલીમની પદમતને શીખનારાઓની શલૈી પ્રમાણે અનયુરૂપ બનાવી શકરો 
છરો. તે કરવયુ ંઅઘરયું ન્ી. નીચે આપેલા ભાગમા ંજે પદમતઓની માડ્તી આપવામા ંઆવી છે, તમે 
તેનરો ઉપ્યરોગ કરહી શકરો છરો. તમે તમારહી સામગ્ી તેમા ંવાપરહી શકરો છરો અને સમ્યાનયુસાર પદમતઓમા ં
ફેરફાર કરહી શકરો છરો.
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Training components are not 
designed to make the trainer happy.

It’s about the participants.
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તાલીમ ઘટકરો તાલીમકારને ખયુશ કરવા 
માટે રચા્ેયલા ન્ી. તે સ્ભાગીઓ 
કેસનદ્રત છે./ તાલીમના ઘટકરોની રચના 
તાલીમા્થીઓ-કેસનદ્રત ્રોવી જરોઈએ અને 
ન કે તાલીમકારને ખયુશ કરવા. 
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2.2 The participatory approach

2.2.1 Participation

To ‘participate’ means to join in, to take part, to involve oneself with. ‘Partici-
pation’ in social and educational science is an umbrella term. It has often 
to do with involving people in projects, policy reviews or ideas to encourage 
decision making and self-empowerment.

A participatory approach to group events such as training courses and 
workshops aims at motivating the group members to play an active role in the 
learning process.

Active participants get more enjoyment out of the training. They learn more, 
and for them the outcome is much more sustainable. There are six principles 
involved in achieving effective participation:

1.  self-regulation (rather than demanding discipline from participants only)

2.  participation and cooperation (allow participants to contribute)

3.  challenge orientation (rather than provide run-of-the-mill solutions)

4.  dynamic visualization1 (as an alternative to static visualization)

5.  facilitation (rather than top–down teaching)

6.  continuous evaluation (as opposed to end-of-the-course feedback only).

The first step is to engage the attention of 
the participants. This is followed by stimu-
lating interaction within the group. Ideally, 
a trainer provides a setting, atmosphere 
and learning process, which lead the par-
ticipants to establish small working groups, 
discuss with each other, interact, evaluate, 
improve and finally try out solutions. Then 
they come back to the larger group, where 
they re-evaluate solutions. Reflection on 
the results can help participants integrate 
the new information gained from the group work and leads to ownership of 
the knowledge generated. This process is not only effective for the training 
context but can be used in any democratic decision-making process.

Thus, participatory trainers subscribe to humanistic values and democratic 
ideas. Encouraging participants to express themselves in a structured way 
(for example, using dynamic visualization techniques) and to elucidate what 
they mean and/or want often helps overcome centralistic ideas where only the 
one in power decides ‘what is best for all.’ In a totalitarian state, children 

1 Dynamic visualization encourages participants to express verbally on the subject at 
hand, thus shifting the positions of ‘knower’ and ‘listener’. 

Essentially, the participatory 
approach is much more than 
just a ‘technique.’ People 
who believe in enabling 
participants to become 
active and responsible take 
them more seriously and 
help them find sustainable 
solutions.
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૨.૨  સહભારીતાનરો અક્ભરમ

૨.૨.૧  સહભારીતા

‘સ્ભાગી ્વયુ’ં એટલે પ્રવમૃત્તઓમા ંજરોિાવવયુ,ં ભાગ લેવરો અને પરોતાની જાતને એમા ં
સાકંળવી. સામાજજક અને શૈક્લણક મવજ્ઞાનમા ં‘સ્ભાગીતા’ એક બ્રોળરો શબદ છે. 

આમા ંઘણી વખત લરોકરોન ેપ્રરોજેકટમા ંસાકંળવા, નીમત સમીક્ા કરવી અ્વા મનણ્મ્ય 

અને ્સવશકકતકરણને પ્રરોતસા્ન આપવાનરો મવચાર પણ ્રો્ય છે. 

તાલીમ અને કા્ય્મમશલબરરોમા ંસ્ભાગી અલભગમ રાખવા્ી તાલીમા્થીઓને શીખવાની 
પ્રડક્ર્યામા ંસડક્ર્ય ભાગ લેવાનરો મરોકરો મળે છે.

સડક્ર્ય સ્ભાગીઓને તાલીમમા ંવધારે મજા આવતી ્રો્ય છે. તેઓ વધારે શીખે 
છે અને પડરણામરો વધારે ટકાઉ ્રો્ય છે. અસરકારક ભાગીદારહી મેળવવા ૬ મસદાતંરો 
જવાબદાર છે:

૧.  ્સવમન્યમન (સ્ભાગીઓ પાસે્ી જરોર જબરદ્સતી્ી મશ્સતની માગંણી ન કરતા)ં

૨.  ભાગીદારહી અને સ્કાર (સ્ભાગીઓને પરોતાનરો ફાળરો આપવાની પરવાનગી/
સ્ભાગીઓને પરોતાની વાત રજૂ કરવાની ્સવતતં્તા)

૩.  પિકારનરો દ્રસષ્ટકરોણ (સામાન્ય ઉકેલરો આપવાને બદલે)

૪.  ગમતશીલ દ્ર્શ્ય1 (ક્સ્ર દ્ર્શ્યના બદલે)

૫.  ફેસીલીટેશન (ટરોચ્ી નીચે મશક્ણન ેબદલે)

૬.  સતત મલૂ્યાકંન ( ફકત અંતમા ંફહીિબૅકને બદલે)

પ્લેયુ ંપગમ્્યુ ંસ્ભાગીઓનયુ ંધ્યાન કેસનદ્રત 

કરવાનયુ ંર્શેે. તે પછહી જૂ્ સા્ ેચચા્મ ઉત્તજેજત 

કરવાની જરૂર છે. આદશ્મ રહીતે તાલીમકારે 

સ્ભાગીઓને એવયુ ંસેડટંગ, વાતાવરણ અને 
શીખવાની પ્રડક્ર્યા પરૂહી પાિવી જરોઈએ જે્ી 
સ્ભાગીઓ નાના નાના કા્ય્મ જૂ્રો બનાવી 
શકે, એકબીજા સા્ ેચચા્મ કરહી શકે, વાતચીત 

કરહી શકે, મલૂ્યાકંન કરહી શકે, પરોતાન ેસયુધારહી 
શકે અને અંતમા ંઉકેલરો લાવવાના પ્ર્યતનરો કરહી 
શકે. તે પછહી તેઓ મરોટા જૂ્ સા્ ેઉકેલરોની 
ચચા્મ કરહી નક્કહી ્્યેલ ઉકેલરોનયુ ંફરહી્ી મલૂ્યાકંન કરહી શકે. પડરણામના રહીફલેકશન્ી 
સ્ભાગીઓ જૂ્ પ્રડક્ર્યા્ી પ્રાપત ્્યેલ નવી માડ્તીને જરોિહી શકે અને મેળવલે જ્ઞાન 

માટે પરોતાપણયુ ંકેળવી શકે. 

તે્ ી, સ્ભાગી તાલીમકારરો માનવતાના મલૂ્યરો અને લરોકશા્હી મવચારરો અનયુસરે છે/ 

કેળવે છે. સ્ભાગીઓને રચનાબદ રહીતે પરોતાની રજૂઆત કરવા માટે પ્રરોતસાડ્ત 

કરવા(દાખલા તરહીકે, ગમતશીલ દ્ર્શ્યની પદમત વાપરવી) અને તેઓ શયુ ંક્વેા માગેં છે, 

1 ૨ગમતશીલ દ્ર્શ્ય સ્ભાગીઓને મૌજૂદ મવષ્ય બાબતે મૌલખકરહીતે રજૂઆત/વ્યકત કરવા માટે પ્રરોતસા્ન 
આપે છે અને આમ ‘જાણકાર’્ી ‘સાભંળનાર’ તરફ વળે છે. 

ખરા અથ્ગમા,ં સહભારી 
અક્ભરમ એક ‘પદ્ધરત’ થી િધતુ 
છે. જે લરોકરો સહભારીઓને 
સડક્રય અને જિાબદાર 
બનાિિામા ંમાને છે, તેઓ 
આ અક્ભરમને રભંીરતાથી લે 
છે અને સહભારીઓને ટકાઉ 
ઉકેલરો મેળિિામા ંમદદરૂપ 
થાય છે. 
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(in schools) and adults (in public) are not encouraged to think critically. With participatory methods, 

it is possible to initiate efficient and effective bottom–up processes. When people get a chance for real 

participation, they are ready to take real responsibility.

Experience has shown that participatory approaches can unify even the most heterogeneous groups: 

men and women, old and young, participants from different regions or countries. If participation 

reaches ‘the heart and the head,’ people are able to decentralize—i.e., to include those on the fringes 

in the broader framework.

Ideas do not travel from mind to mind—i.e., they cannot be downloaded as from a USB stick, they 

must be actively shared. People have ideas. One person may have more ideas than others. In fact, the 

world is full of ideas. Since they do not simply travel ‘from mind to mind,’ this process may have to be 

facilitated.

A good trainer is a facilitator on a joint learning journey. The task is not primarily to impart facts to 

the audience but rather to make people’s ideas visible and comprehensible. You may ask the plenary 

group to work first in smaller subgroups and to present their results, you may be surprised to find that 

the small groups come up with smart answers and solutions themselves; you don’t have to ‘teach’ 

them. Of course, you may supplement their ideas with specific additional information, as appropri-

ate, such as new regulations, and finally provide a handout with a summary of your topic. But the art 

of facilitation is to involve everybody, to identify and enable the sharing of the knowledge in the room. 

Participation is not always easy to achieve—however, the results of participatory processes are better in 

quality and more sustainable when applied in the field.

2.2.2 The learning atmosphere

Sometimes participants may enter a training course with trepidation or anxiety. It is our responsibil-

ity as a trainer to create an atmosphere in which everybody feels welcome, relaxed, accepted and 

respected. Start out by sharing some information about yourself and invite your participants to do 

the same. This should also address the expectations each participant has of the training activity at 

hand.

This ‘breaking the ice’ is a key aspect of creating an environment that is conducive to learning. 

Getting clarity and agreement on basic ground rules (allowing people to speak without interruption, 

punctuality, etc.) is also essential at the outset. See the section on icebreakers in this Guide (Sec-

tion 2) to get ideas on some interesting and useful icebreakers.

Clear, feasible and relevant learning objectives help give the participants a clear overview of how 

the training will unfold and help them see how the training may help them in the days’ activity as 

well as in their lives outside the training program. Techniques such as small group work help bring 

voices and ideas to the forefront without singling out individuals, particularly those who might be 

shy to voice their opinions. 

By making sure that your training is well planned, with activities sequenced from very easy to most 

difficult, you will help your learners feel confident in each session as the training progresses. 

Finally, with variety being the spice of life, you can accommodate different learning styles by using 

a mixed bag of activities, techniques and methodologies. These will be explored in greater depth 

subsequently in this handbook.
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એનરો અ્્મ શયુ ંછે અને/અ્વા ઘણી વખત કરોઈ એક સત્તામા ં્રો્ય એવરો વ્યકકત જ નક્કહી ન કરે કે ‘બધા માટે શયુ ંશે્ષ્ઠ 

છે’ એવા કેનદ્રીકરણ્ી દૂર ર્વેામા ંમદદ કરે છે.’એકપક્ી્ય રાજ્યમા ંબાળકરોન ે(શાળામા)ં અને પયુખતરોને(જા્રેમા)ં 
મવવચેનાતમક રહીતે મવચારવા માટે પ્રરોતસાડ્ત કરવામા ંઆવતા ંન્ી. સ્ભાગી પદમતઓ્ી, નીચે્ી ઉંચે સયુધીની 
કા્ય્મક્મ અને અસરકારક પ્રડક્ર્યા શરૂ કરવી શક્ય છે. જ્યારે લરોકરોન ેવા્સતમવક રહીતે સ્ભાગી ્વાનરો મરોકરો મળે છે 

ત્યારે તેઓ વા્સતમવક જવાબદારહી લેવા ંપણ તૈ્યાર ્ઈ જા્ય છે.   

અનયુભવ એવયુ ંક્ ેછે કે સ્ભાગી અલભગમ અપનાવવા્ી પયુરયુષ-મડ્લા, વ્ય્સક-્યુવાન, મવમવધ પ્રદેશરો અને 
દેશરો્ી આવલેા મવજાતી્ય જૂ્રો પણ એકરાગ/એકહીકૃત ્ઈ જા્ય છે. 

નવા મવચારરો એક મગજ્ી બીજા મગજ સયુધી ્યુ.એસ.બી. દ્ારા પ્ોંચી ન શકે. તેમને એકબીજા સામે વ્યકત 

કરવાની જરૂર છે. લરોકરો પાસે નવા મવચારરો ્રો્ય જ છે. કરોઈની પાસે બીજા કરતા ંવધારે ્રો્ય છે. વા્સતવમા ંદયુ મન્યા 
આખી મવચારરોની ભરા્યેલી છે. જેમ આપણે જાણીએ છહીએ કે મવચારરો ‘એક મગજમાં્ ી બીજા મગજ સયુધી’ મયુસાફરહી 
ન કરહી શકે. એટલે આ પ્રડક્ર્યા ફેસીલીટેટ કરવાની જરૂર ર્ ેછે. 

એક સં્ યુકત શીખવાની પ્રડક્ર્યામા,ં એક સારરો તાલીમકાર ફેસીલીટેટરની ભમૂમકા ભજવે છે. આ કા્ય્મ ફકત માડ્તી 
શ્રોતાઓ સયુધી પ્ોંચાિવાની ન્ી, પણ લરોકરોના મવચારરોન ેદૃ્શ્યમાન અને સયુ્સપષ્ટ બનાવવાના છે. તમે બધા 
તાલીમા્થીઓના નાના નાના જૂ્રો બનાવીને કા્યયો સોંપી શકરો. અને જ્યારે તેઓ બધા સામે રજૂઆત કરશ ેતરો 
તમને આશ્ચ્ય્મ ્શ ેકે આ નાના જૂ્રો પ્રશ્રોના ્સમાટ્મ  ઉકેલરો જાતે જ લાવે છે અને તેમને ‘શીખવાિવાની’ જરરૂર ્રોતી 
ન્ી. અલબત્ત, તમે તેમને વધારાની માડ્તી આપી શકરો, જેમકે, નવા મન્યમરો અને અંતે ્નેિ-આઉટ આપી શકરો 
જેમા ંમવષ્યનરો સારાશં લખેલ ્રો્ય. પણ ફેસીલીટેશનની કળા એ છે કે બધાની ભાગીદારહી આવ ેઅને વગ્મખિંમા ં
જ્ઞાનની ઓળખ અને આપ – લે ્ા્ય. ્કહીકતમા ંભાગીદારહી મેળવવી મયુ્શકેલ છે - પણ, ભાગીદારહીની પ્રડક્ર્યાઓ્ી 
જે પડરણામરો આવ ેછે તેની ગયુણવત્તા અને ટકાઉપણયુ ંડફલિ પર વધારે અસરકારક ્રો્ય છે.

૨.૨.૨.  ્ીખિાનતુ ંિાતાિરણ
ક્યારેક સ્ભાગીઓ તાલીમ કરોસ્મમા ંગભરા્ટ અને લચંતા્ી ભાગ લે છે. તે્ી એક તાલીમકાર તરહીકે આપણી 
ફરજમા ંઆવ ેછે કે આપણે સ્ભાગીઓને એવયુ ંવાતાવરણ પરૂયું પાિહીએ જેમા ંબધા સ્ભાગીઓને માન મળે, 

્સવીકૃમત મળે, તેઓને ્ળવાશ ર્ ેઅને તેઓ ્સવાગતની ભાવના અનયુભવ.ે તમે પરોતાના મવશનેી માડ્તી 
આપીને શરૂઆત કરરો અને પછહી તેમને વાત કરવાની તક આપરો. આ ચચા્મમા ંસ્ભાગીઓ પાસે્ી એ માડ્તી 
લેવી બહયુ જરૂરહી છે કે તેઓ આ તાલીમમાં્ ી શયુ ંઅપેક્ા રાખે છે.

આ ‘બ્ેકીંગ ધી આઈસ’ શીખવાના વાતાવરણ માટે બહયુ મા્તવનરો ભાગ ભજવે છે. સત્ની શરૂઆતમા ંપા્યાના 
મન્યમરો પર ્સપષ્ટતા અને સમંમત મેળવવી બહયુ જરૂરહી છે (જેમકે કરોઈ મવક્ેપ વગર સભ્યરોન ેપરોતાની વાત રજૂ 

કરવાની તક પરૂહી પાિવી, મન્યમમતતા, વગેરે). આ માગ્મદમશશિકા ભાગ ૨મા ંઆઈસબ્ેકસ્મના ઉદા્રણરો જયુઓ)

જરો શીખવાના પડરણામરો ્સપષ્ટ, શક્ય અને સબંમંધત ્રો્ય તરો સ્ભાગીઓને ્સપષ્ટ ખ્યાલ આવ ેકે આ 

તાલીમની પ્રગમત કેવી રહીતે ્શ,ે ડદવસ દરમ્યાનની પ્રવમૃત્તઓમા ંતેમજ તાલીમ કા્ય્મક્રમ બાદ પણ આ 

તાલીમ કેવી રહીતે તેમને મદદરૂપ ્શ.ે તકનીકરો/પદમતઓ જેમકે નાના નાના જૂ્રો બનાવી પ્રવમૃત્તઓ કરાવી 
જે્ી સભ્યરોન ેપરોતાના મવચારરો વ્યકત કરવાની તક મળે અને ખાસ કરહીન ેએવા સભ્યરો જેઓ શરમાળ ્રો્ય 

તેઓ ધીરે ધીરે આતમમવશ્ાસ્ી વાત કરહી શકે.

જેમ જેમ તાલીમના સત્રો આગળ વધે છે તેમ તેમ, તમે પ્રવમૃત્તઓનયુ ંસ્લેા્ી અઘરયું એવયુ ંઆ્યરોજન કરરો 
જે્ી તાલીમા્થીઓ પ્રત્યેક સત્ના અંતમા ંઆતમમવશ્ાસ કેળવશે. જેમ ક્વેામા ંઆવ ેછે કે જીવનને રસપ્રદ 

બનાવવા મવમવધતા ્રોવી જરૂરહી છે, એવી જ રહીતે તમે તમારહી તાલીમમા ંમવમવધ શીખવાની શલૈીઓને 
અવનવી પ્રવમૃત્ત, તકનીકરો અને પદમતઓ દ્ારા આવરહી લરો. આ ્નેિબયુકમા ંઆ મવષ્ય પર પછહી પ્રકાશ 

પાિવામા ંઆવશ.ે 
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2.2.3 Didactic principles for taking an effective 

participatory approach1

1. Ownership and self-organization/self-control

The responsibility for the learning progression of an adult lies not with the 

trainer, lecturer or training institution but with the individual learner itself. 

Ownership requires transparency and the development of individual goals for 

the learning process.

2. Learning guidance

Reflecting on one’s competence profile, requires the assistance of expe-

rienced trainers, facilitators or coaches who can help design the learning 

environment, speed, contents, etc.

3. Diversity of perspectives

For learning we need a comparison with other (world) views. Experiencing 

difference, changing perspectives, embracing new perceptions and even 

paradigms—all of these contribute to the learning process.

4. Mind-sets as a core issue

It is not only about skills but the underlying attitudes. Soft skills are often as 

important as, or even more important than, knowledge and facts: knowing 

one’s own strengths and weaknesses is an important starting point for devel-

oping new competencies.

5. Room to experience and experiment

Real competencies cannot be simply taught in a mechanized fashion. They 

develop over time and with experience; a relaxed environment must therefore 

be created where this can happen. 

6. Reflection

Complex developments require a critical consideration of impacts, progress 

and regression. Learning requires us to sometimes stop, reframe and reflect 

before we collate and move on. 

7. Learning as co-construction

When people engage in real dialogue, exchanges, joint searches and deeper 

discussions, they build something new together.

1  Krewer and Merkle (2011).
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૨.૨.૩  અસરકારક સહભારી અક્ભરમ માટે ઉપદે્ાતમક રસદ્ધાતંરો1

૧. પરોતાપણતુ ંઅને સિ-સચંાલન/સિરનયતં્ણ

એક પયુખત વ્યની વ્યકકતની શીખવાની પ્રગમતની જવાદારહી તાલીમકાર, અધ્યાપક  

કે તાલીમ સ્ંસ્ા પર મનભ્મર ન્ી; પણ તે, શીખનાર વ્યકકત પર છે. પરોતાપણયુ ં 
લાવવા પારદશ્મકતા અને શીખવાની પ્રડક્ર્યાના વ્યકકતગત ઉદે્્શ્યરોન ેમવકમસત  

કરવાની જરૂર છે.

૨. ્ીખિાનતુ ંમાર્ગદ ્્ગન

પરોતાની ્યરો્્યતા પર પ્રકાશ પાિવા માટે ત્ા શીખવાનયુ ંવાતાવરણ, શીખવાની ગમત, 

મવષ્યવ્સત યુ, અન્ય બાબતરોની રચના કરવા માટે અનયુભવી તાલીમકારરો, ફેસીલીટેટરરો 
અ્વા મશક્કરો/કરોચની સ્ા્યની જરૂર ્રો્ય છે. 

૩. પરીપેક્યરોની રિરિરતા 

શીખવા માટે અન્ય (મવશ્) મતંવ્ય સા્ ેતયુલના કરવાની જરૂર ્રો્ય છે. શીખવાની 
પ્રડક્ર્યાને મજબતૂ બનાવવા તફાવતરો, દ્રસષ્ટકરોણનરો બદલાવ, નવા દ્રસષ્ટકરોણ અને 
ધારણાઓને ્સવીકારવી - આવા અનેક અનયુભવરો લેવાની જરૂર ્રો્ય છે.

૪. રિચારસરણી - એક મતુખય પ્રશ્ તરીકે 

આ બાબત ફકત આવિતરોને લગતી ન્ી; આંતડરક વલણરોની છે. સરોફટ ્સકહીલ 

ઘણી વાર જ્ઞાન અને ્કહીકતરો કરતા વધારે મ્તવ ધરાવ ેછે. પરોતાના સામર્ય્મ અને 
નબળાઈઓ જાણવી એ નવી આવિતરો કેળવવા માટે જરૂરહી ઠરે છે.

૫. અનતુભિ અને પ્રયરોરરો માટે અિકા્

સાચી આવિતરો ્યામંત્ક રૂપે ન શીખવાિહી શકા્ય. સમ્ય જતા ંઅને અનયુભવ્ી તેની 
કેળવણી ્ા્ય. તે માટે તાલીમખિંમા ં્ળવયુ ંવાતાવરણ રાખવયુ ંજરૂરહી છે.

૬. રીફલે્ક્ન

જડટલ મવકાસ માટે અસર, પ્રગમત અને મવકાસના અગાઉના તબકે્ક પાછા જવયુ ંએ 

મવચાર માગંી લે છે. આપણે બધયુ ંભેગયુ ંકરહીને આગળ વધીએ એ પ્લેા ંશીખવા માટે 

ઘણી વાર રરોકાવયુ,ં ફરહી્ી રચવયુ ંઅને રહીફલેકટ કરવયુ ંજરૂરહી બને છે. 

૭. ્ીખિાની પ્રડક્રયા - એક સહ-રચના તરીકે

જ્યારે લરોકરો વા્સતમવક સવંાદ, અરસપરસ અનયુભવરોની આપ-લે, સં્ યુકત શરોધરો અને 
ઊંિહી ચચા્મઓમા ંભાગ લે છે ત્યારે તેઓ નવયુ ંકાઈંક ઘિે છે.

1 ક્રહીવાર અને મેકલે (૨૦૧૧)
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2.3 Formulating learning 
outcomes of the course/
sessions

2.3.1 What are learning outcomes?

Learning outcomes are the changes that the course is expected to bring about in 

the knowledge, skills and attitude of the participants.

2.3.2 Whose learning outcomes?

A key feature of the participatory approach of training methods is that the respon-

sibility of the achievement of learning outcomes rests jointly on the participant and 

the trainer. This joint responsibility helps shape the way the training is imple-

mented so as to allow participants to express their views and opinions and provide 

feedback and allow the trainer to adapt the flow of the course.

2.3.3 Why learning outcomes?

Learning outcomes are a guiding light for the participants as well as for the trainer, 

in terms of both content and training methods, and influence the overall conduct 

of the course:

1. Learning outcomes facilitate content and training methods to be used for spe-
cific sessions. 

If a learning outcome is the participants becoming able to ‘outline concepts 

and issues related to managing waste in coastal cities,’ then the content will 

be an overview of the basics of waste management, policies and issues in this 

area and some good practices. 

But if the learning outcome is the participants becoming able to ‘outline 

concepts and issues related to managing waste in coastal cities and demon-

strate the importance of media reporting for sustainable waste management 

in coastal cities,’ then the content will be more elaborate than in the previous 

situation, and the participants will be provided with more hands-on exercises 

such as role plays, simulation and small work assignments where they can 

demonstrate that media reports on waste issues can bring about a positive 

change. 

If the learning outcome is a step further, i.e., ‘the participants are able to use 

and organize the scientific information available from different sources for de-

veloping media products and to integrate the importance of sustainable waste 

management into mainstream issues,’ then the participants must be 
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૨.૩  કરોસ્ગ/સત્ના ્ીખિાના 
પડરણામરોની રચના

૨.૩.૧  ્ીખિાના પડરણામરો એટેલ શતુ?ં

શીખવાના પડરણામરો એટલે તે બદલાવરો જે એક કરોસ્મ મારફતે સ્ભાગીઓના જ્ઞાન, 

આવિત અને વલણમા ંલાવવામા ંઆવ ેછે.

૨.૩.૨  કરોના ્ીખિાના પડરણામરો?

તાલીમના સ્ભાગી અલભગમનરો મયુખ્ય ગયુણમવશષે એ છે કે શીખવાના પડરણામરો 
મેળવવામા ંસ્ભાગી ત્ા તાલીમકાર, બનંેની જવાબદારહી છે. આ સં્ યુકત જવાબદારહીને 
લીધે તાલીમને અમલમા ંમકૂવાની રહીત મનમશ્ચત ્ા્ય છે જે્ી સ્ભાગીઓ પરોતાના મવચારરો 
અને મત રજૂ કરહી શકે અને તાલીમકારને પ્રમતભાવ આપી કરોસ્મનરો પ્રવા્ નક્કહી કરવામા ં
તાલીમકારને મદદરૂપ ્ા્ય છે.

૨.૩.૩  ્ીખિાના પડરણામરો કેમ જરૂરી છે?

શીખવાના પડરણામરો તાલીમા્થીઓ અને તાલીકામર માટે દહીવાદાિંહીનયુ ંકામ કરે છે. તે 
મવષ્ય વ્સત યુ અને તાલીમ પદમતઓ માટે ડદશા આપે છે અને એકંદરે કરોસ્મને ્સવરૂપ આપે છે.

૧.  ્ીખિાના પડરણામરો ચરોક્કસ સત્રો માટે રિષય િસ્ તુ અને તાલીમ પદ્ધરતઓ નક્કી 
કરિામા ંમદદરૂપ થાય છે. 

ઉદા્રણ તરહીકે, જરો શીખવાના પડરણામમા ંએવયુ ં્રો્ય કે ‘સ્ભાગીઓ દડર્યાઈ 

મવ્સતારરોના ંશ્રેરોમા ંકચરાના વ્યવ્સ્ાપનના મવષ્ય વ્સત યુ અને પ્રશ્રોની રૂપરેખા 
બનાવી શકશ’ે; તરો એ સત્નયુ ંમવષ્ય વ્સત યુ ્શ ેતે મવ્સતારમા ંકચરા વ્યવ્સ્ાપનના 
મળૂભતૂ ખ્યાલરો, નીમતઓ અને પ્રશ્રો અને કેટલાક સારા કા્યયો.

પણ જરો, શીખવાના પડરણામ એમ ્રો્ય કે ‘સ્ભાગીઓ દડર્યાઈ મવ્સતારરોના ં
શ્રેરોમા ંકચરાના ંવ્યવ્સ્ાપનના મવષ્ય વ્સત યુ અને પ્રશ્રોની રૂપરેખા બનાવી શકે; 
દડર્યાઈ મવ્સતારમા ંટકાઉ કચરા વ્યવ્સ્ાપનમા ંમમડિ્યાના મ્તવનયુ ંમનદશ્મન કરહી 
શકે;’ તરો સત્ના મવષ્ય વ્સત યુમા ંઅગાઉની પડરક્સ્મત કરતા ંવધારે મવગત ્શ.ે 

અને સ્ભાગીઓને વધારે પ્રમાણમા ંવ્યવ્ારૂ પ્રવમૃત્તઓ જેમકે ભમૂમકા ભજવવાની, 
મસમ્યુલેશન અને નાના કા્યયો/પ્રવમૃત્તઓ આપવામા ંઆવશ ેજે્ી તેઓ બતાવી શકે કે 

કચરા વ્યવ્સ્ાપનમા ંમમડિ્યાની ભમૂમકાનયુ ંમનદશ્મન કરહી ્કારાતમક બદલાવ લાવી 
શકા્ય છે. 

જરો શીખવાના પડરણામ એક િગલયુ ંઆગળ ્રો્ય, જેમકે, ‘સ્ભાગીઓ વૈજ્ઞામનક 

માડ્તીને મવમવધ સ્તરોતરોમાં્ ી ગરોઠવી શકશ ેઅને મમડિ્યા ઉતપાદનરો બનાવી શકશ ે

અને ટકાઉ કચરા વ્યવ્સ્ાપનના મ્તવન ેમયુખ્ય પ્રવા્ના પ્રશ્રો સા્ ેજરોિહી શકશ’ે, તરો 
સ્ભાગીઓને મવમશષ્ટ મમડિ્યા ઉતપાદનરો જેમકે ડફલમરો, બલરો્સ અ્વા સમાચાર લેખરો 
માટે તાલીમ આપવી જરૂરહી છે જે્ી તેઓ કચરા વ્યવ્સ્ાપનના પ્રશ્રો પર સશંરોધન 



26 TRAINER’S GUIDE: PARTICIPATORY METHODS OF TRAINING FOR EFFECTIVE CONTENT DELIVERY

also facilitated to work on special media products, such as films, blogs or news 

articles, where they research and analyse the issue of waste management, con-

duct fieldwork and make the media product on the basis of their findings, which 

will be peer reviewed by a mixed group of experts with waste management and 

media backgrounds.

1. Thinking through learning outcomes helps more efficient planning of the time re-
quired for each module/course. For example, if the learning outcomes are only in 

the domain of understanding of the issues, then a shorter duration will be suf-

ficient for the course, but if the learning outcome is the participants acquiring 

skills to develop media products, then a longer duration will become necessary.

2. Learning outcomes also guide the feedback and evaluation criteria and therefore 

help the course to be more effectively adapted.

2.3.4 How are learning outcomes formulated?

The effectiveness of the learning outcomes depends on how smartly these are for-

mulated. SMART learning outcomes are:

•	 Specific—be as clear as possible (not vague)

•	 Measurable—this makes it easier to know if the objectives have been achieved.

•	 Achievable—be realistic in their expectations (A higher learning outcome needs 

more time investment from the trainer as well as participants. So if there is less 

time, the learning outcome must also be toned down accordingly.)

•	 Relevant—related to the overall topic, theme and target group.

•	 Timebound—have a clear time line.

Each course and each module can have two to five learning outcomes that 
address different dimensions of the individual competencies (e.g., knowledge, 
skills and attitudes).

•	 Learning outcomes, ideally, should be developed through a participatory pro-

cess with representatives of the management (to get inputs about the overall 

purpose and direction of the course), the course director, faculty members, 

the trainer and a selected set of the potential participants to ensure that the 

learning outcomes are fully accepted by everyone. The method of developing 

baseline expectations is detailed in the next section. It is a good practice to 

evaluate the learning outcomes of the overall course as well as of each module 

at the end of each module/course.

•	 Module/session-specific learning outcomes help answer these question:

•	 What should participants know by the end of the session/s? = KNOWL-

EDGE SESSION 

•	 What should participants be able to do by the end of the session/s? = 

SKILL SESSION

•	 What should participants be able to demonstrate by the end of the 

session/s? = ATTITUDE SESSION
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કરહી શકે અને તેમનયુ ંમવ્શલેષણ કરહી શકે; ડફલિની મયુલાકાત લઈ, ત્યાનંી પડરક્સ્મત 

અને તેમની શરોધરો અનયુસાર મમડિ્યા ઉતપાદન બનાવી શકે જેમનયુ ંમલૂ્યાકંન તેમના 
સ્ભાગીઓ ત્ા કચરા વ્યવ્સ્ાપન કે્ત્ના તજજ્ઞરોનરો જૂ્ અને મમડિ્યાના તજજ્ઞરો  
દ્ારા કરવામા ંઆવ.ે 

૨.  પ્રતયેક મરોિ્તુલ/કરોસ્ગના સમય આયરોજન માટે ્ીખિાના પડરણામરોનતુ ં 
ઊંિાણપિૂ્ગક રિચાર કરિરો જરૂરી છે.  
ઉદા્રણ તરહીકે, જરો શીખવાના પડરણામરો પ્રશ્રોની સમજણ પરૂતા ંજ ્રો્ય, તરો કરોસ્મ માટે 

ટૂંકરો સમ્યગાળરો પરૂતરો છે. પણ જરો શીખવાનરો પડરણામ ્સવરૂપે સ્ભાગીઓ મમડિ્યા 
ઉતપાદનરોની આવિત કેળવવાના ્રો્ય, તરો તે માટે લાબંા સમ્યગાળાની જરૂર છે.

૩.  પ્રરતભાિ અને મલૂયાકંનના માપદંિરો તૈયાર કરિામા ં્ીખિાના પડરણામરો મહતિનરો 
ભાર ભજિે છે અને તેથી કરોસ્ગની સિીકરૃત સહજ રીતે આિે છે.

૨.૩.૪  ્ીખિાના પડરણામરોની રચના કેિી રીતે કરિામા ંઆિે છે?

શીખવાના પડરણામરોની અસરકારકતા તમે કેવી ્ોંશી્યારહી્ી તેની રચના કરરો છરો તેના પર 

મનભ્મર કરે છે. ્સમાટ્મ  (SMART) શીખવાના પડરણામરો છે:

•	 મનમશ્ચત: શક્ય ્રો્ય એટલયુ ં્સપષ્ટ ર્વે યુ;ં અ્સપષ્ટતાને કરોઈ જ્્યા ન આપવી)

•	 માપી શકા્ય તેવા: આના્ી ્તે યુ ્ાસંલ ્ા્ય છે કે ન્હી તેની ખાતરહીપવૂ્મક જાણ ્શે

•	 પ્રાપત કરહી શકા્ય તેવા: અપેક્ાઓને મનધા્મડરત કરતી વખતે વા્સતમવકતા ધ્યાનમા ં
રાખવી (એક ઉચચ શીખવાના પડરણામને મેળવવા માટે, તાલીમકાર ત્ા સ્ભાગી 
બનંેનરો વધારે સમ્ય જા્ય છે. તે્ ી જરો ઓછરો સમ્ય ્રો્ય તરો શીખવાના પડરણામરોને 
એ મયુજબના બનાવી દેવા/મશમ્લ બનાવી દેવા.ં

•	 સયુસગંતતા: સમગ્ મવષ્ય, ્ીમ અને લક્્યાકં જૂ્રો સા્ે સયુમેળ/સયુસગંતતા ્રોવી 
જરૂરહી છે.

•	 સમ્ય મ્યા્મડદત: ્સપષ્ટ ટાઈમ-લાઈન/શીખવાના પડરણામરો સમ્ય મ્યા્મડદત ્રોવા 
જરોઈએ

પ્રતયેક કરોસ્ગ કે મરોિ્તુલના ૨-૫ ્ીખિાના પડરણામરો હરોિા જરોઈએ જે વયક્કતરત કતુ્ળતાઓ 
(જ્ાન, આિિત અને િલણ)ના રિરિર પરીમાણને સબંરોરન કરતા ંહરોય.

•	 આદશ્મરૂપે શીખવાના પડરણામરોની રચના સ્ભાગી પ્રડક્ર્યા્ી કરવી જરૂરહી છે; જેમા ં
મૅનેજમેનટના પ્રમતમનમધઓની ્ાજરહી ્રોવી જરોઈએ જે્ી કરોસ્મનરો ્તે યુ અને ડદશા માટે 

તેમના તરફ્ી પણ સલા્-સચૂન મળે. શીખવાના પડરણામરોની સપંણૂ્મપણે ્સવીકૃમત માટે 

કરોસ્મ િહીરેકટર, ફેકલટહી સભ્યરો, તાલીમકાર અને સભંમવત સ્ભાગીઓનરો સમાવશે કરવરો 
જરોઈએ. આગળના મવભાગમા ંબેઝલાઈન અપેક્ાઓ બનાવાવની પદમત આપવામા ં
આવી છે. પ્રત્યેક મરોિ્યુલ/કરોસ્મના અંતમા ંશીખવાના પડરણામરોની સમીક્ા કરવી જરૂરહી છે. 

•	 મરોિ્યુલ/સત્ના આધાડરત શીખવાના પડરણામરો નીચેના પ્રશ્રોનરો ઉકેલ લાવશે/જવાબ 

આપશ:ે

•	 સત્/સત્રોના અંતમા ંસ્ભાગીઓને શયુ ંજાણવા મળશ?ે = જ્ઞાનનયુ ંસત્

•	 સત્/સત્રોના અંતમા ંસ્ભાગીઓની કઈ આવિત વધશે/સ્ભાગીઓ શયુ ંકરહી  
શકશ?ે = આવિતનયુ ંસત્

•	 સત્/સત્રોના અંતમા ંસ્ભાગીઓ કઈ બાબતરોનયુ ંમનદશ્મન કરહી શકશ?ે = વલણનયુ ં
સત્
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2.3.5 Formulation of learning outcomes correctly reflecting the expectations

This is a table with examples of verbs that can be used in learning outcomes.1

Subject knowledge and 
understanding: recall 
information, explain in 
own words

Intellectual skills: 
analysis, synthesis, 
evaluation, problem 
solving

Practical skills: 
laboratory, workplace, 
field skills

Transferable/key skills: 
communication, team-
working

Arrange Apply Use Write

List Calculate Assemble Present

Memorize Classify Repair Cooperate

Recall Complete Diagnose Assist

Outline Design Organize Plan

Record Demonstrate Make Empathize

Repeat Interpret Navigate Finish

Reproduce Solve Manipulate Listen

Select Appraise Build Participate

Tabulate Evaluate Implement Challenge

Describe Analyse Calibrate Justify

Express Synthesize Record Persuade

Paraphrase Compare Construct Prioritize

Restate Contrast Project manage Reconcile

Sort Criticize Invent Debate

Review Diagram Demonstrate Contribute

Tell Discriminate Be open to

Locate Question

Identify Differentiate

Illustrate Test

Summarize Categorize

The exact words will vary according to the subject or programme. The important thing is to use verbs 

that describe exactly what you expect the students to do.

1  King, G. 2012. Handbook for the Training of Panel Members for External Quality Assurance Procedures. ECA Occasional 
Paper. European Consortium for Accreditation in Higher Education. ISBN/EAN 978-94-90815-00.  
http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2014/01/ECA_Handbook_for_the_Training_of_Panel_Members.pdf
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૨.૩.૫  ્ીખિાના પડરણામરોની રચના જેના દ્ારા સાચી અપેક્ાઓ પ્રરતક્બંક્બત થાય

નીચેના કરોઠામા ંડક્ર્યાપદરોના ઉદા્રણરો છે જેનરો ઉપ્યરોગ શીખવાના પડરણામરોમા ંકરહી શકા્ય છે૪. 1

રિષયનતુ ંજ્ાન અને
સમજ: માડહતીને પતુન: યાદ 
કરિી (ડરકરોલ), પરોતાના ્બદરોમા ં
સમજાિવતું

બૌદ્દ્ધક કતુ્ળતા:
રિશલેષણ, સશંલેષણ,
મલૂયાકંન, સમસયા રનિારણ

વયિહારતુ આિિત:
પ્રયરોર્ાળા, કાય્ગસથળ,
કે્ત્ની કતુ્ળતા

તબદીલીપાત્/મતુખય કતુ્ળતા:
સિંાદ, ટીમિક્ગ

ગરોઠવવયું લાગયુ પાિવયું ઉપ્યરોગ કરવરો લખવયું

્યાદહી બનાવવી ગણતરહી કરવી ભેગયુ ંકરવયું રજૂઆત કરવી

્યાદ રાખવયું વગથીકરણ કરવયું સમારકામ કરવયું સ્કાર આપવરો

્યાદ કરવયું પણૂ્મ કરવયું તપાસ કરવી સ્ા્ય આપવી/મદદ કરવી

રૂપરેખા બનાવવી રચના કરવી તતં્બદ કરવયુ/ંવ્યવક્સ્ત 
કરવયું

આ્યરોજન કરવયું

રેકરોિ્મ કરવયું મનદશ્મન કરવયું બનાવવયું સ્ભાવ દશા્મવવરો

પયુનરાવત્મન કરવયું અ્્મઘટન કરવયુ ં ્યરો્્ય ર્સતરો બતાવવરો સમાપત કરવયું

પ યુનરયુતપાદન કરવયું ઉકેલવયું બદલવયું સાભંળવયું

પસદં કરવયું મલૂવવયું ઘિવયું ભાગ લેવરો

કરોષ્ટબદ કરવયું મલૂ્યાકંન કરવયું અમલીકરણ કરવયું પિકાર આપવરો

વણ્મન કરવયું મવ્શલેષણ કરવયું માપનયુ ંઅંકન નક્કહી કરવયું બધંબેસત યુ ંકરવયું

વ્યકત કરવયું સ્ંશલેષણ કરવયું રેકરોિ્મ કરવયું મન વાળવયું

શાસબદક રૂપાતંર કરવયું ત યુલના કરવી રચવયું અગ્તા નક્કહી કરવી

ફરહી બતાવવયું ભેદ કરવરો પ્રરોજેકટનરો વ્હીવટ કરવરો સમાધાન કરવયું

વગ્મ બનાવવરો/શ્ણેી નક્કહી 
કરવી

ટહીકા કરવી શરોધ કરવી દલીલ કરવી/ચચા્મ કરવી

સમીક્ા કરવી રેખાકૃમત બનાવવી મનદશ્મન કરવયું ્યરોગદાન આપવયું

ક્વે યું ભેદભાવ કરવરો/જયુદાપણયુ ં
રાખવયું

ખ યુલલાપણયુ ં્રોવયું

્સ્ાન મનધા્મડરત કરવયું પ્રશ્ કરવરો

ઓળખવયું અલગ કરવયું

દૃષ્ટાતં દ્ારા સમજાવવયું ચકાસવયું

સારાશં કાઢવરો વગથીકૃત કરવયું

મવષ્ય વ્સત યુ અને કા્ય્મક્રમ પ્રમાણે શબદરોમા ંફેરફાર ્શ.ે મ્તવની બાબત એ છે કે તમે મવદ્ા્થીઓ પાસે્ ી જે 

કરાવવાની અપેક્ા રાખરો છરો એ તેઓ અનયુસરે એવા શબદરોનરો ઉપ્યરોગ કરવરો મ્તવનરો છે.

1 ૪ડકંગ. જી. ૨૦૧૨. ્નેિઆઉટ ફરોર ધી ટે્નીંગ ઓફ પેનલ મેમબસ્મ ફરોર એકસટન્મલ કવૉલલટહી અશયુઅરનસ પ્રરોમસજસ્મ, ઈસીએ ઑકેઝનલઈ્ન 
્ા્યર એિ્યુકેશન આઈએસબીઈએએન ૯૭૮-૯૪-૯૦૮૧૫-૦૦ પેપર ્યુરરોમપ્યન કનસરોશથી્યમ ફરોર એકે્રિહીશાન  
http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2014/01/ECA_Handbook_for_the_Training_of_Panel_Members.pdf
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SECTION 3

A journey through a selection of 
training methods 

This section provides a comprehensive list and overview of various training 

methods that can be used by the trainers– either in the original form 

or after necessary adaptation to suit a specific group of participants. 

There is an attempt to elaborate a few selected training methods and 

approaches in the coloured boxes in this section. There are some methods 

and approaches that were found to be effective in not only supporting 

the content delivery but also brought in a change of perspective and 

attitude among the media students. Some of these pre-module methods 

are: Baselining expectations, Connectedness to nature and Icebreakers. 

Sketches, photos from the pilot testing and video clips (in the online 

version of this guide) will help the trainers simulate the use of the training 

method.
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રિભાર ૩

તાલીમ પદ્ધરતની પસદંરીનરો 
પ્રિાસ

આ ભાગમા ંમવમવધ તાલીમ પદમતઓની સમાવશેક ્યાદહી અને ઝાખંી આપવામા ં
આવી છે જે તાલીમકારરો તેના મળૂ ્સવરૂપમા ંઅ્વા તરો તાલીમા્થીઓના ચરોક્કસ 

જૂ્ પ્રમાણે ફેરફાર કરહીને વાપરવાની ્સવતતં્તા ધરાવ ેછે. આ ભાગમા ંરંગીન 

બરોકસમા ંઅમયુક પસદં કરેલ તાલીમ પદમતઓ અને અલભગમરોન ેઊંિાણપવૂ્મક 

નોંધવાનરો પ્ર્યતન કરેલ છે. અમયુક પદમતઓ અને અલભગમરો મવષ્યવ્સત યુની સમજણ 

કેળવવામા ંઅસરકારક ર્શેે. તદયુપરાતં, તે મમડિ્યા મવદ્ા્થીઓના પડરપ્રેક્્ય અને 
વલણમા ંપણ બદલાવ લાવશે. અમયુક પવૂ્મ-મરોિ્યુલ પદમતઓ નીચે મયુજબ છે:
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3.1 Introduction 
session

3.1.1 Icebreakers

Icebreakers are needed when people are still 

‘frozen,’ i.e., inhibited in their communication. 

Icebreakers are often used for groups where the 

people do not know each other very well or are 

even meeting for the first time. Icebreakers help 

remove the initial barrier of shyness that people 

may experience during a first encounter. There are 

many ways of breaking the ice or raising the energy 

level in a group. You may sing, dance or do some 

of the following funny activities.

Icebreakers are often used as ‘getting-to-know 

exercises.’ When choosing from the selection be-

low, bear in mind the time available to you and the 

specific needs and tastes of the group at hand.
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૩.૧  પડરચય સત્

૩.૧.૧  આઈસબે્કસ્ગ

જ્યારે સ્ભાગીઓ ્જી ‘ઠરેલી’ ક્સ્મત એટલે કે ‘ખયુલલા ં
મન્ી વાતચીત ન કરતા ્રો્ય’ એવી ક્સ્મતમા ં્રો્ય 

છે ત્યારે આઈસબ્ેકસ્મની જરૂર ્રો્ય છે. આઈસબ્ેકસ્મનરો 
ઉપ્યરોગ ત્યારે કરવામા ંઆવ ેછે જ્યારે સ્ભાગીઓ 

એક બીજાને ઓળખતા ન્ી અને તેમની આ પ્લેી 
વારની મયુલાકાત ્રો્ય છે. પ્લેા સત્મા ંસ્ભાગીઓ 

સકંરોચનરો અનયુભવ કરતા ં્રો્ય છે જેને દૂર કરવા 
આઈસબ્ેકસ્મ મ્તવની ભમૂમકા ભજવે છે. જૂ્મા ંઆઈસ 

બ્ેક કરવા્ી, એટલે કે, અંદરરો અંદર અને તાલીમકાર 

સા્નેી વાતચીત વધારવા અને સકંરોચ દૂર કરવા માટે 

ઘણા પ્રકારના આઈસબ્ેકસ્મ ્રો્ય છે. તમે ગીતરો ગાઈ 

શકરો, નાચી શકરો અ્વા નીચે દશા્મવલેમાં્ ી કરોઈ પણ 

આનદં-પ્રમરોદની પ્રવમૃત્ત પસદં કરહી શકરો. આઈસબ્ેકસ્મનરો 
ઉપ્યરોગ એકબીજા્ી પડરલચત ્વા માટે પણ કરવામા ં
આવ ેછે. નીચેનામાં્ ી પદમતઓ પસદં કરતા ંપ્લેા 
એ ધ્યાનમા ંરાખવયુ ંકે તમારહી પાસે કેટલરો સમ્ય છે અને 
તમારા જૂ્ની ચરોક્કસ જરૂડર્યાત અને પસદંગીઓ  

કઈ છે. 
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3.1.2 Fact or fiction?

Get the participants to write on a piece of paper three things about themselves that are not known to 

the group. Two are true, and one is not. The participants take turns to read out the three pieces of 

information. The group then votes on which one is untrue. Often there are surprises, and everyone 

learns more about the other participants. This works well when the members of the group know each 

other but do not work together on a day-to-day basis. This is good for smaller groups (in large groups it 

would take too much time). Keep up a suitable pace by moderating the voting as speedily as possible!

3.1.3 The question web

You will need a ball of string or preferably soft thick wool for this icebreaker. You will also need a set of 

20 questions. Ask the participants to stand in a circle. Hold one end of the string and throw the ball to 

someone in the group asking that person a question like ‘What is the colour of a rose?’. That person 

has to answer the question. After answering it, holding the string, she then throws the ball of wool to 

another member of the group, who then answers the next question. Continue until everyone has had 

a turn. Eventually this will create a web of interesting information as well as it will connect everyone to 

each other with the woolen string forming a web—and it will be one of a kind! You can use any ques-

tions that you like. (Here are some sample questions: If you had a time machine that would work only 

once, what point in future or history would you visit and why? If you could go anywhere in the world, 

where would you go and why? If your house were burning down, what three objects would your save 

and why? If you could talk to someone now living, who would it be and why? If you had last week over 

again, what would you do differently?)

3.1.4 Finding out

Each person is given an instruction on a card. He or she then has to 

speak to different people in the room according to the instruction. 

Some suggestions for instructions to include on the instruction card: 

Find out who has made the longest journey to get to the training 

event. Who has the most unusual hobby? Find out who has the big-

gest feet/largest family.

3.1.5 Buddy system of introducing participants

The participants are randomly grouped into pairs of buddies. Alternatively, the trainers may distribute 

certain paired items randomly to the participants and then let them find their buddy, who carries the 

other half of the paired item. The buddies then spend 5 to 10 minutes getting to know each other, and 

then they all come together into the bigger plenary group. All stand or sit in an informal but systematic 

setting, and the buddies introduce each other. The trainer encourages the participants to get to know 

the following general information about their buddies:

•	 name

•	 where the person works, his/her main activity, his/her role in the organization

•	 major interest or pastime

•	 what the person hopes to get out of this course. 
(Avoid personal questions that may make the participants uncomfortable.)

Icebreakers and 
energizers can also 
serve as team-building 
exercises.



35તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

૩.૧.૨  હકીકત કે કલપના?

તાલીમા્થીઓને એક કાગળમા ંપરોતાના મવશ ેત્ણ એવી બાબતરો નોંધવા ક્રો જે જૂ્ના અન્ય સભ્યરો ન્ી જાણતા. 
ત્ણમાં્ ી બે બાબતરો સાચી છે અને એક ખરોટહી. તાલીમા્થીઓ તે ત્ણ બાબતરો વારા ફરતી વાચંશે. પછહી જૂ્ તેનરો 
મત વ્યકત કરશ ેકે કઈ બાબત ખરોટહી છે. ઘણી વખત આશ્ચ્ય્મચડકત બાબતરો બ્ાર આવ ેછે અને જે તે તાલીમા્થી 
મવશ ેબધા ંવધયુ માડ્તી જાણે છે. એકંદરે આ આઈસબ્ેકર અસરકારક ત્યારે ્રો્ય છે જ્યારે તાલીમા્થીઓ 

એકબીજાને ઓળખતા ્રો્ય છે પણ દૈમનક ધરોરણે સા્ ેકા્ય્મમા ંજરોિા્યા ન્ી ્રોતા. આ પદમત નાના જૂ્રોમા ંકરવી 
સલા્ની્ય છે કારણ મરોટા જૂ્મા ંવધારે સમ્ય માગંી લે છે. જૂ્ દ્ારા અપાતા ંમતની પ્રડક્ર્યાનરો સમ્ય ઝિપી 
રાખવરો.

૩.૧.૩  પ્રશ્રોની જાળ

આ આઈસબ્ેકર માટે એક દરોરહીનરો દિરો અ્વા તરો એક નરમ ઊનના દિાની જરૂર પિશ.ે તમારે ૨૦ પ્રશ્રો તૈ્યાર 

કરવાના ર્શેે. તાલીમા્થીઓને એક વતયુ્મળમા ંઉભા ર્વેા ક્રો. દરોરહીનરો એક છેિરો પકિહીને દિાને સામેવાળા સભ્ય 

સામે ફેંકરો અને સા્ ેસા્ ેપ્રશ્ પછૂરો, ઉદા્રણ તરહીકે, ‘ગયુલાબનરો રંગ ક્યરો ્રો્ય છે?’આ સભ્યએ પ્રશ્નરો જવાબ 

આપવાનરો ર્શેે અને દરોરહી ્ા્મા ંપકિહીને દિરો બીજા કરોઈ તરફ ફેંકવાનરો ર્શેે અને પ્રશ્ પછૂવાનરો ર્શેે. આમ 

બીજા સભ્યએ એ પ્રશ્નરો જવાબ આપવાનરો ર્શેે અને આવી રહીતે બધા સભ્યરો આવરહી લેવામા ંઆવશ.ે આ રહીતે 
વતયુ્મળમા ંદરોરહીની એક જાળ બની જશે અને રસપવૂ્મક માડ્તીનયુ ંઆદાનપ્રદાન ્શ.ે તમે તમને ગમે એવા પ્રશ્રો 
નક્કહી કરહી શકરો છરો. (અ્ીં નમનૂારૂપે ્રોિાક પ્રશ્રો છે: જરો તમારહી પાસે ટાઈમ મશીન ્રો્ય જેનરો ઉપ્યરોગ એક જ 

વાર કરવા મળે, તરો તમે ભતૂકાળ કે ભમવષ્્યકાળના ક્યા પળમા ંજવા પસદં કરશરો અને કેમ? જરો તમે પરૃવી પર 

કરોઈ પણ જ્્યાએ જઈ શકતા ્રો તરો તમે કઈ જ્્યા પસદં કરશરો અને કેમ? જરો તમારા ઘરમા ંઆગ લાગી ્રો્ય તરો 
કઈ ૩ વ્સત યુઓ તમે સાચવીને લઈ આવશરો અને કેમ? જરો તમે ્મણા ંએક એવી વ્યકકત સા્ ેવાત કરહી શકતા ્રો 
જે અત્યારે ્્યાત ્રો્ય, તરો તે વ્યકકત કઈ છે અને કેમ? જરો તમને પાછલયુ ંઅઠવાડિ્યુ ંફરહી જીવવા મળે તરો તમે કઈ 

અલગ વ્સત યુ કરશરો/શયુ ંઅલગ કરશરો?

૩.૧.૪  ્રોરી કાઢરો/જાણી લાિરો

પ્રત્યેક સભ્યન ેએક કાિ્મ પર સચૂના આપવામા ંઆવી છે. સચૂના પ્રમાણે 

જે તે વ્યકકતએ વગ્મખિંમા ંઅલગ અલગ સભ્યરો સા્ ેવાત કરવાની 
ર્શેે. સચૂના બનાવવા માટે સલા્ આ મયુજબ છે: જાણી લાવરો કે 

તાલીમા્થીઓમાં્ ી ક્યા સભ્યએ આ તાલીમમા ંભાગ લેવા સૌ્ી લાબંરો 
પ્રવાસ ક્યયો છે. ક્યા સભ્યનરો શરોખ સૌ્ી અલગ/અસામાન્ય છે? શરોધી કાઢરો 
કે ક્યા સભ્યનયુ ંપગનયુ ંમાપ સૌ્ી વધારે છે? ક્યા સભ્યનયુ ંસૌ્ી મરોટયું કયુટયુ ંબ છે. 

૩.૧.૫  તાલીમાથથીઓના પડરચય માટે ‘જરોિીદાર’ પદ્ધરત

સ્ભાગીઓની જરોિહીઓ બનાવવામા ંઆવ ેછે. વકૈગલપક રહીતે, તાલીમકાર જરોિહીની વ્સત યુઓ તાલીમા્થીઓ વચચ ે

વ્ેંચી શકે અને તાલીમા્થીઓને જાતે જ પરોતાનરો જરોિહીદાર શરોધવાનયુ ંક્હી શકે જેની પાસે વ્સત યુનરો બીજરો ભાગ 

્રો્ય. પછહી જરોિહીઓ ૫-૧૦ મમનીટ માટે એક બીજા સા્ ેવાતચીત કરહી જૂ્ આગળ ઉભા ર્હી એક બીજાનરો પડરચ્ય 

આપે. તાલીમકારે નીચે મયુજબ માડ્તી તાલીમા્થીઓ પાસે્ી કઢાવવાના પ્ર્યતનરો કરવા જરોઈએ:

• નામ

• જરોિહીદાર ક્યા ંકામ કરે છે, તેની મયુખ્ય પ્રવમૃત્ત શયુ ંછે, સ્ંસ્ામા ંતેની ભમૂમકા શયુ ંછે

• મયુખ્ય રસપ્રદ પ્રવમૃત્ત અ્વા પાસટાઈમ

• આ કરોસ્મમાં્ ી તે શયુ ંમેળવવા માગેં છે.

(વ્યકકતગત પ્રશ્રો ન પછૂવા જેના કારણે તાલીમા્થી અ્સવ્સ્તા અનયુભવ)ે

આઈસબ્ેકસ્મ અને 
એનજા્મઇઝસ્મ એ 
ટહીમલબલિીંગ માટે પણ 
ઉપ્યરોગકારહી છે.
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3.1.6 Associating the participants with pictures

The trainer selects pictures of different coastal and marine habitats and species that represent different 

aspects of coastal and marine issues. The trainer asks participants to stand and form a circle and spreads 

the selected pictures on the ground. The trainer asks the participants to reflect before picking a picture 

that catches their eyes the most. Each participant introduces himself or herself by picking up a picture that 

he or she identifies with and explains what prompted him or her to select that particular picture.

An array of pictures are offered to the participants to choose from. Participants show their pictures and explain their choices to the rest.

Pictures placed on the ground in the middle of the circle of participantsParticipants express themselves with the help of their chosen picture
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૩.૧.૬  ક્ચત્રો સાથે સહભારીઓને જરોિિા

તાલીમકાર દડરયાકાઠંા અને દડરયાઈ આશ્રયસથાનરો અને પ્રજારતઓના એિા ક્ચત્રો પસદં કરે જેમા ંદડરયાકાઠંા અને 
દડરયાઈ રિસતારરોના પ્રશ્રોની રજૂઆત થતી હરોય. તાલીમકારે સભયરોને એક િ્તુ્ગળમા ંઉભા રહિેા કહવે તુ ંઅને િચચરોિચ 
જમીન પર બરા ક્ચત્રો મકૂિા. તાલીમાથથીઓએ કરોઈ પણ એક એવતુ ંક્ચત્ હાથમા ંલેવતુ ંજે તેમને તરત નજરે ચઢે અને 
તેના રિ્ે પરોતાનરો મત આપિરો. તે ક્ચત્ના અનતુસરંાનમા ંપરોતાનરો પડરચય આપે અને કઈ બાબતને કારણે એ ક્ચત્ 
પસદં કરિામા ંઆવ્તુ ંતે જણાિે.

સહભારીઓને ક્ચત્રોનરો ઢરલરો આપીને એમાથંી ક્ચત્ પસદં કરિાનતુ ંકહિેામા ંઆિે છે સહભારીઓ એમના ક્ચત્રો બરાને બતાિ અને સમજાિે છે

સહભારીઓના કૂંિાળા િચચે જમીન પર પિેલા ક્ચત્રો સહભારી એમણે પસદં કરેલ ક્ચત્ થકી પરોતાની રજૂઆત કરે છે
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3.2 Baselining experiences 
and expectations

Duration: 30 minutes

Material required: Pin boards, cards, pens/PPT with discussion

3.2.1 What is the collective experience and expertise in 

this group?

A good way to take adult audiences seriously (and familiarize your audi-

ence initially with dynamic visualization) is to get information on the 

participants’ experience and expertise on the first day. It is important to 

know details such as what the participants actually know on the topics to 

be taught during the course, their language skills and their interest areas 

within the media:

•	 Use the living chart method as explained on page 26.

•	 Ask the participants to stand in a group in the middle of the room.

•	 Ask them, ‘How much do you think you already know about coastal 

and marine biodiversity?’
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૩.૨  બેઝલાઈનીંર અનતુભિરો 
અને અપેક્ાઓ

સમય મયા્ગદા: ૩૦ મમનીટ

જરૂરી સામગ્ી: પીન બરોિ્મસ, કાડસ્મ, પેન/પીપીટહી ચચા્મ સા્ે

૩.૨.૧  આ જૂથમા ંસામડૂહક અનતુભિ અને કતુ્ળતા/તજજ્તા 
કઈ છે?

પયુખત દશ્મકરોન ેગભંીરતા્ી લેવા માટેનરો સારરો ર્સતરો છે પ્લેા ંજ ડદવસે 
સ્ભાગીઓના અનયુભવ અને આવિત મવષ ેમાડ્તી ભેગી કરવી (અને તમારા 
દશ્મકગણન ેશરૂઆતમા ંગમતશીલ દ્ર્શ્ય્ી પડરલચત કરાવરો).તાલીમા્થીઓને કરોસ્મ 
દરમ્યાન જે મવષ્યરો ભણાવવામા ંઆવશ ેએની સમજ, તેમની ભાષાકહી્ય આવિત 

અને મમડિ્યાના સદંભ્મમા ંતેમની રૂચી, વગેરે માડ્તી જાણવી મ્તવની છે. 

•	 પાના ન.ં.. પર દશા્મવલે જીમવત ચાટ્મ  પદમતનરો ઉપ્યરોગ કરવરો

•	 સ્ભાગીઓને વગ્મખિંમા ંવચચ ેએક જૂ્ બનાવીને ઉભા ર્વેા ક્વે યું

•	 પછૂવયુ,ં ‘દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા મવશ ેતમે શયુ ંજાણરો છરો? 
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•	 Identify two opposite corners of the room as the two ends of an imaginary scale—one corner 

representing ‘I know everything that I need to now’ and the other corner representing ‘I don’t know 

anything on coastal and marine biodiversity.’

•	 Ask the participants to place themselves on this scale to give their answer. Those who think that 

they know everything that they need to know should stand at the first corner of the room, while 

those who think that they do not know anything should stand at the second corner. Those partici-

pants who know about coastal and marine biodiversity to some extent should place themselves at 

an appropriate place on this scale. Encourage them to talk to each other to find out their relative 

placement on the scale.

You can register in your mind, or take a picture of, the relative positions of the participants on the scale 

or write down the names of participants who know much or those who do not know anything. At the 

same time, encourage participants to share their experience (those who place themselves relatively 

high on the scale).

Now, ask the next question and let the participants change their positions according to the new ques-

tion.

This method helps the trainer understand the general level of the class—whether all the participants 

already know something on the subject, their geographical origins (to help pitch the examples), their 

interest in specific media streams (print, film making, electronic, etc.) and their language skills. If the 

trainer finds out that four out of 20 students in the class are not very comfortable in the language that 

is expected to be the mode of instruction, the trainer can identify among the participants a translator 

who can help these students translate the difficult portions of the training material during the breaks 

or as and when required. Similarly, the trainer can adapt the training methods and examples for the 

training to have the greatest impact.
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•	 રૂમના બે મવરયુદ ખણૂા પસદં કરહી કાલપમનક ફૂટપટ્ટી નક્કહી કરરો- જેમા ંએક ખણૂરો એ દશા્મવતરો ્રો્ય કે ‘મને 
દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા મવશ ેજે જાણવયુ ંજરૂરહી છે તે બધયુ ંખ્યાલ છે/તેની બધી જાણ છે’ અને 
બીજરો ખણૂરો એ દશા્મવ ેકે ‘દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા મવશ ેમને કરોઈ જાણ ન્ી’.

•	 સભાગીઓને આ ્સકેલ/ફૂટપટ્ટી પર પરોતાન ેમકૂવા ક્રો. જે સ્ભાગીઓ સમજતા ્રો્ય કે દડર્યાકાઠંા અને 
દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા મવશ ેજે જાણવયુ ંજરૂરહી છે એની તેમને જાણ છે તરો તેમને રૂમના પ્લેા ખણૂામા ંઉભયુ ં
ર્વે યુ.ં અને જે સ્ભાગીઓ એવયુ ંમાને છે કે દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા મવશ ેજેટલયુ ંજાણવાની 
જરૂર છે એમને એટલી જાણ ન્ી તેમને બીજા ખણૂામા ંઉભયુ ંર્વે યુ.ં જે સ્ભાગીઓ એવયુ ંમાને છે કે તેમને 
એકંદરે દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા મવશ ે્રોિહીઘણી માડ્તી છે તરો તેઓએ ્સકેલના ્યરો્્ય 

જ્્યાએ ઉભયુ ંર્વે યુ.ં સ્ભાગીઓને પ્રરોતસા્ન આપવયુ ંકે તેઓ એકબીજા સા્ ેચચા્મ મવચારણા કરહીને નક્કહી કરે 

કે સબંમંધત રહીતે તેઓ ્સકેલના ક્યા પા્યા પર આવશ.ે 

તમે આ બધયુ ંધ્યાનમા ંરાખી શકરો અ્વા ફરોટરો લેવરો અ્વા સહભાગીઓના નામ નોંધી લેવા ંકે ક્યરો સ્ભાગી 
્સકેલના ક્યા પા્યા પર છે, કે કેટલા સ્ભાગીઓ મવષ્ય વ્સત યુ માટે કેટલયુ ંજ્ઞાન ધરાવ ેછે. ખાસ કરહીને એવા 
સ્ભાગીઓને પરોતાના અનયુભવરો જણાવવા માટે પ્રરોતસાડ્ત કરવયુ ંજેઓ પરોતાન ે્સકેલમા ંઉપરના પા્યે રાખે છે. 

્વ,ે આગળ બીજરો પ્રશ્ પછૂવરો અને સ્ભાગીઓને પરોતાની જ્્યા પ્રશ્ અનયુસાર નક્કહી કરવા ક્વેી.

આ પદમત્ી તાલીમકાર સમજી શકે છે કે એકંદરે વગ્મ/જૂ્નયુ ં્સતર કેટલયુ ંછે – શયુ ંબધા તાલીમા્થીઓ મવષ્ય વ્સત યુ 
મવશ ે્રોડયુ  ંઘણયુ ંજ્ઞાન ધરાવ ેછે, તેમનયુ ંભૌગરોલલક મળૂ વતન (જેમાં્ ી ઉદા્રણરો મનતારહી શકા્ય), કરોઈ ચરોક્કસ 

મમડિ્યા (મપ્રનટ, ડફલમ મડેકંગ, ઈલેકટ્રોમનક, અન્ય)મા ંતેમની રૂચી અને તેમની ભાષાકહી્ય આવિતરો. ઉદા્રણ 

તરહીકે જરો ૨૦ મવદ્ા્થીઓમાં્ ી ૪ મવદ્ા્થીઓન ેજે ભાષામા ંસત્ લેવામા ંઆવવાનયુ ંછે તે ભાષા સા્ ેતેઓ વાકેફ 

ન્ી, તરો તાલીમકાર જૂ્માં્ ી જ કરોઈ અનયુવાદ કરવાવાળા વ્યકકતઓને નીમી શકે જે તાલીમ દરમમ્યાન 

અ્વા બ્ેક વખતે એ ૪ મવદ્ા્થીઓન ેઅઘરહી પિતી મવષ્યવ્સત યુની સમજ તેમની ભાષામા ંઆપી શકે. તેવી રહીતે 
તાલીમકાર તાલીમની પદમતઓ જૂ્ન ેઅનયુરૂપ બનાવી શકે છે જે્ી તેની અસરકારકતા ઉત્તીણ્મ બને.
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3.2.2 Cross-checking learning outcomes and schedule

What are we going to learn from this course?
•	 Pin the cards with the learning outcomes of the overall course (one on each card) on the board.

•	 Ask for volunteers who will share their views about the learning outcomes.

•	 Facilitate a dialogue among the participants on any additional learning outcomes required.

How are we going to learn in this course?
•	 Place the schedule of each week/month on cards (four long cards). Place the contents of each 

module on cards (seven rectangular cards). Place the contents of each field visit on cards (three 

or four oval-shaped cards.)

•	 Spread the cards on the floor and ask the participants to pick a card of their choice each.

•	 Start explaining the schedule and request the participants to explain what is planned for each 

week/module/field visit in turn.

•	 Ask the participants pin the cards on the board and request them to tell everyone what made 

them interested in their particular cards.

•	 Get the opinions of the participants on the overall schedule. Ask them to express their comfort 

levels on anything. Try to explain the reason for any specific module/activity when a question is 

raised. Take a majority vote if a genuine problem in the schedule is hinted at, and see how it can 

be adapted. Involve the participants in adapting the schedule (e.g., if they are not comfortable 

with the schedule of a field visit. Then explain to them the arrangements and appointments that 

have already been made for the field visit, and ask for their support in modifying the plan. If they 

wish to add some new topics to the curriculum, ask them to identify a time slot in the schedule. 

Ask also if there is someone among the participants who can serve as a resource person to ex-

plain the topic to the fellow participants.

Alternatively, the develop-

ment of the baseline can also 

be done via a PowerPoint 

presentation and students 

asked to contribute on the 

screen in case the time and 

resources do not allow the use 

of pin boards and cards. The 

Powerpoint method takes ap-

proximately half the time that 

the pin board method takes.

Baselining is ideally done at 

the beginning of each session/

module since each module 

deals with specific contents and has specific learning outcomes. Trainers are therefore encouraged to 

conduct a quick baseline session at the beginning of each module.
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૩.૨.૨.  ્ીખિાના ંપડરણામરો અને ્ેિ્લૂની ચકાસણી નતુ ંક્રરોસ-ચેક 

આ કરોસ્ગમાથંી આપણે શતુ ં્ીખિાના છીએ?
•	 બરોિ્મ પર કરોસ્મના સમગ્ શીખવાના પડરણામરો કાિ્મ પર (એક કાિ્મ પર એક પડરણામ) લખી પીન કરરો

•	 જે શીખવાના પડરણામરો મવશ ેપરોતાના મતંવ્યરો રજૂ કરવા માગંત યુ ં્રો્ય એમને આગળ આવવા ક્રો 

•	 શીખવાના પડરણામરોમા ંઉમેરરો કરવાની જરૂર લાગે તરો તે મવશ ેજૂ્ વચચ ેચચા્મ કરાવરો

આ કરોસ્ગમા ંઆપણે કેિી રીતે ્ીખીશતુ?ં
•	 પ્રત્યેક અઠવાડિ્યા/મડ્નાનરો શેિ્યુલ કાડસ્મ પર લખરો (૪ લાબંા કાિ્મ). પ્રત્યેક મરોિ્યુલના મવષ્યવ્સત યુને કાિ્મ 

પર મયુકરો (૭ લબંચરોરસ કાડસ્મ). પ્રત્યેક ડફલિ મયુલાકાતના મવષ્યવ્સત યુને કાિ્મ પર મયુકરો (૩-૪ લાબંા-ગરોળ 

કાડસ્મ)

•	 કાડસ્મને જમીન પર રાખરો અને પ્રત્યેક સ્ભાગીને પરોતાની પસદંગીનયુ ંએક કાિ્મ ઉપાિવા ક્રો.

•	 શિે્યુલન ેસમજાવવા માિંરો અને સ્ભાગીઓને પ્રત્યેક અઠવાડિ્યા/મરોિ્યુલ/ડફલિ મયુલાકાત મવશનેા 
આ્યરોજનન ેસમજાવવા મવનતંી કરરો. 

•	 સ્ભાગીઓને કાડસ્મ બરોિ્મ પર પીન કરવા ક્રો અને પછૂરો કે એમને એ કાડસ્મમા ંકેમ રસ પિ્રો.

•	 શિે્યુલ મવશ ેસ્ભાગીઓ પાસે્ ી તેમના મતંવ્યરો લેવા. તેમને સત્રો મવશ ેપરોતાનયુ ંકમફટ્મ  લેવલ વ્યકત કરવા 
ક્રો. જ્યારે પ્રશ્ પછૂવામા ંઆવ ેત્યારે ચરોક્કસ મરોિ્યુલ/પ્રવમૃત્ત પાછળનરો ્તે યુ સમજાવવરો. જરો શેિ્યુલ અંગે 

વા્સતમવક પ્રશ્ દેખાિવામા ંઆવ્યરો ્રો્ય તરો બહયુમતી દ્ારા મનણ્મ્ય લેવરો અને સ્ભાગીઓના સદંભ્મમા ંસત્ન ે

કેવી રહીતે અનયુકયુળ બનાવી શકા્ય એ જયુઓ. મયુજબ સ્ભાગીઓને શેિ્યુલ સા્ ેઅનયુકલૂન સાધવા ક્રો. 
(ઉદા્રણ તરહીકે, જરો સ્ભાગીઓ ડફલિની મયુલાકાત માટે ઈચછક ન ્રો્ય, તરો ડફલિ પર કરવામા ંઆવલેી 
બધી પવૂ્મ વ્યવ્સ્ા અને આ્યરોજજત મયુલાકાત મવષ ેજણાવરો અને તે્ી તેમને ડફલિની મયુલાકાત માટે સ્મત 

કરહી તેમનરો સ્કાર મેળવવરો; જરો તેઓ કરોઈ નવા મવષ્ય પર જ્ઞાન મેળવવા માગેં છે અ્વા ચચા્મ કરવા માગેં 

છે, તરો તેમને શેિ્યુલમા ંએક સમ્ય નક્કહી કરવા ક્રો. અને જરો તે મવષ્ય માટે સ્ભાગીઓમાં્ ી જ કરોઈ ડરસરોસ્મ 
પસ્મન તરહીકે વાત કરહી શકે તરો તે પણ જાણી લેવયુ.ં 

જરો સમ્ય અને સ્રોતરોનરો અભાવ ્રો્ય તરો અને પીન બરોિ્મ અને કાડસ્મ દ્ારા કરવયુ ંમયુ્શકેલ પિતયુ ં્રો્ય તરો, વકૈગલપક 

રહીતે, બેઝલાઈનીંગ માટે પાવર 

પરોઈનટ પ્રઝેનટેશન પણ કરહી 
શકા્ય અને મવદ્ા્થીઓન ેબધા 
સમક્ પરોતાના મતંવ્યરો રજૂ 

કરવાનરો મરોકરો આપી શકા્ય. 

પાવર પરોઈનટ પદમત પીન બરોિ્મ 
પદમત કરતા અિધરો સમ્ય લે છે. 

બેઝલાઈનીંગ સત્/મરોિ્યુલની 
શરૂઆતમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. 

તે ચરોક્કસ મવષ્યવ્સત યુ અને 
શીખવાના પડરણામરોના સદંભ્મમા ં
્રો્ય છે. તે્ ી તાલીમકારરોને 
મનવદેન છે કે પ્રત્યેક મરોિ્યુલની 
શરૂઆતમા ંએક ઝિપી 
બેઝલાઈન સત્ કરહી લેવયુ ંજરોઈએ.
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Nobody knows everything; everybody 
knows something

કરોઈ પણ વ્યકકત બધયુ ંજાણતરો ન્ી પ્રત્યેક 
વ્યકકત કઈ ને કઈ જાણતરો જ ્રો્ય છે.
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3.3 Session on connectedness to 
nature1

True connectivity in any relationship, be it interpersonal or with elements of nature, 

serves to strengthen empathy and concern. Because of personal transformations 

brought about by the positive effects of nature, connectedness will give rise to nov-

el types of directives to media students, trainers and practitioners that will result in 

care and attentiveness to what is happening in the coastal and marine ecosystems 

around them, which might subsequently lead to positive outcomes in the form of 

increased newsworthiness of issues related to coastal and marine biodiversity and 

ecosystems.

The responses of society to the loss of biodiversity are increasing dramatically, and 

judging from national plans and commitments, they are expected to continue to 

increase. However, the overall responses appear to be insufficient relative to the 

pressures. This sobering outlook leads one to conclude that there is something 

fundamental lacking in our relationship with nature. The term ‘nature connect-

edness’ encompasses both our inner and outer nature. Contemplating natural 

settings calms the psyche and is a way of connecting not only to our natural sur-

roundings, including other creatures, but also to our own consciousness. Eco-

logical consciousness then is simply the consequence of a clear and quiet mind in 

contact with its origins.

Rapidly increasing scientific evidence reviewed by Selhub and Logan (2012) 
confirms that the brain is absolutely influenced by nature. The sciences of biology, 

psychology, neurology and mind–body research all inform us of different aspects 

of how nature influences the human mind and affects health and behaviour. Our 

perception of stress, our mental state, our immunity, our happiness and our resili-

ence are all chemically influenced by the nervous system and its response to the 

natural environment.

Adult memory performance can be 

disturbed by just a few days of elevated 

levels of the stress hormone cortisol, and 

even low-level elevation of the levels of 

pro-inflammatory immune chemicals 

(cytokines) impairs verbal and nonverbal 

memory. If nature can lower stress 

hormone levels and keep inflammation 

in check, it follows that nature can be of 

enormous importance to cognitive health.

Lyubomirsky et al (2005) showed that time spent in contemplation, particularly 

what is called ‘loving kindness meditation,’ produces increases in positive emo-

tions and builds personal resources.

1  Text contributions by Martina Hoft and Ajay Rastogi for this section are gratefully acknowll-
edged.

Nature experiences have the 
ability to promote a sense of 
cognitive clarity wherein there 
is an absence of confusion. 
This type of mental focus has 
served humans well in the 
natural environment for a very 
long time.
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૩.૩  પ્રકરૃત સાથે જરોિાણ૫1

આંતરવ્ૈયકકતક અ્વા પ્રકૃમતના તતવરો સા્ ેસબંધંરોની વાત ્રો્ય, તરો એવા કરોઈ પણ 

પ્રકારના સાચા જરોિાણ્ી સ્ભાવ અને કાળજી જેવા ગયુણરો મજબતૂ ્ા્ય છે. પ્રકૃમતની 
્કારાતમક અસર્ી આવલે વ્યકકતગત બદલાવન ેકારણે, જરોિાણ, મમડિ્યાના મવદ્ા્ીઓ, 

તાલીમકારરો અને પ્રેકટહીશનરને અપાતા ંનવીન પ્રકારના આદેશરોમા ંવધારરો કરશ,ે જેને 
કારણે એમની આસપાસના દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ ઇકરોમસ્સટમમા ંશયુ ં્ઇ રહ્યુ ંછે એની 
કાળજી અને ધ્યાન રાખવામા ંઆવશ,ે જે છેવટે કદાચ ્કારાતમક પડરણામરો તરફ લઇ જા્ય 

જેના્ી દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા અને ઇકરોમસ્સટમને લગતા મયુદ્ાઓના 
સમાચારરોમા ંવધારરો ્ા્ય. 

જૈવ-મવમવધતાને ્તા ંનયુકસાનના સદંભ્મમા ંસમાજ તરફ્ી પ્રમતસાદરો મરોટા પા્યે વધી રહ્ા 
છે. અને જરો રાષ્ટ્હી્ય આ્યરોજન અને જવાબદારહીને ધ્યાનમા ંલઈએ તરો આ પ્રમતસાદરોમા ં
વધારરો ્વાનરો જ છે. પણ, જે પ્રકારના દબાણરો છે તેની સામે આ પ્રમતસાદરો પરૂતા ન્ી. 
આના પર્ી એવયુ ંતારણ કાઢહી શકા્ય કે પ્રકૃમત સા્નેા આપણા સબંધંરોમા ંકરોઈક પા્યારૂપ 

અભાવ છે. ‘પ્રકૃમત સા્ને યુ ંજરોિાણ’ શબદમા ંઆપણા આંતડરક અને બાહ્, બનંે પ્રકૃમતનરો 
સમાવશે ્ા્ય છે. પ્રકૃમત સા્ ેસમ્ય મવતાવવા્ી આપણી મનક્સ્મત શામંત અનયુભવ ેછે  

અને આ જરોિાણ પ્રાકૃમતક વાતાવરણ અને જીવરો સા્ ેમનકટવતથી તરો ્ા્ય જ છે, પણ તેની 
સા્ ેસા્ ેપરોતાના ચૈતન્ય્ી પણ જરોિાણ ્ા્ય છે. પ્રકૃમત મવશનેી સભાનતા એ સરળ 

ભાષામા ંક્હીએ તરો પરોતાના મળૂ સા્નેા સપંક્મમાં્ ી ઉદભવતા ્સપષ્ટ અને શાતં મગજના 
પડરણામરો છે. 

સેલ્બ અને લરોગન (૨૦૧૨)એ કરેલ વૈજ્ઞામનક સાલબતી પ્રમાણે આપણયુ ંમગજ પ્રકૃમત્ી 
પ્રભામવત ્તયુ ં્રો્ય છે. જીવમવજ્ઞાન, માનસશાસ્ત, ન્યુઅરૉલજજ અને મગજ-શરહીરના સશંરોધન 

આપણને માડ્તી આપે છે કે પ્રકૃમત કેવી રહીતે માનવ મગજ પર પ્રભાવ પાિે છે અને આપણી 
તલબ્યત ત્ા વત્મન પર અસર કરે છે. તણાવ માટેનરો દ્રસષ્ટકરોણ, આપણી માનમસક ક્સ્મત, 

આપણી રરોગપ્રમતકારક શકકત, આપણી ખયુશી અને આપણી ક્સ્મત્સ્ાપકતા ચેતાતતં્ દ્ારા 
રસા્યલણક રહીતે પ્રભામવત ્ા્ય છે અને તે પ્રાકૃમતક વાતાવરણ માટેનરો ફહીિબૅક છે. 

જ્યારે ્રોિા ડદવસરો માટે ‘તણાવ ્રોમયોન’/‘્સટે્સ 

્રોમયોન’ - કૉડટટિઝરોલની માત્ા શરહીરમા ંવધે ત્યારે 

પયુખત વ્યના લરોકરોની ્યાદશકકતમા ંખલેલ પિહી 
શકે છે. તેવી જ રહીતે પ્રરો-ઇનફલેમેટરહી ઈમ્યુન 

કેમમકલસ/પ્રરો-ઇનફલેમેટરહી રરોગપ્રમતકારક 

દ્રવ્યરો (સાઈટરોકાઈનસ)મા ં્રોિાક અંશ ેપણ 

વધારરો ્ા્ય તરો તેના્ી મૌલખક અને અમૌલખક 

્યાદશકકત ઘટતી ્રો્ય છે. જરો પ્રકૃમત ્સટે્સ 

્રોમયોનનયુ ં્સતર નીચે રાખી શકે છે અને સરોજા 

કાબમૂા ંલાવી શકે છે, તરો ચરોક્કસપણે પ્રકૃમત 

જ્ઞાનાતમક આરરો્્યના ઘિતરમા ંપ્રચિં મ્તવ 

ધરાવ ેછે.

1 ૫ આ ભાગના લખાણમાટે માટટીના ્રોફટ અને અજ્ય ર્સતરોગીનરો અભાર માનીએ છહીએ.

પ્રકરૃતના અનતુભિરોમા ંજ્ાનાતમક 
સપષટતાને પ્રરોતસાહન આપિાની 
આિિત હરોય છે અને અહીં 
અસપષટતાને કરોઈ સથાન નથી. 
ઘણા િખતથી મનતુષયરોમા ંઆ 
પ્રકારનતુ ંમાનરસક કે્સદ્ર ઘિિામા ં
કતુદરતી િાતાિરણનરો/પ્રકરૃતનરો 
હાથ રહલેરો છે.
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Contemplative practices are gradually gaining ground in the academia. Schools as well as 
universities are adopting elements of contemplative education in teaching mainstream subjects  
(see, e.g. ACMHE Association for Contemplative Mind in Higher Education). Discoveries in science, 

artistic breakthroughs and the common classroom experience are instances of direct perception 

breaking into our habitual awareness with a novel cognitive insight. A number of studies have shown 

that immersion in and connectedness to nature foster pro-environmental attitudes and behavioural 

patterns (Zaradic et al 2009; Lohr and Person-Mims 2005; Thompson et al 2005; Frantz et al 2005). 
The practice of nature contemplation and experiences of nature connectedness can ignite ecological 

consciousness and strengthen the motivation to lead truly sustainable lifestyles in line with the 

biological and agricultural roots of human civilization.

Tools for behavioural transformation

There is an urgent need to develop tools and techniques to reset the balance, to strengthen our 

innate bond with nature, to give emotions their rightful place at par with rational thinking and to 

acknowledge the wisdom inherent to ancient Eastern philosophies, native or indigenous perceptions 

and the principles alive in traditional communities, which emphasize equilibrium, reciprocity, solidarity 

and collectiveness. These are often reflected in meaningful ceremonies related to natural cycles and 

mindful thanksgiving, which can significantly improve our connection with both our external and 

internal nature.

Compassion, loving kindness, integrity and care strengthen the resolve to protect and respect nature. 

Several techniques are proposed for reorientation and anchoring. Ceremony and practical exercises, 

including contemplation, play an essential part.

The peaceful state of mind, tranquillity and clarity of thoughts and feelings resulting from nature 

connectedness have the inherent power to counteract destructive consumerism, which is generally 

acknowledged to be one of the root causes of environmental degradation.

Goals
•	 Strengthen the mind–body connection with nature, in particular with the marine and coastal 

environment.

•	 Strengthen the resolve to implement decisions that respect nature and ecosystem processes.

•	 Enable appreciation of key elements inherent to nature and in particular the marine and coastal 

environment: power, functionality, beauty and connectedness. Encourage MPA managers to ac-

tively participate and engage stakeholders in the practice of nature contemplation.

•	 Enable nature and human wellness to be experienced.
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લ્તુબરોમાાંસ્ગકી અને અ્સયરો (૨૦૦૫) એ સાક્બત ક્તુાં છે કે પ્રકરૃત સાથે ક્ચંતન કરિાથી, જેને ‘પે્રમાળ દયા ધયાન’ 
કહિેામા ંઆિે છે, મનતુષયરોમા ંહકારાતમક ભાિનાઓમા ંિરારરો છે અને વયક્કતરત સ્રોતરોનતુ ંઘિતર થાય છે. 
શકૈ્લણક ્સતર પર લચંતનશીલ પ્રવમૃત્તઓનયુ ંમ્તવ ્વ ેવધી રહ્યુ ંછે. મયુખ્ય મવષ્યરો ભણાવવામા ંશાળાઓ 

અને મ્ામવદ્ાલ્યરો ્વ ેલચંતનશીલ ભણતર/મશક્ણનરો ઉપ્યરોગ કરવા માિં્ા છે. (જયુઓ, ઉદા્રણ તરહીકે, 

એસીએમએચઈ અસરોમસએશન ફૉર કનટેમપલડટવ માઇનિ ઇન ્ા્યર એિ્યુકેશન). મવજ્ઞાનમા ં્તી શરોધરો, કલાનરો 
મવકાસ અને વગ્મખિંના સામાન્ય અનયુભવ, વગેરે આપણી ગ્્ણશકકતમા ંનવીન આંતરસઝૂ સા્ ેઆપણા સચેત 

મનમા ંપ્રવશે ઉદા્રણ છે. ઘણા અભ્યાસરો એવયુ ંસાલબત કરે છે કે પ્રકૃમતમા ંતલલીન ્વા્ી અને જરોિાવા્ી 
મનયુષ્્યરોમા ંપ્યા્મવરણ-તરફહી વલણરો અને વત્મનનયુ ંઘિતર ્ા્ય છે( ઝેરેિહીક એટઅલ ૨૦૦૯; લરોહ્ર અને પસ્મન-

મીમસ ૨૦૦૫; ્રોમપસન એટ અલ ૨૦૦૫; ફ્ાનતઝ એટ અલ ૨૦૦૫). પ્રકૃમત લચંતન અને પ્રકૃમત સા્નેા જરોિાણ્ી 
વાતાવરણ તરફહી સભાનતા ઉતપન્ ્ા્ય છે અને એવયુ ંટકાઉ જીવન જીવવાનયુ ંપ્રરોતસા્ન મળે છે જે માનવ 

સ્ંસકૃમતના જૈમવક અને કૃમષ મળૂના સદંભ્મમા ં્રો્ય. 

િત્ગન/િત્ગણકૂ રૂપાતંર માટેના ંસારનરો

સતં યુલન ્સ્ામપત કરવાના સાધનરો અને પદમતઓ મવકસાવવાની, પ્રકૃમત સા્ને યુ ંઆપણયુ ંકયુદરતી જરોિાણ મજબતૂ 

બનાવવાની, લાગણીઓને બરોદ્દક મવચારધારાની સમકક્ એમનયુ ંસાચયુ ં્સ્ાન આપવાની, પવૂ્મના દેશરોની 
મવચારધારાઓમા ંસમા્યેલ જ્ઞાનન ે્સવીકારવાની, ભલ ેતે, ્સ્ામનક અ્વા દેશી મવચારરો અને પરંપરાગત 

સમયુદા્યરોમા ંજીવતા મસદાતંરો પર આધાડરત ્રો્ય, જે સતં યુલન, આદાનપ્રદાન વમૃત, એકતા અને સ્કારહીતા પર 

ભાર દે છે, એ મવકસાવવાની તાતી જરૂર છે. આ ઘણીવાર પ્રકૃમતના ચક્રને સબંમંધત અ્્મપણૂ્મ મવમધઓ અને 
મવચારપવૂ્મકના આભાર દશ્મનમા ંપ્રગટ ્ા્ય છે જે આપણી બાહ્ અને આંતડરક બનં ેપ્રકૃમત સા્ ેઆપણા જરોિાણમા ં
નોંધપાત્ સયુધારરો લાવે છે. 

કરયુણા, પ્રેમાળ દ્યાભાવ/કૃપા, સપંણૂ્મતા/પ્રમાલણકતા અને કાળજી્ી પ્રકૃમતને સરંક્ણ અને માન આપવાનરો 
મનશ્ચ્ય મજબતૂ બને છે. નવસ્ંસકરણ અને માનમસક ક્સ્રતા માટે ઘણી પદમતઓ મવકસાવવામા ંઆવી છે. આમા ં
લચંતનસડ્ત, મવમધ અને વ્યવ્ારયુ અભ્યાસ મ્તવનરો ભાગ ભજવે છે. પ્રકૃમત સા્ ેજરોિા્યેલ ્રોવા્ી પડરણમતી 
માનમસક શામંત, ્સવ્સ્તા અને મવચારરો ત્ા લાગણીઓની ્સપષ્ટતામા ંમવનાશકારહી ઉપભરોકતાવાદન ે- જેને 
સામાન્ય રહીતે પ્યા્મવારને ્તા ંનયુકસાનના મયુખ્ય કારણરોમાં્ ી એક માનવામા ંઆવ ેછે તેને લબનઅસરકારક 

બનાવવાની સ્જ શકકત ્રો્ય છે

લક્યરો:
•	 પ્રકૃમત સા્ ેમગજ-શરહીરના જરોિાણન ેમજબતૂ બનાવવયુ,ં ખાસ કરહીને દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ મવ્સતારરોના 

સદંભ્મમા.ં

•	 પ્રકૃમત અને ઇકરોસી્સટમની પ્રડક્ર્યાઓમા ંસતં યુલન બની ર્ ેતેવા અમલીકરણ કરવાના મનણ્મ્યરોના સકંલપને 
મજબતૂ બનાવવા.

•	 પ્રકૃમતના મયુખ્ય તતવરો જેમકે શકકત, કા્ય્મક્મતા, સયુદંરતા અને જરોિાણ, (ખાસ કરહીને દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ 

મવ્સતારરોના સદંભ્મમા)ંની કદર કરવી. એમપીએ મૅનેજરરોન ેસડક્ર્ય કરવા પ્રરોતસા્ન આપવયુ ંઅને સ્ભાગીઓને 
પ્રકૃમત લચંતન કરવા ક્વે યુ.ં

•	 પ્રકૃમત અને માનવ સયુખાકારહી અનયુભવ કરવાની તક આપરો.
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3.3.1 Exercise 1: Contemplation of nature

Eastern tradition informs us that contemplation leads to powerful insights of connectedness and one-

ness, which make it simply impossible to disregard and not care for nature or for each other. This 

consciousness in conjunction with exposure to nature can be a driving force in modifying the many 

harmful and destructive practices that we came to rely on for modern lifestyles.

Contemplation of nature deserves a special place among the many practices that are advocated for 

connecting with nature, such as shinrin-yoku (a Japanese concept that could best be translated as 

‘forest bathing’ (Park et al 2010), exercising outdoors, owning a pet, gardening or wilderness thera-

pies. While all these have their proven benefits, the emphasis is on human well-being, and care for 

nature is a side effect at best

Contemplation of nature can be practiced anywhere, anytime, and no equipment and no special 

instructions are needed. Anyone can take up this practice and incorporate it into their daily routine. 

Multiple benefits for the body and mind arise from a contemplative mind-set.

Contemplation of nature is akin to a meditative practice done in association with the natural environ-

ment. It involves three steps: soft gaze, disinterestedness and sympathetic attention.

Soft gaze. One chooses a view to observe. This could be a landscape, water body, agricultural field, 

garden or hedge. If there is no access to nature outdoors, one can choose to contemplate on a potted 

plant, flowers, leaves, stones, sea shells, etc. indoors. One’s attention is gently focussed on the view 

or the object. The eyes can blink as naturally as they do. If one is tired or feels better by closing the 

eyes briefly, there is no problem. Often thoughts start to rush in as soon as the eyes are closed. If that 

happens, the eyes should be opened as one reminds oneself about contemplating nature. Open eyes 

help because nature is a multi-sensuous engagement (sight, hear, smell, etc.). This is a support even 

though one is not consciously engaging the senses.

Disinterestedness. This is about distance from the subject’s own needs, desires, concerns and 

outcomes in the process of contemplation. To put it more classically, this element in the practice is 

‘transcendental.’ Though one is fully aware of one’s own presence and that of the view or the object, 

one is not exercising the mind to find out any details about the view or the object.

Sympathetic attention. This comes from the well-developed field 

of loving kindness meditation. This practice, in which one directs 

compassion and wishes for well-being toward real or imagined 

others, is designed to create changes in emotion, motivation and 

behaviour in order to promote positive feelings and kindness 

towards the self and others. What is required is to just gently 

remind oneself once that without the elements of nature survival 

would be impossible and to continue, remaining disinterested 

and maintaining a steady soft gaze.

The recommended duration is about 30 minutes. Scientific re-

search into the mind–body connection has pointed out that after 

about 22 minutes of a restful mind, a much deeper physiological 

relaxation starts to take place. This finding has ushered a relaxation revolution and given rise to several 

techniques such as mindfulness-based stress reduction (MBSR).

Contemplative practice creates a 
naturalness orientation and in-
ner motivation for a simpler and 
richer life more in line with the 
biological and agricultural roots of 
human civilization. Evidence for 
the positive outcomes of sustained 
contemplative practice on health 
and behavioural transformations is 
increasing.
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૩.૩.૧  અભયાસ ૧: પ્રકરૃત ક્ચંતન

પવૂથી્ય પરંપરા એવયુ ંજણાવે છે કે પ્રકૃમત સા્ ેલચંતન કરવા્ી જરોિાણ અને એકરૂપતાની સકૂ્મદૃસષ્ટ કેળવા્ય 

છે જે્ી આપણે પ્રકૃમતની કદર કરતા ંશીખીએ છહીએ. આપણી ્ાલની આધયુમનક જીવનશૈલી્ી પ્રકૃમતને ્તા ં
નયુકસાનને આપણે પ્રકૃમત સા્ ેલચંતન કરહી રરોકહી શકહીએ છહીએ. પ્રકૃમત સા્ે જરોિાણ માટે ઘણી પદમતઓ છે. 

ઉદા્રણ તરહીકે શીનરહીન-્યરોકયુ ં(જાપાનનરો એક ખ્યાલ છે જેનરો અ્્મ છે ‘વનમા ં્સનાન) (પાક્મ  અન્ય ૨૦૧૦), 
પ્રાકૃમતક ્સ્ળે વ્યા્યામ, પ્રાણીઓનયુ ંલાલનપાલન, બાગનયુ ંવ્યવ્સ્ાપન, પ્રાકૃમતક ઉપચારરો. અલબત્ત આ બધી 
રહીતરો અને પદમતઓ ડ્તકારક છે અને ખાસ કરહીને મનયુષ્્યની સયુખાકારહી પર ભાર મકૂવામા ંઆવ ેછે અને આમા ં
પ્રકૃમતની સભંાળ એક આિઅસર ગણી શકા્ય. પ્રકૃમતનયુ ંમનન લચંતન ગમે ત્યારે કરહી શકા્ય, કરોઈ પણ જ્્યાએ કરહી 
શકા્ય અને તે માટે કરોઈ સાધન કે સચૂનાની જરૂર ન્ી. કરોઈ પણ વ્યકકત પ્રાકૃમતક લચંતનન ેપરોતાની ડદનચ્યા્મમા ં
ઢાળહી શકે છે. પ્રાકૃમતક લચંતન કરવાની ટેવ્ી શરહીર અને મગજ બનંેને બહયુમવધ લાભરો ્ા્ય છે. પ્રકૃમત લચંતન 

એટલે એક પ્રકારનયુ ંધ્યાન જે કયુદરતી વાતાવરણ સા્ ેજરોિાઈને કરવામા ંઆવ ેછે. તેના ત્ણ પગમ્્યા ંછે: ્ળવી 
નજર, મનરપેક્તા અને લાગણીશીલ ધ્યાન.

્ળવી નજર. આમા ંવ્યકકત કરોઈ એક દૃ્શ્ય જરોવાનયુ ંનક્કહી કરે છે, જેમકે એક જમીનનરો મવ્સતાર, પાણી, ખેતર, 

બગીચરો અ્વા વાિ. જરો બાહ્ પ્રાકૃમતક દ્ર્શ્ય જરોવયુ ંશક્ય ન બને તરો એક છરોિનયુ ંકયુ ંડયુ ,ં ફૂલરો, પાદંિા, પ્રા, સમયુદ્રના 
છહીપલાઓં પર પણ ધ્યાન કેસનદ્રત કરહી શકા્ય. વ્યકકતએ જે તે દ્ર્શ્ય કે પ્રાકૃમતક વ્સત યુને મન્ાળવાની ર્શેે. તેમ 

કરતા ંકયુદરતી રહીતે પલક ઝપકાવી શકા્ય. જરો ્રોિહીક ક્ણરો માટે આંખ બધં કરવા્ી સારયું લાગતયુ ં્રો્ય તરો કરહી 
શકા્ય. ઘણી વખત આંખરો બધં કરવા્ી મવચારની આવન જાવન શરૂ ્ઇ જતી ્રો્ય છે એટલે આંખરો ખરોલતી 
વખતે પ્રકૃમતનયુ ંલચંતન કરવાનયુ ંછે તે બાબત ધ્યાનમા ંરાખવી. ખયુલલી આંખરો વિે પ્રકૃમતનયુ ંલચંતન કરવયુ ંવધારે 

મદદરૂપ ્શ ેકારણ પ્રકૃમત એ બહયુઇસનદ્ર્યરોનયુ ંજરોિાણ છે (દૃસષ્ટ, શ્વણ, ગધં, અન્ય). તેમ છતા ંઆ એક આધાર છે 

અને સીધી રહીતે ઇસનદ્ર્યરોનરો સભાનપણે ઉપ્યરોગ ્તરો ન્ી.

મનરપેક્તા. લચંતનની પ્રડક્ર્યા દરમમ્યાન પરોતાની જરૂડર્યાતરો, ઇચછાઓ, કાળજીઓ અને પડરણામરો્ી પર ્ઈ 

જવયુ,ં એટલે મનરપેક્તા. ્જી ઉતકૃષ્ટ રહીતે સમજવયુ ં્રો્ય તરો આ પ્રડક્ર્યા ‘ઇસનદ્ર્યાતીત’ છે. જરો કે એ વ્યકકત પરોતાની 
્ાજરહી્ી સપંણૂ્મપણે વાકેફ છે, તે છતા ંતેનયુ ંમગજ એ દ્ર્શ્ય કે વ્સત યુની માડ્તી શરોધવાના પ્ર્યતન કરતરો ન્ી. 

લાગણીશીલ ધ્યાન. આ મળૂભતૂ ખ્યાલ આવ ેછે સયુપ્રમસદ ‘પ્રેમાળ દ્યા’ ધ્યાનમાં્ ી. આ રહીતમા ંવ્યકકતએ બીજી 

પ્રત્યક્ અ્વા કાલપમનક વ્યકકત માટે કરયુણા અને સયુખાકારહી ઇચછાઓ ધરાવવાની ્રો્ય છે, જે્ી વ્યકકતની 
ભાવનાઓ, પ્રરેણા અને વ્યવ્ારમા ંબદલાવ આવ ેઅને પરોતાના અને બીજા માટે ્કારાતમક લાગણી અને 
દ્યાભાવ સજર્જત ્ા્ય. આના માટે પરોતાની જાતને ્ળવકે્ી ્યાદ 

કરવાની જરૂર છે કે પ્રાકૃમતક તતવરો વગર જીવવયુ ંઅશક્ય બની ર્શેે અને 
તટ્સ્ ર્હીને ક્સ્ર કરોમળ દ્રસષ્ટ રાખી સકારાતમક મવચારરો કરવા ચાલયુ 
રાખવા. 

આ પ્રવમૃત્ત માટે સલૂચત સમ્યગાળરો ૩૦ મમનીટનરો છે. મગજ-શરહીર 

સબંધંરોન ેલગતા વજૈ્ઞામનક સશંરોધન પ્રમાણે ૨૨ મમનીટ આરામદા્યક 

મગજ પછહી ઊંિાણ્ી શારહીડરક મવશ્ામની પ્રડક્ર્યા શરૂ ્ા્ય છે. આ 

સશંરોધનમાં્ ી શારહીડરક મવશ્ામના મળૂભતૂ ખ્યાલની એક ક્રામંત ઉભી 
્ઈ છે જેમાં્ ી ઘણી તકનીકરો પણ બની, જેવીકે માઇનડફૂલનેસ-બેઝિ 

્સટે્સ ડરિકશન (MBSR). 

ક્ચંતન પ્રકરૃત પરતિે અક્ભમતુખતાનતુ ં
રનમા્ગણ કરે છે અને માનિ સસંકરૃતના 
જૈરિક અને કરૃષ સથારપત મળૂને અનતુરૂપ 
િધતુ સરળ અને સમદૃ્ધ જીિન જીિિાની 
પે્રરણા આપે છે. આરરોગય અને િત્ગનમા ં
થતા ંફેરફારરો પર લાબંા સમય સતુરી 
કરિામા ંઆિતા પ્રકરૃત ક્ચંતનના 
સકારાતમક પડરણામરોના િધતુને િધતુ 
પતુરાિા જરોિા મળતા જાય છે. 
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3.3.2 Exercise 2: Mindfulness

The following approach to mindfulness and connecting with nature was adapted from Zajonc (2009)

Austrian philosopher and social reformer Rudolf Steiner recommended a deep sensual engagement 

with the natural world, based on Goethe’s worldview, in which ‘Thinking … is no more and no less 

an organ of perception than the eye or ear. Just as the eye perceives colours and the ear sounds, so 

thinking perceives ideas’. Steiner said that by enlivening our sense impressions, we can awaken to 

the living, spiritual dimensions of the Earth. Too often these impressions have become routinized and 

dead and so are fit to perceive only the mechanical and material dimensions of our world. In order 

to expand our experience and understanding, we need to deepen our sensual engagement with the 

world of colour, movement, sound—indeed with all of sense existence.

Feeling and connecting with the elements

Earth

Collect a stone or a shell. In a coastal environment, a shell may be easily found on the beach. Observe 

its fixed shape, feel the weight, observe its unyielding surface, its self-contained quality. What are its 

colours, is it warm or cool? Sense its texture. Having entered deeply into the experience of the shell, 

turn aside or close your eyes and sustain the empty space of open awareness once again. Most likely 

the memory of the shell will appear. You will see its shape and varied colours and feel its surface again 

with your mind’s eye. Intensify the memory image. Give yourself the time needed to fully re-envision 

the shell.

Keeping the eyes closed or looking the other way, continue by releasing the memory image completely 

in order to feel the after-image of the shell or the emptiness. The difficult practice of silence, without 

expectation, but with the presence of the mind, begins. Sustain the empty silent space. Repeat the 

exercise, turning rhythmically and slowly between concentration on the shell and open space.
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૩.૩.૨  અભયાસ ૨: પડરપ્કિતા 

આ પડરપ્કિતાનરો અક્ભરમ અને પ્રકરૃત સાથે જરોિાણની બાબત ઝાઝોંક (૨૨૦૯)

નામના એક ઑસ્સટ્્યન તતવજ્ઞાની અને સમાજ સયુધારક પાસે્ી લેવામા ંઆવ્યરો ્તરો. ગરોઈ્ના મવશ્દૃસષ્ટના 
આધારે રયુિરોલફ ્સટેનરે ભલામણ કરહી ્તી કે પ્રાકૃમતક જગત સા્ ેઇંડદ્ર્યજન્ય જરોિાણ ્રો્ય છે. ‘મવચારવયુ.ં..એ આંખ 

કે કાનના પ્રત્યક્ીકરણ્ી વધયુ કે ઓછ,ં એવયુ ંઅંગ છે. જેવી રહીતે આંખ રંગને સમજે છે અને કાન અવાજને, તેવી 
જ રહીતે મવચારરો મવચારરોન ેસમજે છે.’ ઘણીવાર આ અસર રરોજીંદા જીવનનરો ભાગ બની જા્ય છે અને મતૃ:પા્ય 

્ઇ જા્ય છે અને તે્ ી તે માત્ આપણા મવશ્ના મૌલલકતામવધીન પડરમાણરોને જ સમજવાને પાત્ ર્ ેછે. આપણા 
અનયુભવ અને સમજને મવ્સતારવા માટે આપને રંગ, ગમત અને ધવમનના મવશ્ સા્ ેઆપણા ઇંડદ્ર્યજન્ય સબંધં ને 
વધયુ ગાઢ બનાવવાની જરૂર છે- આપણા પરેૂપરૂા ભૌમતક અક્સતતવ સમેત. 

તતિરો સાથે લારણી અને જરોિાણ

પ્તુથિી

એક પત્ર કે છહીપલયુ ંલરો. દડર્યાઈ વાતાવરણમા,ં સમયુદ્ર ડકનારે છહીપલા ંમળવા સ્લેા છે. તેના નક્કર આકારનયુ ં
મનરહીક્ણ કરરો, તેના વજનનરો અનયુભવ કરરો, તેની કઠણ સપાટહીનયુ ંમનરહીક્ણ કરરો, તેની ્સવ્ય ંપ્યા્મપત ગયુણવત્તાન ે

માણરો. ક્યા રંગરો છે તેમા,ં શયુ ંતે હયુફંાળં છે કે ઠંડયુ? તેની બનાવટ જયુઓ. એક છહીપલાનં ેઊંિાણ્ી મનરહીક્ણ ક્યા્મબાદ, 

આંખરો બધં કરરો અને ખયુલા જાગતૃના ખાલી જ્્યામા ંધ્યાન કેસનદ્રત કરરો. મરોટા ભાગે છહીપલાની છબી તમારહી સામે 
આવશ/ેતમને છહીપલાનંી ્યાદ આવશ.ે તમને તમારા મગજના આંખરો્ી છહીપલાનરો આકાર, તેના મવમવધ રંગરો 
દેખાશે અને તેના સપાટહીનરો ્સપશ્મ અનયુભવ કરશરો. આ માનમસક છબીને વધારે તીવ્ર બનાવરો. પરોતાન ેછહીપલાનયુ ં
સપંણૂ્મપણે ફરહી્ી કલપના કરવાનરો સમ્ય આપરો. 

આંખ બધં કરહી અ્વા બીજી બાજયુએ જરોઈ, આ માનમસક છબીને મગજમાં્ ી નીકળવા દરો અને તે પછહીના 
ખાલીપણાને અનયુભવ કરરો. આવી રહીતે, એક અઘરહી પ્રડક્ર્યા, જ્યા ંકરોઈ અપેક્ા ન્ી, પણ મનની ્ાજરહી ્રો્ય 

છે, તેની શરૂઆત ્ા્ય છે. આ ખાલી શાતં જ્્યા/અનયુભવન ેટકવા દરો. આ અભ્યાસન ેલ્યબદતા અને ધીમે્ી 
છહીપલા ંપર ધ્યાન આપી ખયુલલી જ્્યા પર નજર ફેરવરો અને આવી રહીતે પયુનરાવત્મન કરરો. છહીપલયુ ંપરોતાની 
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The shell leaves a trace behind, which we are able to sense as the lingering presence of the shell in 

the empty space before us or perhaps within us. Allow the inner presence of the shell to remain where 

it is, but then, with your eyes open, pour yourself a shallow bowl of water.

Water

Water now becomes your object of contemplation. Observe it intently. Move the bowl slightly and notice 

the delicate movement of the water’s surface. Notice how it conforms in shape to the vessel containing 

it. Observe that its surface is flat and parallel to the surface of the Earth—tip the glass, and the water’s 

surface stays parallel to the ground. Swirl your finger in the water: it is clear, cool and wet. Observe 

how different it is from the shell: clear, compliant, mobile, wet and responsive. Detail the many prop-

erties of water that you can perceive directly. Avoid textbook facts or associations, but rely on your 

senses.

Again, having concentrated on the water, turn aside or close your eyes and sustain the empty space 

of silent open awareness. Allow the gesture or quality of water to arise fully in consciousness. Do not 

attempt to ‘see’ something. Instead simply allow your open awareness full play. What does water ‘feel’ 

like to you? Repeat the exercise until you are confident that you have found a deep feeling for the in-

ner gesture of water.

Now juxtapose the shell and water in your interior space. Appreciate the differences between the inner 

gestures of the shell and water as they appear side by side. Since comparison can be a powerful experience 

and an important tool, give it time to develop. Be patient or repeat the exercise as often as necessary.
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મનશાની છરોિહી જા્ય છે જેને આપણી સામેની ખાલી જ્્યામા ંઅ્વા આપણી ભીતર અનયુભવી શકહીએ છહીએ. તમારા ં
અંતરમનમા ંછહીપલાની ્ાજરહીને જેમ છે તેમ ર્વેા દરો પણ પછહી આંખરો ખલૂલી રાખીને એક છહીછરા વાસણમા ં
પાણી રેિરો.

જળ/પાણી

પાણી એક લચંતનની મવષ્ય વ્સત યુ બની જા્ય છે. તેનયુ ંઅવલરોકન ઉતસયુકતાપવૂ્મક કરરો. વાિકહીને ્રોિહીક ્લાવરો અને 
તેમા ં્ઈ પાણીની ્લનચલન જયુઓ. જયુઓ પાણી કેવી રહીતે વાિકહીનરો આકાર લે છે. જયુઓ કે તેનરો ઉપરનરો ભાગ 

સપાટ છે અને પરૃવીના સપાટહી્ી સમાતંર છે - ્લાસન ેટહીપ કરરો અને જયુઓ કે પાણીની સપાટહી જમીન્ી સમાતંર 

છે. તમારહી આંગળહીન ેપાણીમા ંગરોળ ગરોળ ફેરવરો: પાણી ચરોખખયુ,ં ઠંડયુ અને ભીનયુ ંછે. જયુઓ કે તે છહીપલા ંકરતા કેટલયુ ં
અલગ છે: પારદશ્મક, સયુસગંત, જગંમ, ભીનયુ ંઅને પ્રમતભાવ આપે તેવયુ.ં પાણીના ગયુણધમયો જે તમે  
સીધી રહીતે જરોઈ શકરો છરો તેને મગજમા ંનોંધી લરો. પાઠ્પયુ્સતક કે અન્ય બાબતરોન ેટાળરો અને તમારા ઈનદ્રીઓ પર 

મવશ્ાસ રાખરો.

્વ ેફરહી, આંખરો બધં કરરો અ્વા બીજી જ્્યા પર જયુઓ અન ેખાલી જ્્યાના ખયુલા જાગમૃત ક્સ્મત પર ધ્યાન કેસનદ્રત 

કરરો. the gesture or quality of water to arise fully in consciousness. કઈ ‘જરોવાનરો’ પ્ર્યાસ ન કરવરો. તમારહી ખયુલી 
જાગરયુકતાને તનેયુ ંકા્ય્મ કરવા દરો. તમને પાણીની કઈ ‘ભાવના’ના અનયુભવ ્ા્ય છે? આ અભ્યાસ ફરહી વાર કરવયુ ંઅન ે

ત્યા ંસયુધી કરવયુ ંજ્યા ંસયુધી તમને પાણીના ગયુણધમયો આતમસાત ન ્ા્ય. 

્વ ેતમારા આંતડરક માનમસક જ્્યા પર છહીપલા અન ેપાણીન ેમયુકરો. ત ેબનંમેા ંદેખાતી તફાવતરોન ેજયુઓ અન ેતનેી 
કદર કરરો. તયુલના કરવી એ એક શકકતશાળહી અનયુભવ ્રો્ય શકે છે તે્ ી તને ેરૂપ લેવા સમ્ય આપરો. ધીરજ રાખરો અન ે

આ અભ્યાસનયુ ંજરૂડર્યાત મયુજબ પયુનરાવત્મન કરરો.
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Air

To earth and water we can now add air. Since it is all around us, we do not need to take it from the 

ground or pour it into a bowl. Air is present around us and inside us. But it is mostly unobserved until 

a breeze stirs and we feel the wind on our cheek or see the fluttering of leaves, bending of grass, etc. 

Rhythmically observe the air and feel the omnipresent movement of air in the empty space. Even when 

the wind dies away, the air remains. Now place this experience beside that of water and earth. Observe 

the difference. Do not think; simply observe. Shell is not water, water is not air. Each has its own na-

ture. Sense them each and their differences.

Studied in this way, the elements and colours form an alphabet of inner experience. We have been 

misled into seeing only the external aspects of things. Contemplation on sense objects shifts are atten-

tion to another aspect that is typically neglected: we break the chains of habitual consciousness and 

train our observation to sense the subtle gestures of everything around us. We are learning an interior 

language that will prove to be essential for our later stages of contemplative practice and experience. 

Every sense experience becomes an occasion for deep engagement and the rise of its inner correlate.
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િા્તુ

્વ ેઆપણે ધરતી અને જળ પછહી વા્યુન ેઉમેરહી શકહીશયુ.ં વા્યુ બધયુ ંજ્્યાએ ્રોવા્ી આપણને તેને જમીન પર્ી 
લેવાની કે વાિકહીમા ંરેિવાની જરૂર ન્ી. વા્યુ આપણી અંદર અને બ્ાર ઉપક્સ્ત ્રો્ય છે. પણ તેની ઉપક્સ્મત 

ત્યારે જ જણા્ય છે જ્યારે ્લકરો પવન ફૂકંા્ય છે અને આપણે આપણા ગાલ પર તેનરો ્સપશ્મ અનયુભવીએ છહીએ 

અ્વા તરો પાદંિાની ડ્લચાલ અ્વા ઘાસને નમતા ંજરોઈએ છહીએ. 

વા્યુની આ સવ્મવ્યાપી ્લનચલનન ેખયુલલા જ્્યામા ંલ્યબદતા્ી મનરહીક્ણ કરરો. જ્યારે પવન ન્ી ્રોતરો, ત્યારે 

પણ ્વા તરો ્રો્ય જ છે. ્વ ેજળ અને પરૃવીના અનયુભવન ેવા્યુના અનયુભવ સા્ ેસરખાવરો. મવચાર ન કરરો; ફકત 

મનરહીક્ણ કરરો. છહીપલા ંજળ ન્ી, જળ વા્યુ ન્ી. બધાની પરોતની એક અલગ પ્રકૃમત છે. તેમને અને તેમનામા ં
જે તફાવતરો છે તેનરો અનયુભવ કરરો. આં રહીતે અભ્યાસ કરવામા ંઆવ ેતરો તતવરો અને રંગરો આપણા આંતડરક 

અનયુભવરોની એક બારાખિહીની રચના કરે છે. આપણને ્મંેશા વ્સત યુઓના બાહ્ પાસાઓંને જરોતા ંશીખવી ગેરમાગવે 
દરોરવામા ંઆવ્યા છે. ઇસનદ્ર્યરો્ી અનયુભવાતી વ્સત યુઓ મવષ ેલચંતન બીજયુ  ંએવયુ ંપાસયુ ંછે જેની ્મંેશા અવગણના 
કરવામા ંઆવ ેછે. આપણે રરોજીંદહી સજાગતાના બધંનરોન ેતરોિહીને આપણી આજયુબાજયુની દરેક વ્સત યુના નાના 
ઈશારાઓને સમજવાની તાલીમ આપીએ છહીએ. આપણે એક આંતડરક ભાષા શીખી રહ્ા છહીએ જે લચંતનાતમક 

પદમતઓ અને અનયુભવ માટે આગળના ચરણરોમા ંઅત્યતં મ્તવની બની ર્શેે. દરેક ઇસનદ્ર્યજન્ય અનયુભવ ગ્ન 

જરોિાણ અને તેની સા્ ેજરોિા્યેલ આંતડરક અનયુભમૂતના ઉત્ાનનયુ ંકારણ બને છે. 
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Light (fire)

Earth, water and air do not exhaust nature’s bounty. In turning away from the material world towards 

light, we find ourselves challenged to attend contemplatively to the insubstantial. We are constantly in 

light’s presence but uncertain of its nature. It is at once illusive and essential not only to sight but to life 

as well. Plants, animals and humans would wither away without its nourishing energy. The contempla-

tion on light is different from the one that encompassed the previous elements. Begin with light’s ab-

sence. The experience of outer darkness prepares us for the dawn. The features of the landscape are 

connected to you through light. We are placed into relationships through light. Feel these qualities of 

light as you observe the light phenomena around you. Sense not just the luminous objects themselves 

but the light that is between you and everything that you see.

Appreciate the particulars of the relationship that light makes possible. Shift your attention increas-

ingly away from the objects seen and toward that which works unseen between everything, gently and 

invisibly weaving disparate parts into a whole. Moreover, the brightness of light stimulates and uplifts 

us, while darkness draws us into silence that extends us into the unseen all around. Everyone can 

sense the difference between the inner presence of light and the presence of darkness. Discover this 

difference for yourself as you live your way into light inwardly. When you are filled with light, be silent. 

Sit with the after-image of the setting sun.

We have learnt how to become the cloud, rain, river and sea, going through all the transformations of 

water. But what is of import is not the water but the change. Keep your attention not on the medium 

but on the transformation it undergoes. We enter into the manifold forces and loving wisdom that 

unfold around us. We are in them, they are in us. We learn to enter into the life and death of nature, 

to know its coming into being and its passing away. Through this phase, we learn to be born with the 

sprouting corn and to die with the withering husks. The cycle of life is no longer a merely physical 

sequence but an unfolding interior drama of flourishing and failing, patterned on the endless reality of 

life and death in all realms: plant, animal and human.

The ecological consciousness

Life carries meaning and purpose. Purposeless growth is profligate and cancerous. The tree must 

give fruit, the seeds must be formed. If we have worked our way stepwise to the flame of dying and 

becoming, if we have felt reverence before nature and committed ourselves to service, then the death 

of the husk, which is to say our lower self, is nothing fearsome. We are certain to uncover the real self 

thereby.

At the close of the contemplation, guide yourself back by recalling the full importance that awaits you 

here upon the good Earth. Contemplating in this way can help us form a true spiritual relationship with 

the Earth in a way many traditional societies and philosophers did. Arne Naess placed the experience 

of profound ecological interconnectedness at the heart of his philosophy of ‘deep ecology’ and recog-

nized the spiritual foundations of ecological ethics. Satish Kumar called it ‘reverence ecology.’ Naess, 

Kumar and so many others rightly acknowledged that an ethics governing the relationship of humanity 
with the Earth cannot be the outcome of a rational cost–benefit analysis merely but must be predicated 

on a lived spiritual relationship to her. The above-mentioned approach and methods help us connect 

deeply with nature and cultivate ecological consciousness.

Closing ceremony- Gathering the minds



59તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

પ્રકા્(અકગન)

પરૃવી, પાણી અને જળ પ્રકૃમતના બલક્શરોન ેક્યારે પણ ્ામન પ્ોંચાિતા ન્ી. ભરોમતક મવશ્્ી પ્રકાશ તરફ મ્રો 
ફેરવવામા ંઆપણી સામે આકાર મવ્હીન તતવ પરતવ ેમવચારપવૂ્મક ધ્યાન આપવાનરો પિકાર ઉભરો ર્ ેછે. આપણે 

સતત પ્રકાશની ્ાજરહીમા ંજ છહીએ પણ પ્રકાશ/અક્નના વત્મન/પ્રકૃમત પર ભરરોસરો રાખી ન શકહીએ. એક વખતે તે 
મમર્યા છે અને માત્ દૃસષ્ટ માટે જ નડ્ પરંત યુ જીવન માટે તે જરૂરહી છે. વન્સપમત, પ્રાણીઓ અને માનવજામતના 
અક્સતતવ માટે આ પૌસષ્ટક ઉજા્મ અમનવા્ય્મ છે. 

પ્રકૃમતના અન્ય તતવરો કરતા ંઅક્નનયુ ંલચંતન કરવયુ ંએ અલગ વાત છે. પ્રકાશના ગેર્ાજરહી્ી શરૂ કરરો. બાહ્ 

અંધકારનરો અનયુભવ આપણાને પરરોઢ સયુધી લઈ જા્ય છે. આપણે પ્રકાશ મારફતે સબંધંરોમા ંમકૂાઈએ છહીએ. 

પ્રકાશના ગયુણરોનરો અનયુભવ કરરો અને તમારહી આસપાસના પ્રકાશના ચમતકારનયુ ંઅવલરોકન કરરો. ફકત તેજ્સવી 
વ્સત યુઓ પર જ ધ્યાન ન આપતા, એ પ્રકાશ પર પણ ધ્યાન આપરો જે તમારહી અને તમે જે જયુઓ છરો તે બધી 
વ્સત યુઓ વચચ ેમવદ્માન છે. 

પ્રકાશ જે સબંધંરોન ેશક્ય બનાવે છે તેની મવગતરોન ેસમજરો. તમારયું ધ્યાન દેખાતી વ્સત યુઓ તરફ્ી વધયુને વધયુ દૂર 

કરરો અને એ વ્સત યુ તરફ લઇ જાવ જે દેખા્યા મવના બધી જ વ્સત યુઓ વચચ ે્ળવે ્ળવે કામ કરહીને અદ્ર્શ્યપણે 

જયુદા જયુદા ભાગરોન ેએકમા ંવણી લે છે. ઉપરાતં, પ્રકાશની ચમક આપણને ઉત્તજેજત કરહીને આપણયુ ંઉત્ાન કરે છે 

જ્યારે અંધકાર આપણને મૌનમા ંખેંચ ેછે જે આપણને આપણી ચારેબાજયુ  ફેલા્યેલ અદ્ર્શ્યમા ંમવ્સતાડરત કરે છે. 

દરેક વ્યકકત પ્રકાશની આંતડરક ઉપક્સ્મત અને અંધકારની ઉપક્સ્મત વચચેનરો ભેદ ઓળખી શકે છે. જેમ જેમ 

તમે તમારહી અંદરના પ્રકાશ પ્ પર આગળ વધરો તેમ તેમ તમે પરોત ેઆ ફરકને જાણરો. જ્યારે તમારયું અંતર 

પ્રકાશમાન ્ા્ય ત્યારે મૌન ્ઇ જાવ. ડબૂતા સ્ૂય્મની પછહીના દ્ર્શ્યન ેમાણરો. 

આપણે શીખ્યા કે કેવી રહીતે વાદળ બનવયુ,ં વરસાદ, નદહી અને સમયુદ્ર બનવયુ;ં આપણે પાણીના પડરવત્મનમાં્ ી 
પણ પસાર ્્યા. મ્તવની બાબત પાણી ન્ી, પણ બદલાવ છે. માધ્યમ પર ધ્યાન ન આપતા તમે બદલાવ/

પડરવત્મન પર ધ્યાન આપરો. We enter into the manifold forces and loving wisdom that unfold around 

us. આપણે એમનામા ંછહીએ, તે આપણામા ંછે. પ્રકૃમતના જીવન અને મરણ/આરંભ અને અંતમાં્ ી આપણે પસાર 

્વાનયુ ંશીખીએ છહીએ અને જાણીએ છહીએ કે તે કેવી રહીતે જનમે છે અને તેનરો કેવી રહીતે અંત ્ા્ય છે. આમાં્ ી, 
આપણે એવયુ ંશીખીએ છહીએ કે આપણે એક મકાઈના અંકયુરરૂપે ફૂટહી એક છરોતરાની જેમ ખરહી પિહીશયુ/ંકરમાઈ જઈશયુ.ં 
The cycle of life is no longer a merely physical sequence but an unfolding interior drama of fl ourishing 

and failing, patterned on the endless reality of life and death in all realms: plant, animal and human.

જીિરિજ્ાનની સભાનતા

જીવનનરો એક અ્્મ અને ્તે યુ ્રો્ય છે. મનષ્પ્ર્યરોજન વદૃ્દ એ મનરંકયુશ અને કેનસરગ્્સત છે. ઝાિે ફળ આપવયુ ંજરોઈએ 

અને બીજ બનવા જરોઈએ. જરો આપણે ધીમા પગલે મતૃ્યુ અને જીવનની જ્યરોત સયુધી પ્રોચ્યા ્રોઈએ, જરો આપણે 

પ્રકૃમત માટે માન અનયુભવ્યુ ં્રો્ય અને સેવા માટે પ્રમતબદ ્્યા ્રોઈએ તરો આ ખાલી ખરોખાનયુ ંમતૃ્યુ એટલે કે આપણા 
શરહીરનયુ ંમતૃ્યુ ભ્યજનક ન્ી. તેના્ી આપણે ચરોક્કસપણે આપણી સાચી જાતને ઓળખીશયુ.ં આ લચંતનના 
અંતમા,ં પરોત ેપરોતાન ેમાગ્મદશ્મન આપરો અને પરૃવી પર તમારા અક્સતતવના ્તે યુને ફરહી્ી ્યાદ કરરો. આવી રહીતે 
લચંતન કરવા્ી પરૃવી સા્ ેઆપણરો એક અધ્યાજતમક સબંધં જરોિાઈ જા્ય છે જે ભતૂકાળમા ંપરંપરાગત સમાજ 

અને તતવજ્ઞાનીઓ કરતા ્તા. આન્મ નાઇસે પ્યા્મવરણ સા્નેા જરોિાણના અનયુભવન ેતેમની ગ્ન પ્યા્મવરણ 

મવચારધારાનરો મયુખ્ય અનયુભવ માન્યરો છે અને પ્યા્મવરણ સબંધંી નૈમતક મલૂ્યરોના આધ્યાજતમક મળૂન ે્સવીકા્યુું છે. 

સતીશ કયુમાર તેને ‘રેવીઅરનસ ઇકરોલરોજી’નયુ ંનામ આપે છે. નાઇસ, કયુમાર અને અન્યરો એ ્સવીકા્યુું છે કે માનવ 

જાતના પરૃવી સા્નેા સબંધંને ચલાવતા ંનૈમતક મલૂ્યરો એક બરોદ્દક મલૂ્યરો ખચ્મ- લાભનયુ ંજ પડરણામ ન ્રોઈ શકે 

પણ તે પરૃવી ની સા્ ેજીવા્યેલા એક આધ્યાજતમક સબંધં પર આધાડરત ્રોવરો જરોઈએ. ઉપર નોંધવામા ંઆવલે 

અલભગમ અને પદમતઓ દ્ારા આપણે પ્રકૃમત સા્ ેઊંિાણપવૂ્મક જરોિાઈ શકહીએ છહીએ અને જીવમવજ્ઞાનની સભાનતા 
કેળવી શકહીએ છહીએ. 

સમાપન સમારરો્ - મનને ભેગા કરરો/જરોિરો
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3.3.3 Exercise 3: Experiencing our emotional connect to nature in general 
and to the coast and marine life in particular

Students today are overwhelmed with a number of elements that dominate the social scenario, enter-

tainment, gadgetry, etc. all of which focuses on the ‘gratification’ aspect of the young persons’ psyche. 

To make them appreciate nature, they first need to be sensitised about the beauty, complexity and the 

fine workings of Mother Nature. Like a ground or earth that must be prepared to accept new seeds, 

so must the students minds be prepared for this transition of a busy lifestyle to being more sensitive 

to Mother Nature. Using the term ‘Nature’ by itself isolates any personification of it. Once we insert 

the word ‘Mother’ as the one who creates, personifies the complex processes of this planet. Since our 

target audiences are ‘humans’ and every human should have come from a source his/her mother, the 

connection is made immediately with the use of the term ‘Mother Nature’. This also knocks on the 

emotional core of the target audience.
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૩.૩.૩  અભયાસ ૩: પ્રકરૃત સાથે ભાિનાતમક જરોિાણ અને દડરયાકાઠંાના અને 
દડરયાઈ જીિન સાથેના જરોિાણનરો અનતુભિ

આજકાલ સામાજજક ્સતરે મવદ્ા્થીઓ પર ઘણી બધી બાબતરોનરો પ્રભાવ પિતરો ્રો્ય છે, જેમકે, મનરોરંજન, ગેજેટ, 

અન્ય જેનયુ ંકેનદ્ર ‘્યુવાન વ્યકકતઓના માણસને ‘સતંરોષ’ આપવાનરો ્રો્ય છે. તે્ી, જરો ્યુવાનરોમા ંપ્રકૃમત માટે લાગણી 
ઉતપન્ કરવી ્રો્ય તરો તેમને પ્રકૃમતમા ંર્લેી સયુદંરતા, જડટલતા અને બારહીક કરામતરો સા્ ેપડરચ્ય કરાવવરો 
જરૂરહી છે. જેવી રહીતે એક જમીન કે પરૃવીન ેફળરૂપ બનાવવાની જરૂર ર્ ેછે જે્ી ત્યા ંબીજ ઊગી શકે, તેવી જ રહીતે 
મવદ્ા્થીઓના માનસને પણ અમત-વ્ય્સત જીવનશૈલીમા ંપણ સમ્ય કાઢહી પ્રકૃમત સા્ ેલચંતન કરવા માટે તૈ્યાર 

કરવયુ ંજરૂરહી છે. ‘પ્રકૃમત’ શબદ વાપરવા્ી કરોઈ મમૂતશિમતંરૂપ ઉભરહી ન્ી આવતયુ.ં પણ જેમ આપણે ‘પ્રકૃમત માતા’ 
શબદનરો ઉપ્યરોગ કરહીએ છહીએ, તરો તરત જ તેને એક ‘માતા’નયુ ંરૂપ મળહી જા્ય છે, જે આ પરૃવી પર જીવરોન ેજનમ 

આપનારહી છે અને જડટલ પ્રડક્ર્યાઓમા ંમયુખ્ય ભાગ ભજવે છે. અને આપના લક્્યાકં જૂ્રો ‘મનયુષ્્યરો’ છે જેમનરો અંશ 

‘માતા’મા ં્ી આવલેરો છે ‘પ્રકૃમત માતા’ શબદ એકદમ ્યરો્્ય ઠરે છે. અને લક્્યાકં જૂ્ની લાગણીન ે્સપશથી જા્ય છે. 
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Uncluttering process:

Before disseminating any information that requires the students to absorb and contemplate on, a quiet ses-

sion of meditation or uncluttering of the mind has proven successful. The instructor asks students to stay 

silent and only focus on their breathing, ideally to focus on the sound of air rushing out of their nostrils. Thi 

exercise of meditation immediately focuses the mind on the breathing and thus reducing the activity of other 

thoughts. This enables them to take off the baggage of a previous session or activity, thus making them open 

to new information also helping them retain that new information.

Emotional triggers of heart and mind are activated through viewing of the recommended film.

This film highlights the beauty of mother earth showcasing common and mostly rare species of sea creatures 

creates an experience of amazement in the students mind. This session is also like an escape for the mind. 

This keeps them attentive and invested since its new information they are getting. Young minds are always 

looking for something new. This gratification is somewhat fulfilled through this film. If the trainer expresses 

his/her viewpoint verbally while the film is playing, it will break the attention of the students and there will be 

a disconnect. Once completing viewing the film the trainer will ask the class to stay silent and meditate on 

what they saw. This allows the absorption of the information to set in the students mind. 

Duration: 30 minutes

Material requireD: Video/photo slide show, background music, envelopes to collect individual letters from 

students

Our objective is to allow the students to invest themselves in these concepts, which will later facilitate them 

in an action-oriented approach to the concepts presented to them. This being the most important session, 

it should be handled sensitively. If the students are not sensitized, then the following modules will have little 

impact on them. Sensitizing students will allow them to have an emotional attachment to the subject.

•	 Play photo slide with background music while students watch and listen, in complete silence and with-

out any disturbance from mobile phones. 

Depending on the access to a coast, this session can also be organized as a coastal walk, followed by the 
reflection session in the classroom

•	 Give the students time to reflect, share their emotional connect with nature with their neighbour and 

write down their ideas on paper to be submitted to the trainer.

•	 Have silence for a minute so that the students can process the information.

•	 Ask the students to write down their understanding of biodiversity. The students should write down their 

understanding of biodiversity, marine biodiversity in particular.

•	 Collect the written sheets. Read out a few answers.
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મરજ ખાલી કરવતુ/ંરિચારરો ખાલી કરિા:ં 

જ્યારે એવી કરોઈ માડ્તી આપવાની જરૂર ્રો્ય જેમા ંમવદ્ા્થીઓન ેમનન લચંતન કરવાની જરૂર ્રો્ય, તરો તે પે્લા 
એક ધ્યન નયુ ંસત્ કરાવવયુ ંજરૂરહી છે જે્ી મવદ્ા્થીઓના મગજ શાતં ્ા્ય. પ્રશીકશાકે મવદ્ા્થીઓન ેશાતં ર્હી તેમના 
શ્ાસરોશ્ાસની ડક્ર્યા પર ધ્યાન આપવા ક્વે યુ,ં ખાસ કરહીને, વા્યુના અવાજ પર જે તેમના નસકરોરામાં્ ી આવજા કરત યુ 
્રો્ય. આ ધ્યાન્ી મન શ્ાસરોશ્ાસની ડક્ર્યા પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરે છે અને અન્ય મનરયુપ્યરોગી મવચારરોનયુ ંપ્રમાણ ઘટતયુ ંજા્ય 

છે. આના્ી પવૂ્મ સત્ની બાબતરો તેમના મગજમાં્ ી ્રોિહીક વાર માટે નીકળહી જા્ય છે અને નવી માડ્તી મેળવવા માટે 

અને ગ્ન કરવા માટે તેઓ ત્ૈયાર ્ઈ જા્ય છે. 

આ લચત્પટ/ડફલમ હૃદ્ય અને મનને ભાવનાતમક રહીતે ઉત્તજેજત કરવાનયુ ંકામ કરે છે. આ ડફલમ ધરતી માતાની સયુદંરતા 
રજૂ કરે છે જેમા ંદડર્યાઈ જીવરોની અમત-દયુલ્મભ પ્રજામતઓ દેખાિવામા ંઆવી છે; અને જેને જરોઇને મવદ્ા્થીઓ આશ્ચ્ય્મ પામે 
છે. આ સત્ બ્ાર નીકળવાનરો એક માગ્મ પણ છે. આ પ્રવમૃત્ત્ી તેઓ સચેત ર્ ેછે અને invested ર્ ેછે કારણ તેમને 
નવી માડ્તી મળહી ર્હી છે. ્યુવાન લરોકરો ્મેશા કાઇંક નવયુ ંનવયુ ંજાણવા માગંતા ્રો્ય છે. તેમની આ જરૂડર્યાત આ ડફલમ 

દ્ારા પરૂહી ્તી ્રો્ય છે. જરો આ ફળહીમ દરમમ્યાન તાલીમકાર પરોતાનયુ ંમત રજૂ કરે તરો આ પ્રડક્ર્યામા ંખલેલ પિે છે અને 
જરોિાણ તટૂહી જા્ય છે. તે્ી આ ડફલમ પત્યા બાદ, તાલીમકાર મવદ્ા્થીઓન ેશાતં ર્હી જે તેમને જરો્યુ ંછે તેના પર ધ્યાન 

ધરવાનયુ ંક્શેે. આ્ી મવદ્ા્થીઓ વધયુમા ંવધયુ માડ્તી ગ્્ણ કરહી શકશ.ે

સમયગાળો: ૩૦ મમનીટ

સામગ્રી: વીિહીઓ/ફરોટરો ્સલાઈિ શરો, બૅકગ્ાઉનિ સગંીત, મવદ્ા્થીઓ પાસે્ી પત્રો ભેગા કરવા માટે પરબીડિ્યાં

અમારરો ્તે યુ મવદ્ા્ીઓન ેજાતે આ સકંલપનાઓ મવષ ેમવચારવા દેવાનરો છે જે આગળ જતા ંતેમને તેમની સામે મકૂા્યેલી 
સકંલપનાઓ પરતવ ેડક્ર્યાલભમયુખ અલભગમ કેળવવામા ંમદદરૂપ બનશે. કારણકે આ સૌ્ી મ્તવનયુ ંસત્ છે તેને 
કાળજીપવૂ્મક ચલાવવયુ ંજરોઈએ. જરો મવદ્ા્થીઓમા ંસવંદેનશીલતા નડ્ ્રો્ય તરો ્વ ેપછહીના મરોિ્યુલની તેમના પર કરોઈ 

ખાસ અસર ્શ ેનડ્. મવદ્ા્થીઓન ેસવંદેનશીલ બનાવવા્ી તેઓ મવષ્ય સા્ ેભાવનાતમક જરોિાણ અનયુભવી શકશ.ે 

•	 બૅકગ્ાઉનિ સગંીત સા્ ેફરોટરો ્સલાઈિ ચાલયુ કરયું અને એકદમ શાતં જ્્યાએ કરોઈ મરોબાઈલ ફરોનસના અવાજ વગર, 

મવદ્ા્થીન ેતે જરોવા અને સભંાળવા દરો. 

આ સત્મા ં્ક્ હરોય તરો દડરયાઈ મતુલાકાત ‘કરોસટલ િૉક’ રરોઠિી ્કાય અને તે પછી િર્ગખિંમા ંતેના પર રીફલેક્નની 
પ્રડક્રયા કરી ્કાય. 

•	 આ પ્રડક્ર્યા માટે મવદ્ા્થીઓન ેસમ્ય આપવરો જે્ી તેઓ પ્રકૃમત સા્ને ેભાવનાતમક જરોિાણ મવશ ેડરફલૅકટ કરહી શકે, 

સ્ભાગી સા્ ેશરે કરહી શકે અને મવચારરો કાગળ પર લખી તાલીમકારને સયુપરત કરહી શકે. 

•	 એક મમનીટ માટે શામંત જાળવવી જે્ી મવદ્ા્થીઓ માડ્તીને સમજી/પ્રરોસેસ કરહી શકે. 

•	 જૈવ-મવમવધતા મવશ ેમવદ્ા્થીઓન ેલખવા ક્રો. મવદ્ા્થીઓએ જૈવ-મવમવધતા મવષ,ે ખાસ કરહીને દડર્યાઈ જૈવ-

મવમવધતા મવશ ેતેમની સમજ જે છે તે લખવી જરૂરહી છે.

•	 લખેલી બાબતરો એકત્ કરહી ્રોિાક જવાબરો બધા સમક્ વાચંરો. 
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3.4 A bouquet of training methods for 
delivery of modules

Excellent trainers should have mastery over a wide variety of methods. They should also be agile, cre-

ative and flexible in handling a broad array of techniques.

Methods Tool Material Equipment

How the content is going to 
covered/ delivered 

The aids that are 
used in the course of 

training 

The content that 
is shared with 
participants 

The infrastructure 
which helps in 
utilizing aids

Small group work Posters Handouts Projector 

Role play Cards Handbook Laptop

Case study Stickers Readings Speakers

Simulation Charts PPT Mike

Interactive lecture Markers Film clips Boards

The following section describes a selection of methods that can be used for delivering specific topics 

in this course. For each module, some suggestions have been made about suitable methods; however, 

trainers are encouraged to experiment with new methods on the basis of their unique participants and 

their expectations from the course (see previous section about developing a baseline of expectations).

Brainstorming. This is the generation of many ideas by simply calling out. Every answer is included in 

the process. The trainer does not filter the responses or views from the participants in the first round. 

It is a good method to get everybody involved on some broader issues (to narrow down the scope of 

the session) and to stimulate some unconventional inputs from them (on issues that are complicated 

or have too many facets to be addressed in a regular discussion mode, e.g., participants’ perception of 

climate change). The trainer writes responses on a flip chart or on coloured cards that are pinned on a 

soft board.

Brain writing. This is similar to brainstorming, but instead of one person writing what others shout out, 

each person writes his or her own ideas on cards. These can later be clustered on pin boards.
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૩.૪  મરોિ્તુલની રજૂઆત માટે રિક્ભન્ન 
પદ્ધરતઓનરો
ઉત્તમ ્સતરના તાલીમકારરોમા ંમવમવધ પ્રકારની પદમતઓ પર પ્રભયુતવ ્રોવયુ ંજરોઈએ. 

પદ્ધરતઓ સારન/ટલૂ સામગ્ી સારન

મવષ્ય વ્સત યુની રજૂઆત કેવી 
રહીતે કરવામા ંઆવવાની છે

તાલીમ પ્રડક્ર્યામા ંકઈ 
સાધન સામગ્ીનરો ઉપ્યરોગ 

કરવામા ંઆવવાનરો છે

મવષ્ય વ્સત યુને લગતી 
માડ્તી જે તાલીમા્થીઓને 
આપવામા ંઆવવાની છે

આધાર માળખયુ ંજે 
સાધનરોના ઉપ્યરોગમા ં

મદદરૂપ બનશે

નાની જૂ્ પ્રવમૃત્ત પરો્સટરરો ્નેિ આઉટ પ્રરોજેકટર

રરોલ પલે કાિયો ્નેિ બયુક લૅપટૉપ

કેસ ્સટિહી ્સટહીકરરો વાચંન સામગ્ી ્સપીકર

મસમ્યુલેશન ચાટ્મ પીપીટહી માઈક

પાર્સપડરક વ્યાખ્યાન માક્મર ડફલમ ગકલપસ બરોિ્મ

નીચેના ભાગમા ંપદમતઓ દશા્મવવામા ંઆવી છે જે આ કરોસ્મના મવલભન્ મવષ્યરોની રજૂઆત માટે ઉપ્યરોગી ર્શેે. 
પ્રયતેક મરોિ્યુલ માટે, પદમતઓના સદંભ્મમા ંઅમયુક સયુઝાવરો આપવામા ંઆવ્યા છે. પણ, તાલીમકારરોને સચૂના છે 
કે તેઓ તેમના તાલીમા્થીઓની મવમશષ્ટ બાબતરોન ેધ્યાનમા ંરાખી નવી પદમતઓ નરો ઉપ્યરોગ કરહી શકે છે (પવૂ્મ 
સત્મા ંઅપેક્ાઓનયુ ંબેઝલાઈનીંગની ચચા્મ કરવામા ંઆવી છે)

બ્ેઈન્સટરોમમીંગ. આમા ંફકત મવચારરો મનમા્મણ કરવાની અને રજૂ કરવાની પ્રડક્ર્યા કરવામા ંઆવ ેછે. બધા જ 
જવાબરોનરો સમાવશે કરવામા ંઆવ ેછે. પ્લેા તબક્કામા ંતાલીમકાર જવાબરોન ેડફલટર કરતા ન્ી. આ રહીત 
જેમા ંમરોટા પ્રશ્રો મવશ ેજૂ્માં્ ી બધાની ભાગીદારહી મેળવી શકા્ય (સત્ના અવકાશને સાકંળં કરવા) અને તેમની 
પાસે્ ી કેટલાક લબનપરંપરાગત ઈનપયુટ મેળવવા માટે (સામાન્ય ચચા્મમા ંએવા મવષ્યરો પર જે જડટલ ્રો્ય અ્વા 
જેમના અનેક પાસાઓં પર મવચાર કરવાની જરૂર ્રો્ય, દા.ત. વાતાવરણમા ં્તા ંફેરફારરો મવષ ેસ્ભાગીના 
મતંવ્યરો) તાલીમકાર આવલેા પ્રમતસાદરો અને જવાબરોન ેબરોિ્મ પર પીન વિે લગાિેલ ફલીપ ચાટ્મ  અ્વા રંગીન 
કાિ્મ પર નોંધે છે. 

બ્ેન રાઇડટંગ. આ બ્ેન ્સટરોમમીંગ જેવયુ ંજ છે. પણ આમા,ં એક વ્યકકત બધાના મવચારરો લખ,ે તેની જ્્યા પર પ્રત્યેક 
સ્ભાગી પરોતાના મવચારરો કાિ્મ પર લખી પીન બરોિ્મ પર ભરેવી દે છે.
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Brainstorming and brain writing

There are two types of human ‘thinking’, which were described by early psychologists as ‘convergent’ 

and ‘divergent’ intelligence. Convergent thinkers are generally encountered in technical professions 

and in the field of administration: they prefer to go from A to B and conclude at C, their thinking 

processes are linear, and they like to optimize existing models and prototypes. Divergent thinkers are 

more often found in the realm of the arts: they are inclusive and nonlinear, and their thinking seems to 

‘jump around.’

In order to work on complex developments (for example in coastal tourism and its impacts on coastal 

ecosystems), it is important that divergent and convergent thinkers work effectively and efficiently 

together. This is often a challenge for trainers with heterogeneous audiences. A group that intends to 

go beyond its established frame of solutions (i.e., is prepared to leave the comfort zone and to learn 

to think out of the box) may wish to use the brainstorming or brain-writing technique. The important 

feature of these two techniques is that everybody agrees (and the facilitator may reemphasize this at 

the beginning of the session) that in the first step everything,—really everything—is allowed to be said 

and written down, even if it looks ‘strange’ or ‘incorrect’ or is not immediately apparently a solution. 

This is referred to as ‘taking the nonconstrained view.’

It is only in a second round that the many ideas are clustered, discussed and evaluated—and it may 

transpire that an idea which initially looked crazy (like sailing west to go east) turns out to be the best 

solution to the problem.
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બે્ન સટરોમમીંર અને બે્ન રાઇડટંર

મનયુષ્્યના ‘મવચારણા’/ ‘મવચારવાની પ્રડક્ર્યા’ બે પ્રકારની ્રો્ય છે; જે મનરોવૈજ્ઞામનકરોએ ‘કેનદ્રગામી’ અને ‘લભન્’ બયુદ્દ 

તરહીકે નામાડંકત ક્યુું છે. કેનદ્રગામી મવચાર કરનારા વ્યકકતઓ તકનીકહી પ્રરોફેશન અને વ્હીવટના ક્ેત્મા ંજરોવા મળે 

છે. તેઓ ‘અ’્ી ચાલયુ કરે છે, ‘બ’ પર પ્ોંચ ેછે અને ‘ચ’ પર તારણ કાઢે છે. તેમની મવચારવાની પ્રડક્ર્યા સીધી 
રેખા જેવી છે અને તેમને ્ાલના મરોિેલ અને પ્રરોટરો ટાઈપ અનયુસરવા પસદં કરે છે. લભન્ મવચારણા ધરાવનારા 
વ્યકકતઓ કળાના ક્ેત્મા ંવધારે જરોવા મળે; તેઓ વ્યાપક અને અરહીલખક ્રો્ય છે અને તેમના મવચારવાની ડક્ર્યા 
‘કયુદકા’ વાળહી ગણી શકા્ય. 

મવકાસના જડટલ પગલાઓં (દા.ત. દડર્યાકાઠંાના પ્રદેશરોમા ંપ્ય્મટન અને પ્યા્મવરણ પર તેની અસરરો), પર કામ 

કરવા ંમાટે એ મ્તવનયુ ંછે કે જયુદા અને સરખા ંમવચારરો ધરાવતા ંલરોકરો અસરકારક અને કા્ય્મદક્રહીતે એકબીજાની 
સા્ ેમળહીન ેકામ કરે. આ ઘણીવાર જયુદા જયુદા સમ ૂ્ રો સા્ ેકામ કરનારા તાલીમકારરો માટે પિકાર બની ર્ ેછે 

જે સમ ૂ્  ઉકેલરોની મનધા્મડરત ફે્મ માં્ ી બ્ાર નીકળહીને કામ કરવા માગંતરો ્રો્ય (એટલેકે પરોતાનયુ ંઆરામનયુ ંક્ેત્ 

છરોિહી અસામાન્ય મવચાર કરવા માગંતરો ્રો્ય) એ બે્ઇન ્સટરોમમીંગ અ્વા બે્ઇન રાઈડટંગ પદમતઓનરો ઉપ્યરોગ 

કરવા ઈચછહી શકે. આ બે પદમતઓની મવશષેતા એ છે કે બધા સમંત ્ઇ શકે છે (અને ફેસીલીટેટરે શરૂઆતમા ંઆ 

બાબત પર જરોર દેવયુ ંપિે) પ્ર્મ પગલામા ંબધયુ ંજ - ખરેખર બધયુ ંજ ક્વેા અને લખવાની છૂટ છે ભલ ેએ ‘મવલચત્’ 

અ્વા ‘ખરોટયું’ લાગે અને તતકાળ દેખીતી રહીતે એ કરોઈ ઉકેલ ્રો્ય એવયુ ંલાગે ન્ીં. આને ‘અસીમમત દ્રસષ્ટકરોણ 

અપનાવવરો’ એવયુ ંક્વેામા ંઆવ ેછે. 

બીજા રાઉનિ/તબક્કામા ંજ ઘણા મવચારરો ભેગા કરવામા ંઆવ ેછે, ચચા્મ કરવામા ંઆવ ેછે અને તેમનયુ ંમલૂ્યાકંન 

કરવામા ંઆવ ેછે – અને શરૂઆતમા ંજે મવચાર બહયુ મવલચત્ લાગતરો ્રો્ય (જાણે જ્ાજ પમશ્ચમ્ી પવૂ્મ જતયુ ં્રો્ય) 
પણ અંતમા ંએ જ મવચાર પ્રશ્નરો સૌ્ી ઉત્તમ ઉકેલ તરહીકે ઉભરહી આવ ેછે. 
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Brainstorming (where every idea is written in a callout list by a moderator) and brain writing (where 

every idea is written by the participants on cards that are subsequently arranged on pin boards) have 

become key techniques for developing new ideas within heterogeneous groups. So how can we use 

brainstorming in the learning environment?

1.  Simply visualize the question to be addressed (e.g., ‘What shall we do tomorrow evening?’)

2.  Introduce the brainstorm rule: ‘Everything is OK! No commenting on other people’s ideas in the 

initial round’.

3.  Let them storm.

4.  Write the callout list on a flip chart.

5.  Moderate the subsequent discussion according to the principles outlined in the chapter Dynamic 

Visualization.
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મવજાતી્ય જૂ્રો માટે બ્ેન્સટરોમમીંગ (જ્યા ંપ્રત્યેક મવચાર એક કૉલઆઉટ ્યાદહી તરહીકે મરોિરેટર દ્ારા લખવામા ંવ ે

છે) અને બ્ેન રાઈટીંગ (જ્યા ંપ્રત્યેક મવચાર સ્ભાગીઓ તરફ્ી કાિ્મમા ંલખવામા ંઆવ ેછે અને પીન બરોિ્મ પર 

લગાિવામા ંઆવ ેછે) મ્તવની પદમતઓ બની ગઈ છે જેમાં્ ી નવા મવચારરો ઉતપન્ ્ા્ય છે. તરો, શીખવાના 
વાતાવરણમા ંબ્ેન્સટરોમમીંગનરો ઉપ્યરોગ કેવી રહીતે કરહી શકા્ય?

૧.  જે પ્રશ્ સબંરોધવામા ંઆવલે છે તેને મવઝ્યુઅલાઇઝ કરરો. (ઉ.દા. ‘કાલે સાજંે આપણે શયુ ંકરહીશયુ?ં’)

૨.  બ્ેન્સટરોમ્મના મન્યમ્ી પડરલચત કરવરો: ‘બધયુ ંબરાબર છે! બીજા સ્ભાગીઓના મવચારરો પર પ્ર્મ તબબકામા ં
ટહીપપણી કરવી નડ્.

૩.  તેમને ચચા્મ/બ્ેન્સટરોમ્મ કરવા દરો.

૪.  કૉલઆઉટની ્યાદહી ફલીપચાટ્મ  પર લખવી.

૫.  ત્યારપછહી ્તી ચચા્મન ેિા્યનેમીક મવ્સ્યુલાઈઝેશન પ્રકરણમા ંમનધા્મડરત મસદાતંરો પ્રમાણે મરોિરેટ કરરો. 
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Case studies

A case study is an intensive study of a single group, community, incident or process. In research 

contexts, case studies are often carried out by social, behavioural or political scientists. In educational 

contexts, case studies are used by trainers in order to apply newly-learned knowledge to a complex, 

holistic and thus realistic scenario. A concrete situation is described and the learner is provided with 

a variety of facts, opinions and background information. Based on this information, certain decisions 

have to be made. Depending on the overall timeframe (working with case studies can be quite time 

consuming!), certain further background information (e.g., legal texts, regulations…) may be provided.

Ideally, the case study should include a facilitator 

Guide to guide you through the process. Good facilita-

tor Guides include photos, visualisation of background 

information, handouts for participants, short texts for 

group work (such as newspaper articles) and compre-

hensive information for further reading. A typical activ-

ity flow for working with case studies looks like this: 

Case studies usually take a lot of time if done thor-

oughly and effectively, given the amount of material 

involved. The (sometimes extensive) material can be 

read prior to the workshop, during breaks or in the 

evenings (multiday workshops). Sometimes groups 

need extra time (e.g., after dinner in the evening) 
to develop their inputs for the plenary session. If, in 

order to highlight the knowledge or learning that you 

want to cover, you decide to ‘tweak’ or modify case 

studies, it is essential to test the modified version in a 

dry run with colleagues or a beta group before using it 

in your regular seminars!

A compilation of case studies is provided in the Sec-

tion 5 in this guide, as well as at the end of the respective modules.

Case studies. Real-life situations relevant to the subject matter are provided, either verbally or in writ-

ing. The case studies contain examples of good and bad practice that can be compared and dis-

cussed. Complex case studies are provided in a facilitator Guide, with guidance through the different 

stages.

Computer-based interactive, individual drills on a computer (using, for example, language-learning 
software). Graphics, animations and videos support the learning process. Sometimes they are referred 

to as ‘webinars’. They can be combined with face-to-face interaction in seminars (blended learning 

approach).

Demonstrations. A resource person performs an instructional activity while the participants observe 

and learn how to do it before trying it themselves (e.g., how to operate a camera or machine).

Dilemmas. Professional real-life situations that present dilemmas are written on a flip chart (e.g., strict 

conservation versus softer approach to conservation). The participants stand in the middle of the room 

and then position themselves (left or right, according to the position they support). There is a discus-

sion between the groups. After the discussion, the participants are invited to change positions if they 

have changed their minds.

The trainer explains the case study with a short 
briefing (15 min), using selected visual materials 

to get the participants emotionally and cogni-
tively into the case scenario.

Clear instructions are provided as to what to do 
with the case (general questions, goals, deci-

sions to be made, timeframe...)

Participants receive the necessary material 
(texts, background information, etc.) to prepare 
themselves (including the visualisation of their 

group work output)

Presentation of group results by various means 
(demonstration of their solution or perhaps even 

a role game /fish bowl, etc.) 

Summing up the lessons learned.
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કેસ સટિીઝ

કેસ ્સટિહી એ એક જૂ્, સમયુદા્ય, ઘટના અ્વા પ્રડક્ર્યાનરો સઘન અભ્યાસ છે. સશંરોધનના સદંભ્મમા,ં સામાજજક 

વત્મણકૂ અ્વા રાજકહી્ય વજૈ્ઞામનકરો કેસ ્સટિહી/કેસનરો અભ્યાસ કરતા ્રો્ય છે. શકૈ્લણક સદંભ્મમા,ં તાલીમકારરો કેસ 

્સટિહીનરો ઉપ્યરોગ નવા મળેવલે જ્ઞાન દ્ારા જડટલ, સાકલ્યવાદહી એ તે્ ી વા્સતમવક પડરક્સ્મત સમજાવવા માટે 

કરતા ્રો્ય છે. સમ્યન ેધ્યાનમા ંરાખતા( જરો કે કેસ ્સટિહીઝ ઘણયુ ંસમ્ય માગંી લ ેછે!), અમયુક બૅકગ્ાઉનિ માડ્તી 
(દા. ત., કા્યદાકહી્ય લખાણ, મન્યમરો..) આપી શકા્ય.

સામાન્ય રહીત ેકેસ ્સટિહીમા ંફેસીલીટેટર માટેની એક 

માગ્મદમશશિકા ્રોવી જરોઈએ જે તમને પ્રડક્ર્યામા ંમાગ્મદશ્મન 

પરૂયું પાિહી શકે. સારહી ફેસીલીટેટર માગ્મદમશશિકાઓમા ંફરોટા, 
પષૃ્ઠભમૂમની માડ્તીનયુ ંમવઝ્યુઅલાઇઝશેન,્ સ્ભાગીઓ 

માટે ્નેિઆઉટસ, જૂ્ પ્રવમૃત્તઓ માટે નાના લખાણ (જેમકે 

સમાચાર પત્રોના લેખરો) અન ેવધયુ વાચંન માટે મવ્સતતૃ 

માડ્તી સામલે કરવામા ંઆવલેી ્રોવી જરોઈએ. કેસ ્સટિહી 
સા્ ેકામ કરવા માટેનરો સામાન્ય કા્ય્મ પ્રવા્ નીચે મયુજબ 

દેખાતરો ્રો્ય છે:

કેસ ્સટિહીઝ જરો ઊંિાણપવૂ્મક અને અસરકારક રહીતે કરવામા ં
આવ ેતરો ઘણરો સમ્ય માગંી લે છે, ખાસ કરહીને સામગ્ીના 
સદંભ્મમા.ં એટલે (જરો વધારે પ્રમાણમા)ં સામગ્ી ્રો્ય તરો 
તેનયુ ંવાચંન કા્ય્મમશલબર પ્લેા, અ્વા બ્ેક વખતે અ્વા 
સાજંના સમ્ય ે(એક કરતા વધારે ડદવસરોની કા્ય્મમશલબર) 
કરહી શકા્ય. જરો સમ્ય ઓછરો ્રો્ય તરો કેસ ્સટિહીને નાની 
બનાવવી, તેમાં્ ી શીખવા મળેલ બાબતરો અને જ્ઞાન પર 

ભાર મકૂહી, આ ફેરફાર કરેલ કેસ ્સટિહીને સ્કમથીઓ સા્ ે

અપનાવી ચકાસી જરોવયુ ંઅને પછહી જ તમારા મન્યમમત 

સેમીનારમા ંતેનરો સમાવશે કરવરો. 

આ માગ્મદમશશિકામા ંભાગ ૫ મા ંઅને જે તે મરોિ્યુલના અંતમા ં
કેસ ્સટિહીઝનયુ ંસકંલન કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

કેસ ્સટિહીઝ. મવષ્યવ્સત યુના સદંભ્મમા ંવા્સતમવક જીવનના ડક્સસાઓ લેલખત અ્વા મૌલખક રહીતે જણાવવામા ં
આવ.ે કેસ ્સટિહીમા ંસારહી અને ખરાબ કા્ય્મ પદમતના ઉદા્રણરો ્રો્ય છે જેમની સરખામણી અને ચચા્મ કરહી 
શકા્ય. જડટલ કેસ ્સટિહીઝ ફેસીલીટેટર ગાઈિમા ંઆપી ્રો્ય છે અને તે માટે તબક્કાવાર માગ્મદશ્મન આપવામા ં
આવ ેછે.

કમપ્ટૂર બેઝિ ઇનટરૅસકટવ, ઇસનિમવિ્યુઅલ ડરિલસ ઓન કમપ્ટૂર (ભાષાકહી્ય શીખ માટે સરોફટવેર). ગ્ાડફકસ, 
ઍમનમેશનસ અને મવિહીઓઝ શીખવાની પ્રડક્ર્યામા ંસ્ા્યરૂપ બને છે. ક્યારેક તેમને ‘વેબીનાસ્મ’ ક્વેામા ંઆવે 
છે. તેની સા્ે સેમીનારમા ંફેસ-ટયુ-ફેસ ચચા્મ પણ કરહી શકા્ય (શીખવા માટે મમમશ્ત અલભગમ)

મનદશ્મન. એક ડરસરોસ્મ પસ્મન કરોઈ સચૂકહી્ય પ્રવમૃત્તનયુ ંસ્ભાગીઓ સમક્ મનદશ્મન કરતરો ્રો્ય છે અને 
સ્ભાગીઓ તેને અનયુસરે છે (ઉ.દા., કેમેરા કે મશીન કેવી રહીતે ચલાવવયુ)ં

દ્દ્ધાભાવ. ફલીપ ચાટ્મ પર પ્રરોફેશનલ વા્સતમવક જીવતં પડરક્સ્મત દશા્મવતેી દ્દ્ધા નોંધવામા ંઆવ ેછે (ઉ.દા. 
કિક સરંક્ણ મવરયુદ સરંક્ણ તરફ નરમ અલભગમ). સ્ભાગીઓ રૂમની વચચ ેઉભા ર્ ેઅને પછહી િાબી કે 
જમણી સાઈિ પરોતાની જ્્યા મનમશ્ચત કરે તે જણાવવા કે તે ક્યા અલભગમ પ્રત્યે સમંત છે. જૂ્રો વચચે ચચા્મ 
્ા્ય છે. ચચા્મ પછહી, સ્ભાગીઓ પરોતાના મત મયુજબ પરોતાની જ્્યા બદલી શકે છે.

તાલીમકાર કેસ ્સટિહીની ટૂંકમા ંમાડ્તી આપે છે (૧૫ 

મમનીટ); તે માટે દ્રસષ્ટક સામગ્ીનરો ઉપ્યરોગ કરહી 
સ્ભાગીઓને ભાવનાતમક અને મવચારશીલ ્સતર પર 

સિંરોવે છે.

કેસના સદંભ્મમા ંશયુ ંકરવાનયુ ંછે તે માટે ્સપષ્ટ સચૂના 
આપવામા ંઆવ ેછે. (સામાન્ય પ્રશ્રો, ધ્યે્ય, મનણ્મ્યરો, 

સમ્યગાળરો..)

સ્ભાગીઓને જરૂરહી સમગ્ી મળે છે (લખાણ, બૅકગ્ાઉનિ 

માડ્તી, અન્ય) જે્ી તેઓ કેસ ્સટિહી માટે તૈ્યારહી કરહી શકે 

છે (જૂ્ પ્રવમૃત્તના પડરણામરો માટે મવઝ્યુઅલાઇઝેશનનરો 
સમાવશે ્ા્ય છે)

જયુદહી જયુદહી રહીતે જૂ્ પડરણામરોની રજૂઆત (ઉકેલનયુ ં
મનદશ્મન, અ્વા રરોલ ગેમ/ફહીશ બાઉલ, અન્ય)

શીખેલી બાબતરોનયુ ંએકત્ીકરણ
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Discussions. An issue or topic is briefly introduced and then debated, evaluated and, if possible, 

solved. Often statements and/or answers are neither totally right nor wrong. The trainer acts as the 

chair/facilitator. Various forms of discussions can be used (round table, pro and contra, small groups, 

etc.).

Asking the ‘right’ questions

The ancient Greek philosopher Socrates was known for his dialogues, in which the wise man led dis-

cussions in such a way that his counterparts developed new, important insights. The philosopher was 

not standing on a high speaker’s dais; he derived his authority from the intelligence and relevance of 

his questions. Formulating good questions in training environments encourages dialogue, engenders 

mutual respect, stimulates an atmosphere of investigation and reflection and facilitates exchange of 

ideas. Let us look at some of the differences between helpful and unhelpful questions:

Helpful questions
•	 induce curiosity by stimulating multiple responses (open questions).

•	 stimulate further dialogue among the participants.

•	 create group understanding instead of isolating individuals.

•	 bring to light points of common interest.

•	 advance the group process strategically through personal involvement.

•	 reveal aims, signify aspirations and/or invite explanation of intentions and actions.

•	 bring out the positive qualities and achievements of a group, are provocative or challenging where 

necessary or useful.

Unhelpful questions
•	 are closed or are too rhetorical, i.e., they prompt ‘yes/no’ or obvious answers.

•	 are vague and general.

•	 can only be answered by an absent expert.

•	 require evidence that is unavailable.

•	 threaten to invade an individual’s privacy or culture.

•	 are paternalistic or suggestive.

•	 highlight someone’s incompetence.

•	 do not focus on the problem under investigation.

If you are unsure of your questions, it might be worthwhile doing a dry run with colleagues to get feed-

back to improve the type of questions you ask. New trainers might like to write down their questions 

during their preparation. Experienced trainers may find asking open questions comes more naturally.
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પ્ય્મટન. એક ચરોક્કસ જ્્યા પર તપાસ માટે તાલીમ ્સ્ળને વગ્મખિંમાં્ ી ફેરવી દેવામા ંઆવે છે  
(ઉ.દા. મત્સ્ય ગામ અ્વા એક એમપીએ). આ ઘણી વાર નવા દ્રસષ્ટકરોણ અને મવચારસરણી માટે  
અસરકારક ગણા્ય છે. 

‘યરોગય’ પ્રશ્રો પછૂિા

પ્રાચીન ગ્ીક ડફલસફૂ સરોકે્રટહીસ તેમના સવંાદરો માટે જાણીતા ્તા, જેમા ંબયુદ્દશાળહી વ્યકકત એવી ચચા્મઓ કરતરો 
કે તેના્ી તેમના સ્્યરોગીઓ નવા, મ્તવપણૂ્મ મવચારરો મવકસાવતા. The philosopher was not standing on 

a high speaker’s dais; he derived his authority from the intelligence and relevance of his questions. 

તાલીમના વાતાવરણમા ં્યરો્્ય પ્રશ્રો પછૂવા્ી ્કારાતમક સવંાદ ઉભા ્ા્ય છે, એકબીજા માટે આદર વધે 

છે, તપાસ કરવાની અને ડરફલેકશનની ઉત્તજેના વધે છે અને મવચારરોનરો આપ-લે ્ા્ય છે. ્વ ેઆપણે ્રોિાક 

ઉપ્યરોગી અને મનરયુપ્યરોગી પ્રશ્રો વચચેની તફાવત જરોઈશયુ.ં

ઉપયરોરી પ્રશ્રો
•	 બહયુમવધ જવાબરો મળે (ઓપન પ્રશ્રો). જજજ્ઞાસા ઉતપન્ ્ા્ય તેવા પ્રશ્રો પછૂરો.

•	 સ્ભાગીઓ વચચ ેસવંાદ વધે તેવા ઉત્તજેક પ્રશ્રો પછૂરો.

•	 જૂ્ સમજ ઉભી ્ા્ય તેવા પ્રશ્રો પછૂરો; ન કે વ્યકકતગત સમજ કેળવા્ય. 

•	 કૉમન ઈંટરે્સટવાળા મયુદ્ા નીકળે એવા પ્રશ્રો પછૂરો. 

•	 વ્યકકતગત સિંરોવણી દ્ારા વ્ ૂ્ ાતમક જૂ્ પ્રડક્ર્યાને આગળ વધારે.

•	 લક્્યરો જા્રે કરહી શકા્ય, મ્તવાકાકં્ાઓ દશા્મવી શકા્ય તેમજ/અ્વા તેના ઉદેશરો અને ક્યયો મવષ ેસમજૂતી 
માગંી શકા્ય. 

•	 જૂ્ના ્કારાતમક ગયુણરો અને મસદ્દઓ બ્ાર લાવે, જરૂર ્રો્ય ત્યા ંઉત્તજેક અ્વા પિકારરૂપ ્રો્ય 

રનરતુપયરોરી પ્રશ્રો
•	 બધં અ્વા વકતતૃવપણૂ્મ પ્રશ્, એટલે કે જેનરો ્સપષ્ટ જવાબ ‘્ા /ના’ આવતરો ્રો્ય.

•	 અ્સપષ્ટ અને સામાન્ય. 

•	 માત્ એક ગેર્ાજર મનષ્ણાત જ જેનરો જવાબ આપી શકે.

•	 પયુરાવા જરૂર પિે જે અનયુપલબધ ્રો્ય.

•	 વ્યકકતના ગરોપની્યતા અ્વા સ્ંસકૃમત પર આક્રમણ કરે તેવરો ્રો્ય.

•	 પૈતકૃ શાસન(વાદ) અ્વા સચૂક છે.

•	 કરોઈની અક્મતા પ્રકામશત/્ાઈલાઈટ કરતરો ્રો્ય.

•	 સમ્સ્યાના સદંભ્મમા ંન ્રો્ય

જરો પ્રશ્ાવલી માટે તમને ખાતરહી ન ્રો્ય તરો તમે તમારા સ્કમથીઓ સા્ ેતેની ચચા્મ કરહી શકરો અને પછહી 
તાલીમમા ંઉપ્યરોગ કરહી શકરો. નવા તાલીમકારરોએ તૈ્યારહી વખતે પ્રશ્રો નોંધી લેવા જરોઈએ/અનયુભવી તાલીમકારરો 
તાલીમ દરમમ્યાન કયુદરતી રહીતે આવતા પ્રશ્રો પછૂહી શકે છે.
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Moderating discussions

Remember the golden 10:60:30 rule for partici-

patory group events:

The experience of trainers and facilitators all 

over the world has shown that students and 

participants learn best when you apply the 

simple golden rule of participatory approaches, 

known as the 10:60:30 rule. Only 10% of the 

total time should be used for theoretical input; 
60% should be allocated to practice oriented 

tasks in working groups and the remaining 

30% for discussions and summaries in the 

plenary sessions. During that time the solutions 

achieved and ideas must be integrated, under-

stood and meaningfully summarized—this is 

partly the work of the trainer. There are other occasions, such as panel discussions, where a modera-

tor focuses on the overall flow of the discussion. But let us look particularly at a training session in a 

seminar, where the participants have just learned something new (for example a new topic related to 

local finance management) and the trainer now intends to deepen the knowledge in the discussion 

that follows. What should she or he do?

•	 summarize the major points (using visualization on metalevel cards)

•	  manage the time (no endless discussion; set time limits for individual contributions)

•	 encourage quieter participants to contribute to the discussion as well.

•	 visualize the major outcomes (bullet points) on a flip chart

•	 paraphrase important aspects of the discussion that were not initially clearly expressed and/or 

have been perceived as ambivalent

•	 pose a meta-level question when emotions between two factions boil up

•	 use her or his intuition to determine the right amount of time for summarizing and moving on.
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ચચા્ગઓનતુ ંમરોિરે્ન કરવતુ ં

સ્ભાગી જૂ્ પ્રવમૃત્તઓ માટે ૧૦:૬૦:૩૦ નરો સયુવણ્મ 
મન્યમ ્યાદ રાખરો

મવશ્ના અનેક તાલીમકારરો અને ફેસીલીટેટરરોના 
અનયુભવ પ્રમાણે મવદ્ા્થીઓ અને સ્ભાગીઓ 

ઉતકૃષ્ટ રહીતે ત્યારે શીખતા ્રો્ય છે જ્યારે ૧૦:૬૦:૩૦ 

નરો મન્યમ અનયુસરવામા ંઆવ ેછે. કયુલ સમ્ય 

ગાળામાં્ ી, ફકત ૧૦% સમ્ય સૈદામંતક ઈનપયુટ 

આપવામા ંજવરો જરોઈએ, ૬૦% જૂ્રોમા ંકા્યયો 
અને પ્રવમૃત્તઓ માટે ફાળવવરો જરોઈએ અને બાકહી 
બચેલા ૩૦% સમ્ય અંમતમ સત્મા ંચચા્મઓ અને 
સારાશંમા ંફાળવવરો જરોઈએ. એ સમ્યગાળામા ં
ઉકેલરો મેળવવા જરોઈએ અને મવચારરોનયુ ંજરોિાણ કરવયુ ં
જરોઈએ, સમજવા જરોઈએ અને અ્્મપણૂ્મ રહીતે સારાશં 

કાઢવરો જરોઈએ – આ અમયુક અંશ ેતાલીમકારની 
જવાબદારહીમા ંઆવ ેછે. બીજી પડરક્સ્મતમા,ં જેમકે પેનલ ચચા્મ વખતે, મરોિરેટર ચચા્મનરો પ્રવા્ નક્કહી કરે છે. ્વ ે

સેમમનારના એક તાલીમ સત્ મવષ ેમવચારહીએ જ્યા ંસ્ભાગીઓ ્મણા ંજ કંઇક નવયુ ંશીખ્યા છે (દા.ત. ્સ્ામનક 

આ્થીક વ્યવ્સ્ાને લગતરો નવરો મવષ્ય) અને પ્રમશક્ક ત્યારપછહીની ચચા્મમા ંઆ મવષ ેવધયુ ગ્ન જ્ઞાન આપવા 
માગેં છે. તેણે શયુ ંકરવયુ ંજરોઈએ?

•	 મયુખ્ય મયુદ્ાનરો સારાશં કાઢવરો (using visualization on metalevel cards)

•	 સમ્યનયુ ંવ્યવ્સ્ાપન (અંત વગરની ચચા્મ ન કરવી; વ્યકકતગત ચચા્મ માટે લીમીટ/મ્યા્મદા નક્કહી કરવી)

•	 શાતં/ચપૂ બેસનારા સ્ભાગીઓને બરોલવા પ્રરોતસા્ન આપવયું

•	 ફલીપચાટ્મ  પરના મયુખ્ય પડરણામરો (બયુલેટ પરોઈનટસ)ને મવઝ્યુઅલાઇઝ કરવા

•	 ચચા્મના એ મ્તવના પાસા ંજેમને શરૂઆતમા ં્સપષ્ટપણે વ્યકત કરા્યા ન ્તા અને/અ્વા જેમને દ્દ્ધા વાળા 
માનવામા ંઆવ્યા છે તેમનરો સાર જણાવરો 

•	 જ્યારે બે પક્રો વચચ ેગરમા ગરમી ્ઇ જા્ય ત્યારે એક વધયુ મવગતવાર પ્રશ્ પછૂરો 

•	 સારાશં જણાવી ચચા્મન ેઆગળ વધારવા માટે, સમ્ય મ્યા્મદા નક્કહી કરવા માટે પરોતાની આંતરસઝૂનરો 
ઉપ્યરોગ કરરો 
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Excursions. The training venue is moved away from the classroom in order to gain experience or carry 

out investigations at a specific location (e.g., a fishing village or an MPA). This is sometimes a better 

way of achieving new perceptions and insights.

Expert interviews. Participants take the initiative: 

questions are collected, and an expert is invited (or 

a member of the group studies the subject carefully 

and answers the questions).

Falling leaves. This involves generating many ideas 

by getting the group members to write on a sheet 

of paper each. The facilitator collects all the pages, 

calls out the contents and lets them fall into the middle of a big circle on the ground. Everybody walks 

around the impressive amount of results, seeking clarification where required.

Films. This entails watching films (or parts of films) along with the group and discussing the content 

afterwards.

See the section 4 in this training guide to 

gain further information on how to plan and 

implement field excursions in relation to 

coastal and marine biodiversity and MPA-

relevant issues for media students, trainers 

and practitioners.

Falling leaves

With falling leaves, many options can be generated and impressively visualized. Leaves fall from trees 

in different seasons—as do the leaves in a training session in which this method is used:

1.  The trainer defines the topic and visualizes the question, for example, ‘Which strategies could be 

used to reduce coastal pollution?’

2.  Each participant gets a board marker and as many sheets of A4 paper as he or she likes.

3.  Now all the participants write their ideas on the white paper sheets—but only one idea/strategy per 

sheet. Five ideas, five sheets. (e.g., ‘stricter laws,’ ‘improved waste management technology,’ ‘ca-

pacity development of pollution control authorities,’ ‘regulate industrial pollution,’ ‘increase public 

awareness’).

4.  In the next step the participants form a large circle (like many trees).

5.  The first participant calls out his or her first idea (‘stricter laws’) and lets his or her leaf, on which 

the solution is written, fall down to the ground (like a leaf in autumn). At the same time each of 

the other participants who have written the same idea on a sheet lets his or her leaf fall on the 

ground. There may now be six leaves on the ground (from six participants with the same idea), 
and the process is continued until all the ideas/leaves of the first participant are on the ground.

6.  Next, the second participant calls out one of her or his ideas (e.g., ‘capacity development of pollu-

tion control authorities’) and lets her or his leaf fall down. All the others who have the same idea in 

their leaf package let it fall. There are now lots of leaves on the ground.

7.  The next participant calls out her or his idea. Everybody with the same idea follows with the falling 

leaves. In this way more and more ideas are called out, are dropped and collect on the ground.

8.  Usually several ideas are brought up that more or less everybody has. After some time, however, 

some very unconventional and creative ideas emerge.

9.  The trainer invites the group to walk around the pile of leaves. So many leaves! (Often a wonderful 

effect when people initially thought that they were so limited in their ideas.)

10.  Finally, the participants are invited to pick up from the leaves on the ground the ones that they 

would like to learn more about (or which they simply do not understand). The author of this leaf is 

invited to explain her or his idea/solution/strategy.
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તજજ્ઞરો સા્ે ઇનટરવ્ઝૂ. સ્ભાગીઓ આ પ્રડક્ર્યામા ંપ્લે કરે છે. પ્રશ્રો એકત્ીક કરવામા ંઆવ ેછે. અને 
તજજ્ઞને આમતં્ણ આપવામા ંઆવ ેછે (અ્વા તરો જૂ્માં્ ી જ કરોઈ એક સભ્ય જે તે મવષ્ય પર અભ્યાસ કરહી 
પ્રશ્રોના જવાબ આપે છે).

ખરતા ંપાન. સ્ભાગીઓને નવા મવચારરો કાગળ પર 
લખવાની સચૂના આપાવામા ંઆવે છે. ફેસીલીટેટર 
આ કાગલળ્યા ંએકમત્ત કરે છે, તેમા ંલખેલી બાબત 
વાચંે છે અને જમીન પર એક ગરોળમા ંવચચરોવચ 
ફેંકે છે. દરેક વ્યકકત આ જયુદા જયુદા મવચારરોની ફરતે 
ચાલી એમને વાચંે છે સમજે છે અને જરૂર પિ્ ેત્યા ં
્સપષ્ટહીકરણ માગેં છે. 

ડફલમરો. આમા ંલચત્પટ (અ્વા લચત્પટનરો ્રોિરોક ભાગ) જરોવામા ંઆવ ેછે અને તે પછહી તેના પર જૂ્ ચચા્મ 
કરે છે. 

રમડિયાના રિદ્ાથથીઓ, તાલીમકારરો અને 

પે્રન્કટ્નરરો માટે દડરયાકાઠંા અને દડરયાઈ જૈિ-

રિરિરતા ના સદંભ્ગમા,ં ડફલિ પય્ગટનરોનતુ ંઆયરોજન 

અને અમલીકરણની િધતુ માડહતી માટે આ તાલીમ 

માર્ગદર્શિકાનરો ભાર ૪ જતુઓ. 

ખરતા ંપાન

જેમ જેમ પણ ખરતા ંજા્ય એમ અનેક મવકલપરો ઉભા કરહી અસરકારક રહીતે એમને લચત્ ્સવરૂપ આપી શકા્ય. 

જેમ જયુદહી જયુદહી ઋતયુઓમા ંપાદંિા ખરતા ં્રો્ય તેમ, એક તાલીમ સત્મા ંપણ પાન ખરતા ્રો્ય ક્યારે આ પદમત 

અપનાવવામા ંઆવ ેત્યારે:

૧.  તાલીમકાર મવષ્ય વ્સત યુની સમજ આપે છે અને પ્રશ્ન ેમવઝ્યુઅલાઇઝ કરે છે, ઉદા્રણ તરહીકે, ‘દડર્યાઈ 

પ્રદયુષણ ઘટાિવા કઈ રણનીમતઓ અપનાવવી જરોઈએ?’

૨.  પ્રત્યકે સ્ભાગીને એક બરોિ્મન યુ ંમાક્મર મળે છે અને જેટલા એ૪/A4 કાગળ જરોઈતા ્રો્ય તેટલા મળે છે. 

૩.  ્વ ેબધા સ્ભાગીઓ તેમના મવચારરો સફેદ કાગળ પર લખશે – પણ એક કાગળ પર એક જ મવચાર/એક 

રણનીમત ૫ મવચારરો, ૫ કાગલળ્યા ં(ઉ.દા., ‘કિક કા્યદા’, ‘કચરા વ્યવ્સ્ાપન તકનીકરોમા ંસયુધારરો’, ‘પ્રદયુષણ 

મન્યતં્ણ સત્તાવાળાઓનયુ ંક્મતા વધ્મન’. ‘ઔદ્રોલગક પ્રદયુષણ મન્યમન’, ‘જા્રે જાગમૃતમા ંવધારરો’).

૪.  ્વ ેસ્ભાગીઓ એક મરોટયું ગરોળ બનાવશે (વકૃ્રોની જેમ).

૫.  પ્લેરો સ્ભાગી તેનરો પ્ર્મ મવચાર બરોલશ ે(‘કિક કા્યદા) અને તેની પાસે જે પાદંડયુ  ં(કાગળ) છે તેને નીછે 

પિવા દેશ ે(જેમ પાનખર ઋતયુમા ંપાદંિા ખરતા ં્રો્ય તે રહીતે). તે જ વખતે જરો બીજા કરોઈ સ્ભાગીએ આ 

મવચાર લખ્યરો ્રો્ય તરો તે પણ પ્લેા સ્ભાગીની જેમ પાન ખરે તે રહીતે કાગળ જમીન પર પિવા દેશ.ે એવયુ ં
બની શકે છે કે ્વ ેજમીન પર ૬ કાગલળ્યા ્રો્ય (૬ સ્ભાગીઓ તરફ્ી સરખા મવચારરો), અને આવી રહીતે 
આ પ્રડક્ર્યા જારહી રે્શ ેજ્યા ંસયુધી પ્લેા સ્ભાગીના બધા મવચારરો/પાદંિા નીચે ખરતા ન્ી.

૬.  પછહી, બીજરો સ્ભાગી તેનરો મવચાર વ્યકત કરશ ે(ઉ.દા., ‘ પ્રદયુષણ મન્યમત સત્તાવાળાઓનયુ ંક્મતા વધ્મન’) 
અને પરોતાનયુ ંપાદંડયુ  ંખરવા દેશ.ે બીજા સ્ભાગીઓ જેમને આ મવચાર લખ્યરો ્રો્ય તેઓ પણ તેમના કાગલળ્યા ં
નીચે પિવા દેશ.ે

૭.  પછહીનરો સ્ભાગી પરોતાનરો મવચાર બરોલશ.ે બીજા સ્ભાગીઓ જેઓએ આ જ મવચાર લખ્યરો ્રો્ય તેઓ પણ 

તેમના પાદંિા ખરવા દેશ.ે આવી રહીતે ઘણા બધા મવચારરો વ્યકત કરવમા ંઆવશ,ે નીચે પાિહી દેવામા ંઆવશ ે

અને પછહી એકમત્ત કરવામા ંઆવશ.ે

૮.  એકંદરે ઘણા મવચારરો એવા ્રો્ય છે જે લગભગ બધા પાસે ્રો્ય છે. પણ ્રોિાક સમ્ય બાદ, એવા 
લબનપરંપરાગત અને સર્જનાતમક મવચારરો બ્ાર આવ ેછે. 

૯.  તાલીમકાર જૂ્ન ેપાદંિાનંા ઢગલા પાસે ચાલવાનયુ ંક્ ેછે. કેટલા બધા પાદંિા!ં (ઘણી વખત સ્ભાગીઓ 

ગવ્મ અનયુભવ ેછે કે તેમની પાસે એટલા બધા મવચારરો છે, જ્યારે તે સમજતા ્તા કે તેમની પાસે મા્યા્મડદત 

મવચારરો જ છે)

૧૦.  અંતમા,ં સ્ભાગીઓને એવા પાદંિા ંઉચકવાની સચૂના આપવામા ંઆવ ેછે જેના મવષ્યમા ંતેમને વધયુ 
માડ્તી/વધારે શીખવાની ઈચછા ્રો્ય છે (અ્વા જે તેમને સમજણમા ંઆવ્યા ન્ી). જે તે પાદંિાના 
અમધકારહી/લેખકને જે તે મવચાર/ઉકેલ/રણનીમત સમજાવવા આમમંત્ત કરવામા ંઆવ ેછે. 
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Fishbowl

In fishbowl discussions, the participants sit in a two-layered circle. In the beginning, all participants are 

seated in the outer circle. The facilitator provides a clear guidance to the rules and process of fishbowl 

method. The facilitator then begins the discussion by sitting in the inner circle and making a few state-

ments on the issues where the discussion should takes place. As soon as the statement ends, the par-

ticipants from the outer circle join her/him in the inner circle and the dialogue starts. The discussion 

takes place only among the participants in the inner circle (the fish). This inner circle is surrounded 

by a larger group of observers, seated in an outer circle (the bowl). The outer circle only listens and 

observes. When a participant in the inner circle feels that s/he has completed their input to the topic, 

they quietly excuse them-self and go back to the outer circle. the empty chair is taken up by another 

participant from the outer circle. There might be a situation, where the participant in the inner circle 

are so involved in the discussion that they do not leave the circle, but some participants from the outer 

circle are really tempted to join the discussion, they can do so by slowly getting up and standing just 

on the outside of the inner circle. This should give an indication to the participants in the inner circle, 

and one of the participants leave the chair for the waiting discussant.

The key is to maintain a smooth transition of discussion and participant movement in the entire pro-

cess. The participants should be guided well to take this is process in natural flow and focus on their 

crisp inputs. 

The duration of the fishbowl can vary from 15 minutes to 1 hour, depending on the number of partici-

pants and number of topics to be discussed.

It is a very good method, to enable participants in formulating their views on a certain issue in the most 

crisp way possible, since they have a short time to share their views and get feedback. This also helps 

participants in giving and receiving constructive feedback to others as the discussion takes place in a 

very empathetic environment.

Fishbowl method is different from a general group discussion in a way that in fishbowl method, only 

few participants are actively discussing, therefore avoiding the parallel discussions.

Discussions of the fishbowl may be noted down by the trainer on cards and placed on a pin board. 

The participants can then later see the discussions on the board.
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ફી્બાઉલ

ફહીશબાઉલ ચચા્મઓમા,ં સ્ભાગીઓ ૨ ્સતરના વતયુ્મળમા ંબેસે છે. પ્લેા તબકે્ક, બધા સ્ભાગીઓ એક બાહ્ 

ગરોળમા ંબેસે છે. ફેસીલીટેટર ફહીશબાઉલ પદમતના મન્યમરો એ પ્રડક્ર્યા મવશ ે્સપષ્ટ માગ્મદશ્મન આપે છે. તે પછહી 
ફેસીલીટેટર અંદરના ગરોળ/આંતડરક ગરોળમા ંબેસી ચચા્મની શરૂઆત કરે છે અને સમ્સ્યાઓ/પ્રશ્રોન ેલગતા અમયુક 

મનવદેનરો રજૂ કરે છે. જેમ મનવદેન પતે છે, તરત જ બાહ્ ગરોળમાં્ ી સ્ભાગી આંતડરક ગરોળમા ંબેસી સવંાદની 
શરૂઆત કરે છે. આ ચચા્મ અંદર ર્લે સ્ભાગીઓ વચચ ેજ ્ા્ય છે (માછલી/ફહીશ).આંતડરક ગરોળ એ બાહ્ 

ગરોળમા ંબેસેલા મનરહીક્કરોના જૂ્્ી ઘરેાએલા ્રો્ય છે. 

બાહ્ ગરોળ સાભંળવાનયુ ંઅને મનરહીક્ણ કરવાનયુ ંકામ કરે છે. જ્યારે આંતડરક ગરોળના સ્ભાગીએ પરોતાની વાત 

રજૂ કરહી દહીધી ્રો્ય, ત્યારે વાત પરૂહી ક્યા્મ બાદ તેઓ બાહ્ ગરોળમા ંપરોતાનરો ્સ્ાન લઈ લે છે અને બાહ્ ગરોળમાં્ ી 
કરોઈ એક સ્ભાગી આંતડરક ગરોળની તે ખાલી જ્્યામા ંબેસી જા્ય છે. ઘણી વાર એવી પડરક્સ્મત સજા્મ્ય છે, જેમા,ં 
અંદરના ગરોળમા ંબેસેલા સ્ભાગીઓ ચચા્મમા ંએટલા તલલીન ્ઈ જા્ય છે કે તેઓ ત્યાં્ ી ખસતા ન્ી; ઉપરાતં 

બાહ્ ગરોળમા ંબેસેલા સ્ભાગીઓ ચચા્મમા ંજરોિાવા તતપર ્ઈ જા્ય છે; અને તેઓ તે માટે આંતડરક ગરોળની 
બ્ાર ઉભા ર્હી શકે છે. આના્ી આંતડરક ગરોળના સ્ભાગીઓને ઈશારરો મળહી જવા જરોઈએ અને તેમાં્ ી એક 

સ્ભાગીએ બ્ાર ઉભેલા સ્ભાગીની ચચા્મમા ંજરોિાવા તક આપવી જરોઈએ. 

આ પ્રડક્ર્યામા ંમયુખ્ય બાબત એ છે કે ચચા્મ અને સ્ભાગીઓની ્લનચલન સરળતા્ી ્વી જરોઈએ. 

સ્ભાગીઓને ્યરો્્ય માગ્મદશ્મન મળવયુ ંજરોઈએ જે્ી ચચા્મન યુ ંકયુદરતી રહીતે પ્રવા્ ચાલે અને મયુદ્ાસરના ઈનપયુટ પર 

વધારે ધ્યાન ્રોવયુ ંજરોઈએ. 

ફહીશબાઉલની ચચા્મ ૧૫ મમનીટ્ી ૧ કલાકની ્રો્ય શકે છે, અને તે સ્ભાગીઓ અને મવષ્યના આંકિા પર 

મનધા્મડરત છે.

આ બહયુ સરસ પદમત છે, જેમા ંસ્ભાગીઓને પરોતાનરો મત રજૂ કરવાની તક મળે છે અને તેઓ મયુદ્ાસર વાત 

કરહી શકે છે કારણ ચચા્મનરો સમ્ય ઓછરો ્રો્ય છે અને તેની સા્ ેસા્ ેફહીિબૅક આપવા માટે પણ સમ્ય ફાળવવરો 
પિે છે. આ સ્ભાગીઓને રચનાતમક પ્રમતભાવના આદાનપ્રદાનમા ંમદદરૂપ ્ા્ય છે કારણકે આ ચચા્મ એક 

સ્ાનયુભમૂતપણૂ્મ વાતાવરણમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. 

ફહીશબાઉલ પદમત સામાન્ય જૂ્ ચચા્મ કરતા અલગ છે કારણ આ પદમતમા ંફકત અમયુક સ્ભાગીઓ જ ચચા્મમા ં
સડક્ર્ય છે, તે્ ી સમાતંર ચચા્મઓ માટે કરોઈ અવકાશ ર્તેરો ન્ી. તાલીમકાર ફહીશબાઉલ ચચા્મઓના મયુખ્ય મયુદ્ાઓ 

પીન બરોિ્મ પર મકૂહી શકે છે. ચચા્મ બાદ સ્ભાગીઓ બરોિ્મ પર તે ચચા્મઓ જરોઈ શકે છે. 
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Effective small-group work

As a trainer you may find that you have a large number of participants (up to 35 or even more!), with 

varied levels of academic backgrounds, experience and interests. There might be language groups 

also. To get all the participants effectively engaged and contributing in such an arrangement may be 

difficult. Such large groups with varied backgrounds can be divided into smaller groups to encourage 

active participation from everybody involved.

Small groups provide a better opportunity for discussion, facilitate a better understanding of issues 

and, in some instances, allow the participants to make better decisions about how the issues might be 

tackled. Individual engagement is usually higher in smaller groups. Members are usually more com-

mitted to solutions arrived at through effective group work. New ideas and behavioural patterns are 

more strongly anchored and endorsed. New insights are gained by listening, sharing and learning from 

each other’s experience.

Key prerequisites for effective group work

•	 A group must possess a common goal for learning.

•	 A reasonable degree of cohesiveness—appreciation of teamwork

•	 Norms conducive to learning—self-discipline

•	 Patterns of effective communication

•	 A learning culture—learning not just from the facilitators but from each other regardless of age, 

gender, job title, cultural background and so on.

The learning efficiency and effectiveness of small group work depend not only on the individuals in the 

group but also on the following factors:

•	 The instructions for the work must be very clear. Otherwise ‘something’ happens in the small 

group but not necessarily what you as the trainer intended. In your pre-group preparation, get 

clarity on what you want the group to do and visualize your instructions in advance (i.e., write 

them on a flip chart or on a handout). Do not forget to explain what needs to happen after the 

group work has been completed (i.e., the next step—usually the group will present the results to 

the others).

•	 The setting in which the groups work needs to be well arranged. Ideally, each group will have a 

separate room with a round table, pens, flip chart, pin boards, etc. Availability of coffee or soft 

drinks is greatly appreciated during such group sessions.

•	 The timing must be realistically calculated and clearly stated before the groups start to work, and 

time management must be practiced in every group.

Guidelines for group work

These guidelines should be provided to the participants before the group work commences:

•	 Organize a convenient working place: you may sit in a semicircle and place your materials and 

boards in front of you.

•	 Write down the question or task legibly and clarify it, if necessary.

•	 Allocate the tasks—moderator, timekeeper, observer, presenter at the plenary session, etc. —and 

agree on the procedures, timing and type of visualization to be used.

•	 Prepare a schedule by estimating the time required for each step and monitoring the progress 

carefully.

•	 Reflect on the questions individually and in silence.

•	 Collect the ideas on cards.
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નાના નાના જૂથની અસરકારક પ્રવરૃતિઓ

એક તાલીમકાર તરહીકે તમે જરોશરો કે તમારા સ્ભાગીઓ અલગ અલગ શૈક્લણક બૅકગ્ાઉનિ, અનયુભવ અને શરોખ 

ધરાવ ેછે અને જૂ્મા ં૩૫ ્ી વધારે સ્ભાગીઓ છે. ભાષાકહી્ય જૂ્રો પણ જરોવા મળશે. તે્ી બધા સ્ભાગીઓને 
રસપવૂ્મક પ્રવમૃત્તમા ંસમાવશે કરવયુ ંઅઘરયું પિહી શકે છે. એટલે આવા મરોટા જૂ્રોમાં્ ી નાના નાના જૂ્રો બનાવી 
પ્રવમૃત્તઓ કરાવી શકા્ય જે્ી બધાની ભાગીદારહી વધે.

ચચા્મ, મવચારણા અને પ્રશ્રો સમજવા માટે નાના જૂ્રો વધારે અસરકારક રહ્ા છે; ઘણા પ્રશ્રોના ઉકેલરો માટેના 
મનણ્મ્યરો નાના જૂ્રોમા ંચચા્મ ક્યા્મબાદ મેળવવામા ંઆવ્યા છે. નાના જૂ્રોમા ંવ્યકકતગત ભાગીદારહી વધારે જરોવા 
મળે છે. આવી જૂ્ પ્રવમૃત્તઓ દ્ારા સભ્યરો ઉકેલરો માટે પરોતાપણયુ ંદશા્મવ ેછે. નવા ંમવચારરો અને વત્મણકૂ New ideas 

and behavioural patterns are more strongly anchored and endorsed. સાભંળવા્ી, શરે કરવા્ી અને 
એકબીજાના અનયુભવરો જાણવા્ી નવા મવચારરો ઉતપન્ ્ા્ય છે.

અસરકારક જૂ્ પ્રવમૃત્તઓ માટે પવૂ્મ જરૂડર્યાતરો

•	 જૂ્મા ંએક સામાન્ય શીખવાનરો ધ્યે્ય ્રોવ જરોઈએ

•	 સભ્યરોમા ંસયુસગંતતા અને ટહીમવક્મ  ્રોવયુ ંજરૂરહી છે

•	 મન્યમરો શીખવાને આધીન ્રોવા જરોઈએ – ્સવમશ્સતતા

•	 અસરકારક સદેંશાવ્યવ્ારની પૅટન્મ

•	 શીખવાની સ્ંસકૃમત – ફકત ફેસીલીટેટર પાસે્ી જ નડ્ પણ બધા લરોકરો પાસે્ી શીખવયુ,ં તેમની ઉમર, લલંગ, 

્રોદ્રો, સ્ંસકૃમતક બૅકગ્ાઉનિ, વગેરે બાબતરોન ેઅનયુલક્ીન.ે

નાના જૂ્રોની શીખવાની કા્ય્મક્મતા અને અસરકારકતા માત્ વ્યકકતઓ પર મનધા્મડરત ન્ી; તે માટે નીચેના 
પડરબળરો પણ મ્તવની ભમૂમકા ભજવે છે: 

•	 સચૂના ્સપષ્ટ રહીતે આપવી જરૂરહી છે. નડ્ તરો જૂ્રો કરોઈ અલગ પ્રડક્ર્યામા ંજ વ્ય્સત ર્હી જા્ય અને તાલીમકાર 

ઈચછે એ્ી કાઈ અલગ જ પડરણામ આવ.ે તમારહી પવૂ્મ જૂ્ પ્રડક્ર્યાની તૈ્યારહી વખતે મવઝ્યુઅલાઇઝ કરરો કે 

તમે જૂ્ પાસે્ ી શયુ ંઅપેક્ા રાખરો છરો (એટલે, ફલીપ ચાટ્મ  અ્વા ્નેિઆઉટ અર તે નોંધી લરો). જૂ્ ચચા્મ 
પછહી કઈ પ્રવમૃત્ત છે તે મવશ ેજૂ્ન ેજણાવરો (એટલે જૂ્ ચચા્મ પછહી જૂ્ન ેપડરણામરોની રજૂઆત કરવાની 
ર્શે)ે

•	 જૂ્રો જે જ્્યા પર પ્રવમૃત્તઓ કરવાના છે, તે સેડટંગની ્યરો્્ય વ્યવ્સ્ા કરવી જરૂરહી છે. આદશ્મ રહીતે પ્રત્યેક 

જૂ્ માટે અલગ રૂમ ્રોવરો જરૂરહી છે જ્યા ંએક ગરોળ ટેબલ, પેન, ફલીપ ચાટ્મ , પીન બરોિ્મસ, અન્ય સામગ્ી ્રોવી 
જરોઈએ. આવી ચચા્મઓ વખતે ચા-કરોફહીની વ્યવ્સ્ા સલા્ની્ય છે.

•	 સમ્યની ગણતરહી વા્સતમવક રહીતે ્વી જરોઈએ અને તેની સચૂના બધા જૂ્રોન ેઆપવી જરોઈએ. તદયુપરાતં 

પ્રત્યકે જૂ્ની સમ્ય વ્યવ્સ્ાપનની જવાબદારહી પ્રત્યેક બધા જૂ્રોનયુ ંર્શેે.

જૂથ પ્રવરૃતિ માટે માર્ગદ ્્ગન/રાઈિલાઈ્સસ

જૂ્ પ્રવમૃત્ત શરૂ કરતા પે્લા સ્ભાગીઓને આ ગાઈિલાઈનસ આપવી જરૂરહી છે:

•	 પ્રવમૃત્ત માટે એક અનયુકયુળ જ્્યા નક્કહી કરરો: સ્ભાગીઓને અધ્મગરોળ આકારમા ંબેસાિરો અને સામગ્ી અને બરોિ્મ 
તમારહી સમક્ ગરોઠવરો.

•	 નક્કહી કરેલ કા્ય્મ ્સપષ્ટ અક્રરોમા ંલખરો અને તેની સમજણ આપરો.

•	 કા્યયોની સોંપણી કરરો: મરોિરેટર, ટાઇમકહીપર, મનરહીક્ક, અંમતમ સત્ માટે પ્ર્સત યુતકતા્મ, વગેરે –અને કા્ય્મવા્હી, 
સમ્ય અને દ્ર્શ્યના પ્રકાર માટે સમંતી મેળવવરો.

•	 શેિ્યુલ બનાવી પ્રત્યકે પગલા માટે સમ્યનરો અંદાજરો કાઢરો અને પ્રગમતનયુ ંમરોનીટરીંગ કરરો.

•	 વ્યકકતગત રહીતે શાતંપણે પ્રશ્રો પર ડરફલૅકટ કરરો.

•	 કાિ્મ પર લખેલ મવચારરોન ેએકમત્ત કરરો.

•	 કાિ્મન યુ ંમનરહીક્ણ કરવયુ,ં સમજાવવા, કલ્સટર બનાવવા અને મવ્શલષેણ કરવયુ.ં
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Flashlights. Everybody is invited to make a short statement, i.e., expressing his or her views in one or 

two sentences without any discussion. This fosters personal opinions. No records are created. A flash-

light, like a snapshot is, by definition, short.

Group work. The plenary group is split into two or more groups for a given period of time. Clear instruc-

tions (a problem to solve, a question to answer …) are needed. The groups decide themselves how to 

do it and present their results in the plenary session afterwards. Refer to box xxx for more details.

Icebreakers. These reduce the interpersonal distance, helping groups work together. They can be 

used to refresh the group when energy levels have fallen. Refer to the section on icebreakers on page 

26 for details.

Information marketplace. As in a real marketplace, the information is presented/displayed on posters, 

through videos and in installations by the vendors (participants).

Shared learning. These are an innovation laboratory to generate responses to complexity: Several par-

ticipants commit to work for a longer duration, such as a few weeks or months, on a ‘central learning 

question’ (for example, how the traditional knowledge of coastal communities can be utilized for find-

ing solutions to protect the MPA against climate change. A shared learning journey does not propose 

predetermined contents, solutions or results; instead it provides the opportunity to work together on 

the learning questions, providing support, processes and methods. 

Interactive lecturing. One-way communication. All the information is read/provided by one speaker. 

•	 Look at, explain, cluster and analyse the cards.

•	 Ask yourself, ‘What is missing?’

•	 Prepare the group work output for presentation at the plenary session.

•	 Present the group’s output as a team.

•	 Maintain eye contact with the audience at the plenary session.

•	 Supplement visualization with creative options: role plays, involving the audience, etc.

•	 All cards should just be read aloud and pointed to without any lengthy explanations.

•	 Record feedback received at the plenary session on cards of a different colour or shape and add 

these to the pin board.
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ફલૅશલાઈટસ. બધાને પરોતાની વાત રજયુ કરવાની તક આપવામા ંઆવે છે, એટલે કે, પરોતાનરો મતંવ્ય, કરોઈ 
પ્રકારના ચચા્મ મવના. આ્ી વ્યકકતગત મત બ્ાર આવે છે. રેકરોિ્મ કરવામા ંઆવતયુ ંન્ી. ટૂંકમા ંફલશૅલાઈટ 
એટલે, એક ્સનેપશરોટ, એવરો અ્્મ છે. 

જૂ્ કા્ય્મ. મરોટા જૂ્ને નાના નાના ૨ અ્વા વધારે જૂ્રોમા ંવ્ેંચવામા ંઆવ ેછે. તે માટે ્સપષ્ટ સચૂનાઓ 
જરૂરહી છે (પ્રશ્ ઉકેલવા, પ્રશ્નરો જવાબ આપવા..). જૂ્રો અંદરરોઅંદર મનણ્મ્ય લે છે કે તેઓ કેવી રહીતે પ્રશ્નરો 
ઉકેલ કાઢશ ેઅને અંમતમ સત્મા ંતેની રજૂઆત કરશ.ે બરોકસ xxxમા ંવધયુ માડ્તી આપવામા ંઆવી છે.

આઈસબ્ેકસ્મ. આ પ્રવમૃત્ત્ી જૂ્રો સ્લેાઈ્ી સા્ ેકા્ય્મ કરહી શકે છે અને આંતરવૈ્યકકતક અંતર ઘટે છે. જ્યારે 
જૂ્મા ંસડક્ર્યતા ઘટે ત્યારે આઈસબે્કરનરો ઉપ્યરોગ કરહી શકા્ય. પાના ંન.ં ૨૬ પર ‘આઈસબ્ેકસ્મ’ ભાગમા ંવધયુ 
માડ્તી જયુઓ.

માડ્તી માટેની બજાર. જેમ બજારમા ંમાડ્તી દશા્મવવામા ંઆવ ેછે, તે જ રહીતે સ્ભાગીઓ મવકે્રતાની જેમ 
પરો્સટર, મવિહીઓ અન્ય સામગ્ી દ્ારા માડ્તીનયુ ંપ્રદશ્મન કરે છે.

ભેગા ંમળહીને શીખવયુ.ં જડટલતા બાબતે પ્રમતભાવરો મેળવવા માટેની આ નવીન લેબરોરેટરહી છે: કેટલાક 
સ્ભાગીઓ ‘મયુખ્ય શીખવાના પ્રશ્’ માટે લાબંા ગાળા સયુધી કામ કરવાની પ્રમતબદતા આપે છે, જેમકે અમયુક 
અઠવાડિ્યા કે મડ્ના (દાખલા તરહીકે, બદલાતા ંવાતાવરણ સામે એમપીએને સયુરલક્ત કરવા માટેના ઉકેલરો 
શરોધવામા ંદડર્યાકાઠંાના સમયુદા્યરોનયુ ંપરંપરાગત જ્ઞાન કેવી રહીતે ઉપ્યરોગમા ંલઈઈ શકા્ય. ભાગીદારહીવાળા 
મશક્ણની ્યાત્ામા ંપ્લેે્ી નક્કહી કરેલા ઘટકરો, ઉકેલરો કે પડરણામરો સચૂવલેા ન્ી ્રોતા; પણ શીખવાના પ્રશ્રો 
બાબતે ભેગા મળહીને શીખવા માટે ટેકરો, પ્રડક્ર્યા,પદમત અને તક પરૂહી પાિે છે.

વાતચીતવાળં સભંાષણ. એકતરફહી વાતચીત. બધીજ માડ્તી એક વ્યકકત/્સપીકર દ્ારા વાચંવામા/ંઆપવામા ં

•	 પરોતાન ેપછૂરો, ‘શયુ ંખટેૂ છે?’

•	 પણૂ્મ/અંમતમ સત્ માટે જૂ્ પ્રવમૃત્તના પડરણામના રજૂઆતની તૈ્યારહી કરરો.

•	 એક ટહીમ તરહીકે જૂ્ પ્રડક્ર્યાના પડરણામની રજૂઆત કરરો.

•	 અંમતમ સત્મા ંપ્રેક્કરો સામે આંખનરો સપંક્મ  જાળવી રાખજરો.

•	 મવઝ્યુઅલાઇઝેશનની અસરકારકતા સર્જનાતમક પ્રવમૃત્તઓ જેમકે રરોલ પલ,ે સ્ભાગીઓની ભાગીદારહી, 
વગેરેમા ંવધારરો.

•	 બધા કાિયોનયુ ંલખાણ જરોર્ી વાચંવાનયુ ંર્શેે અને તેને લગતી કરોઈ લાબંી ચચા્મ કરવામા ંઆવશ ેનડ્.

•	 મવમવધ રંગ અને આકારના કાિયો પર મળેલ ફહીિબૅકને છેલલા સત્ પછહી ભેગા કરહી પીન બરોિ્મ પર ચરોટાિહી દરો.
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The speaker may use media (often combined with PowerPoint slides) and entertain the audience us-

ing both humour and rhetoric. This method is the most commonly used method as it takes less time 

to cover a specific set of contents, compared with other participatory methods. This method is useful 

when the group is constrained in terms of time but would like to reach a higher learning outcome, 

when a guest faculty has been invited or when the students are visiting an expert.

Mind maps. These are a method of structuring and presenting ideas or results from discussions. The 

core of the visualization is the topic, and the branches are aspects. These are easier and more intuitive 

to remember compared with simple lists.

Plan games. Complex real-life issues and (inter)relations are played out in order to understand how 

they work. (For example, facts concerning social and political situations are presented: the participants 

try to find solutions in group work, and the impact of their planned activities is analysed.)

Postcard picking. A set of 30–50 postcards (or photos related to the training topic) are displayed on 

the ground. The participants can choose one each. Each participant is invited to explain briefly the 

significance of the card selected, as with a flashlight. This is a good method for icebreaking also.

Practical exercises. Participants practice what they have learned after a theory input session (e.g., 

writing an article for a blog or conducting research on a topic to be discussed later).

Presentation. The trainer arranges the topic visually, often standing at the front and explaining it to the 

participants using prepared pin boards and/or other appropriate tools.

Mind maps

Mind-mapping is another tool that helps improve the thought processes regarding the topic at hand. 

At school we learn that life is sorted into certain categories—biology, history, languages, etc.—and we 

structure what we encounter in the same way a book is usually structured (i.e., as in a list of contents): 
First, there is a headline (for example, ‘genetics’), followed by chapters (‘The Cell,’ ‘The Genetic Code,’ 

‘The Chemistry of DNA,’ etc.), subchapters and so on. For an exam we learn it all in hierarchical order 

—the ‘ideal’ student is able to repeat the ‘book chapters’ in their sequential order. Mind maps structure 

content in a different way. They place the subject which is considered central and most important, in 

the middle, and the branches emerging from this central point are visualized to arrive at the next level 

of information. Further information is represented in the form of secondary and tertiary branches, etc.

There is empirical proof that visualizations by means of mind maps are better remembered compared 

with long lists of contents. Human perception prefers this visual logic (activating both the left and right 

hemispheres). Mind maps are therefore an efficient tool in the training setting. Instead of rearranged 

PowerPoint charts with endless lists (which are often quickly forgotten), start by writing the topic of the 

session on a flip chart. During the next 45 minutes you can easily add branches. Minor aspects can be 

added as third- or fourth-level branches. You will be surprised how well your audience remembers the 

content of such sessions!

On the Internet you will find additional mind-mapping tools that offer both sophisticated designs and 

flexible forms (Mindjet, Freemind, etc.) 
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આવ ેછે. વ્યકકત/્સપીકર કદાચ મીડિ્યાનરો ઉપ્યરોગ કરે(ઘણી વાર એમા ંપાવર પરોઈનટ ્સલાઈિ પણ ્રો્ય) 
અને રમજૂ ત્ા વાકપટયુતા, બનંેનરો ઉપ્યરોગ કરહીને શ્રોતાઓનયુ ંમનરોરંજન પણ કરહી શકે. અન્ય પદમતઓની 
સરખામણીમા ંઆ પદમત સૌ્ી વધારે વપરા્ય છે કારણકે આમા ંઓછા સમ્યમા ંવધારે માડ્તી આવરહી લઈ 
શકા્ય છે. જ્યારે જૂ્ પાસે ઓછરો સમ્ય ્રો્ય પણ વધારેમા ંવધારે શીખવાના પડરણામરો સયુધી પ્રોચવયુ ં્રો્ય 
ત્યારે અ્વા કરોઈ અમત્ી ફેકલટહીને બરોલાવ્યા ્રો્ય કે મવદ્ા્ીઓ કરોઈ મનષ્ણાતની મયુલાકાતે જતા ં્રો્ય ત્યારે 
આ પદમત ઉપ્યરોગી નીવિે છે. 

માઈનિ મેપસ. આ પદમતમા ં્્ેયલ ચચા્મમાં્ ી નીવિેલ પડરણામરો અને મવચારરોની ગરોઠવણ અને રજૂઆતનરો 
સમાવશે ્ા્ય છે. મવઝ્યુઅલાઇઝેશન એ મયુદ્રો છે અને તેને લગતી બાબતરો તેની શાખાઓ છે. ્યાદહી કરતા 
માઈનિ મેપ ્યાદ રાખવા માટે વધયુ સરળ છે.

રમતરોનયુ ંઆ્યરોજન. જડટલ વા્સતમવક જીવનના પ્રશ્રો અને (આંતર) સબંધંરો રમવા/ભજવવામા ંઆવ ેછે જે્ી 
તે કવી રહીતે કા્ય્મરાત છે તેની સમજણ પિે. (ઉ.દા., સામાજજક અને રાજકહી્ય પડરક્સ્મતને લગતી ્કહીકતરો રજૂ 
કરવામા ંઆવ:ે જૂ્ પ્રડક્ર્યા દ્ારા સ્ભાગીઓને તેના ઉકેલરો શરોધવા અને તેમની નક્કહી કરેલ પ્રવમૃત્તઓની શયુ ં
અસર ્શ ેતેનયુ ંમવ્શલેષણ કરવાનયુ ંર્શેે).

પરો્સટકાિ્મ ઉપાિવયુ.ં જમીન પર ૩૦-૪૦ પરો્સટકાિયો (અ્વા તાલીમના મવષ્યને લગતા ફરોટા) મકૂવામા ંઆવ ે
છે. પ્રત્યકે સ્ભાગી કરોઈ એક કાિ્મ પસદં કરહી શકે છે. ફલૅશલાઈટ દ્ારા સ્ભાગીને પસદં કરેલ કાિ્મન યુ ંમ્તવ 
સમજવાનયુ ંર્શે.ે આ પદમત આઈસબ્ેકીંગ માટે પણ ્યરો્્ય છે.

વ્યવ્ારયુ અભ્યાસ. સૈદામંતક ઈનપયુટવાળા સત્ પછહી સ્ભાગી શીખેલ બાબતનયુ ંઅમલીકરણ કરશ ે(ઉ.દા. પછહી 
ચચા્મ કરવા માટેના મવષ્યને લગતા બલરોગ લખવા અ્વા સશંરોધન કરવયુ)ં

રજૂઆત/પ્રેઝનટેશન.મવષ્ય વ્સત યુને તાલીમકાર દૃસષ્ટક રહીતે રજૂ કરે છે, તેમની સમક્ ઉભા ર્હીને સમજાવ ેછે 
અને પીન બરોિ્મ અને/અ્વા અન્ય સામગ્ીનરો ઉપ્યરોગ કરે છે.

માઇ્સિ મૅપસ

માઇનિ મૅપીંગ એક એવયુ ંટયુલ છે જેના ઉપ્યરોગ્ી મવષ્ય વ્સત યુના સદંભ્મમા ંમવચારવાની પ્રડક્ર્યામા ંસયુધારરો ્ા્ય 

છે. શાળામા ંઆપણે એવયુ ંશીખ્યા છહીએ કે જીવનનયુ ંએક ચરોક્કસ વગથીકરણ છે -જીવમવજ્ઞાન, ઇમત્ાસ, ભાષા, 
વગેરે અને પછહી આપણે સામે આવતી સામગ્ીની સરંચના એક પયુ્સતકની સરંચનાની જેમ કરહીએ છહીએ (એટલે કે 

અનયુક્રમલણકાની જેમ): પ્લેા,ં એક શીષ્મક ્રો્ય છે, (દા.ત, ‘જેનેટહીકસ’), પછહી પ્રકરણરો( ‘ધ સેલ’, ‘ધ જેનેડટક કરોિ,’ 

‘ધ કેમ્ેસટ્હી ઓફ િહીએનએ’, વગેરે), ઉપ-પ્રકરણરો, વગેરે. પરહીક્ા માટે આપને અમધક્રમમક રહીતે શીખતા ્રોઈએ  

છહીએ – એક ‘આદશ્મ’ મવદ્ા્થી ‘ચરોપિહીના પાઠ’ ક્રમાકં પ્રમાણે બરોલી શકતરો ્રો્ય છે. માઇનિ મૅપની રચના અલગ 

્રો્ય છે. તેઓ તેમણે જે મવષ્ય સૌ્ી મ્તવનરો અને મધ્ય્સ્ લાગે એને વચચ ેમકેૂ છે અને આ મધ્ય લબંદયુ  માં્ ી 
શાખાઓ ઉદ્ભવે છે જે માડ્તીના બીજા ્સતર પર પ્રોચતી દેખા્ય છે. આગળની માડ્તી દ્દ્તી્ય અને તતૃી્ય 

શાખાઓના રૂપમા ંદેખાિવામા ંઆવ ેછે. અનયુભવરોમાં્ ી એવયુ ંપયુરવાર ્્યુ ંછે કે માઈનિ મેપસ દ્ારા કરા્યેલ 

સકંલપનાઓ લાબંી અનયુક્રમલણકા કરતા ંવધયુ સારહી રહીતે ્યાદ ર્ ેછે. માનવ મનની સમજશકકત આ તક્મસગંત 

માડ્તીને વધયુ પસદં કરે છે(જે તેના મગજના િાબા અને જમણા બનંે ભાગરોન ેસડક્ર્ય કરે છે). 

તે્ી માઇનિ મૅપસ તાલીમ માટે સક્મ સાધન ગણા્ય છે. પાવર પરોઈનટ ચાટ્મ  પરની અનતં ્યાદહીઓ (જે ઝિપ્ી 
ભલૂી જવામા ંઆવ ેછે) બનાવવા કરતા, ફલીપ ચાટ્મ  પર સત્નરો મવષ્ય લખવરો. ૪૫ મમનીટની અંદર તમે તેમા ં
શાખરો ઉમેરહી શકરો છરો. નાની બાબતરોન ેત્ીજા કે ચરો્ા ્સતરની શાખાઓ તરહીકે ઉમેરહી શકરો છરો. તમને આશ્ચ્ય્મ ્શ ેકે 

સ્ભાગીઓ કેટલી સરસ રહીતે તમારા સત્રોના મવષ્ય વ્સત યુઓને ્યાદ રાખી શકે છે!

ઈનટરનેટ પર તમને માઈનિ મેપીંગ સાધનરો મળશ ેજેમની િહીઝાઇન વધારે સયુદંર ્શ ેઅને જેના ્સવરૂપરોમા ં
ફેરફાર કરહી શકાશ(ેમાઈનિ જેટ, ફ્હીમાઈનિ, વગેરે).
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Good presentations

If you wish to make a presentation, you may find this advice helpful in getting participants to remem-

ber a little bit more than average!

Here are some general tips:

•	 Tell the participants what you are going to tell them (introduction). 

Have a clear introduction, explaining your motivation 

and presenting a clear outline of the problem you wish 

to solve. Visualize the contents in the manner most ap-

propriate for your audience. The introduction is mainly 

strategic (e.g., philosophical embedding, how today’s 

presentation is linked to overall managerial issues and 

the training course in general). Have a good conclu-

sion slide as well: it should contain the key findings and 

ideas that you really want people to remember.

•	 Tell them (main body).

Provide them an overview first, and then go into the 

details (inductive/deductive). This also helps them pace 

their use of brain power as they go along. Humour is 

both enjoyable and effective as a teaching tool prepare 

a couple of puns and jokes beforehand—but avoid be-

coming a full-time jester. Be careful here: forced humour 

is not funny!

Give participants time to think about the important facts by pacing yourself, slowing down or even 

stopping for a moment, where appropriate. Listen to the questions very carefully: many presenters 

answer questions other than those actually asked.

•	 Tell them what you told them (conclusion).

Use only one conclusion slide. Try to establish a common thread, especially if you have to present 

many different aspects during one session. Help the participants understand where you are going.

PowerPoint guidelines
•	 Make your slides easy to follow.

•	 Put the title at the top of the slide, where your audience expects to find it. Slides should have 

short, one-line-only titles. A long title is a no–no.

•	 Simplify and limit the number of words on each slide.

•	 Try not to use more than eight bullets per slide.

•	 Use contrasting colours for the text and background.

•	 Best: dark text on a light background. Sometimes a matt pastel background looks much better 

than glaring white.

•	 Be consistent with fonts and avoid fancy fonts.

Choose a font that is simple and easy to read, such as Arial, Times New Roman or Verdana. Avoid 

script-type fonts as they are hard to read on screen. And avoid CAPITAL LETTERS.



89તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

સારી રજૂઅતરો/સારા પે્રઝ્સટે્્સસ

જરો તમે એવયુ ંપ્રઝેનટેશન બનાવવા માગંરો છરો જે્ી સ્ભાગીઓ સરેરાશ કરતા ંવધારે ગ્્ણ કરહી શકે તરો તમને 
નીચેની સલા્ સચૂનાઓ ઘણી કામમા ંઆવશ.ે

અ્ીં છે અમયુક સામાન્ય ટહીપસ:

•	 સ્ભાગીઓને જણાવરો તમે ક્યા મવષ્ય પર રજૂઆત કરવાના છરો (પડરચ્ય).

્સપષ્ટ પડરચ્યમા ંતમે પ્રશ્નરો ઉકેલ લાવવાના છરો અને તે માટે 

તમનયુ ંશયુ ંપ્રેરણા આપે છે, તે રજૂ કરરો. સ્ભાગીઓને અનયુકયુળ 

આવ ેએવી રહીતે મવષ્યવ્સત યુને મવઝ્યુઅલાઇઝ કરરો. પડરચ્ય 

મયુખ્યતવે વ્ ૂ્ ાતમક ્રો્ય છે (ઉ.દા., પ્રેઝનટેશનનયુ ંસચંાલકહી્ય 

મયુદ્ાઓ અને તાલીમકરોસ્મ સા્ને યુ ંદાશ્મમનક જરોિાણ). મનષ્કષ્મની 
પણ એક ્સલાઈિ રાખવી.: એક સારહી સમાપન ્સલાઈિ પણ 

રાખવી જરોઈએ: જેમા ંમ્તવના મનષ્કષયો અને લરોકરો જે ્યાદ 

રાખે એવયુ ંતમે ઈચછતા ્રો એવા મયુદ્ાઓ ્રોવા જરોઈએ. 

•	 મયુખ્ય મવષ્યની વાત કરરો.

 તેમને પે્લા એક ઝાકંહી આપી અને પછહી મવગત આપરો 
(મનધા્મડરત /આનયુમામનક). આવયુ ંકરવા્ી સ્ભાગીઓ પરોતાના 
મગજની શકકતની ગમત નક્કહી કરહી શકે છે. મવનરોદમ્ય ચચા્મ 
કરવા્ી તાલીમ આનદંદા્યક અને અસરકારક ્ા્ય છે. 

જરોકસ અને ટયુચકાઓ પ્લેે્ી જ તૈ્યાર કરહી રાખવા. પણ 

તેનરો અમત-ઉપ્યરોગ ન કરવરો. અ્ીં એક બાબતનયુ ંધ્યાન 

રાખવયુ:ં જબરદ્સતીવાળરો મવનરોદ આનદંદા્યક ન્ી ્રોતરો. 
સ્ભાગીઓને મવષ્ય વ્સત યુ સમજવા માટે સમ્ય આપરો; જ્યા ંજરૂર પિે ત્યા ં્રો, અ્વા સમજાવવાની ગમત 

ધીમી પાિરો. પછૂવામા ંઆવલેા પ્રશ્રોન ેધ્યાન્ી સાભંળરો. ઘણી વાર તાલીમકારરો પ્રશ્ કરતા અલગ જવાબ 

આપતા ્રો્ય છે. 

•	 જે તમે સમજાવ્યુ ંછે એ જ સમજાવરો. (મનષ્કષ્મ) મનષ્કષ્મની એક જ ્સલાઈિ રાખરો. સમાપન માટે ફકત એક 

જ ્સલાઈિનરો ઉપ્યરોગ કરરો. ખાસ કરહીને જરો તમારે એક સત્મા ંઅનેક પાસા ંપ્ર્સત યુત કરવાના ્રો્ય તરો એક 

સવ્મગ્ા્હી મવચાર ્સ્ાપવાનરો પ્ર્યતન કરરો. સ્ભાગીઓને તમારા મવચારરોની ડદશા સમજવામા ંમદદ કરરો.  

પાિર પરોઈ્સટ માદ્ગ ્્ગન/રાઈિલાઈ્સસ
•	 સમજણ માટે સરળ પિે તેવી ્સલાઈિ તૈ્યાર કરરો 

•	 મવષ્યનરો શીષ્મક ્સલાઈિમા ંઉપરની જ્્યા પર મયુકરો જ્યા ંઅપેલક્ત ્રો્ય છે. ્સલાઈિનરો શીષ્મક નાનરો, એક 

લીટહી જેટલરો જ ્રોવરો જરોઈએ, લાબંરો શીષ્મક ના-ના.

•	 પ્રત્યેક ્સલાઈિમા ંઓછા અને સ્લેા શબદરો રાખવા.

•	 પ્રત્યેક ્સલાઈિમા ં૮્ી વધયુ બયુલેટ ન ્રોવા જરોઈએ.

•	 લખાણ અને બૅકગ્ાઉનિમા ંમવરરોધાભાસ રંગરોનરો ઉપ્યરોગ કરરો. 

•	 સૌ્ી ઉત્તમ: લાઈટ બૅકગ્ાઉનિમા ંિાક્મ  લખાણ. ક્યારેક મૅટ પૅ્સટલ બૅકગ્ાઉનિ ચળકતા સફેદ રંગ કરતા 
વધારે સારયું દેખા્ય છે. 

•	 ફૉનટ સરખેસરખા વાપરવાના અને ફનૅસી ફૉનટસ વાપરવાનયુ ંટાળવયુ.ં 
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•	 Use large fonts. Use at least 18 pt so 

that people at the back of the room can 

read the text elements on the screen 

easily.

•	 Avoid excessive use of slide transitions 

and animations. - Also keep animations 

consistent. A PowerPoint presentation 

is meant to be a visual aid, not the 

focus of the presentation. Do not use 

fancy animation effects unless abso-

lutely necessary.

•	 Avoid having too many slides with text 

only. Use photos, charts and graphs. 

Meaningful photos are better than 

mainstream clip art.

•	 Use suggestive graphical illustrations as much as possible.

•	 People remember pictures and graphic metaphors far better than they do text. A few real photos 

related to your subject are best.

•	 Do not put in details you will not be addressing explicitly (e.g., long tables with less relevant infor-

mation).

•	 Use thick lines in drawings (1½ points or more).

•	 Use strong colours for important information and pastel colours for unimportant information.

•	 Limit the number of slides.

•	 Spell-check — a spelling mistake is a horrible attention-magnet. At best your audience is merely 

distracted; in the worst case they think that if the presenter cannot even spell correctly, how likely 

it is that the content is excellent.

•	 Make sure your presentation can run on any computer.

•	 When you make a presentation in a new environment (at a conference venue or new training cen-

tre), check the hardware before your presentation (and have an audio cable at hand when using 

embedded sound and/or multimedia files).

•	 You are the added value of your presentation.

Use PowerPoint as a support for your presentation. You are the main channel of information! Do not just read 

out aloud what is written on the slides; the participants could do that themselves without your help!

Private study. Everybody gets some time individually in order to solve a problem, prepare an issue, 

carry out a practical exercise, etc. and then reports back to the group.

Problem solving. A challenge or a problem is presented to the students. Tools (i.e., a calculator) or 

handouts may be provided that allow them to find the solution by experimenting and using previously 

acquired knowledge.

Quizzes. The group is divided into two or more subgroups to answer questions or carry out a competi-

tive task. Each correct answer earns a score, and the group with the highest score wins and gets a 

prize.

Role play. Selected participants act for a short time in prescribed roles in a given situation. The cir
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એવરો ફૉનટ પસદં કરવરો જે વાચંવામા ંસ્લેરો 
અને સાદરો ્રો્ય, જેમ કે એડર્યલ, ટાઇમસ ન્ ૂ

રરોમન અ્વા વરદાના. ્સક્રહીપટ પ્રકારના ફૉનટ 

ન વાપરવા કારણ ્સક્રહીન પર વાચંવાની તકલીફ 

્તી ્રો્ય છે. કૅમપટલ અક્રરો વાપરવાનયુ ંટાળવયુ.ં

•	 મરોટા ફૉનટનરો ઉપ્યરોગ કરરો. ૧૮ પરોઈનટના 
ફૉનટ વાપરરો જે્ી વગ્મખિંના સૌ્ી છેલલી 
રરોમા ંબેઠેલા સ્ભાગીઓ પણ ્સક્રહીન પરનયુ ં
લખાણ સરળતા્ી વાચંી શકે 

•	 વધયુ પ્રમાણમા ં્સલાઈિનયુ ંટૅ્ગનઝશન અને 
ઍમનમેશન ટાળવયુ,ં - ઍમનમેશનસ એકરૂપ 

રાખરો. એક પાવર પરોઈનટ પ્રઝેનટેશન 

દૃસષ્ટક રજૂઆત માટે સ્ા્યરૂપ છે અને ન કે 

પ્રઝેનટેશનનયુ ંકેનદ્રલબંદયુ . જરૂડર્યાત ્રો્ય તરો 
જ ફનૅસી ઍમનમેશન રાખવયુ.ં 

•	 એવી ્સલાઈિરો ઓછહી રાખવી જેમ ફકત લખાણ જ ્રો્ય. ફરોટા, ચાટ્મ  અને ગ્ાફનરો ઉપ્યરોગ કરવરો. 
મયુખ્યપ્રવા્ના ગકલપઆટ્મ  કરતા ્યરો્્ય ફરોટા મકૂવા સલા્ની્ય છે. 

•	 શક્ય બને તેટલા સચૂક ગ્ાડફકલ લચત્રો વાપરવા.

•	 લરોકરો લખાણ કરતા લચત્રો અને ગ્ાડફક રૂપકરો વધારે સારહી રહીત ્યાદ રાખી શકે છે. મવષ્યન ેલગતા વા્સતમવક 

ફરોટા મકૂવા.

•	 સયુધી વધયુ સારહી રહીતે ્યાદ કરતા ંતેઓ લખાણ કરહી

•	 જે બાબતરોની ચચા્મ તમે ઊંિાણપવૂ્મક કરવાના ન્ી, તેની વધારે માડ્તી ન ્સલાઈિમા ંન આપવી (ઉ.દા. 
ઓછહી સબંમંધત માડ્તીવાળા લાબંા કરોષ્ટકરો)

•	 આકૃમતમા ંજાિહી લીટહી રાખરો (૧.૫ પરોઈનટ કે વધયુ)

•	 મ્તવની માડ્તી માટે ઘાટંા રંગ વાપરરો અને ઓછ ંમ્તવ ધરાવતી બાબતરોનરો પૅ્સટલ રંગ રાખરો.

•	 ્સલાઈિ પ્રમાણમા ંઓછહી બનાવરો

•	 જરોિણી-ચકાસરો – ખરોટહી જરોિણી એ ભ્યાનક કેસનદ્રત કરવાના ચયુબંકનયુ ંકામ કરે છે. 

•	 તમારયું પ્રેઝનટેશન કરોઈ પણ કમપ્ટૂર પર ચાલયુ ્ઈ શકશ ેતેની ખાતરહી કરહી લેવી. જરોિણીની ભલૂ એ 

શ્રોતાઓને મવચલલત કરહી દે છે. અને એક તાલીમકાર તરહીકે આપણી છાપ ખરાબ પિે છે કે તાલીમકાર ્ઈન ે

પણ એક સાચી જરોિણી ન લખી શકે; જરોિણીમા ંજ ભલૂ છે તરો વળહી મવષ્ય વ્સત યુ કેટલી ઉત્તમ ્શ.ે 

•	 જરો તમે એક નવી જ્્યા પર પ્લેી વાર પ્રેઝનટેશન કરવાના ્રો (કૉનફરનસ અ્વા નવયુ ંતાલીમ કેનદ્ર), 
તરો પ્રેઝનટેશન પ્લેા ત્યાનં યુ ં્ાિ્મવરે ચકાસી લરો (અને જરો તમે મલટહી મમડિ્યા ફાઈલસ અને/અ્વા ઓિહીઓ 

આધાડરત રજૂઆત કરવાના ્રો તરો તમારહી સા્ ેએક ઓિહીઓ કેબલ જરૂર્ી રાખવયુ)ં 

તમારહી રજૂઆતની ડકમંત તમ ેતમારા્ી વધે છે. પાવર પરોઈનટ પ્રઝેનટેશાનને એક સપરોટ્મ  તરહીકે વાપરરો. તમ ેમાડ્તી 
પ્રસારણની મયુખ્ય ચેનલ છરો! ્સલાઈિ પર લખેલી બાબતરો ફકત વાચંી ન જાઓ. ત ેતરો સ્ભાગીઓ પણ જાત ેવાચંી શક્યા ્રોત. 

ખાનગી અભ્યાસ. પ્રત્યકે સ્ભાગી કરોઈ પ્રશ્ પર કામ કરહી શકે, વ્યવ્ાડરક પ્ર્યરોગ કરહી શકે, વગેરે પ્રવમૃત્તઓ 
કરહી જૂ્ સામે રજૂઆત કરહી શકે. 

પ્રશ્રોનરો ઉકેલ. એક પ્રશ્ અ્વા પિકાર મવદ્ા્થીઓ સમક્ મકૂવામા ંઆવ ેછે. સામગ્ી (કેલક્યુલેટર) અ્વા 
્નેિઆઉટ આપરો જેના મદદ્ી તેઓ પ્ર્યરોગ કરહી શકે અને પવૂ્મ સત્રોમાં્ ી મળેલ માડ્તમાં્ ી ઉકેલ 
લાવવાના પ્ર્યતનરો કરહી શકે.

કવીઝ/પ્રશ્રોત્તરહી. મરોટા જૂ્માં્ ી બે અ્વા બે ્ી વધારે નાના નાના જૂ્રો બનાવવામા ંઆવ ેછે અને 
પ્રશ્રોત્તરહીની રમત રમાિવામા ંઆવ ેછે અ્વા નાના જૂ્રો વચચે ્સપધા્મ ગરોઠવવામા ંઆવ ેછે. પ્રત્યકે સાચા 
જવાબ માટે જૂ્ને અંક મળે છે. જે જૂ્નરો સરવાળરો સૌ્ી વધારે ્રો્ય, તે જૂ્ જીતી જશે અને તેને ઈનામ 
આપવામા ંઆવશ.ે

પ્રશ્રો સમાપત ન ્ા્ય. અંત ્સકરોરની ગણતરહી કરવામા ંઆવે. વચચે ્રોિહીક જરોકસઉમેરવી અને નાનયુ ંસરખયુ ં
ઇનામ રાખવયુ ંજે બધા ટહીમ વચચે વ્ેંચી શકા્ય.
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Quizzes

A well-prepared quiz always raises the energy levels and encourages active participation. Here is 

a simple suggestion on how to combine visualization techniques and the quiz technique:

1.  Prepare 25 (or more) intelligent questions of different degrees of difficulty. A 10-point ques-

tion is easy, and a 50-point question very difficult.

2.  Form three or more competing teams, visualize the 25 questions using 5 × 5 rectangular 

coloured cards. On the front of each card write 10, 20, 30, 40 or 50 and the category to 

which the question belongs (for example, accounting, budgeting, expenditure management, 

monitoring and evaluation, statistics). The question itself is written on the back of the card. 

Remember to keep the score as the game proceeds and give the standings after each round.

3.  Explain the rules: One player in the first team starts. She or he can choose the question 

(e.g., ‘Accounting 40!’). The text of the question on the back is now read out loudly so that 

everybody can hear (and can start thinking about the answer!). If the player answers the 

question correctly, her or his team gets 40 points. If she or he gives a wrong answer, the 

team loses 40 points. However, before answering, she or he may also say, ‘I do not know, 

I give it to the group.’ Now the other members of the team can confer and answer. If the 

answer is correct, the team gets 20 points (50 per cent). If the answer is incorrect, the team 

is deducted 60 points, i.e., 50 per cent more than for the individual wrong answer. The team 

can also decide that it is too risky to provide an answer themselves. In this case, the question 

is open to all the teams. The first team to shout can give it a shot. When someone from the 

second team knows the correct answer, this team gets the 20 points. But think twice—giv-

ing the wrong answer will lead to this team being deducted 60 points as well. It can then be 

offered to the remaining teams again and so on.

4.  The next question can be chosen from the first participant of the second team. The same 

procedure is followed (first the player, second the team, third all the teams, etc.) until all 25 

questions are answered. Finally the scores are calculated. Don’t forget some jokes and have 

a little prize for the winner ready, which can be easily shared by the entire team.

cumstance and roles are defined by the trainer (e.g., a press conference on a disaster in an MPA—an 

MPA manager, state government representatives and media professionals). As the focus is on the les-

sons learned, a thorough debriefing session is extremely important.

Role play

A role play (or a role-playing game) is a real-life simulation in which the participants perform the roles 

of fictional characters. After the characters have been outlined, the participants are asked to volunteer 

to play one or the other of these. Sometimes the choice of character is left entirely to the participants; 
sometimes the trainer ‘encourages’ a participant to play a certain role. The participants determine the 

actions of their characters on the basis of their characterization (often provided in a role description).

While following a set of rules, the players still have the freedom to improvise: their spontaneous or 

strategic choices shape the direction and outcome of the game. Role play should be realistic. The role 

descriptions should enable easy identification (for example, a hiring manager, a job applicant and an 

HR specialist in an interview setting).

Role play activities need to be prepared carefully. Only very experienced trainers with motivated and 

well-functioning groups should use this method spontaneously. It is highly recommended that time 

be invested before the training session in reflection about the instructions to be given to each player. 

Good instructions increase the likelihood that the exercise will be a success. Role play may trigger 
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ક્કિઝીઝ/પ્રશ્રોતિરી

જૂ્ન ેસવાલરોના જવાબરો આપવા અ્વા કરોઈ ્સપધા્મતમક કા્ય્મ કરવા માટે બે અ્વા વધારે જૂ્રોમા ં
મવભાજીત કરરો. દરેક સાચા જવાબનરો ગયુણ મળે છે અને સૌ્ી વધારે ગયુણ મેળવનાર જૂ્ મવજેતા બને છે 
અને ઇનામ મેળવે છે. 

એક વ્યવક્સ્ત બનાવલે કકવઝ સ્ભાગીઓની ભાગીદારહી અને એનજથી લેવલ વધારે છે. નીચે એક સાદરો 
સયુઝાવ આપવામા ંઆવ્યરો છે જેમા ંમવઝ્યુઅલાઇઝેશન ્તકનીકરો અને કકવઝ તકનીકને કેવી રહીતે જરોિહી શકા્ય.

૧.  ૨૫ (અ્વા વધારે) એવા બયુદ્દશાળહી પ્રશ્રો બનાવરો, જેમની મયુ્શકેલીનરો ્સતર મવમવધ ્રો્ય. ૧૦ પરોઈનટ 
પ્રશ્ સ્લેરો ્રો્ય અને ૫૦ પરોઈનટ પ્રશ્ અઘરરો. 

૨.  ત્ણ અ્વા વધારે ્સપધા્મતમક ટહીમ બનાવરો. ૨૫ પ્રશ્રોના ૫ * ૫ ના લબંગરોળ રંગીન કાડસ્મ પર 
કાલપમનક/માનમસક લચત્ બનાવરો. પ્રત્યેક કાિ્મ પર ૧૦, ૨૦, ૩૦, ૪૦ અ્વા ૫૦ લખરો અને ક્યા 
શે્ણીમા ંક્યરો પ્રશ્ આવશ ેતે લખરો (ઉદા્રણ તરહીકે, એકાઉસનટિંગ, બજેટ, એકસપેસનિચર મૅનેજમેનટ, 
દેખરેખ અને મલૂ્યાકંન, આંકિા). કાિ્મના પાછળના ભાગમા ંપ્રશ્ લખવામા ંઆવ ેછે. રમત દરમમ્યાન 
્સકરોર નોંધાવરો અને પ્રત્યકે તબક્કા/રાઉનિ પછહી પડરણામરો જા્રે કરવા. 

૩.  મન્યમરો સમજાવવા: પ્લેા ટહીમમાં્ ી એક ખેલાિહી રમતનરો અરંભ કરશ.ે તે પ્રશ્ની પસદંગી કરહી શકે 
છે (ઉ.દા. એકાઉસનટિંગ ૪૦!). કાિ્મ પાછળ લખેલ પ્રશ્ જરોર્ી વાચંવામા ંઆવ ેછે જે્ી બધા સાભંળહી 
શકે (અને જવાબ મવશ ેમવચારહી શકે!). જરો લખલાિહી સાચરો જવાબ આપે, તપ તેના ટહીમને ૪૦ ગયુણ મળે. 
જરો તે ખરોટરો જવાબ આપે, તરો તેના ટહીમને ૪૦ ગયુણરોનયુ ંનયુકસાન ્ા્ય. જરો કે, જવાબ આપતા પ્લેા, તે 
તેના ટહીમને તે જવાબ સોંપી શકે છે, ‘મને ખબર ન્ી, હયુ ંઆ પ્રશ્ ટહીમ સામે રજૂ કરયું છ.ં’ ્વ ેટહીમના 
સભ્યરો જવાબ આપી શકે છે. જરો ટહીમ સાચરો જવાબ આપે તરો તેમને ૨૦ ગયુણરો (૫૦%) મળે. જરો જવાબ 
ખરોટરો નીકળે, તરો ટહીમમાં્ ી ૬૦ ગયુણરો બાદ કરવામા ંઆવ,ે એટલે કે 50 per cent more than for the 
individual wrong answer. તરો પછહી આ પ્રશ્ બધા ટહીમ માટે મકૂવામા ંઆવ.ે જે ટહીમ સૌ્ી પ્લેા 
જરોર્ી ચીસ પિે તે આ પ્રશ્નરો જવાબ આપી શકે અને જરો તે સાચરો જવાબ આપે તરો તેને ૨૦ ગયુણરો 
મળશે. When someone from the second team knows the correct answer, this team gets the 
20 points. પણ જરો જરો, મવચાર કરહીને જવાબ આપજરો- જરો જવાબ ખરોટરો ્શ ેતરો તે ટહીમમાં્ ી ૬૦ ગયુણરો 
બાદ કરવામા ંઆવશ.ે તદયુપરાતં બાકહી બચેલી ટહીમરોને આ પ્રશ્નરો જવાબ આપવાનરો ર્શેે. અને આવી 
રહીતે રમત આગળ વધશે. 

૪.  બીજા ટહીમના પ્લેા સ્ભાગી પાસે્ી બીજા પ્રશ્ની પસદંગી કરવામા ંઆવ ેછે. ઉપર દશા્મવ્યા મયુજબ 
પ્રડક્ર્યા કરવામા ંઆવ ેછે (પ્લેરો લખલાિહી, બીજી ટહીમ, ત્ીજયુ  ંબધી ટહીમસ, વગેરે) જ્યા ંસયુધી ૨૫ પ્રશ્રો 
સમાપત ન ્ા્ય. અંત ્સકરોરની ગણતરહી કરવામા ંઆવ.ે વચચ ે્રોિહીક જરોકસઉમેરવી અને નાનયુ ંસરખયુ ં
ઇનામ રાખવયુ ંજે બધા ટહીમ વચચ ેવ્ેંચી શકા્ય.

સરોકે્રટ જેવા વાતા્મલાપ. વકતા અને શ્રોતા વચચ ેપ્રશ્રોત્તરહી દ્ારા (ડફલસૉડફકલ) વાતા્મલાપ. બધં પ્રતીભાવવાલા 
પ્રશ્રો (‘શયુ ંતમે...? ‘શયુ ંએણે...?’)ની જ્્યા પર મયુકત પ્રમતભાવવાળા પ્રશ્રો પછૂરો (‘કેવી રહીતે...’) 

રરોલ પલે

રરોલ પલ ેઅ્વા તરો ભમૂમકા ભજવવી રમતમા ંએ વા્સતમવક જીવતં મસમ્યુલેશન છે જેમા ંસ્ભાગીઓએ કાલપમનક 

પાત્રોની ભમૂમકા ભજવવાની ્રો્ય છે. પત્રો નક્કહી કા્ય્મ બાદ, સ્ભાગીઓ એ ્સવગૈચછકપણે ભમૂમકા ભજવવાની 
્રો્ય છે. ઘણી વાર સ્ભાગીઓને પાત્રોની પસદંગી કરવનરો મરોકરો મળતરો ્રો્ય છે; ઘણી વાર તાલીમકાર કરોઈ 

સ્ભાગીને એક ચરોક્કસ પાત્ ભજવવાનયુ ં‘પ્રરોતસા્ન’ આપે છે. The participants determine the actions of their 

characters on the basis of their characterization (often provided in a role description). While following 

a set of rules, the players still have the freedom to improvise: their spontaneous or strategic choices 

shape the direction and outcome of the game. રરોલ ેપલ ેવા્સતમવક લાગવરો જરોઈએ. ભમૂમકા/રરોલનરો પડરચ્ય 

્સપષ્ટ આપવરો જરોઈએ જે્ી ભજવણી સાચી લાગે (ઉદા્રણ તરહીકે, ઇનટરવ્નૂા સેડટંગમા ં્્યારીંગ મૅનેજર, 

નરોકરહી માટે અરજદાર અને એચ આર તજજ્ઞ)

રરોલ પલેની પ્રવમૃત્તઓ ચરોક્કસાઈ્ી બનાવવી જરૂરહી છે. ફકત અનયુભવી તાલીમકારરો અને પ્રરોતસાડ્ત અને કા્ય્મરત 

જૂ્રોએ જ આ પદમતઓનરો આપમેળે ઉપ્યરોગ કરવરો જરોઈએ. પ્રમશક્ણ સત્ પ્લેા ંદરેક અલભનેતાને આપવાની 
સચૂનાઓ મવષ ેમવચારવામા ંપરૂતરો સમ્ય ગાળવાની ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. સારહી સચૂનાઓ આપવા્ી 
આ અભ્યાસ સફળ ્વાની શક્યતાઓ વધી જા્ય છે. પાત્ ભજવતી વખતે તીવ્ર સવંદેનાઓ બ્ાર આવી શકે, 
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strong emotions, particularly when it becomes obvious that the player is not just playing any role 

(‘the applicant’) but is herself or himself highly emotionally involved, acting out her or his own style 

of dealing with socially tense situations (nervousness, etc.). As a consequence, a thorough and clear 

debriefing of the players on a character-by-character basis is essential, and they need to be symboli-

cally ‘released’ from their roles.

Social games. These are similar to role games, but the topics are related particularly to social and 

emotional issues. Aside from ‘playing,’ techniques such as interviewing the protagonist and freezing 

may be used to understand what people are experiencing in the given situation.

Socio-games

While role play and fish bowl refer to methods in which the participants identify temporarily with their 

assigned roles, socio-games are classified under the category of games. They are not primarily a 

method for teaching something specific (or reaching the seminar’s goal). They do, however, address 

the social fact that all the people in the room are humans. As such, they want to know who the others 

are and how they tick. Psychologists call this the “need for affiliation” and “social comparison.” Does 

she know someone whom I know as well? Is she more beautiful than me? Can I trust her/him? Can 

I have fun with them? The answers to such questions may determine the atmosphere of a course, 

seminar or workshop; whether it will be a “good” experience or if people go home feeling depleted, not 

having enjoyed the experience.

As we can see it is worth investing some time in addressing the “human factors.” Socio-games are 

often used at the beginning of a training session as a “warm- up” or “icebreaker.” For example:

The trainer may go with the group to an open space in the seminar room or outdoors and say: “Please 

form one row, the oldest on the left and the youngest on the right” (they will have to ask each other 

about birthdays, etc.). If age is a sensitive issue, you may prefer to use criteria such as birthplaces 

(north to south), shoe size, number of children or alphabetical order of names of a parent, etc.

Socratic dialogue. (Philosophical) dialogue between speaker and audience by means of questioning 

and answering. Ask open questions (‘How…’) instead of closed ones (‘Did you?’ ‘Has she?’ etc.).

Simulation exercises

The participants are assigned to one of the roles introduced in any fictitious case from the annexures. 

In the fictitious country of Ceebano, a state government is calling a meeting of all the heads of the 

government departments relevant to coastal and marine issues as a response to an external funding 

availability. The state government departments are required to reach a consensus on their priorities 

with regard to coastal and marine protection.

So, in a simulation, while the situation and problems remain close to real life, the names of places 

are fictitious to avoid any bias or information overdose about that particular area. This is the soul of a 

simulation, where the participants are to be objective in finding solutions to the problems and in their 

discussions.

The simulation case describes the details of the location, the situation and a scenario for a meeting/

discussion. The participants are assigned to one of the roles to be played in this fictitious country 
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ખાસ કરહીને જ્યારે એ ્સપષ્ટ ્ઇ જા્ય કે અલભનેતા ફકત કરોઈ ભમૂમકા ભજવતા ન્ી(‘આવદેક’) પણ એ પરોત ે

ભાવનાતમકરહીતે તેમા ંસામેલ છે અને એ સામાજજક રહીતે તણાવભરેલી પડર્સ્ીતીમા ંસામનરો કરવાની પરોતાની 
રહીત પ્રગટ કરહી રહ્ા છે(‘ગભરાટ/ઉત્તજેના’). પડરણામે અલભનેતાઓને અલગ અલગ પાત્ પ્રમાણે મવગતવાર અને 
્સપષ્ટપણે પરોતાની ભાવનાઓ વ્યકત કરવા દેવી જરૂરહી છે, અને તેમને પ્રમતકાતમકરહીતે તેમની ભમૂમકામાં્ ી ‘મયુકત’ 

કરવા જરૂરહી છે. 

સામાજજક વાતા્મલાપ. વકતા અને શ્રોતા વચચે (ડફલરોસરોડફકલ) વાતા્મલાપ, એટલે પ્રશ્રોત્તરહી. અ્હી ખયુલલા પ્રશ્રો 
પછૂરો (કેવી રહીતે’) અને બધં પ્રશ્રો (‘શયુ ંતમે? શયુ ંએણે?, વગેરે) ટાળવા.

સામાજજક રમતરો

રરોલ પલ ેઅને ફહીશ બાઉલ એ એવી પદમતઓ છે જેમા ંસ્ભાગીઓને ્ગંામી ધરોરણે ભમૂમકા ભજવવાની ્રો્ય છે. 

સામાજજક રમતરો એ રમતરોના પ્રકારમા ંગણા્ય છે. તે કરોઈ ચરોક્કસ મવષ્ય વ્સત યુ સમજાવવા (સેમમનારનરો ્તે યુસર 

કરવા)ની પદમતઓમા ંન્ી ગણાતા. વગ્મખિંમા ંઉપક્સ્ત બધા વ્યકકતઓ ‘મનયુષ્્યરો’ છે તે સામાજજક સત્ય બ્ાર 

લાવે છે. As such, they want to know who the others are and how they tick. મનરોવૈજ્ઞામનકરો તેને ‘જરોિાણ 

માટેની જરૂડર્યાત’ અને ‘સામાજજક સરખામણી’ ક્ ેછે. શયુ ંતે એવી વ્યકકતન ેઓળખે છે જેને વ્રો સારહી રહીતે 
ઓળખયુ ંછ?ં શયુ ંતે મારા કરતા વધારે રૂપાળહી છે?શયુ ંહયુએંના પર મવશ્ાસ રાખી શકયુ ં? શયુ ંહયુ ંતેમની સા્ ેમજા માણી 
શકયુ ં? આવા પ્રશ્રોના જવાબરો્ી કરોસ્મ/સેમીનાર/કા્ય્મમશલબર દરમમ્યાનનયુ ંવાતાવરણ નક્કહી ્શ;ે શયુ ંઆ એક ‘સરસ’ 

અનયુભવ ્તરો કે લરોકરોમા ંસારહી ભાવના ન જાગી અને તેમની માટે આ અનયુભવ સારયું ન ્તરો.

As we can see it is worth investing some time in addressing the “human factors.” ઘણી વાર સામાજજક 

રમતરોનરો ઉપ્યરોગ તાલીમ સત્ની શરૂઆતમા ં‘વરોમ્મ અપ’ અ્વા ‘આઈસબ્ેકર’ તરહીકે કરવામા ંઆવ ેછે. ઉદા્રણ 

તરહીકે: તાલીમકાર તાલીમખિંની બ્ાર એક ખયુલલી જ્્યા પર જશે અને ક્શેે, ‘ બે રરો બનાવરો; િાબી રરોમા ંસૌ્ી 
વધારે ઉમરવાળા અને જમણી રરોમા ં્યુવાનરો. (સ્ભાગીઓને એકબીજાની જનમ તારહીખ પછૂવી પિશ,ે વગેરે). 
જરો ઉમર એ સવંદેનશીલ મયુદ્રો છે તરો તમે બીજા માપદંિરો ઈ શકરો, જેમકે, જનમ ્સ્ળ (ઉત્તર ્ી દક્ીણ), બયુટની 
સાઈઝ, બાળકરો અ્વા માતામપતાના નામરોના મળૂાક્રરો, વગેરે.

વાતા્મ સભંળાવવી: પ્રેક્કરો વાતા્મ સાભંળે છે. અવાજ બહયુ મ્તવનરો ભાગ ભજવે છે. વાતા્મ બહયુ લાબંી ન ્રોવી 
જરોઈએ. સ્ંસકૃમત વાતા્મનરો ્સવીકાર ્શ.ે

રસમ્તુલે્ન અભયાસ

ઍનેકસરમા ંઆપેલ એક કાલપમનક કેસમા ંસ્ભાગીઓ પરોતપરોતાન ેઆપેલરો રરોલ ભજવશે. સીબેનરો નામના 
એક કાલપમનક દેશમા,ં રાજ્ય સરકાર બધા સરકારહી ખાતાના અમધકારહીઓને મીટીંગ બરોલાવ ેછે જેમા ંદડર્યાકાઠંા 
અને દડર્યાઈ મવ્સતારરોના પ્રશ્રો માટે બાહ્ નાણાકહી્ય મદદની ચચા્મ ્વાની છે. રાજ્ય સરકારના ખાતાઓના 
અમધકારહીઓને આ મવષ્ય પર ચચા્મ કરહી પ્રશ્રોના પ્રાધાન્ય પ્રમાણે ઉકેલરો મેળવવા સવ્મસમંતી મેળવવાની 
છે. તે્ ી, સીમયુલેષણ પ્રડક્ર્યામા,ં પડરક્સ્મત અને પ્રશ્રો ્કહીકતના ્રો્ય છે, પણ જ્્યાના નામ કાલપમનક ્રો્ય 

છે જે્ી ચ્ા્મ કરોઈ પણ પવૂ્મગ્્ વગર ્ા્ય છે અને કરોઈ વધયુ પ્રમાણમા ંમાડ્તી મવશ ેચચા્મ ્તી ન્ી. આ જ 

મસમ્યુલેશનની આતમ છે, જ્યા ંસ્ભાગીઓ તટ્સતપણે પ્રશ્રોના ઉકેલરો ચચા્મ દ્ારા મેળવતા ્રો્ય છે. 

મસમ્યુલેશન કેસ જ્્યા, પડરક્સ્મત અને મીટીંગ/ચચા્મન યુ ંદ્ર્શ્યનયુ ંવણ્મન કરે છે. સ્ભાગીઓને આ કાલપમનક દેશ 

સીબેનરો મવષ ેઅને તેમની ભમૂમકા મવશ ે્રોિાક ડદવસ અગાઉ્ી જાણ કરવામા ંઆવ ેછે. અદાર્યુ્મપ,ે સ્ભાગીઓને 
એવી ભમૂમકા આપવી જરૂરહી છે જે તેમના વા્સતમવક મવચારસરણી/પરો્સટ્ી અલગ ્રો્ય.સયુખદ વ્યકકતતવ ધરાવતા 
સ્ભાગીઓને મવરરોધાભાસ અને ભ્રષ્ટ પત્રોની ભમૂમકા આપવી. 
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Story telling. The audience listens to a story. The voice is important. The story should not be too long. 

The acceptance of stories may vary from culture to culture.

Video making. Participants produce a documentary video clip of 5–10 minutes’ documentation about 

a chosen topic. They design the storyboard (e.g., explaining the insurance system or interviewing 

people on the street) and show the results later, at the plenary session. These videos can even be 

uploaded on YouTube or be shared on the GIZ Global Campus.

called Ceebano a few days in advance. Ideally, participants are assigned a role that is different from 

their viewpoint/position in the real world. The pleasant personalities in class may be assigned roles of 

the antithesis or the corrupt character roles.

The participants also receive confidential instructions (after the assignment of their respective roles) 
that provide a more thorough introduction to the role they are playing, including their interests and 

initial positions. They are advised not to contradict what is in their confidential instructions but are 

encouraged to improvise beyond them as the process evolves.

They are advised not to tell or show their confidential instructions to anyone else except other mem-

bers of their own small group.

The participants review their confidential instructions and reflect upon the roles they will play, in-

cluding how they will shape their perspectives on the issues at hand. If they have any questions or 

concerns, they discuss these with the facilitators directly.

The game begins 

The group convenes to play their predetermined character roles in the fictitious country called Cee-

bano. They now discuss the theme subject, which is how to prioritize the external funds coming to 

Ceebano.

The group must discuss the following adaptation strategies and identify which ones enjoy the widest 

support:

•	 Man-made protective infrastructure

•	 Forest restoration

•	 New agricultural technologies and techniques

•	 Development of non-agricultural sectors

•	 Resettlement

When discussing each of these adaptation strategies, participants consider the following criteria:

•	 What are the long-term and short-term implications of these approaches for Ceebano. How do 

these approaches address the main climate change problems, i.e. erratic rainfall as well as flood 

and landslide threats to Ceebano?

Important instructions to be given to the participants:

•	 You will likely have your own opinions on the questions this exercise raises, but you are urged to 

stay true to your roles as described in your confidential instructions.

•	 One goal of an exercise such as this is to allow participants the chance to think beyond their 

usual biases and experiences and put themselves in the shoes of other stakeholders.

•	 The debriefing session at the end of the exercise will provide each participant an opportunity to 

step out of his or her simulation character and relate the lessons he or she learned to the actual 

everyday situations e or she faces.



97તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

મવિહીઓ બનાવવરો: સ્ભાગીઓ નક્કહી કરેલ મવષ્ય પર ૫-૧૦ મમનીટની એક િૉક્યુમેનટરહી મવિહીઓ કલીપ 
બનાવશ.ે ્સટરોરહીબરોિ્મની રચના તેઓ કરશ ે(ઉદા્રણ તરહીકે, મવમા ્યરોજના સમજાવવી, ર્સતા પર લરોકરોનરો 
ઇનટરવ્ ૂલેવરો) અને તે પછહી આખા જૂ્ સામે પડરણામરો રજૂ કરશ.ે આ મવિહીઓઝ ્યુટ્યુબ પર પણ અપલરોિ 
કરહી શકા્ય અ્વા જીઆઈઝેિ ્લરોબલ કેમપસ સા્ ેશરે કરહી શકા્ય.

સ્ભાગીઓને (પ્રવમૃત્તમા ંભમૂમકાની વ્ેંચણી બાદ) ગયુપત સચૂના મળશે જેમા ંતેમની રસનરો મવષ્ય ્રો્ય અને 
તેમની પ્રારંલભક ક્સ્મતની વાત ્રો્ય. તે્ી તેઓ તેમનરો રરોલ વધારે સારહી રહીતે ભજવી શકશ.ે તેમને સચૂના 
આપવી કે તેમને જે ગયુપત સચૂના મળહી છે તે પ્રમાણે જ તેમને ચચા્મ કરવાની અને જેમ જેમ ચચા્મની પ્રડક્ર્યા ્ા્ય 

તેમ તેમ તેઓને તેમની ભમૂમકા સયુધારવાની ર્શેે. તેમને એક ્સપષ્ટ સચૂના આપવામા ંઆવ ેકે તેઓ તેમને 
મળેલ ગયુપત સચૂના ફકત તેમના નાના જૂ્ના સભ્યરોન ેબતાિહી શકે અને બીજા કરોઈને નડ્. 

સ્ભાગીઓ મળેલી ગયુપત સચૂનાઓ મવષ ેમવચાર કરશ,ે ડરફલકૅટ કરશ ેઅને કેવી રહીતે તેઓ તેમની ભમૂમકા 
ભજવશે તેના મવશ ેમનનલચંતન કરશ.ે જરો તેમા ંતેમને કરોઈ પ્રશ્રો ્રો્ય તરો તેની ચચા્મ ફેસીલીટેટર સા્ ેકરશ.ે 

રમત ્રૂ થાય છે/રમતની ્રૂઆત થાય છે

સીબેનરો નામના કાલપમનક દેશમા ંજૂ્ પરોતપરોતાનયુ ંરરોલ ભજવવાની તૈ્યારહી કરે છે. ્વ ેતેઓ જે ્ીમ મવષ્ય છે, 

કે બાહ્ નાણાકહી્ય મદદનયુ ંપ્રાધાન્ય કેવી રહીતે નક્કહી કરવયુ,ં તેની ચચા્મ શરૂ કરશ.ે

જૂ્ે અનયુફૂલનની નીચે દશા્મવેલ રણનીમતઓની ચચા્મ કરહી નક્કહી કરવાનયુ ંર્શે ેકે કઈ રણનીમતઓ સૌ્ી 
વધારે ્યરો્્ય ઠરે છે.

•	 માનવ-મનમમશિત સરંક્ણ માળખયું

•	 વન પયુનઃસગં્્

•	 નવી કૃમષ ટેકનરોલરોજી અને તકનીકરો

•	 લબન-કૃમષ ક્ેત્નરો મવકાસ

•	 પયુનવ્મસવાટ

અનયુફૂલન રણનીમતઓની ચચા્મ કરતી વખતે નીચે મયુજબ માપદંિરો ધ્યાનમા ંરાખવા

•	 આ અલભગમરો અપનાવવા્ી સીબેનરો માટે લાબંા ગાળાની અને ટૂંકા ગાળાની કઈ અસરરો ્વાની શક્યતા 
છે. આ અલભગમરો કલાઈમેટ ચેનજના પ્રશ્રો, જેમકે કરોઈપણ સમ્ય ેવરસાદ, પરૂ અને ભ્ૂસખલન જેવા પ્રશ્રો 
ઉકેલવામા ંકેવી રહીતે મદદરૂપ ્શ?ે

સ્ભાગીઓને આપવામા ંઆવલે ્સપષ્ટ સચૂનાઓ:

•	 આ મયુદ્ા માટે વ્યકકતગરૂપ ેતમારા પરોતાના મતંવ્યરો ચરોક્કસપણે ્શ.ે પણ તમને જે ભમૂમકા આપવામા ંઆવી 
છે અને ખાસ કરહીને જે ગયુપત સચૂનાઓ આપવામા ંઆવી છે તેના અનયુસધંાનમા ંજ તમારે ચચા્મ કરવી ર્શેે. 

•	 આવા મ્ાવરાના લક્્યરોમાં્ ી એક એ પણ છે કે સ્ભાગીઓને એમના સામાન્ય પવૂ્મગ્્રો અને અનયુભવરો્ી 
મવચારવાનરો અને અન્ય ડ્તાધારકરોના અનયુભવરોમાં્ ી પસાર ્વાનરો અવસર મળે. આ અભાસનરો એક 

મ્તવનરો ્તે યુ એ છે કે સ્ભાગીઓ પરોતાના મવચારસરણીને બાજયુ  પર મકૂહી બીજી ડદશામા ંમવચાર કરતા ્ા્ય 

અને ખાસ કરહીને લાભા્થીઓ/ભાગીદારરોની પડરક્સ્મત્ી વાકેફ ્ા્ય.

•	 આ અભ્યાસના અંતમા,ં િહીબ્ીડફંગ સત્ દરમમ્યાન, પ્રત્યેક સ્ભાગીને પરોતાના મસમ્યુલેશન ભમૂમકામાં્ ી 
બ્ાર આવીને તે જે શીખ્યા અને અનયુભવ ક્યયો તેની રજૂઆત કરવાની તક મળશે. 
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Making your own video and being a reporter conservation

Watching videos at a training session is easy—provided you find suitable videos. But have you ever 

thought about making a video with your participants or, more precisely, creating the conditions that 

allow your participants to make meaningful videos and by doing so apply their knowledge of the topic 

and gain additional insights? All you need are some mobile phones with video functionality or one or 

two video cameras.

1. Choose a topic that allows the participants to develop some creativity in capturing it on video.

2.  Instruct them to produce a 5-minute clip. They can ask people on the street for statements, they 

can use cardboard as a box for a television speaker, they can paint a diagram on the flip chart 

to be filmed for 10 seconds. Ideally they should be able to demonstrate a process, a product or 

solution, etc.

3. Finally, the results (videos) of the small groups are shown to the plenary group for discussion. 

And if they are really cool, some participants may even upload them to YouTube after the session.

Keep in mind the fact that ‘making a video’ as a training method does not aim for technical perfection. 

If you do not have a separate microphone for the reporter, simply play with a big pen as if it were one. 

Funny videos will be best remembered!

World Café/Knowledge Café 

The World Café method is a simple, effective and flexible format for hosting large group events. A 

creative process is set in motion within a relaxed, coffeehouse-like atmosphere. Several rounds of 

discussion, knowledge exchange and idea generation among the participants often lead to new 

insights and perspectives.

•	 Setting: Create a ‘special’ environment, most often modelled on the Parisian café. Place coloured 

pens and flip chart paper on the tables. There should be four to eight chairs at each table.

•	 Welcome and introduction: The facilitator begins with a warm welcome and an introduction to 

the World Café process, establishing the context, sharing the Café ‘etiquette’ and putting partici-

pants at ease. The leading questions or topics for each table are briefly explained.

•	 Group rounds: The Café house talks begin with the first of three (or more) 20-minute rounds of 

conversation for the groups seated at each table. At the end of the 20 minutes, each member of 

the group moves to a different table, except for one person who stays and acts as the ‘table host’ 

for the next round. She or he then welcomes the next group and briefs them quickly on what was 

discussed in the previous round.

•	 Questions: Each table has to work on a different question relating to a specific topic. The ques-

tion should be visualized at each table, i.e., in the form of a lampshade hanging from the ceiling 

or a flip chart next to the table.

•	 Harvest: After several rounds of discussions, the main results are collected at each table and 

presented visually, in a variety of ways, to the whole group. Finally, the results are presented at 

the plenary session, wherein the flip charts or lampshades created at the tables are displayed 

together in a single exhibit.

The Knowledge Café method can be modified to suit the group requirements, the stage of the training at 
which this method is being used, the availability of time, etc.

World Café. A creative process is set in motion through multiple rounds of discussion and exchange of 

knowledge and ideas among the participants within a relaxed, coffee house-like atmosphere.
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પરોતાનરો રિિીઓ બનાિી સરંક્ણનરો પત્કાર બનવતું

તાલીમ સત્ દરમમ્યાન મવિહીઓ જરોવરો સરળ વાત છે- ખાસ કરહીને જરો ્યરો્્ય મવિહીઓ ્રો્ય તરો. પણ તમે ક્યારે 

એવરો મવચાર ક્યયો છે કે તમે તમારા તાલીમા્થીઓ સા્ ેમવિહીઓ બનાવ્યરો ્રો્ય, અ્વા તરો, એવી પડરક્સ્મત 

ઉભી કરહી ્રો્ય જેમા ંસ્ભાગીઓએ અ્્મપણૂ્મ મવિહીઓ બનાવ્યા ્રો્ય અને તે પ્રડક્ર્યા દરમમ્યાન જે તે મવષ્ય પર 

તેમના જ્ઞાનનરો ઉપ્યરોગ ક્યયો ્રો્ય અને વધારે જ્ઞાન મેળવ્યુ ં્રો્ય? આની માટે તમારે મવિહીઓ લઈ શકા્ય તેવા 
કા્ય્મક્મતાવાળા ્રોિાક મરોબાઈલ ફરોનસ અ્વા એક કે બે મવિહીઓ કેમેરાની જરૂર છે.

૧.  એક એવરો મવષ્ય નક્કહી કરરો જેના સદંભ્મમા ંસ્ભાગીઓ સર્જનાતમક મવિહીઓ લઈ શકે. 

૨.   સચૂના આપરો કે ૫ મમનીટની કલીપ તેઓ બનાવે. તેઓ ર્સતા પર ચાલતા લરોકરોના મતંવ્યરો કઈ શકે છે, 

ટહીવીના ્સપીકર તરહીકે કાિ્મબરોિ્મ બરોકસ વાપરહી શકે છે., ફલીપ ચાટ્મ  પર આકૃમત દરોરહી તેની ૧૦ સેકંિની ડફલમ 

ઉતારહી શકે છે. ટૂંકમા ંતેઓ કરોઈ પ્રડક્ર્યા, પ્રરોિકટ અ્વા ઉકેલની રજૂઆત મવિહીઓ દ્ારા કરહી શકતા ્રોવા 
જરોઈએ.

૩.   અંતમા,ં નાના જૂ્રોએ બનાવલેા મવિહીઓ આખા જૂ્ સમક્ રજૂ કરવાના ્રો્ય છે. અને જરો તે મવિહીઓઝ બય્ુ  જ 

સરસ બન્યા ્રો્ય તરો ્યુટ્યુબ પર અપલરોિ પણ કરહી શકાશ,ે સત્ પણૂ્મ ્્યા બાદ.

એક વાતનયુ ંધ્યાન રાખવયુ,ં કે ‘મવિહીઓ બનાવવાની’ પ્રડક્ર્યા તાકહીનીકહી કયુશળતા વધારવા માટે ન્ી. જરો તમારહી 
પાસે એક અલગ માઈક્રરોફરોન ન ્રો્ય તરો એક મરોટહી પેન્ી અલભન્ય કરહી લેવરો. ઘણા આનદંદા્યક મવિહીઓઝ પણ 

િલિ્ગ કૅફે/નૉક્લજ કૅફે

ધી વલિ્મ કૅફે પદમત મરોટા જૂ્ પ્રસગંરો માટે સાદહી, અસરકારક અને પડરવત્મનક્મ છે. એક કૉડફ્ાઉસ-જેવા ્ળવા 
વાતાવરણમા ંસર્જનાતમક પ્રડક્ર્યા શરૂ કરવામા ંઆવ ેછે. ચચા્મઓ, જ્ઞાનનયુ ંઆપ-લે અને નવા મવચારરોના સર્જન 

દ્ારા નવી સયુક્મદૃસષ્ટ અને દ્રસષ્ટકરોણ ઉપજે છે. 

•	 સડેટંગ: એક ‘મવમશષ્ટ’ વાતાવરણ ઉભયુ ંકરરો, જે પામશશિ્યન કૅફેમા ંબતાવ્યુ ંછે. ટેબલરો પર રંગીન પેન અને 
ફલીપ ચાટ્મ  પેપર મયુકરો. પ્રત્યકે ટેબલ પાસે ૪-૮ ખયુરસીઓ ્રોવી જરૂરહી છે. 

•	 ્સવાગત અને પડરચ્ય: ફેસીલીટેટર સ્ભાગીઓનયુ ં્સવાગત કરે છે અને ધી વલિ્મ કૅફે પ્રડક્ર્યાનરો પડરચ્ય આપે 
છે, જેમકે તેનરો સદંભ્મ બાધેં છે, કૅફેના ‘મશષ્ટાચાર’અને સ્ભાગીઓને putting participants at ease. પ્રત્યેક 

ટેબલના અગ્ણી પ્રશ્રો કે મવષ્યરો પર ટૂંકમા ંસમજ આપે છે. 

•	 જૂ્ના તબક્કા: કૅફે ્ાઉસની શરૂઆત પ્લેા તબક્કા્ી ્ા્ય છે. પ્રત્યેક ટેબલ પર ઉપક્સ્ત સભ્યરો માટે ૨૦ 

મમનીટ વાળા ત્ણ અ્વા વધારે તબક્કાઓ ્રો્ય છે જેમા ંચચા્મ મવચારણા કરવાની ્રોય્ય છે. ૨૦ મમનીટના 
તબક્કા પછહી એક સભ્યન ેછરોિહીને બધા ંસભ્યરો બીજા ટેબલ પર જા્ય છે. એક સભ્ય બીજા તબક્કા માટે 

‘ટેબલ ્રો્સટ’ની ભમૂમકા ભજવે છે. તે પછહીના જૂ્ન ે્્યેલી ચચા્મ મવશ ેટૂંકમા ંસમજણ આપે છે. 

•	 પ્રશ્રો: પ્રત્યેક ટેબલ એક ચરોક્કસ મવષ્યના અલગ પ્રશ્ પર કામ કરે છે. The question should be visual-

ized at each table, i.e., in the form of a lampshade hanging from the ceiling or a fl ip chart next 

to the table.

•	 ્ાવવે્સટ/લણણી: બધા તબક્કાઓની ચચા્મઓ બાદ, મયુખ્ય જવાબરો/પડરણામરો એકમત્ત કરહી અલગ અલગ 

રહીતે રજૂ કરવામા ંઆવ ેછે. અંતમા ંપણૂ્મ સત્ વખતે, ફલીપચાટ્મ  અ્વા લેમપશેિ દ્ારા ટેબલ પર 

પ્રદમશશિતકરવામા ંઆવ ેછે.

રી િલિ્ગ કૅફે પદ્ધરતને જૂથના જરૂડરયાત, તાલીમના સતર અને સમય મયા્ગદા મતુજબ અનતુરૂપ બનાિી ્કાય છે. 

વલિ્મ કૅફે. કૉફહી-્ાઉસ જેવા આરામદા્યક વાતાવરણમા ંએક સર્જનાતમક પ્રડક્ર્યા શરયુ કરવામા ંઆવ ેછે જેમા ં
બહયુમવધ ્સતર પર ચચા્મ કરવામા ંઆવે છે, જ્ઞાન અને નવા મવચારરોની આપ લે ્ા્ય છે.
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3.5 Energizers
Energizers are needed as a source of refreshment after long periods of concentra-

tion, usually spent seated in an unchanged position. By promoting blood circulation 

through movement and stretching and briefly focusing on something completely 

different, the thinking faculties are given a break and are refreshed. Energizers and 

icebreakers can be a lot of fun.

During a training/classroom session, there are some moments when the group 

energy becomes too low to allow participants to absorb anything. These situations 

might arise due to the weather, time (after lunch) or any other reason. It is the 

responsibility of the trainer to identify such moments and make space for the group 

to regain its energy. Energizers are also helpful in bringing the group to focus just 

before beginning a rather serious topic. The following is a selection of some energiz-

ers that can be used as such or after necessary customization by trainers:

‘Bring me something blue’

Competing groups are challenged to find, as fast as possible, an object determined 

by the trainer. ‘Bring me something blue!’ There is one point for the fastest group 

delivering anything blue to the trainer of the class. ‘Bring me a credit card’ or ‘a 

signature from the receptionist’ or (for outdoor energizers) ‘a stone,’ ‘a white flower,’ 

etc.

Clapping on the ground

A different category of energizers includes those that make everybody physically 

imitate somebody or do something strange at the same time. For example, you may 

ask people to kneel down and put their hands on the ground in front of them. Now 

instruct them, ‘First, please put your left hand, exactly to the left side of your left 

neighbour’s right hand.’ When this is done, give the following instruction: ‘Now put 

your right hand exactly to your right neighbour’s left hand.’ If done correctly, there 

will now be a circle of hands on the ground, in which everybody has between her 

or his hands, two other hands (from the neighbours on the left and right). Now the 

real fun (and concentration) starts, when you instruct the participants, ‘Now we are 

going to go around the circle, clapping on the ground in sequence. Each hand, one 

clap. After one hand claps, the neighbour has to clap. As fast as possible!’ Chaos! 
(You can even introduce double clapping once the group has mastered the coordi-

nation necessary for the single claps.)

The blinking murderer

The participants stand in a circle facing inward. The trainer has written a little mes-

sage for each person, on game-cards. One card is the ‘murderer’ card, and a sec-

ond one is the ‘detective’ card. The rest of the cards are empty or contain meaning-

less information. Once the cards have been distributed, the detective goes into the 

middle of the circle and has the task of identifying the ‘murderer’ as fast as possible. 

The murderer does not reveal her or his identity but begins her or his mission by 
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૩.૫  એનજા્ગઈઝસ્ગ
એનજા્મઈઝસ્મ એક પ્રકારના refreshment...નયુ ંકામ કરે છે, ખાસ કરહીને એવા સત્રો પછહી 
જેમા ંલાબંા સમ્ય સયુધી એક જ જ્્યા પર બેસીને ધ્યાન કેસનદ્રત કરવાની જરૂર ર્ ેછે. 

એનજા્મઈઝસ્મ્ી સ્ભાગીઓને ્લનચલનનરો મરોકરો મળે છે અને કાઈક ્ળવી રમતમા ં
સિંરોવવામા ંઆવ ેછે જે્ી મગજ અને શરહીર નવી તાજગી અનયુભવ ેછે. એનજા્મઈઝસ્મ અને 
આઈસબે્કસ્મ્ી આનદં પ્રમરોદનરો અનયુભવ ્ા્ય છે. 

ઘણી વખત ટહીમ/વગ્મખિંના સત્રો દરમમ્યાન એવયુ ંજરોવા મળે છે કે તાલીમા્થીઓ માનમસક 

્ાક અનયુભવ ેછે અને તેઓ વધારે કરોઈ સમજણ કેળવવાની ક્સ્મતમા ંન્ી ્રોતા. આવી 
પડરક્સ્મત પાછળ ઘણા કારણરો છે, જેમકે, વાતાવરણ, સમ્ય (જમણવાર પછહી), અન્ય. આ 

પડરક્સ્મતમાં્ ી બ્ાર નીકળવા માટે તાલીમકારની મયુખ્ય ભમૂમકા છે. તાલીમકારે આવા 
સમ્યગાળા જેમા ંતાલીમા્થીઓની ઉજા્મ નીચેના કક્ામા ં્રો્ય તરો તે ઓળખી એનજા્મઈઝસ્મ 
દ્ારા દયુ ર કરવી જરૂરહી છે. કરોઈ નવરો મવષ્ય ચાલયુ કરતા પે્લા જરો એનજા્મઈઝસ્મનરો ઉપ્યરોગ 

કરવામા ંઆવ ેતરો એ નવા મવષ્ય માટે તાલીમા્થીઓ વધારે ધ્યા્ી ભાગ લઈ શકે છે. નીચે 
દશા્મવલે અનેક એનજા્મઈઝસ્મ છે જેમનરો ઉપ્યરોગ તમે કરહી શકરો અને તેમા ંફેરફાર પણ કરહી 
શકરો.

‘મને કરોઈ ભરૂા રંરની િસ્ તુ લઈ આપરો’

્સપધા્મતમક જૂ્રોન ેતાલીમકાર કરોઈ એક ચરોક્કસ વ્સત યુ ઝિપ્ી શરોધી કાઢવની સચૂના આપે 
છે. ઉદા્રણ તરહીકે ‘મને ભરૂા રંગની વ્સત યુ આપરો!’ There is one point for the fastest group 

delivering anything blue to the trainer of the class. ‘મને એક કે્રિહીટ કાિ્મ આપરો’ અ્વા 
તરો ‘રહીસેપશમન્સટની સ્હી લઈ આવરો.’ અ્વા (તાલીમખિંની બ્ાર) ‘એક પ્રરો’, ‘એક સફેદ 

ફૂલ’, અન્ય એવી માગંણી કરહી શકરો.

જમીન પર તાળી િરાિિી

આ એક અલગ પ્રકારનયુ ંએનરજાઈઝર છે જેમા ંતાલીમા્થીઓ શારહીડરક ્લન ચલનમા ંભાગ 

લે છે અને કરોઈની કરોપી કરે છે અ્વા કઈક મવલચત્ પ્રવમૃત્તમા ંભાગ લે છે. ઉદા્રણ તરહીકે, 

તમે તાલીમા્થીઓને સામેની સાઈિ વાકંયુ ં વળહી જમીન પર બનંે ્ા્ મકૂવા ક્વે યુ.ં પછહી સચૂના 
આપવી, ‘પે્ લા, તમે તમારરો િાબરો ્ા્ તમારા િાબી બાજયુએ ઉભેલા સ્ભાગીના જમણા 
્ા્ની િાબી બાજયુએ મયુકરો.’ જરો આ પ્રવમૃત્ત ્યરો્્ય રહીતે કરવામા ંઆવી તરો ્ા્રો્ી બનેલયુ ંએક 

વતયુ્મળ જમીન પર જરોવા મળશ;ે જેમા ંપ્રત્યેક સ્ભાગીના ્ા્ની વચચ ેબીજા બે ્ા્ ્શ ે

(એમના એક િાબી બાજયુના સ્ભાગીનરો અને બીજરો એમના જમણી બાજયુના સ્ભાગીનરો). 
સાચી મજા અને ધ્યાન આપવાની તરો ્વ ેશરૂ ્શ ેજ્યારે તાલીમકાર સયુચના આપશ,ે ‘ ્વ ે

આપણે એક ગરોળમા ંફરહીશયુ,ં સા્ ેસા્ ેજમીન પર કમ્મમા ંતાળહી વગાિહીશયુ.ં એક ્ા્ એક વાર 

તાળહી વગાિશ ેઅને પછહી બાજયુના સ્ભાગીનરો વારરો આવશ.ે આ બધયુ ંઝિપ્ી ્વયુ ંજરોઈએ?’ 

Chaos! જરો સભ્યરોન ેઆ પ્રવમૃત્તમા ંપકિ આવી જા્ય તરો તમે બે વાર તાળહી પાિવાની રમત્ી 
આગળ વધારહી શકરો.

આંખ મીચતરો ખનૂી

સ્ભાગીઓ એક વતયુ્મળ બનાવી અંદરની સાઈિ ઉભા ર્શેે. રમતના કાડસ્મ પર તલલમકારે 

પ્રત્યેક વ્યકકત માટે કરોઈ સદેંશ લખ્યરો છે. એક કાિ્મ છે ‘ખનૂી’ કાિ્મ, બીજયુ  ંકાિ્મ ‘ડિટેસકટવ’ કાિ્મ. 
બીજા કાિયોમા ંકરોઈ સદેંશ ન્ી અ્વા તરો અ્્મ વગરની માડ્તી છે. કાિ્મ વ્ેંચ્યા પછહી 
ડિટેસકટવ વતયુ્મળની અંદર ઉભયુ ંર્વેાનયુ ંઅને ‘ખનૂી’ કરોણ છે તે ઝિપ્ી ઓળખવાનરો ર્શેે. 
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blinking her or his eyes. She or he looks directly at people in the circle and blinks. If someone clearly 

recognizes that the killer is blinking at him or her, it is too late—he or she must fall to the ground. Slow-

ly each person in the circle will be ‘softly killed’. The more alert the detective, the faster the murderer is 

identified and arrested. Then the game can be restarted by dealing the cards again.

‘Now we touch our nose!’

This kind of energizer exercise requires the full concentration of the audience. The trainer gives a com-

mand that everybody has to follow: ‘Now we touch our noses.’ ’Now we put our left leg over the right.’ 

Not difficult so far, but, while speaking, she or he is demonstrating something different with her or his 

own body (for example, touching her or his ear while she or he commands everybody to touch their 

noses). People will be irritated for a second. But what counts is the spoken command. Participants 

need to be briefed accordingly.

Prime numbers

High levels of concentration are required for counting games also. The easiest game is to request every-

body to count but establish some arithmetic rules: When a number can be divided by 7, don’t say ‘7’ or 

‘14’, but instead say ‘blubb,’ if the number is a prime number (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13…), say ‘puh,’ etc.
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ખનૂીનયુ ંકામ છે વતયુ્મળમા ંઉભા ર્લેા સભ્યરોની સામે જરોઈ આંખ મારવી. જરો કરોઈ સભ્યન ેખબર પિે કે ખનૂીએ તેની 
સામે આંખ મારહી છે, તરો તેને તરત જ નીચે ઢળહી પિવયુ.ં આવી રહીતે એક પછહી એક બધા સભ્યરોન ેખનૂી ‘્ળવકે્ી’ 
મારહી દેશ.ે ડિટેસકટવ જેટલરો સાવચેત ્શ ેતેટલા ઝિપ્ી તે ખનૂીને ઓળખશે અને ધરપકિ ્શ.ે ફરહી્ી આ રમત 

રમી શકા્ય. 

‘હિે નાકને સપ ્્ગ કરરો’

આ એનજા્મઈઝર માટે full concentrationની જરૂર ્રો્ય છે. તાલીમકાર સચૂના આપે તે પ્રમાણે સ્ભાગીઓને 
અનયુસરવયુ ંજરૂરહી છે: ‘્વ ેઆપણે આપના નાકને ્સપશ્મ કરહીએ’, ‘્વ ેઆપણે આપણા િાબા પગને જમણા પગ પર 

મયુકહીએ.’ અ્હી સયુધી સ્લેયુ ંછે, પણ તાલીમકાર જ્યારે આવી સચૂના આપતરો ્રો્ય ત્યારે તેઓ પરોત ેઅલગ શારહીડરક 

પ્રવમૃત્તમા ંભાગ લેતરો ્રો્ય અને જે સચૂના કરતા અલગ ્રો્ય. ઉદા્રણ તરહીકે, જ્યારે તે સ્ભાગીઓને તેમનયુ ંનાક 

્સપશ્મ કરવાની સયુચના આપતરો ્રો્ય, ત્યારે તાલીમકાર પરોત ેપરોતાના કાનને ્સપશ્મ કરતરો ્રો્ય. લરોકરો ્રોિહીક વાર 

માટે અકળાશ ેપણ spoken command ને અનયુસરવયુ ંજ મન્યમ છે. એટલે તાલીમા્થીઓને આ સમજાવવયુ ંજરયુરહી છે.

રનરિયિ સખંયા

ગણતરહીવાળહી રમતરોમા ંએકાગ્તાની બહયુ આવ્શ્યકતા ્રો્ય છે. સૌ્ી સરળ રમત બધાને ગણતરહી કરવા ક્વેી 
છે, પણ અંકગલણતના મન્યમાનયુસાર: જરો એક અંક/નબંરનરો ભાગાકાર ૭્ી ્તરો ્રો્ય, તરો ‘૭’ અ્વા ‘૧૪’ની 
જ્્યા પર ‘બલબ’ બરોલરો, જરો એ અંક મનરવ્યવ સખં્યા (૧,૨,૩,૫,૭,૧૧,૧૩ ...) ્રો્ય તરો ‘પય્ુ ’ વગેરે શબદરોનરો 
ઉપ્યરોગ કરરો.
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3.6 Team-building exercises

There are fundamental differences between energizers and team-

building exercises: you will need more time for a team-building 

exercise, and you will need to issue instructions clearly and debrief 

the teams when you finish. The debriefing session will include 

questions such as these: What did you experience? Who was the 

leader? Did you feel personally involved? Were you involved or left 

out? Why did it work, why not?

The team-building exercise is not designed principally to have fun 

but rather to help people cooperate better and communicate more 

efficiently.
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૩.૬  ટીમ ક્બલિીંર 
એ્કસરસાઈઝ

એનજા્મઈઝસ્મ અને ટહીમ લબલિીંગ પ્રવમૃત્તઓમા ંમળૂભતૂ તફાવતરો છે: ટહીમ 

લબલિીંગ પ્રવમૃત્તઓ વધારે સમ્ય માગંી લે છે અને તમારે પ્રવમૃત્ત દરમમ્યાન 

્સપષ્ટ સચૂના આપવી પિે અને જ્યારે પ્રવમૃત્ત અંત સયુધી પ્ોંચ ેત્યારે 

તમારે ટહીમને િહીબ્ીફ કરવી પિે. િહીબ્ીડફંગ સત્મા ંઅમયુક પ્રશ્રોનરો સમાવશે 

્વરો જરોઈએ જેમકે, તમે શયુ ંઅનયુભવ ક્યુું? કરોણ લીિર/આગેવાન ્ત યુ?ં 

તમે પરોત ેપ્રવમૃત્તમા ંભાગ લીધરો? તમને પ્રવમૃત્તમા ંભાગ લેવાની તક મળહી 
કે પછહી તમને આગળ કરહી દેવામા ંઆવ્યા? પ્રવમૃત્તમા ંસફળતા મળવાનયુ ં
કારણ શયુ?ં પ્રવમૃત્તમા ંમનષ્ફળતા મળવાનયુ ંકારણ શયુ?ં

ટહીમ લબલિીંગ પ્રવમૃત્તઓ મજા માણવા નડ્ પણ લરોકરો એક બીજાને વધારે 

સારહી રહીતે સ્્યરોગ આપે અને વાતચીત કરહી શકે તે માટે કરાવવામા ં 
આવ ેછે. 
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3.7 Which method to use 
and when

There is no single optimal method for the delivery of a particular 

topic or idea. Trainers should be prepared to vary their approaches 

after checking which methods are most appropriate for the group 

and task at hand (please see the section on developing baseline 

expectations, page 29).

In every case the following factors should be taken into consider-

ation:

•	 The time available

•	 The setting (learning arrangement, space)
•	 The subject and purpose of the training module

•	 The materials needed

•	 How many methods there are in one lesson/session

•	 Order of methods

 - It might be more effective to first use role play and then go 

for a more extensive simulation.

•	 What learning skills are being covered? Is there variety?
•	 The characteristics of the participants (fast/slow learners, 

gender).

Trainers new to the field should be sure to participate in the Training 

of the Trainer (ToT) workshop opportunities available to them. 



107તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

૩.૭  કઈ પદ્ધરતનરો ઉપયરોર 
ક્ારે કરિરો

કરોઈ પણ મવષ્યવ્સત યુ માટે કરોઈ પણ એક શ્ષે્ઠ પદમત ન્ી. તાલીમકારે 
તાલીમને જૂ્ માટે અનયુરૂપ ્રો્ય તેવા ફેરફાર કરવા. (પાના ંન ં.... પર 
બેઝલાઈન અપેક્ાઓનરો મયુદ્રો જયુઓં) 

દરેક પડરક્સ્મતમા ંતાલીમનરો અલભગમ નક્કહી કરતા ંપે્લા નીચે દશા્મવલે 

પડરબળરોન ેધ્યાનમા ંરાખવા:
•	 સમ્યની ઉપલબધતા
•	 સેડટંગ (શીખવાની વ્યવ્સ્ા, જ્્યા)
•	 સ્ભાગીઓની લાક્લણકતા (લીમ મરોિ્યુલનરો મવષ્ય અને ્તે યુ
•	 જરૂરહી સામગ્ી
•	 એક લેસન/સત્મા ંકેટલી પદમતઓ છે
•	 પદમતઓનરો ક્રમ

 - ઘણા સત્રો માટે રરોલ પલ ેપદમતનરો ઉપ્યરોગ પે્લા કરવરો વધારે 

અસરકારક ઠરે છે અને તે પછહી વ્યાપક મસમ્યુલેશનની પદમતનરો 
ઉપ્યરોગ કરહી શકા્ય.

•	 શીખવાની કઈ આવિતરો આવરહી લેવામા ંઆવી છે? તેમા ંકરોઈ 

મવમવધતા છે?
•	 સ્ભાગીઓની લાક્લણકતા (ઝિપી/ધીમા શીખનારા, લલંગ)

તાલીમકારરો જે ડફલિમા ંનવા છે તેઓએ ‘તાલીમકારરો માટે તાલીમ’, 
ટહીઓટહીના કા્ય્મમશલબરરોમા ંચરોક્કસપણે ભાગ લેવરો જરોઈએ. 
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Training of Trainers

With participatory methods for effective content delivery

Supporting Training Institutions in Capacity Development for coastal and marine protected area management

One of the key capacity-development measures of the CMPA project of the Indo-German Biodiversity 

Programme is facilitating the training institutions of the forest, fisheries and media sectors in integrating 

coastal and marine biodiversity conservation and management issues into their curriculum as well as 

equipping the faculty members and training experts with the latest and innovative training approaches and 

methodologies.

The project organizes TOTs for all the partner training institutions, and these trainings are open to trainers 

and faculty members from other institutions / independent trainers as well. 

Why learn new participatory training methodologies?

Classical frontal teaching methods are widely used to transport knowledge, but they are not always able to 

maximize the outcome for the concerned audiences. Participatory methods of training:

- Increase the relevance of the content for the participants, because the methods are open for changes and to the 

topics the participants might bring. Especially when the audiences are experienced practitioners, they bring 

a variety of knowledge into the classroom.

- Enhance the inclusiveness of participants, because they help integrating the learning needs of different 

audiences. Different people learn differently – some need more visual stimuli, some are focused on listening 

and others have a more action-oriented learning style. In turn everybody can benefit from a more holistic 

learning experience, when different senses are stimulated.

- Optimize the sustainability of the training, because it involves every participant and is open to their queries and 

examples. The participants are encouraged to use their own examples, or examples that are relevant to their 

work in case work and discussion formats. They are also challenged to put in their own view and ideas into 

the training. It is more likely that changes are happening after the workshop if these real cases are combined 

with action planning methods.

Who are the potential participants?

- Faculty members and trainers of the Training Institutions/University Departments.

Who,

- have a background experience in training forest, fisheries and media sector participants

- have an interest in offering courses, based on the curriculum developed by CMPA project and partners

- have availability and interest to be enagged as trainers in future trainings conducted by the CMPA project
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તાલીમકારરોની તાલીમ (ટીઓટી)

મવષ્ય વ્સત યુની અસરકારક રજૂઆત માટે સ્ભાગી પદમતઓ સા્ે 

સરંક્ક્ત દડરયાકાઠંાના અને દડરયાઈ રિસતારના વયિસથાપન માટે તાલીમ સસંથાનરોને ્ક્કત રિકાસમા ંસહાય કરિી 

ભારત-જમ્મન જૈવ-મવમવધતા કા્ય્મક્રમના સીએમપીએ પ્રરોજેકટના ક્મતા વધ્મન પ્રવમૃત્તઓમાં્ ી એક મ્તવની બાબત એ છે 

કે વન, મત્સ્ય અને મમડિ્યા કે્ત્રોના તાલીમ સ્ંસ્ાઓને દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા સરંક્ણ અને વ્હીવટને 
લગતા પ્રશ્રોને અભ્યાસક્રમમા ંઢાળવામા ંમદદ કરે છે ત્ા તજજ્ઞરો અને ફેકલટહી સભ્યરોને નવી નવી તાલીમ પદમતઓ અને 
અલભગમરોનરો પડરચ્ય કરાવે છે. પ્રરોજેકટ અંતગ્મત આ પ્રરોજેકટની બધી પાટ્મનર તાલીમ સ્ંસ્ાઓ માટે ટહીઓટહી ગરોઠવે છે, 

અન્ય સ્ંસ્ાઓના તાલીમકારરો અને ફેકલટહી અને ્સવતતં્ તાલીમકારરો પણ એમા ંભાગ લઇ શકે છે. 

આ પ્રરોજેકટ અંતગ્મત સ્ભાગી તાલીમ સ્ંસ્ાઓ માટે ટહીઓટહી ગરોઠવવામા ંઆવે છે. અને આ તાલીમમા ંતાલીમકારરો, 
બીજી સ્ંસ્ાઓના ફેકલટહી સભ્યરો અને વ્યકકતગત તાલીમકારરો ભાગ લઈ શકે છે.

નિી સહભારી તાલીમ પદ્ધરતઓ ્ીખિાની કેમ જરૂર છે?

પરંપરાગત મયુખ્ય મશક્ણ પદમતઓ જ્ઞાન પડરવ્ન માટે વ્યાપક ્સવરૂપે વપરા્ય છે, પણ તે દર વખતે શ્રોતાઓના 
આઉટકમને વધારતી ન્ી. તાલીમની સ્ભાગી પદમતઓ:  

- સહભારીઓ માટે રિષય િસ્ તુની સતુસરંતતા િરારરો કારણકે આ પદ્ધરતઓમા ંફેરફારને અવકાશ છે અને સ્ભાગીઓ પણ 
કરોઈક મયુદ્ા લાવી શકે. ખાસ કરહીને, જ્યારે અનયુભવી પ્રેકટહીશનરરો શ્રોતાઓ તરહીકે ્રો્ય ત્યારે તેઓ વગ્મખિંમા ંમવમવધ જ્ઞાન 
લાવ ેછે. 

- સહભારીઓની અક્ભવયાપકતા િરારરો કારણ કે એના્ી મવમવધ પ્રકારના પ્રેક્કરોની શીખવાની જરૂડર્યાતરોને સકંલલત 
કરવામા ંમદદ મળે છે. જયુદા જયુદા લરોકરો જયુદહી જયુદહી રહીતે શીખે છે - કેટલાકને દ્ર્શ્ય ઉદ્હીપક/પ્રરેણાની જરૂર ્રો્ય છે, 
કેટલાક સાભંળવા પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરે છે અને અન્ય લરોકરોની વધારે પિતી ડક્ર્યાલક્ી શીખવાની પદમત ્રો્ય છે. જ્યારે 
અલગ અલગ ઇસનદ્ર્યને જગાિવામા ંઆવ ેછે ત્યારે સવાુંગી શીખવાના અનયુભવ્ી બધાને લાભ મળે છે.

- તાલીમના ટકાઉપણાને આ્ાિાદી બનાિરો કારણ કે આ દરેક સ્ભાગીઓને સમમવષ્ટ કરે છે અને એમના પ્રશ્રો 
અને ઉદા્રણરો માટે એ ખયુલલયુ ંછે. કેસને લગતા કામ અને ચચા્મ માટેના ફરોમવેટમા ંસ્ભાગીઓને એમના પરોતાના 
ઉદા્રણરો અ્વા એમના કામને સયુસગંત ્રો્ય એવા ઉદા્રણ વાપરવા માટે પ્રરોતસાડ્ત કરવામા ંઆવ ેછે. તાલીમમા ં
સ્ભાગીઓને પરોતાનરો દ્રસષ્ટકરોણ અને મવચાર મકૂવા માટે પણ પિકારવામા ંઆવ ેછે. જરો ડક્ર્યાશીલ ્યરોજના પદમત સા્ ે
આ સત્ય ઉદા્રણરો(કેસ) જરોિા્ય તરો વક્મશરોપ પછહી ફેરફાર ્ા્ય એ બહયુ સ્જ છે.  

સભંરિત સહભારીઓ કરોણ છે?

- તાલીમ સ્ંસ્ાના/્યુમનવમસશિટહીના મવભાગના તાલીમકારરો અને ફકૅલટહી સભ્યરો 

કરોણ,

- ને જગંલ, મત્સ્ય અને મમડિ્યા કે્ત્ના સ્ભાગીઓને તાલીમ આપવાનરો પવૂ્મ અનયુભવ છે 

- સીએમપીએ પ્રરોજેકટ અને ભાગીદારરો દ્ારા મવકસાવવામા ંઆવલેા અભ્યાસક્રમ પર આધાડરત કરોસ્મ આપવામા ંરસ ્રો્ય 

- સીએમપીએ પ્રરોજેકટ દ્ારા ભમવષ્્યમા ં્ા્ ધરવામા ંઆવતી તાલીમરોમા ંતાલીમકાર તરહીકે જરોિાવા માટે  ત્ૈયાર છે અને 
રસ છે 
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What should the Trainers expect from this ToT?

The ToT will enable the trainers to use participatory methods for delivery of the modules on coastal and 

marine biodiversity for participants from different sectors.

The trainers will be introduced to the role and responsibilities of a facilitator. After the ToT, they will be able 

to independently implement participatory methods of training without further guidance.

The trainers will have a deeper understanding of each of the modules that form the curriculum, and they 

have a clear idea on how to deliver this module to their students After the ToT, the trainers will be able to 

address the learning needs of different groups of participants and customize the training methodologies as 

per their needs.

Methodology and Approach of the Training of Trainers

The training of trainers focuses on basic skills for facilitation, explaining the contents of the modules and 

the participatory methods for the content delivery.

The TOT focuses on experiential learning by applying what is demonstrated and evaluating it to connect it to 

Kolb’s learning cycle.

The inputs from the master Trainer are short and there is proportionally more time for the trainers to 

practice and receive feedback. The trainers are stimulated according to different learning styles (visual, 

kinaesthetic, auditory)1. The trainers learn the importance of accommodating visual learners, auditory 

learners, reading-writing preference learners, kinaesthetic and tactile learners2

1  David A. Kolb(1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development.
2  Thomas F. Hawk, Amit J. Shah (2007) “Using Learning Style Instruments to Enhance Student Learning” Decision Sci-

ences Journal of Innovative Education
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આ ટીઓટીમાથંી તાલીમકારરોએ શતુ ંઅપેક્ા રાખિી જરોઈએ?

આ ટહીઓટહીમાં્ ી તાલીમકારરો સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓ શીખશે અને તેનરો ઉપ્યરોગ તેઓ દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ 

મવ્સતારરોના જૈવ-મવમવધતાને લગતી તાલીમરોમા ંકરશે. તાલીમકારરોને ફેસીલીટેટર તરહીકેની ભમૂમકા અને જવાબદારહી પરૂહી 
પાિવાની તાલીમ મળશે. આ ટહીઓટહી પછહી તેઓ ્સવતતં્ રહીતે સ્ભાગી તાલીમ પદમતઓનરો ઉપ્યરોગ કરહી શકશે.

તાલીમકારરો અભ્યાસક્રમમા ંઆવેલ બધા મરોિ્યુલની ઊંિાણપવૂ્મક સમજ મેળવશે. અને મવદ્ા્થીઓ સયુધી ્સપષ્ટ રહીતે કેવી 
રહીતે તાલીમ રજૂ કરવી તેનરો તેમને ખ્યાલ આવશે. આ ટહીઓટહી પછહી તાલીમકારરો સ્ભાગીઓની શીખવાની જરૂડર્યાતરો 
સમજી શકશે અને તેમની તાલીમ પદમતઓ જરૂડર્યાત પ્રમાણે અનયુરૂપ બનાવી શકશે.

તાલીમકારરો માટે તાલીમ (ટીઓટી)ની પદ્ધરતઓ અને અક્ભરમ

આ તાલીમકારરોની તાલીમ (ટહીઓટહી) પા્યાની આવિતરો જેવી કે ફેસીલીટેશન, મરોિ્યુલના મવષ્યવ્સત યુની સમજણ અને 
મવષ્યવ્સત યુની રજૂઆત માટે સ્ભાગી પદમતઓ પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરે છે. આ ટહીઓટહી અજમા્યશી મશક્ણ પર દબાણ મકેૂ 

છે અને જે મનદશ્મન કરવામા ંઆવ્યુ ંછે તેને ડફલિ સા્ે સાકંળવામા ંઆવે છે અને મલૂ્યાકંન દ્ારા કરોલબની શીખવાની સાઈકલ 

સા્ે જરોિવામા ંઆવે છે. મા્સટર તાલીમકારરો પાસે્ી ટૂંકમા ંસયુઝાવરો અને ઈનપયુટ આપવામા ંઆવે છે અને તાલીમકારરોને 

આ ઈનપયુટ અમલમા ંમકૂહી ફહીિબૅક લેવાનરો વધારે સમ્યગાળરો મળે છે. તાલીમકારરોને મવમવધ શીખવાની શૈલીઓ (દ્ર્શ્ય, 

ગમતસવંેદક, શ્ાવ્ય)1૬ ્ી વાકેફ કરવામા ંઆવે છે. આના્ી તાલીમકારરો અલગ અલગ પ્રકારના શીખનારાઓ, જેમકે દ્ર્શ્ય 

શીખનારા, શ્ાવ્ય શીખનારા, વાચંન-લેખન, ગમતસવંેદક, ્સપશ્મ્ી૭2 શીખનારાઓને આવરહી લેવાનયુ ંમ્તવ સમજશે.

1 ૬િેમવિ એ. કરોલબી (૧૯૮૪). એકસમપડર્યનસ ઓલ લમનિંગ: એકસમપડર્યનસ એઝ ધી સરોસ્મ ઓફ લમનિંગ એનિ ડિવલેપમનટ.
2 ૭્રોમસ એફ. ્ૉક, અમમત જે. શા્ (૨૦૦૭) “ ્યુઝીંગ લમનિંગ ્સટાઈલ ઇન્સ્રુમેનટસ ટયુ એન્ેંસ ્સટ્િૂનટ લમનિંગ” ડિમસઝન સા્યનસીઝ જન્મલ 

ઓફ ઇનરોવશેન વ ેએિ્યુકેશન
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“The time allotted for 
discussing this topic 
was insufficient” 
“The session was 
boring”

“I have understood 
the relevance of the 
topic”

“I will be able to 
apply the knowledge 
from the session 
in my own working 
environment”.

3.8 Methods of evaluating 
training programme
At the end of a training session, in the middle of a training week or at the 

end of a programme you and your institution may be keen to carry out an 

evaluation. Here are some ideas how to carry that out:

3.8.1 Quick session feedback

This is a very effective method for evalu-

ating one session or module. Ask all 

participants to stand in a circle. Tell them 

that you would be interested in their 

evaluation and to get it, you will read out a 

set of sentences. Each participant should 

reflect for two seconds and then either 

take one step forward if she agrees, or 

take one step backward if she disagrees or 

remain standing if she neither agrees nor 

disagrees.

It is a quick way to take the overall impulse 

of the group (and it is good that everybody 

sees where the others stand). Examples 

of useful sentences in such a scenario 

include:

3.8.2 Mid-term 
evaluation

Use a mood barometer, 

as shown in this photo: 

Create a smiley board/ 

flipchart as shown in 

this image and ask 

students to mark with 

dots/ pen the option 

that is good for them. 

This provides and over-

view of the class mood 

to the trainer.
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“આ રિષયની ચચા્ગ માટે 
સમય પરૂતરો ન હતરો.”
“સત્ બરોડરંર હ્ તુ.ં”

“આ રિષયની સતુસરંતતા 
મને સમજાઈ છે.”

‘હતું મારા કાય્ગકે્ત્મા ંઆ 
સત્ના જ્ાનનતુ ંઅમલીકરણ 
કરી્.’

૩.૮  તાલીમ કાય્ગક્રમના 
મલૂયાકંનની પદ્ધરતઓ
તાલીમ સત્ના અંતમા,ં તાલીમ અઠવાડિ્યાના વચચેના ગાળામા ંઅ્વા કા્ય્મક્રમના 
અંતમા ંતમે અને તમારહી સ્ંસ્ાએ મલૂ્યાકંન કરહી લેવયુ.ં નીચે અમયુક પદમતઓ 

દશા્મવલે છે: 

૩.૮.૧  ઝિપી સત્ ફીિબૅક

એક સત્ અ્વા મરોિ્યુલનયુ ંમલૂ્યાકંન કરવા 
માટે આ પદમત બહયુ અસરકારક ઠરે છે. બધા 
સ્ભાગીઓને એક વતયુ્મળમા ંઉભા ર્વેા ક્રો. 
એમણે કરેલા મલૂ્યાકંનમા ંતમે રસ ધરાવરો 
છરો એમ જણાવરો. તમે ્રોિાક વાક્યરો તેમની 
સમક્ રજૂ કરશરો. પ્રત્યેક સ્ભાગીને તે વાક્યનયુ ં
૨ સેકંિ માટે મનન લચંતન કરવાનયુ ંક્શેરો. 
જે સ્ભાગીઓ એ વાક્ય્ી સમંત ્રો્ય તરો 
તેઓએ એક િગલયુ ંઆગળ વધવયુ ંઅને અસમંત 

્રો્ય તરો એક િગલયુ ંપાછળ; અને જરો તે એવી 
પરહીક્સ્તમા ં્રો્ય કે તેઓ સમંત ન ્રો્ય અને 
અસમંત પણ ન ્રો્ય તરો તેઓએ તેમની ્ાલની 
જ્્યા પર જ ઉભા ર્વે યુ.ં

આ રહીત દ્ારા ઝિપ્ી જૂ્ની નસ પકિહી 
શકા્ય છે (અને બધા સ્ભાગીઓ એક બીજાને 
જરોઈ પણ શકે છે કે કરોણ સમજણના ક્યા ્સતર પર છે). અમયુક ઉપ્યરોગી વાક્યરોના 
ઉદા્રણરો નીચે મયુજબ છે:

૩.૮.૨  મધયસત્ 
મલૂયાકંન

દશા્મવ્યા મયુજબ ‘મિૂ 

બૅરરોમમટર’નરો ઉપ્યરોગ 

કરવરો. 

આ લચત્મા ંદશા્મવ્યા 
મયુજબ એક ્સમાઇલી બરોિ્મ/
ફલીપચાટ્મ  બનાવરો અને 
તેમા ંમવદ્ા્થીઓન ેતેમના 
મતાનયુસાર ટપકા/ંપેન 

દ્ારા મવકલપ પસદં કરવા 
ક્રો. આ્ી તાલીમકાર 

આખા વગ્મનરો મિૂ 

(મમજાજ) જાણી શકશે. 
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3.8.3 Comprehensive final evaluation

As the term “evaluation” denotes, it is a question of “values.” Values may vary from person to person 

and from institution to institution. The question as to “what to evaluate” depends considerably on what 

is considered “valuable” in the culture and context of the training activity.

A good evaluation questionnaire combines open questions (e.g. “How can this training be improved 

next time?”), hard data/facts (e.g. age of participants, duration) and rating scales (such as “Was the 

content relevant for your work?” rating on a five point scale).

Please refer to sample feedback formats in the Section 5. They can be modified and supplemented as 

appropriate to your needs.

3.8.4 Open feedback

Mark one space in your classroom/ training room. This can be either a soft board/ white board or wall. 

Keep some card, pens near that space, ask them to write their suggestions and feedback and when 

they feel like. The wall/board may be provided with the following bigger headings to steer the feedback 

process:

•	 What I liked

•	 What surprised me

•	 What was outstanding

•	 What I did not like

•	 What do I suggest for the next session
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૩.૮.૩  રિસ્તૃ અંરતમ મલૂયાકંન

‘મલૂ્યાકંન’ શબદમા ંર્લેરો છે શબદ ‘મલૂ્યરો’. અ્હી પ્રશ્ આવ ેછે મલૂ્યરોના સદંભ્મમા.ં વ્યકકત કે સ્ંસ્ાના અલગ અલગ 

મલૂ્યરો ્રો્ય છે. ટૂંકમા ંતાલીમ પ્રવમૃત્તઓના સ્ંસકૃમત અને સદંભ્મમા ંજે મલૂ્યવાન છે એના પર શનેયુ ંમલૂ્યાકંન કરવયુ ંએ 

મનભ્મર કરે છે. એક સારહી મલૂ્યાકંન પ્રશ્ાવલીમા ં્સપષ્ટ/ખયુલલા પ્રશ્રો ્રોવા જરૂરહી છે (ઉદા્રણ તરહીકે, આ તાલીમને 
આવતી વખતે કઈ રહીતે સયુધારહી શકાશ?ે), પાક્કહી માડ્તી/્કહીકતરો (ઉદા્રણ તરહીકે, સ્ભાગીઓની ઉમર, 

સમ્યગાળરો) અને રેડટંગ ્સકેલ (જેમકે ‘શયુ ંમવષ્યવ્સત યુ તમારા કા્યયો સા્ ેસયુસગંતતા ધરાવતી ્તી?” ૫ પરોઈનટ 

્સકેલ પર રેડટંગ.

ભાગ ૫મા ંદશા્મવલે નમનૂા ફહીિબૅક ફરોરમેટને જયુઓ. તમે તેમા ંજરૂડર્યાત મયુજબ ફેરબદલ અને સયુધારરો વધારરો કરહી 
શકશરો.

૩.૮.૪  મતુ્કત પ્રરતભાિ/સપષટ ફીિબૅક

તાલીમખિં/વગ્મખિંમા ંએક એવી જ્્યા મનમશ્ચત કરરો, જ્યા ંએક સરોફટ બરોિ્મ/વ્ાઈટ બરોિ્મ મયુક્યુ ં્રો્ય અ્વા તરો એક 

દહીવાલ ્રો્ય. એ જ્્યાએ ્રોિા કાિ્મ અને પેન રાખરો અને સ્ભાગીઓને જણાવરો કે તેમને જ્યારે ઠહીક લાગે ત્યારે 

તેમના સયુઝાવ અને ફહીિબૅક કાિ્મ પર લખી બરોિ્મ પર ચરોટાિે. ફહીિબૅકની પ્રડક્ર્યાને વગે આપવા દહીવાલ/બરોિ્મ પર 

નીચે મયુજબ મરોટા અક્રરોમા ંમ્ાળં લખરો:

•	 મને શયુ ંગમ્યું

•	 મને શનેા્ી આશ્ચ્ય્મ લા્્યું

•	 કઈ બાબત આગળ પિતી ્તી?

•	 મને શયુ ંન ગમ્યુ?ં

•	 આવતા સત્ માટે મારહી સચૂના શયુ ંછે?
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SECTION 4

Planning, organizing and 
implementing coastal expeditions 
for media students, professionals 
and MPA managers1

Field expeditions are an important tool of experiential learning for all kinds 

of participants. But organizing a successful field expedition needs some 

planning, and some rules to be followed so that the success is maximized. 

For any expeditions three things are very important - a) the teaching and 

learning Goals, b) the expedition landscape, c) field safety dimensions; 
hence the organisers are expected to keep them in mind while planning 

outdoor experiential learning events including expeditions.

1 The text of this section is adapted from a Earthwatch publication
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રિભાર ૪

રમડિયાના રિદ્ાથથીઓ, 
વયિસાયકતા્ગ અને એમપીએ 
મૅનેજરરો માટે દડરયાઈ કાઠંા ના 
રિસતારના પ્રિાસનતુ ંઆયરોજન, 
વયિસથા અને અમલીકરણ૮1

દરેક પ્રકારના સ્ભાગી માટે ડફલિ પ્રવાસ અનયુભવ આધાડરત મશક્ણનયુ ંખબૂ મ્તવનયુ ં
સાધન છે. પણ સફળ ડફલિ પ્રવાસનયુ ંઆ્યરોજન કરવા માટે વ્યવક્સ્ત ્યરોજના અને 
કેટલાક મન્યમરોની જરૂર પિે છે જે્ી સૌ્ી વધારે સફળતા મેળવી શકા્ય. કરોઈ પણ 

પ્રવાસ માટે ત્ણ ખબૂ મ્તવની બાબતરો છે: ૧) શીખવાના અને શીખવવાના ઉદે્શરો, 
૨) પ્રવાસનયુ ં્સ્ળ ૩) ડફલિમા ંસયુરક્ાના પડરમાણરો; આમ, બ્ારના ્સ્ળે અનયુભવ 

આધાડરત મશક્ણ પ્રવાસનયુ ંઆ્યરોજન કરતી વખતે આ્યરોજકરોએ આ બાબતરો ધ્યાનમા ં
રાખવી જરૂરહી છે. 

1 ૮આ સત્નયુ ંલખાણ અ્્મવરોચના એક પ્રકાશનમાં્ ી લેવામા ંઆવ્યુ ંછે
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Learning outcomes

After completing this module, the participants will be able to:

•	 Identify some of coastal and marine habitats and species in their natural environment, and appreciate the 

vastness of coastal and marine habitats and species and their interactions

•	 appreciate the role that biodiversity and ecosystem services play in our daily lives, especially the coastal 

communities fully dependent on thee resources.

•	 analyse the concepts and issues in coastal and marine biodiversity and ecosystems from different 

perspectives

•	 integrate the first hand information on ecological, socio-economical as well as cultural aspects into the 

management plan or their own field conservation planning that they develop during this training (for MPA 

managers) media products that they develop during this course (for media professionals and students).

•	 Plan their next assignment with ‘biodiversity in mind’

Topic 1

How to organize field expeditions

Topic 2
An overview of Modularized structure for various expeditions

Topic 3
Potential follow-up activity

Annexes

Containing all the handouts for participants. This section can be printed can given to the participants as one 

complete set.

Key words

Biological diversity; genetic, species and ecosystem diversity; keystone, umbrella, indicator and flagship 

species; provisioning, regulating, supportive and cultural ecosystem services; mangroves, wetlands, sea 

grasses and coral reefs.
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્ીખેલ પડરણામરો

આ મરોિ્યુલ પરૂયું ક્યાું બાદ સ્ભાગીઓ નીચે જણાવલે બાબતરો શીખી ગ્યા ્શ:ે 

•	 દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ મળૂમનવાસી વ્સતી અને પ્રાણી જામતને એમના કયુદરતી વાતાવરણમા ંઓળખવી અને 
એમની મવશાળતા ત્ા પર્સપરની ડક્ર્યા-પ્રમતડક્ર્યાને જાણવી

•	 આપણા રરોજીંદા જીવનમા ંજૈવ-મવમવધતા અને ઈકરોમસ્સટમ સયુમવધાઓ જે ભમૂમકા ભજવે છે એની ડકંમત કરવી, ખાસ 

કરહીને દડર્યાઈકાઠંાના સમયુદા્ય કે જેઓ સપંણૂ્મપણે એમના સસંાધનરો પર આધાડરત છે. 

•	 જયુદા જયુદા પડરપકે્્ી દડર્યાઈ કાઠંાના ંઅને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતા અને ઈકરોમસ્સટમના મવચારરો અને પ્રશ્રોનયુ ં
મલૂ્યાકંન/મવ્શલેષણ કરવયું

•	 તાલીમ દરમ્યાન મવકસાવલે પરોતાના ડફલિના સવંધ્મનના આ્યરોજન (એમપીએ મૅનેજર માટે) માટે કે વ્યવ્સ્ાનયુ ં
આ્યરોજન કરવા માટે વાતાવરણી્ય, સામાજજક- આમ્શિક અને સા્ંસકૃમતક પાસાઓ મવશનેી માડ્તી ભેગી કરવી, 
મમડિ્યાના સ્ભાગી માટે મમડિ્યા પ્રરોિકટ(મમડિ્યાકમથી અને મવદ્ા્થીઓ)

રિષય ૧

ડફલિ પ્રવાસનયુ ંઆ્યરોજન કેવી રહીતે કરવયું

રિષય ૨
કેટલાક પ્રવાસરો માટે મરોિ્યુલ આધાડરત રચનાનરો ઓવરવ્યું

રિષય ૩
સભંમવત ફરોલરો અપ પ્રવમૃત્ત

એનેક્ષ્રર

સ્ભાગીઓ માટે ્નેિ-આઉટસ. આ મવભાગ છાપીને એક સપંણૂ્મ સેટ તરહીકે સ્ભાગીઓને આપી શકા્ય. 

ચાિીરૂપ ્બદરો 

જૈવ-મવમવધતા; આનયુવમંશક; જામતઓ; ઇકરોમસ્સટમ મવમવધતા; કહી્સટરોન; છત્ી; સચૂક; અને મયુખ્ય (સૌપ્ર્મ) પ્રજામત; 
આગળ્ી જ કરહી રાખેલી તજવીજ; મન્યમન; સ્ા્યક અને સા્ંસકૃમતક ઇકરોમસ્સટમ સયુમવધાઓ; મેનગ્વૂસ (ઉષ્ણ 

કડટબધંમા ં્તયુ ંઝાિ); વટે લેનિસ; દડર્યાઈ ઘાસ અને પરવાળાના ખિકરો 
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4.1 How to organize a field 
expedition in a coastal 
or marine ecosystem

4.1.1 Selection of site

The site should be chosen very carefully to give the participants the 
best learning experience.

An appropriate site is selected on the basis of the learning out-
comes. The site should be not very far from the institute/place 
where the course is being conducted. This is so that travel time is 
minimized. The travel time should be less than 30 minutes so that 
the maximum time is spent in observation or work to achieve the 
learning outcomes. 

A thorough survey of the site should be performed to check 
whether the site is appropriate for the objective of the visit. The 
site should also be assessed from the point of view of safety and 
mitigation of risks. The weather conditions that will prevail during 
the survey should also be assessed. This will give an idea of when 
to organize the field visit, i.e., season, time (low tide, high tide), 
etc. An expedition briefing is prepared on the basis of these initial 
assessments.

4.1.2 Expedition briefing

The expedition briefing document is the primary disclosure docu-

ment that you share with your participants. It is your main tool for 

communicating with participants and setting their expectations 

at the right level prior to their arrival at the field site. Therefore, it 

is essential that the trainers spend good time in working on this 

document, which

 � clearly outlines the objectives of the expedition

 � describes how participants will and will not be involved

 � places their learning in the wider context of the goals of the 

expedition

 � clearly identifies the leadership of each team, including the 

roles and responsibilities of the entire project staff and all 

those who will be present in each team

 � provides detailed information about the location, including any 

pertinent cultural information
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૪.૧  દડરયાકાઠંા અને 
દડરયાઈ ઇકરોરસસટમમા ં
પ્રિાસનતુ ંઆયરોજન 
કેિી રીતે કરવતુ?ં 

૪.૧.૧ સથળની પસદંરી 

સ્ભાગીઓને શ્ષે્ઠ અનયુભવ મળે એ માટે ્સ્ળની પસદંગી ખબૂ 
સાવચેતી રાખીને કરવી જરોઈએ. શીખવાના પડરણામરોને આધારે ્યરો્્ય 
્સ્ળની પસદંગી કરવામા ંઆવ ેછે. પ્રવાસનયુ ં્સ્ળ જ્યા ંકરોસવે ચાલે છે 
એ ્સ્ળ્ી વધારે દૂર ન ્રોવી જરોઈએ. આમ કરવા્ી મયુસાફરહીનરો સમ્ય 
ઘટહી જા્ય છે. મયુસફરહીઓનરો સમ્ય ૩૦ મમમનટ્ી ઓછરો ્રોવરો જરોઈએ જે્ી 
શીખવામા ંઅને મનરહીક્ણ કરવામા ંવધારેમા ંવધારે સમ્ય અળવી શકા્ય. 
પ્રવાસના ્તે યુ માટે એ ્સ્ળ ્યરો્્ય છે કે નડ્ એ જાણવા માટે સપંણૂ્મ સવવે 
કરવરો જરોઈએ. સલામતી અને જરોખમરોના દ્રસષ્ટકરોણ્ી પણ પસદં કરેલ 
્સ્ળનરો સવવે કરવરો જરોઈએ. તાલીમ દરમ્યાન ્વામાનની જે પડરક્સ્મત 
્શ ેએનરો પણ મવચાર કરવરો જરોઈએ. આના પર્ી ડફલિમા ંક્યા સમ્ય ે
જવયુ ંએનરો ખ્યાલ આવશ,ે એટલે કે ઋતયુ, સમ્ય, (ઓટ, ભરતી), વગેરે. 
આ પ્રા્મમક માડ્તી પર્ી પ્રવાસની પવૂ્મતૈ્યારહી કરવામા ંઆવ ેછે. 

૪.૧.૨  પ્રિાસની સમજ રિ્ેની જાણકારી 

સ્ભાગીઓને તમે સૌપ્ર્મ પ્રવાસની સમજ મવષની જાણકારહી આપતયુ ં
દ્સતાવેજ આપરો છરો. ડફલિના ્સ્ળે આવ્યા ંપ્લેા ંજ પરોતાની અપેક્ાઓનયુ ં
એક ્સતર બનાવી શકે એ માટેનયુ ંઆદાનપ્રદાન કરવા માટે આ મયુખ્ય 

સાધન છે. આ્ી, તાલીમકારરો આ દ્સતાવેજ તૈ્યાર કરવામા ંપરૂતરો સમ્ય 

લે એ જરૂરહી છે. આ દ્સતાવેજમા ં

 � પ્રવાસનરો ્તે યુ ્સપષ્ટપણે જણાવલે ્રો્ય છે

 � સ્ભાગી કઈ રહીતે સકંળા્યેલા ્શ ેઅ્વા નડ્ ્રો્ય એ જણાવે છે 

 � એમની શીખ (લમનશિગને) પ્રવાસના ઉદે્શરોના બ્રોળા સદંભ્મમા ંમકેૂ છે

 � પ્રરોજેકટ ્સટાફની ભમૂમકા ત્ા જવાબદારહી, દરેક ટહીમમા ંજેઓ ્ાજર 

ર્શેે એમની ત્ા ટહીમના આગેવાનની ભમૂમકા ત્ા જવાબદારહીની 
ઓળખ કરે છે

 � ્સ્ળ ત્ા પ્રસગંરોલચત સ્ંસકૃમત મવશનેી ઊંિાણપવૂ્મકની માડ્તી  
આપે છે
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 � highlights potential hazards and safety recommendations for the project site, as well as the eligibil-

ity requirements of participants

 � provides detailed logistical information, such as what participants may expect to eat, where they 

will sleep, what their daily routine will be, how they will be transported during the project and all 

rendezvous and departure details

 � provides information on what will happen in the event of an emergency.

If all these points are clearly and accurately addressed, the participants’ expectations should be 

matched or, hopefully, exceeded during the expedition.

4.1.3 Disclosing risk

In case you plan the expedition to an area with known risks, such as a beach for snorkelling, or using 

a trawling boat for expedition, or any similar activities, it is important to understand the importance of 

risk disclosure to the participants. 

Using your expedition briefing to disclose known risks of the expedition, coastal or marine location 

or surrounding area is very important as potential participants will use the briefing as a tool to decide 

whether they are willing to accept the risks or not.

If participants opt not to accept the risks disclosed and therefore not to participate in the expedition, 

this should not be seen as a negative thing or as a reason for avoiding communicating risks to potential 

participants. It is better to have participants who have chosen to join on the basis of well-informed de-

cisions rather than have people learn of the risks associated with the expedition when they arrive and 

wish to leave due to fears and concerns.

4.1.4 Safety management

Most of the sections in your expedition briefing should provide information to prepare participants 

prior their arrival for the project, which in turn will promote a safe field experience. General Conditions, 

Potential Hazards, Eligibility Requirements, Health Information, and Emergencies in the Field. Ad-

ditionally, the Communications, Travel Planning, and Expedition Packing Checklist sections are key in 

ensuring that your participants are well prepared for the field. Each section plays a special role in the 

expedition briefing.

Site risk assessment

Site risk assessments are conducted in order to identify the level of risk associated with each site or 

activity so that appropriate mitigation measures can be put in place and appropriate decisions made. 

Evaluating the risk allows the faculty/trainer and the local resource persons at the site to be aware of 

the most important safety issues and provides a framework for participants to operate within.

Although it is necessary to be aware of risks, it is also important not to overreact in the face of com-

mon daily hazards. The site risk assessment process focuses on significant hazards, but it is equally 

important that trainers and participants learn to use common sense to assess everyday hazards. Risks 

cannot be entirely eliminated, and it is therefore necessary to learn to live with hazards and their as-

sociated risks. We do this by creating a safety culture in field visits that encourages the use of common 

sense as well as encourages participants to think before they act.

There are three principal applications in site risk assessment:

 � Planning. Risk assessment identifies areas of risk and concern so that appropriate steps can be 

taken to eliminate or reduce the risk.
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 � પ્રરોજેકટના ્સ્ળ મવશનેા સભંમવત જરોખમરો અને સલામતી માટેની ભલામણરો સચૂવે છે તેમજ સ્ભાગીઓની 
પાત્તાની જરૂડર્યાતરો પણ સચૂવે છે

 � વ્યવ્સ્ા મવશનેી બધી માડ્તી જેમકે, સ્ભાગીઓને શયુ ંજમવાનયુ ંમળશે, તેઓ ક્યા ંસઈૂ જશે, એમની 
ડદનચ્યા્મ કેવી ્શ,ે પ્રરોજેકટ દરમ્યાન એમની એક ્સ્ળે્ી બીજા ્સ્ળે કેવી રહીતે લઇ જવામા ંઆવશ ેઅને 
એમના ભેગા ્વાના ્સ્ાન અને પ્ર્સ્ાન અંગેની મવગતરો, વગેરે મવશનેી માડ્તી આપે છે

 � કટરોકટહીના સમ્યમા ંશયુ ં્શ ેએની પણ માડ્તી આપે છે

જરો આ બધા મયુદ્ાઓ ચરોકસાઈપવૂ્મક અને ્સપષ્ટપણે સબંરોધવામા ંઆવ્યા ં્રો્ય તરો સ્ભાગીની અપેક્ા એને મેળ 

ખાતી આવ ેઅ્વા આશા રાખી શકા્ય કે, પ્રવાસ દરમ્યાન એમને ધ્યા્મ કરતા ંપણ વધારે સતંરોષ ્ા્ય. 

૪.૧.૩.  જરોખમરો ટાળિા 

જરો તમે જરોખમ જાણતા ્રો્ય એવા મવ્સતારમા ંપ્રવાસનયુ ંઆ્યરોજન કરતા ં્રો્ય, જેમકે ્સનરોરકેલીંગ માટે કરોઈ 

દડર્યાકાઠંરો અ્વા પ્રવાસ માટે કરોઈ ્રોિહી વાપરવાની ્રો્ય, અ્વા આવી કરોઈ પણ પ્રવમૃત્તમા ંર્લે જરોખમ મવષ ે

સ્ભાગીઓને પ્લેે્ી માડ્તી આપવી ખબૂ મ્તવનયુ ંછે. 

દડર્યાકાઠંાના અને દડર્યાઈ પ્રવાસમા ંર્લે જરોખમરો મવષ ેમાડ્તી આપવા માટે પવૂ્મતૈ્યારહીના દ્સતાવેજન ે

વાપરવા્ી સ્ભાગીઓ જાતે નક્કહી કરહી શકશ ેકે એમને આ જરોખમ ખેિવયુ ંછે કે ન્હી. 

જરો કરોઈ સ્ભાગી પ્રવાસમા ંભાગ ન લેવાનયુ ંનક્કહી કરે તરો એને નકારાતમક રહીતે ન લેવયુ ંજરોઈએ અ્વા એમ ન 

મવચારવયુ ંજરોઈએ કે તેઓ જરોખમરો ટાળવા માટે આમ કરે છે. પ્રવાસમા ંજરોિા્યા પછહી જરોખમરોન ેપ્લેીવાર જાણનાર 

અને િરના મા્યા્મ પ્રવાસ છરોિહી દેવાની ઈચછા રાખનાર કરતા ંપરેૂપરૂહી જાણકારહી મેળવ્યા બાદ અને જરોખમરોન ે

જાણ્યા બાદ પ્રવાસમા ંજરોિવા તૈ્યાર ્્યેલા સ્ભાગી વધારે સારા છે. 

૪.૧.૪.  સતુરક્ા વયિસથા 

પ્રવાસની સમજ આપતા દ્સતાવેજના દરેક મવભાગમા ંસ્ભાગીને પ્રરોજેકટ માટે આવતા ંપ્લેા ંતૈ્યારહી કરવાની 
બધી માડ્તી મળહી ર્વેી જરોઈએ, જેના ્કહી એક સયુરલક્ત ડફલિ પ્રવાસનરો અનયુભવ કરહી શકા્ય. સામાન્ય 

પડરક્સ્મત, સભંમવત જરોખમરો, લા્યકાત, આરરો્્ય અંગેની માડ્તી અને ડફલિમા ંકટરોકટહી. વધારામા ંસચંાર, 

મયુસાફરહીનયુ ંઆ્યરોજન અને પ્રવાસ માટે જરૂરહી વ્સત યુઓની ્યાદહીના મવભાગ પણ ચાવી રૂપ છે જે્ી સ્ભાગીઓ 

પ્રવાસ માટે પરેૂપરૂા ત્ૈયાર ્ઈન ેઆવે. 

સથળના જરોખમરોની આકારણી

દરેક ્સ્ળ અ્વા પ્રવમૃત્ત સા્ ેજરોિા્યેલ જરોખમરોના ્સતરને ઓળખવા માટે ્સ્ળના જરોખમરોની આકારણી કરવી 
જરૂરહી છે જે્ી એને રરોકવા માટેના ્યરો્્ય પગલા ંત્ા મનણ્મ્યરો લઇ શકા્ય. જરોખમરોનયુ ંમલૂ્યાકંન કરવા્ી ફેકલટહી/
તાલીમકાર અને ્સ્ળ પરના ્સ્ામનક વ્યકકતન ેસયુરક્ા માટેના મ્તવના મયુદ્ા મવષ ેજાણ ર્ ેછે અને તેઓ 

સ્ભાગીઓને અમયુક રહીતે જ કામ કરવાની સચૂના આપી શકે છે. 

જરો કે જરોખમરો્ી પડરલચત ્રોવયુ ંજરૂરહી છે, છતા ંસામાન્ય દૈમનક જરોખમરોનરો સામનરો કરતી વખતે વધારે ઉત્તજેજત 

ન ્વયુ ંએ પણ એટલયુ ંજ મ્તવનયુ ંછે. ્સ્ળના જરોખમરોની આકારણીની પ્રડક્ર્યા મ્તવના જરોખમરો પર પ્રકાશ પિે 

છે પણ તાલીમકારરો અને સ્ભાગીઓ સામાન્ય બયુદ્દ વાપરહીને રરોજીંદા જરોખમરોનયુ ંમલૂ્યાકંન કરે એ પણ એટલયુ ં
જ જરૂરહી છે. જરોખમરો સપંણૂ્મપણે ટાળહી શકા્ય ન્હી, અને એ્ી જરોખમરોની સા્ ેર્તેા શીખી જવયુ ંજરૂરહી છે. ડફલિ 

પ્રવાસમા ંસયુરક્ા માટેની રહીત બનાવવી જરોઈએ જે સામાન્ય જ્ઞાનન ેપ્રરોતસા્ન આપે છે જે્ી સહભાગરો કંઈ કરતા ં
પ્લેા ંમવચારે. 

્સ્ળ જરોખમની આકારણી માટેના ત્ણ મયુખ્ય પાસા ંછે:

 � આ્યરોજન: જરોખમની આકારણી જરોખમના મવ્સતાર અને લચંતાની ઓળખ કરે છે જે્ી જરોખમન ેદૂર કરવા કે 

ઘટાિવા માટે ્યરો્્ય પગલા ંલઇ શકા્ય
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 � Expedition briefing document and field briefings. Risk assessment informs the written expedition 

briefing as well as the oral safety and orientation briefings that the faculty members/ trainers de-

liver in the field. Dynamic use of site risk assessment. Site risk assessment should be carried out 

for each site or continually re-evaluated and updated even if the same site is used for field visits. 

Your input and participation in this process are critical for developing site risk assessment as a 

dynamic tool and not simply a piece of paper in a file.

Risk assessment template

The risks to be recorded include but are not limited to:

 � the environment

 � transportation

 � personal

 � safety

 � wildlife 

 � health

Site risk assessments can be updated annually prior to a field visit and on an ongoing basis as needed.

Risk control measures are actions that either reduce the likelihood of an event’s occurrence or reduce 

the severity of the consequences. The intention of the risk assessment is to identify the project’s 

hazards and assess what risk they represent to the field visit. Once the risks have been identified, the 

training Institute/ trainer will either accept this risk or reduce the risk by means of a hierarchy of con-

trols. These controls are called proactive controls. This process is based on a combination of common 

sense, experience and training.

After proactive control measures are identified, the residual risk is evaluated. It is important to remem-

ber that just because control measures are put in place, risk is no longer present. Control measures re-

quire continual risk management and the compliance of the training institute staff and the participants. 

Even with compliance, residual risks will exist. Thus, reactive control measures are equally important 

as proactive control measures.

Emergency response plan

Risk Assessment is the basis of Emergency Response (ERP). It is a good practice to have an emergen-

cy response plan prepared by the trainer for the site where an expedition is being planned and to have 

the ERP reviewed before the field session. Emergency Response can only be prepared based on the 

understanding on hazards and associated risks achieved during the reconnaissance visit. It helps one 

to pre-empt certain things and situations. It is very important have this document readily available to all 

in important places like - Vehicles, Accommodation, Dining area, Training premises - hall, auditorium, 

etc. and also with the Frist Aid Box. During and before the expedition, the participants should be made 

aware about this, its content and should be told where it can be found. It is also important to get the 

information in your ERP tested and verified before the first expedition.

Why have an ERP?

 � The ERP will allow appropriate resources to be accessed quickly.

 � Advance procedures form the basis for effective handling of expedition emergencies. 

 � The ERP helps the trainer to think about how to deal with the ‘worst-case scenario.’



125તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

 � પ્રવાસ સમજ દ્સતાવેજ અને ડફલિની સમજ: જરોખમરોની આકારણી મવષ ેપ્રવાસની સમજ માટેના દ્સતાવેજમા ં
લેલખતમા ંજણાવવામા ંઆવ ેછે તેમજ ફેકલટહીસભ્ય/તાલીમકારરો મૌલખક રહીતે પણ પ્રવાસ મવશનેી સૌ પ્લેી 
સમજ આપતી વખતે જરોખમરો અને સયુરક્ાની વાત કરે છે. ્સ્ળના જરોખમરોની આકારણીનરો ડક્ર્યાશીલ 

ઉપ્યરોગ. દરેક ્સ્ળ માટે જરોખમની આકારણી કરવી જરૂરહી છે અ્વા એને સતત ચકાસતી ર્વેી જરૂરહી છે; 
ભલ ેદર વખતે એક જ ડફલિની મયુલાકાત લેવાતી ્રો્ય તરો પણ. ્સ્ળ જરોખમની આકારણીને એક ડક્ર્યાશીલ 

દ્સતાવેજ બનવા માટે તમારહી સ્ભાગીતા અને સચૂનરો ખબૂ મ્તવના છે. 

જરોખમની આકારણીના નમનૂા 

જરોખમરોન ેનોંધવા માટે નીચે મયુજબની બાબતરો ધ્યાનમા ંરાખવી, પણ માત્ આટલી બાબતરો સયુધી જ મા્યા્મડદત ન 

પણ ્રો્ય

 � વાતાવરણ 

 � પડરવ્ન

 � વ્યકકતગત 

 � સયુરક્ા

 � વન્યજીવન

 � આરરો્્ય

ડફલિ મયુલાકાત પ્લેા ંવામષશિક ધરોરણે અને ચાલયુ સમ્ય દરમ્યાન પણ ્સ્ળના જરોખમરોન ેસયુધારહી શકા્ય. 

જરોખમરોન ેમન્યમંત્ત કરવાના પગલા ંએટલે એવી ડક્ર્યાઓ કે જે ઘટના ઘટવાની શક્યતાને ઘટાિહી દે અ્વા ઘટના 
બાદના પડરણામની ગભંીરતા ઓછહી કરહી દે છે. જરોખમરોની આકારણીનરો ઈરાદરો પ્રરોજેકટના જરોખમરો ઓળખવાનરો 
અને ડફલિ મયુલાકાત માટે ટ એકેવા જરોખમરો ઉભા કરહી શકે છે એ માપવાનરો છે. એક વખત જરોખમની ઓળખ 

્ઇ જા્ય પછહી તાલીમ સ્ંસ્ા/તાલીમકાર કા ંતરો આ જરોખમન ે્સવીકારહી લેશે અ્વા મન્યતં્ણના પગલા દ્ારા 
જરોખમમા ંઘટાિરો કરશ.ે આ મન્યતં્ણરોન ેસડક્ર્ય મન્યતં્ણરો ક્વેામા ંઆવ ેછે. આ પ્રડક્ર્યા સામાન્ય બયુદ્દ, અનયુભવઅને 
તાલીમના સ્ંયરોજન પર આધાડરત ્રો્ય છે. 

સડક્ર્ય મન્યતં્ણના ઉપા્યરોની ઓળખ પછહી બચેલા જરોખમરોનયુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ ેછે. એ ્યાદ રાખવયુ ંજરૂરહી છે 

કે મન્યતં્ણના ઉપા્યરો અમલી કરહી દેવા્યા છે એટલે જરોખમ ર્તે યુ ંન્ી, એવયુ ંન્ી. મન્યતં્ણના ઉપા્યરોમા ંસતત 

જરોખમ આકારણી અને તાલીમ સ્ંસ્ાના ્સટાફ અને સ્ભાગીઓના સા્ની જરૂર પિે છે. 

સા્ મળવા છતા ંપણ બચી ગ્યેલયુ ંજરોખમ તરો ર્શેે જ. આમ પ્રતીક્રહી્યાશીલ મન્યતં્ણ પગલા પણ ડક્ર્યાશીલ 

મન્યતં્ણ પગલા જેટલા જ મ્તવના છે.

કટરોકટી દરમયાન પ્રરતભાિ માટેની યરોજના 

કટરોકટહી દરમ્યાન પ્રમતભાવ(ઈઆરપી) માટેનરો પા્યરો છે જરોખમની આકારણી. જે ્સ્ળે પ્રવાસ કરવાનયુ ંનક્કહી ્્યુ ં
્રો્ય એની માટે તાલીમકાર દ્ારા કટરોકટહી દરમ્યાન પ્રમતભાવ માટેની ્યરોજના બનાવવી અને ડફલિ શરૂ ્ા્ય એ 

પ્લેા એની ખાતરહી કરવી એ સારહી બાબત છે. જરોખમરોની તપાસ અને સમજના આધારે જ પ્રમતભાવ માટેની 
્યરોજના બનાવી શકા્ય. આના્ી કેટલીક પડરક્સ્મતઓ અને વ્સત યુઓને પ્લેે્ી જ ટાળહી શકા્ય છે. આ દ્સતાવેજ 

બધાને બધી જ્્યાએ તરત જ જરોવા મળે એ બહયુ મ્તવનયુ ંછે, જેમકે વા્નરોમા,ં ર્ઠેાણની જ્્યાએ, જમવાની 
જ્્યાએ, તાલીમના ્સ્ળે, ઓિહીટરોડર્યમમા,ં વગેરે. અને ્ા, પ્રા્મમક સારવારના િબબામા ંપણ. પ્રવાસ દરમ્યાન 

અને પ્લેા, સ્ભાગીઓને જણાવવયુ ંજરોઈએ કે આ દ્સતાવેજમા ંશયુ ંછે અને એ કઈ- કઈ જ્્યાએ ઉપલબધ છે. 

પ્ર્મ પ્રવાસની પ્લેા ઇઆરપીની માડ્તીની ચકાસણી અને ખાતરહી કરહી લેવી ખબૂ મ્તવની છે. 

ઈઆરપીની જરૂર કેમ હરોય છે? 
 � ઈઆરપી દ્ારા ્યરો્્ય સસંાધન સયુધીની પ્રોચ ઝિપી બનશે.

 � પ્રવાસ દરમ્યાનની કટરોકટહીને અસરકારક રહીતે મન્યમંત્ત કરવા માટે પવૂ્મ પ્રડક્ર્યાઓ પા્યા સમાન છે.

 � ઈઆરપી દ્ારા “સૌ્ી ખરાબ પડરક્સ્મતન”ે પણ કેવી રહીતે પ્રોચી વળવી એ મવચારવામા ંતાલીમકારને મદદ 

મળે છે. 
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 � A clearly outlined ERP guides action and should help you, your project staff, participants and 

Training Institute staff handle an incident more effectively and efficiently.

 

What should an ERP include?

 � Important contact information specific to the project and location (for example, emergency as-

sistance, project staff, and relevant authorities)

 � Should also include contact details of nearest Police/Fire Stations, Ambulance and Emergency 

Health care facilities

 � Location of immediate care facilities for injured or ill persons

 � How to evacuate to relevant medical care

 � How to communicate with interested parties (locally, headquarters) 

 � Basic instructions for what to do in the event of an emergency.

Emergency response protocols

 � All the trainers and institute staff, likely to accompany the participants in the expeditions, should 

be trained in emergency procedures for the project before the field session.

 � The ERP should be communicated to the participants on the first day of the expedition.

 � Copies of the ERP should be placed at useful locations, e.g., they should be posted in common 

rooms, placed inside first-aid kits, kept inside project vehicles and handed out to participants.

 � All the trainers and institute staff, likely to accompany the participants in the expeditions, and the 

participants should have a good understanding of the plan and feel comfortable with the proce-

dure so that they can respond in an emergency.

 � In the event of an emergency, there are other people also who can help.

Insurance

It is recommended to check if all the participants are covered by an appropriate accidental policy.

4.1.5 Participants’ forms

It is recommended that before the expedition the organizers obtain details of the participants such 

as personal information, health details and travel details. The organizers should get a liability release 

signed by the participants as well as the resource persons. Any additional forms such as scuba health 

forms should be signed before beginning the activity.

Personal Profile

This form contains personal details of the participant, including important emergency contact informa-

tion, and should be reviewed by the expedition lead or manager.

Health Declaration

This section outlines the health and the physical abilities of the participant. It is essential that you take 

time to review this section in advance of the team’s arriving (preferably as soon as you receive it). For 

some trainings/ expeditions, teams or individuals, this section may include the signature of each par-

ticipant’s doctor, confirming that they are comfortable with the idea of the participant joining the 
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 � ્સપષ્ટ સચૂનાઓ આપતી ઈઆરપી તમને, તમારા પ્રરોજેકટ ્સટાફ અને તાલીમ સ્ંસ્ાના ્સટાફને જરૂરહી 
પગલાઓં માટે માગ્મદશ્મન આપે છે જે્ી પડરક્સ્મતનરો સામનરો વધારે કયુશળતા્ી અને અસરકારક રહીતે કરહી 
શકા્ય. 

 

ઈઆરપીમા ંશતુ ંહરોવતુ ંજરોઈએ?
 � પ્રરોજેકટ અને મવ્સતારને લગતા ંમ્તવના સપંક્મ  મવશનેી માડ્તી (દા.ત. કટરોકટહી સમ્ય ેસ્ા્ય, પ્રરોજેકટ ્સટાફ 

અને સલં્ન અમધકારહી)

 � નજીકના પરોલીસ ્સટેશન, અક્ન શામક દળ, એમબ્યુલનસ અને તાતકાલલક સારવાર/આરરો્્ય સેવાના સપંક્મ  
માટેની મવગતરો પણ ્રોવી જરૂરહી છે.

 � ઘવા્ેયલા અ્વા લબમાર વ્યકકત માટે તાતકાલલક સારવાર સેવાની જ્્યા મવશનેી માડ્તી 

 � સલં્ન સારવાર સયુમવધા સયુધી કેવી રહીતે પ્રોચવયુ ં

 � સલં્ન લરોકરો સા્ ેકેવી રહીતે સદેંશ વ્યવ્ાર કરવરો (્સ્ામનક, મયુખ્ય મ્ક)

 � કટરોકટહીના સમ્યમા ંશયુ ંકરવયુ ંએની પ્રા્મમક સચૂના

કટરોકટીના સમયમા ંપ્રરતભાિના રનયમરો 
 � બધા તાલીમકારરો અને સ્ંસ્ાના ્સટાફ કે જેઓ સ્ભાગીઓ સા્ ેપ્રવાસમા ંજવાના છે એમને ડફલિ શરૂ ્તા ં

પ્લેા ંકટરોકટહીની ક્સ્મતનરો સામનરો કરવા માટેની તાલીમ આપવી જરોઈએ.

 � પ્રવાસના પ્લેા ંજ ડદવસે સ્ભાગીઓને ઈઆરપી મવશનેી માડ્તી આપી દેવી જરોઈએ.

 � ઈઆરપી દ્સતાવેજ ઉપ્યરોગી જ્્યાએ મકૂવરો જરોઈએ, દા.ત., રૂમની ડદવાલરોએ ચૌટાિેલ ્રો્ય કે પછહી 
પ્રા્મમક સારવારના િબબામા ંરાખેલ ્રો્ય, પ્રરોજેકટના વા્નરોની અંદર અને સ્ભાગીઓને આપવામા ંઆવલે 

્નેિઆઉટમા ંપણ.

 � કટરોકટહીના સમ્ય ેઅન્ય વ્યકકતઓ પણ મદદ કરહી શકે

િીમરો

દરેક સ્ભાગીનરો ્યરો્્ય અક્સમાત વીમરો છે કે નડ્ એ પ્લેે્ી ચકાસી લેવયુ ંડ્તાવ્ છે. 

૪.૧.૫.  દરેક સહભારીઓ માટેનતુ ંફરોમ્ગ 

પ્રવાસની પ્લેા ંજ સ્ભાગીઓ મવશનેી માડ્તી/મવગતરો આ્યરોજકરો મેળવી લે એ ડ્તાવ્ છે. જેમકે, વ્યકકતગત 

માડ્તી, આરરો્્ય અંગેની માડ્તી અને મયુસાફરહીની મવગત. આ્યરોજકરોએ સ્ભાગી તેમજ ડરસરોસ્મ પસ્મન(મનષ્ણાતં 

વ્યકકત) પાસે્ ી જવાબદારહીનામા ંપર સ્હી કરાવી લેવી જરોઈએ. ્સકયુબા જેવી પ્રવમૃત્ત શરૂ કરતા ંપ્લેા ંજ એને 
લગતયુ ંઆરરો્્ય ફરોમ્મ ભરાવી લેવયુ ંજરોઈએ. 

વયક્કતરત માડહતી

આ ફરોમ્મમા ંસ્ભાગી મવશનેી વ્યકકતગત માડ્તી તેમજ કટરોકટહી દરમ્યાન સપંક્મ  સાધવા માટેના નબંર ્રો્ય છે જેને 
પ્રવાસના આ્યરોજક અ્વા મૅનેજરે ચકાસી લેવા જરોઈએ. 

સિાસથય અંરેની જાહરેાત (ઘરોષણા)

આ મવભાગમા ંસ્ભાગીના ્સવા્સર્ય અને શારહીડરક ક્મતા મવષ ેમાડ્તી ્રો્ય છે. આ મવભાગમા ંઆપેલ માડ્તી જરો 
બની શકે તરો સ્ભાગીઓ આવ ેએ પ્લેા ંજ તમે ચકાસી લરો એ જરૂરહી છે (આમ તરો ફરોમ્મ મળે કે તરત જ ચકાસી 
લેવયુ ંજરોઈએ) 

કેટલીક તાલીમ/પ્રવાસ માટે ટહીમ અ્વા વ્યકકતઓ માટે આ મવભાગમા ંસ્ભાગીઓના િૉકટરની સ્હી લેવી જરૂરહી 
બને છે જેમા ંિૉકટર ખાતરહી આપે છે કે જે તે વ્યકકત જે તે પ્રકારના પ્રવાસ/પ્રવમૃતમા ંભાગ લઇ શકે છે. સ્ભાગી 
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expedition. It is also important that the participants or their doctor mentions about their pre-existing 

illness for better expedition management and preparation.

Declaration for Field Expeditions

Water-Based Projects

If your planned field visit involves working in, on or near water, the participants need to complete this 

section, outlining their swimming experience and ability as well as their experience on boats and other 

sea craft and experience with snorkelling (if applicable).

A specialized scuba health form is to be filled before the expedition. If any information in the Water-

Based Forms section causes concern, please inform the organizing institution. For example, you may 

feel that a participant’s experience is not comprehensive enough for him or her to comfortably and 

safely take part in the expedition.

Liability Release, Assumption of Risk and Indemnity Agreement

This section contains legal information regarding the risks and hazards inherent to all expeditions 

and a release of liability. All participants must sign the ‘Participation Liability Release Form’ to con-

firm that they have read, understood and consented to the policies outlined in the Participant Rights 

and Responsibilities document and the project conditions as described in the expedition briefing. A 

participant may not join an expedition until he or she has signed this document. The signatures of the 

parent(s) or guardian(s) are required for minor participants.

Any expert who comes as a resource person and is involved in the field activities should sign a liability 

release form.

A sample of the liability release form is available in Section 5.

Behaviour Agreement

This section is a requirement for minors participating in teen, school group and student fellow teams. It 

sets out the expectations for minors on these teams relating to conduct and behaviour.

Travel Information

This form should include information on how and when a participant will get to the rendezvous as well 

as any contact information for the participant immediately before the expedition starts. The expedition 

coordinator will have checked that the scheduled time of arrival (by air, train, bus, etc.) will be early 

enough, but if you foresee any problems, you should let the organizers know as soon as possible.

 

4.1.7 Trainer’s training

It is the responsibility of the expedition coordinator to ensure that all the faculty members, trainers and 

other staff members of the institution who are likely to participate in the planning or implementation 

of the expedition, are appropriately trained. This includes training about the conditions and resources 

of the expedition site, local customs, local resources, and other guidelines of this field-learning journal 

and reviewing the site risk assessment, how to implement the described control measures and how to 

enact the site ERP.
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અ્વા એમના િૉકટર સ્ભાગીની પ્લેે્ી જ ્રો્ય એવી લબમારહી મવષ ેજણાવે એ ખબૂ જરૂરહી છે જે્ી પ્રવાસનયુ ં
આ્યરોજન અને તૈ્યારહી સારહી રહીતે ્ઇ શકે. 

ડફલિ પ્રિાસ માટે જાહરેાત (ઘરોષણા)

પાણી આરાડરત પ્રરોજે્કટ

જરો તમે આ્યરોજજત કરેલ ડફલિ મયુલાકાતમા ંપાણીમા,ં પાણીની નજીક કે પાણી ઉપર કામ કરવાનયુ ં્રો્ય તરો 
સ્ભાગીઓએ આ મવભાગમા ંએમના તરવાના અનયુભવ અને ક્મતા તેમજ ્રોિહી, અન્ય દડર્યાઈ કયુશળતા અને 
્સનરોરકેલીંગના (અગર લાગયુ પિતયુ ં્રો્ય તરો) અનયુભવ મવષ ેમાડ્તી આપવી જરોઈશ.ે તેઓએ પ્રવાસ પ્લેા ં્સકયુબા 
માટેનયુ ંખાસ ્સવા્સર્ય ફરોમ્મ ભરવયુ ંપિશે. જરો પાણી આધાડરત ફરોમ્મના મવભાગમા ંકરોઈ લચંતાજનક વાત જાણવા 
મળે તરો આ્યરોજન કરનાર સ્ંસ્ાને જાણ કરવી. ઉદા્રણ તરહીકે, તમને એવયુ ંલાગે કે સ્ભાગીનરો અનયુભવ તે 
આરામદા્યક અને સલામત રહીતે પ્રવાસમા ંભાગ લઇ શકે એ માટે પરૂતરો ન્ી. 

જિાબદારીની જાહરેાત, જરોખમની રારણા અને ભરપાઈનરો કરાર 

આ મવભાગમા ંદરેક પ્રવાસમા ંર્તેા ંજરોખમરો અને એની જવાબદારહીની જા્રેાત મવશનેી કા્યદાકહી્ય માડ્તી 
્રો્ય છે. દરેક સ્ભાગીએ “સ્ભાગીની જવાબદારહીની જા્રેાતનયુ ંફરોમ્મ” પર સ્હી કરવી જરૂરહી છે જેમા ંતેઓએ 

સ્ભાગીના ્ક અને ફરજરો દ્સતાવેજ ત્ા પ્રવાસની સમજ આપતરો દ્સતાવેજ વાચંી, સમજી અને સમંત ્ઇને 
સ્હી કરહી છે એ વાતની પયુસષ્ટ ્ા્ય છે. જ્યા ંસયુધી સ્ભાગી આ દ્સતાવેજ પર સ્હી ન કરે ત્યા ંસયુધી એ પ્રવાસમા ં
સામેલ ્ઇ શકે ન્હી. સગીર વ્યકકતના ડક્સસામા ંમાતા-મપતા અ્વા પાલકની સ્હી જરૂરહી છે. 

જે ડરસરોસ્મ પસ્મન અ્વા મનષ્ણાતં કે જેઓ ડફલિમા ંપ્રવમૃતઓમા ંસામેલ ્વાના છે એમને પણ જવાબદારહીની 
જા્રેાત કરત યુ ંફરોમ્મ ભરવયુ ંફરજી્યાત છે. 

મવભાગ ૫ મા ંજવાબદારહીની જા્રેાત કરતા ંફરોમ્મનયુ ંઉદા્રણ આપવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

િત્ગનનરો કરાર 

આ મવભાગ સગીર વ્યના બાળકરોના જૂ્, શાળાના જૂ્ અને મવદ્ા્થી ટહીમરોમા ંસ્ભાગી ્નારા માટે છે. આમા ં
સગીર બાળકરોના વત્મન અને વ્યવ્ારની અપેક્ા જણાવવામા ંઆવ ેછે. 

મતુસાફરી રિ્ેની માડહતી

આ ફરોમ્મમા ંકરોઈ પણ પ્રવાસ શરયુ ્ા્ય એ પ્લેા ંસ્ભાગી ક્યા ંઅને કેવી રહીતે મનધા્મડરત ્સ્ાન અ્વા સપંક્મ  
માડ્તી સયુધી પ્રોચશ ેએની માડ્તી ્રો્ય છે. પ્રવાસના સકંલનકતા્મએ સ્ભાગીઓનરો આગમનનરો સમ્ય (બસ, 

ટે્ન કે પલેન દ્ારા) પ્લેે્ી જ તપાસી લીધરો ્શ ેપણ જરો સ્ભાગીને કરોઈ સમ્સ્યા નજરે ચિે તરો એણે જલદહીમા ં
જલદહી આ્યરોજકરોન ેએના મવષ ેજાણ કરવી જરોઈએ. 

 

૪.૧.૭.  તાલીમકારરોની તાલીમ 

પ્રવાસમા ંભાગ લેનારા ફેકલટહી સભ્યરો, તાલીમકારરો અને સ્ંસ્ાના અન્ય ્સટાફ કે જે પ્રવાસના આ્યરોજન અને 
અમલીકરણમા ંભાગ લેવાના છે એમને પરૂતી અને ્યરો્્ય તાલીમ મળહી છે એ બાબતની ખાતરહી કરવાની 
જવાબદારહી સકંલનકતા્મની છે. આમા ંપ્રવાસના ્સ્ળની પડરક્સ્મત અને સસંાધનરો, ્સ્ળ, ્સ્ામનક રહીવાજરો, 
્સ્ામનક સસંાધનરો અને ડફલિમા ંશીખવા માટેની આ જન્મલની અન્ય માગ્મદમશશિકાઓ અને ્સ્ળના જરોખમરોની 
આકારણીની ચકાસણી, સચૂવવામા ંઆવલે મન્યતં્ણના પગલાઓં કેવી રહીતે લેવા, ્સ્ળની ઈઆરપી કેવી રહીતે 
કરવી વગેરે મવશનેી તાલીમનરો સમાવશે ્ા્ય છે. 
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4.1.8 Certifications

First aid. There should be at least one field staff member on every team holding current certification 

in first aid or having this certification as part of his or her other medical certifications. For example, an 

expedition in a remote outdoor setting should have a staff member who has undergone the Wilderness 

First Aid or Wilderness First Responder course, while a project in a more urban setting, with better ac-

cess to medical assistance, could have someone who has undergone training in basic first aid.

Cardiopulmonary resuscitation (CPR). At least one member of the field staff should hold current certi-

fication in CPR or have this certification as part of his or her other medical certifications.

Lifeguard. If there are any water activities among the activities of the expedition (e.g., snorkel projects, 

boat-based projects), there should be at least member among the field staff who is trained to the ap-

propriate level of lifeguarding. The type of lifeguard training should be based upon the type of water 

that will be encountered (e.g., pool, waterfront or lake, open water, swift water).

Scuba diving. On any expedition where scuba diving will be undertaken, a member of the project staff 

must serve as a dedicated Divemaster. Divemasters and assistants on diving expeditions must have 

current certification in CPR, basic or standard first aid and emergency oxygen administration for diving 

injuries (DAN O2 Provider). It is recommended that all expedition staff members have current certifi-

cation in these areas. The following table describes the minimum diving certification level for all staff 

members of diving projects:

Certifying agency Minimum certification Required for

NAUI, PADI, SSI Divemaster or Instructor Expedition Divemaster,

BSAC Dive Leader Expedition Divemaster

NAUI, PADI, SSI Rescue Diver

BSAC Sports Diver

4.1.9 Medical kits

Medical kits should be appropriately equipped, maintained and kept readily available throughout each 

expedition. Each kit should contain over-the-counter medications appropriate to the working environ-

ment. The staff must have training related to the contents of the medical kits and be able to make 

good judgements about injury status.
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૪.૧.૮.  પ્રમાણપત્રો

પ્રા્મમક સારવાર. દરેક ટહીમમા ંઓછામા ંઓછરો એક ડફલિ ્સટાફ સભ્ય ્રોવરો જરોઈએ જેની પાસે પ્રા્મમક 
સારવાર કરવાની ક્મતા દશા્મવત યુ ંપ્રમાણપત્ અ્વા એના અન્ય તબીબી પ્રમાણપત્ના ભાગરૂપે આ 
પ્રમાણપત્ ્રો્ય. ઉદા્રણ તરહીકે, દૂરના બ્ાર ્રો્ય એવા પ્રવાસમા ંકરોઈ એક ્સટાફ સભ્ય એવરો ્રોવરો જરોઈએ 
જેને વાઇલિરનેસ ફ્સટ્મ એઇિ અ્વા વાઇલિરનેસ ફ્સટ્મ ડર્સપરોનસ કરોસ્મ ક્યયો ્રો્ય, જ્યારે ્રોિા ંવધારે શ્રેહી 
મવ્સતારના પ્રરોજેકટમા,ં જ્યા ંતબીબી સ્ા્ય સયુધીની પ્રોચ સરળતા્ી ઉપલબધ છે ત્યા ંપ્રા્મમક સારવાર 
અંગેનરો પ્રા્મમક કરોસ્મ ક્યયો ્રો્ય એવરો વ્યકકત પણ ચાલે. 

કાડિટિ્યરોપલમરોનરહી ડરસયુસાઈટેશન (સીપીઆર) ્સટાફમા ંઓછામા ંઓછા એક વ્યકકત પાસે અન્ય તબીબી 
સટટીફહીકેટના ભાગરૂપે અ્વા માત્ સીપીઆર માટેનયુ ં્ાલમા ંમાન્ય ્રો્ય એવયુ ંસટટીફહીકેટ ્રોવયુ ંજરોઈએ. 

જીવનરક્ણ. પ્રવાસ અંતગ્મત જરો પાણીને લગતી કરોઈ પ્રવમૃત્તઓ ્રો્ય (દા.ત. ્સનરોકદેલ પ્રરોજેકટ, ્રોિહી આધાડરત 
પ્રરોજેકટ) તરો ડફલિ ્સટાફમા ંઓછામા ંઓછરો એક વ્યકકત એવરો ્રોવરો જરોઈએ જેને જીવનરક્ણની ્યરો્્ય તાલીમ 
મળહી ્રો્ય. જે પ્રકારના પાણીનરો સામનરો કરવાનરો ્રો્ય એને અનયુલક્ીને જીવનરક્ણની તાલીમ મેળવેલી ્રોવી 
જરોઈએ (દા.ત. ્રોજ, તળાવ, ખયુલલયુ ંપાણી, વગેવતં યુ પાણી)

્સકયુબા િાઇવીંગ. જે પ્રવાસમા ં્સકયુબા િાઇવીંગ કરવાનયુ ં્રો્ય, પ્રરોજેકટ ્સટાફના એક સભ્ય એ સપંણૂ્મપણે િાઇવ 
મા્સટરની ભમૂમકા ભજવવી જરોઈએ. િાઇવ મા્સટર અને સ્ા્યક સીપીઆર, પ્રા્મમક સારવાર અને િાઇવીંગ 

દરમ્યાન ્તી ઈજા માટે તાતકાલલક ઓકકસજન પરૂરો પાિવાની વ્યવ્સ્ા (િેન ઓર પ્રરોવાઇિર) મવશનેી તાલીમનયુ ં
્ાલ પણ માન્ય ્રો્ય એવયુ ંપ્રમાણપત્ ્રોવયુ ંજરૂરહી છે. પ્રવાસના બધા ્સટાફ સભ્યરો પાસે આ મવભાગના ્ાલમા ંમાન્ય 

્રો્ય એવા પ્રમાણપત્ ્રો્ય એ ડ્તાવ્ છે. િાઇવીંગ પ્રરોજેકટના બધા ્સટાફ સભ્યરો પાસે િાઇવીંગ માટેનયુ ંકેવ યુ ંઅને 
કેટલયુ ંન્નૂતમ ધરોરણ ધરાવત યુ ંપ્રમાણપત્ ્રોવયુ ંજરૂરહી છે એ નીચેના કરોષ્ટકમા ંદશા્મવવામા ંઆવ્યુ ંછે:

પ્રમાણપત્ આપનાર સ્ંસ્ા ન્નૂતમ પ્રમાણપત્ જરૂડર્યાત 

એનએ્યુઆઇ, પીએિહીઆઇ, એસએસઆઈ િાઈવ મા્સટર અ્વા ઇન્સટ્કટર એક્સપેિહીશન િાઈવ મા્સટર

બીએસએસી િાઈવ લીિર એક્સપેિહીશન િાઈવ મા્સટર

એનએ્યુઆઇ, પીએિહીઆઇ, એસએસઆઈ રે્સક્યુ િાઈવર

બીએસએસી ્સપરોટસ્મ િાઈવર

૪.૧.૯  તબીબી સારિાર માટેની કીટ

તબીબી કહીટમા ં્યરો્્ય વ્સત યુઓ ્રોવી જરોઈએ, પરૂતી ્રોવી જરોઈએ અને આખા પ્રવાસ દરમ્યાન સ્લેાઈ્ી 
ઉપલબધ ્રોવી જરોઈએ. દરેક કહીટમા ંકામના વાતવરણને અનયુરૂપ દવાઓ ્રોવી જરોઈએ. ્સટાફના સભ્યરોન ેકહીટમા ં
મકેૂલ દવાઓ મવષની પરૂહી તાલીમ ્રોવી જરોઈએ અને તેઓ ્્યેલ ઈજા મવષ ેમનણ્મ્ય લેવા માટે સમ્્મ ્રોવા 
જરોઈએ.
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4.1.10 Cultural awareness

Cultural and community interactions

At times during the expedition we may be working closely with local communities. Participants and 

members of the expedition staff are encouraged to engage and interact with local communities wher-

ever possible. The local coordinator should be familiar with the culture and communities living in and 

around the expedition site and have established links with the local people and organizations in the 

area. Early contact with the host communities is vital, and it is essential to have built up local knowl-

edge and expertise well before the start of the project.

Visiting local schools, having meetings with local organizations and learning about new cultures are all 

part of an expedition experience.

Briefing participants on cultural awareness

Participants are often guests where the expedition is 

taking place and as such are obliged to consider the 

culture of the local people and minimize disturbances 

to their daily routine. It should be impressed on the 

participants that being culturally sensitive is important 

when visiting any new place. Patience, good humour, 

an acceptance of differences, using common sense 

and showing respect will help visitors enjoy cultural 

differences and make them part of a rich experience 

wherever they travel.

The participants should be provided cultural informa-

tion in the expedition briefing and before going into the field; however, participants may still experience 

some culture shock upon arrival.

This briefing may need to cover some of the following areas, depending on the country and culture in 

which the project is based:

Alcohol. Is alcohol tolerated in the local area?

Religion. Inform the participants of the religion of the area and any special considerations or customs 

that should be followed.

Dress. Inform the participants of any special considerations regarding clothing or dress. They should 

respect the culture by dressing appropriately.

Behaviour and customs. This may include attitudes to governments, royal families, military establish-

ments, etc. Are there any major cultural or personal customs that are offensive to communities in this 

region?

Attitudes towards women. May women go out alone, or will that draw unwanted attention?

Photography. It is courtesy in any location to ask permission before taking photos of local people, but 

also note any specific restrictions concerning photography in the area (e.g., do not take photos at 

airports, government buildings, religious sites).

Local laws. Are there any laws of which participants may not be aware (e.g., smoking or drinking in 

public places, sexual orientation, illegal medications)?

Daily Briefings

These should take place either each 
evening or each morning and include:

 � information about the activities of 
the day or the next day

 � the equipment and clothing that will 
be required

 � the day’s schedule of tasks
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૪.૧.૧૦  સાસંકરૃતક જાગતૃતા 

સાસંકરૃતક અને સામતુદારયક ડક્રયા-પ્રરતડક્રયાઓ 

ઘણી વખત પ્રવાસ દરમ્યાન આપણે ્સ્ામનક સમયુદા્યના લરોકરોની નજીક આવવાનયુ ં્ા્ય છે, એમની સા્ ેકામ 

કરવાનયુ ં્ા્ય છે. પ્રવાસના સ્ભાગીઓ અને ્સટાફના સભ્યરોન ેજ્યારે પણ શક્ય ્રો્ય ત્યારે ્સ્ામનક સમયુદા્ય સા્ ે

જરોિવા અને વાતા્મલાપ કરવા માટે પ્રરોતસાડ્ત કરવામા ંઆવ ેછે. ્સ્ામનક સકંલનકતા્મ પ્રવાસની જ્્યા અને એની 
આજયુબાજયુ  ર્નેારા સમયુદા્ય અને એમની સ્ંસકૃમત્ી પડરલચત ્રોવા જરોઈએ ત્ા એ મવ્સતારના ્સ્ામનક લરોકરો ત્ા 
સ્ંસ્ાઓ સા્ ેએનયુ ંજરોિાણ ્રોવયુ ંજરોઈએ. ્યજમાન સમયુદા્ય સા્ ેશરૂઆતમા ંજ સપંક્મ  ્ઈ જા્ય એ બહયુ મ્તવનયુ ંછે 

અને પ્રરોજેકટની શરૂઆત પ્લેા ંજ ્સ્ામનક જ્ઞાન અને કયુશળતા ઉભા ્ી જા્ય એ બહયુ જરૂરહી છે. 

્સ્ામનક શાળાઓની મયુલાકાત, ્સ્ામનક સ્ંસ્ાઓ સા્ ેમમડટંગ અને નવી સ્ંસકૃમત મવષ ેશીખવયુ ં- આ બધયુ ંપ્રવાસના 
અનયુભવનરો ભાગ છે. 

સહભારીઓને સાસંકરૃતક જાગરૃત રિષે સમજાિવતું

પ્રવાસ દરમ્યાન સ્ભાગીઓ ઘણી વાર ્સ્ામનક લરોકરોના 
ઘરે મ્મેાન બનીને જા્ય છે ત્યારે તેમણે ્સ્ામનક લરોકરોની 
સ્ંસકૃમત અપનાવવી પિે છે જે્ી એમની ડદનચ્યા્મમા ં
ઓછામા ંઓછહી તકલીફ પિે. કરોઈ પણ નવી જ્્યાની 
મયુલાકાત લેતી વખતે સા્ંસકૃમતક રહીતે સવંદેનશીલ ર્વે યુ ં
મ્તવનયુ ંછે. સ્નશીલતા, સારહી રમજૂ, તફાવતરોનરો ્સવીકાર, 

સામાન્ય બયુદ્દ વાપરવી અને આદર આપવા્ી મયુકાતીઓ 

સા્ંસકૃમતક તફાવતરોને માણી શકશ ેઅને જ્યા ંજ્યા ંપણ 

જા્ય ત્યા ંપરોતાના અનયુભવન ેવધારે સમદૃ બનાવી શકશ.ે 

પ્રવાસના દ્સતાવેજમા ંઅને ડફલિ મયુલાકાતે જતા પ્લેા ં
સ્ભાગીઓને સ્ંસકૃમતન ેલગતી માડ્તી પણ આપવી 
જરોઈએ; જરો કે, આમ કરવા છતા ંપણ સ્ભાગીઓને 
કરોઈક સા્ંસકૃમતક અચરજનરો અનયુભ શી શકે છે. જે સ્ંસકૃમત અને દેશમા ંપ્રરોજેકટ ચાલવાનરો ્રો્ય એના આધાર પર 

દ્સતાવેજમા ંઅમયુક મયુદ્ાઓ મવષ ેવાત કરહી શકા્ય: 

દારૂ: શયુ ં્સ્ામનક જ્્યામા ંદારૂ પીવાની છૂટ છે?

ધમ્મ: સ્ભાગીઓને એ મવ્સતારમા ંપાળવામા ંઆવતા ધમ્મ મવષે માડ્તી આપરો અને જરો કરોઈ ખાસ ડરવાજ કે 
મન્યમ અનયુસરવાના ્રો્ય તરો એના મવષે પણ ક્રો. 

પરોષાક: પરોષાકને લગતી કરોઈ ખાસ ભલામણ ્રો્ય તરો એ પણ સ્ભાગીઓને જણાવરો. સ્ભાગીઓએ 
વ્યવક્સ્ત કપિા ંપ્રેહીને ્સ્ામનક સમયુદા્યને માન આપવયુ ંજરોઈએ. 

વત્મન અને ડરવાજ: આમા ંસરકાર પ્રત્યે વલણ, રાજવી કયુટયુ ંબરો, લ્શકરહી મ્કરો, વગેરે. શયુ ંઆ મવ્સતારમા ંકરોઈ 
એવા મરોટા સા્ંસકૃમતક અ્વા વ્યકકતગત ડરવાજરો છે જે સમયુદા્ય માટે અપમાનજનક ્રો્ય? 

મડ્લાઓ પ્રત્ય ેવલણ: મડ્લા બ્ાર એકલી જઈ શકે કે આમ કરવા્ી અમનચછની્ય ધ્યાન કેસનદ્રત ્શ?ે 

ફરોટરોગ્ાફહી: ્સ્ામનક સમયુદા્યના ફરોટા પાિતી વખતે એમની સમંમત લેવી એ મશષ્ટાચાર છે પણ ફરોટરોગ્ાફહી માટે 
જરો કરોઈ ખાસ પાબદંહી ્રો્ય તરો એની નોંધ લેવી (દા. ત. મવમાનમ્ક, સરકારહી ઈમારતરો, ધામમશિક જ્્યાઓમા ં
ફરોટા પાિવા)

્સ્ામનક કા્યદા: કરોઈ એવા કા્યદા છે જેની સ્ભાગીઓને ખબર ન ્રો્ય (દા.ત. ધમૂ્રપાન અ્વા જા્રે 
જ્્યામા ંદારૂ પીવરો, લૈંલગક ઝુકાવ, ગેરકા્યદે દવાઓ)? 

દૈમનક રજૂઆત

આ સત્ કા ંતરો દરરરોજ સવારે અ્વા સાજંે 
્યરોજવયુ ંજરોઈએ અને આમા ંનીચેની બાબતરોનરો 
સમાવશે ્વરો જરોઈએ: 

 � એ ડદવસની અ્વા આવતા ડદવસની 
પ્રવમૃત્તઓ મવષ ેજાણ

 � કેવા કપિા ંઅને સાધનની જરૂર પિશ ે

 � એ ડદવસના કામની મશિ્યુલ
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4.1.11 Expedition steps and processes:

Briefing (30 minutes)

It is a good practice to give a clear briefing at the start of each field visit about the activity, site where 

the activity is being planned, the role of each participant and the resources required. A safety brief-

ing should also be given, on the risks associated with the site (boat, animals, etc.), clothing required 

(shoes, clothes, caps, etc.) and what to carry (notebooks, books with identification keys, water bottles, 

etc.). The site can be shown on Google Earth, or some photos of the site can be shown to the partici-

pants to provide a better idea of the site beforehand. A briefing about the logistic arrangements should 

also be provided.

The briefing can be done using a PowerPoint presentation or flip chart.

It’s a good practice to ask the participants if they are clear about their tasks. In case there are queries 

regarding the field visit or task, it should be answered. The briefing is done at the training venue. It is 

also a good practice to have a notice board on which the week’s schedule is listed, as well as specific 

daily tasks, weather forecasts, etc.

Teams should be formed before the field visit.

Team formation

If the group is large, break it into smaller groups so that group management is performed in the best 

manner and each participant gets a role in the field activity. The teams can be given the same tasks for 

observation, or they can be assigned different tasks based on stakeholders, etc., so that within a short 

time the participants can get the best out of the field visit. For example, in an expedition to a local fish-

eries market, one group can focus on and interact with the fish sellers, another group can focus on the 

middle-men/contractors and the process they are following, a third group can focus on the buyer and 

the pricing information, etc, a fourth group can focus more on the species-related information and the 

relative volume and price of the key fish species brought to the market. Therefore, the groups should 

be divided well in advance so that time is not lost in the field.

Methodology

Various methods can be used, depending on the type and size of the group and time availability. It 

could be one or a combination of various tools. A resource person who has knowledge about the site or 

issue can give an explanation in the field in the form of a walk and talk. This may include a brief history 

of the place that the participants may not learn about by just observing the site.

In addition, participants can just observe on the basis of the task they have been assigned. They can 

be involved in an activity such as measurement or assessment to obtain hands-on experience.

Interactions with villagers or specific stakeholders (members of the fishing community, farmer federa-

tions, hotel associations, etc.) can be arranged. Visits to research stations, NGOs, industries, etc. can 

be arranged during the visit to enhance the learning experience of the participants.
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૪.૧.૧૧  પ્રિાસના પરરથયા અને પ્રડક્રયાઓ:

સમજણ (માડહતી) (૩૦ રમનીટ) 

દરેક ડફલિ મયુલાકાત પ્લેા ંપ્રવમૃત્ત, જ્્યા, સ્ભાગીઓની ભમૂમકા અને જરૂરહી સસંાધનરો મવષ ે્સપષ્ટ સમજણ આપી 
દેવી એ સારહી બાબત છે. પ્રવમૃત્ત સા્ ેસકંળા્યેલા જરોખમરો (્રોિહી, પ્રાણીઓ, વગેરે), ્યરો્્ય પ્રેવશે (શઝૂ, કપિા,ં 
ટરોપી, વગેરે), લઇ જવાની વ્સત યુઓ (નરોટ, ઓળખ બતાવતી ચરોપિહી, પાણીની બરોટલ, વગેરે) અને સલામતી 
માટેની પણ સમજણ આપવી જરોઈએ. ગગૂલ અ્્મ પર ્સ્ળ બતાવી શકા્ય અ્વા ્સ્ળના કરોઈ ફરોટરોગ્ાફસ 

બતાવી શકા્ય જે્ી જ્્યા પર પ્રોચતા ંપ્લેા ંસ્ભાગીઓને જ્્યા મવષ ેવધારે ખ્યાલ/આઈડિ્યા આવ.ે ર્વેા-
ખાવાની વ્યવ્સ્ા મવષ ેપણ માડ્તી આપવી જરોઈએ. 

પાવર પરોઈનટ રજૂઆત અ્વા ફલીપ ચાટ્મ  દ્ારા સમજણ આપી શકા્ય. સ્ભાગીઓ એમના ક્યાું મવષ ેબરાબર 

સમજી ગ્યા છે કે નડ્ એ પછૂવયુ ંએક સારહી બાબત છે. ડફલિ મયુલાકાત અ્વા ક્યાું મવષ ેકરોઈ સદેં્ ્રો્ય તરો એ 

્સપષ્ટ કરવા જરોઈએ. તાલીમના ્સ્ળે સમજણ (માડ્તી) આપવાનયુ ંકામ કરવામા ંઆવ ેછે. તાલીમ સ્ંસ્ામા ં
નરોડટસ બરોિ્મ રાખી એમા ંઆખા અઠવાડિ્યાના ંશીિ્યુલ, રરોજના ખાસ ક્યયો, ્વામાન મવશનેી આગા્હી વગેરે 

માડ્તી લગાવવી એ પણ એક સારહી બાબત છે. ડફલિ મયુલાકાત શરયુ ક્યાું પ્લેા ંજ ટહીમ બનાવી દેવી જરોઈએ. 

ટીમનતુ ંરઠન 

જરો જૂ્ મરોટયું ્રો્ય તરો એમને નાના જૂ્મા ંવ્ચેી દરો જે્ી જૂ્નયુ ંસચંાલન સરળ ્ા્ય અને દરેક સ્ભાગીને 
ડફલિની પ્રવમૃતમા ંભમૂમકા ભજવવાનરો મરોકરો મળે. બધી ટહીમને મનરહીક્ણ માટેનયુ ંસમાન કામ આપી શકા્ય અ્વા 
એમને જયુદા જયુદા કામરો પણ સોંપી શકા્ય જે્ી સ્ભાગીઓ ઓછા સમ્યમા ંજ વધારે માડ્તી મેળવી શકે છે. 

ઉદા્રણ તરહીકે, ્સ્ામનક માછલી બજારની મયુલાકાતમા ંએક જૂ્ માછલી વચેનાર સા્ ેવાત કરે એના પર ધ્યાન 

કેસનદ્રત કરે જ્યારે બીજયુ  ંજૂ્ આિમત્યા/કરોનટ્ાકટર સા્ ેવાત કરહીને પ્રડક્ર્યાઓ સમજવાની કરોમશશ કરહી શકે; વળહી, 
ત્ીજયુ  ંજૂ્ ખરહીદનારા અને ભાવ પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરે; ચરોથયુ ંજૂ્ માછલીઓની પ્રજામત, બજારમા ંઆવનાર મયુખ્ય 

માછલીઓ, એનરો જર્રો અને ભાવ મવષ ેમાડ્તી એકઠહી કરહી શકે. આમ, પ્લે્ી જ જૂ્ બનાવી દેવા જરોઈએ જે્ી 
ડફલિમા ંસમ્ય વિેફા્ય ન્હી. 

પદ્ધરત 

જૂ્ના પ્રકાર અને કદ ત્ા ઉપલબધ સમ્યના આધારે મવમવધ પદમતઓ વાપરહી શકા્ય છે. એ એક અ્વા મવમવધ 

સાધનરોનયુ ંસ્ંયરોજન ્રોઈ શકે છે. ડરસરોસ્મ પસ્મન કે જેમને ્સ્ળ અને મયુદ્ા મવશને યુ ંજ્ઞાન છે એ ડફલિમા ંચાલતા ંચાલતા ં
એના મવશનેી સમજણ આપી શકે છે, આમા,ં ્સ્ળના ઈમત્ાસની પણ વાત ્રો્ય; સ્ભાગીઓ ્સ્ળના મનરહીક્ણ 

માત્્ી કદાચ એના મવષ ેન જાણી શકે. 

વધારામા,ં સ્ભાગીઓ એમને સોંપવામા ંઆવલે કા્ય્મ મયુજબ મનરહીક્ણ કરહી શકે છે. સ્ભાગીઓને માપણી 
કે આકારણીની પ્રવમૃતઓમા ંપણ સામેલ કરહી શકા્ય જે્ી એમની તાદૃશ અનયુભવ મળે. ગ્ામજનરો કે ચરોક્કસ 

ડ્તાધારકરો(માછહીમાર સમયુદા્યના સભ્યરો, ખેડતૂનયુ ંફેિરેશન, ્રોટેલના એસરોમસએશન, વગેરે) સા્નેી વાતચીત 

ગરોઠવી શકા્ય. ડફલિ દરમ્યાન સસંરોધન સ્ંસ્ાઓ, લબનસરકારહી સ્ંસ્ાઓ, ઉદ્રોગરો, વગેરેની મયુલાકાતરો પણ ગરોઠવી 
શકા્ય જે્ી સ્ભાગીઓનરો અનયુભવ વધે.  

.
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Time of field visit

The time is important for any field and there-

fore should be planned according to the activ-

ity. For example, if it is summer, then the visit 

should be planned for early in the morning or 

late in the afternoon. If the visit is to a fish mar-

ket, it should be planned for the morning or 

evening, when there is activity at the market.

Duration of field visit

The duration of each field visit depends upon-

the overall training schedule and the time allotted for the field sessions.. It can range from a few 

hours to an entire day. The participants should be informed about the duration before they move or 

start the activity.

Briefing in the field (5 minutes)

It is a good practice to have a short safety briefing at the start of the field activity in the field. This is to 

minimize the risk by reminding the participants about the risk at the sites. This may be repetitive, but it 

is necessary. Also, remind the participants about the duration of the activity and the place and time for 

assembly after the activity.

Debriefing/reflection session

At the end of the activity, there should be a short debriefing session in the field so that the participants 

can appreciate what they have experienced.

A reflection session should be planned in detail so that each group or individual can reflect upon the 

learning and all the participants can learn from the experience of the others and the learning outcomes 

for which the field visit was planned are achieved.

Tools for reflection session

Different tools can be used for reflection:

i) Fishbowl method. Please refer to section 3 for details.

ii) Group presentation. This can be done using a chart, a PowerPoint presentation or a photo slide 

show/video from the field.

iii) Individual reflection. Each participant is given a chance to tell the others what the highlight of the 

field visit was for him or her.

iv) Dialogue and brainstorming. Please refer to section 3 for details. 

Wrap-up Briefing

This briefing should take place at the end of 
each team and include:

 � The overall accomplishments of the team

 � Discussion of these accomplishments 
within a larger context so participants 
can understand and appreciate their 
learning’s.
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ડફલિ મતુલાકાતનરો સમય 

કરોઈ પણ ડફલિ મયુલાકાત મે સમ્ય બહયુ મ્તવની 
બાબત છે આ્ી પ્રવમૃત્ત મયુજબ ડફલિનયુ ંઆ્યરોજન 

્વયુ ંજરોઈએ. ઉદા્રણ તરહીકે, અગર ઉનાળરો ્રો્ય 

તરો મયુલાકાત વ્લેી સવારે અ્વા મરોિહી બપરોરે 

રાખવી જરોઈએ. જરો માછલી બજારની મયુલાકાતે 
જવાનયુ ં્રો્ય તરો વ્લેી સવાર અ્વા સાજંનરો સમ્ય 

રાખવરો જરોઈએ જે્ી બજારમા ંપણ એ સમ્ય કરોઈ 

પ્રવમૃત્ત ચાલતી (ખરહીદ-વચેાણ).

ડફલિ મતુલાકાતનરો સમયરાળરો

દરેક ડફલિ મયુલાકાતનરો સમ્યગાળરો તાલીમના 
મશિ્યુલ અને દરેક ડફલિ સત્ને ફાળવવામા ંઆવેલા સમ્ય પર આધાર રાખે છે. એ કેટલાક કલાકરો્ી માિંહી 
આખા ડદવસનરો પણ ્રોઈ શકે. સ્ભાગીઓ પ્રવમૃત્ત શરૂ કરે એ પ્લેા ંજ સમ્યગાળા મવષે જણાવી જેવયુ ંજરોઈએ. 

ડફલિ દરમયાન સમજણ (માડહતી) આપિી (૫ રમનીટ)

ડફલિમા ંપ્રવમૃત્ત શરૂ કરતી પ્લેા ંસયુરક્ા માટેની નાની સમજણ આપી દેવી એ સારહી બાબત છે. ્સ્ળ પરના 
જરોખમરો મવષ ેસ્ભગીઓન ેફરહી્ી માડ્તગાર કરહી દેવા્ી અન્ય જરોખમરો ઘટાિહી શકા્ય છે. સ્ભાગીઓને કદાચ 

પયુનરાવત્મન ્તયુ ં્રો્ય એવયુ ંલાગે પણ એ જરૂરહી છે. સ્ભાગીઓને પ્રવમૃતનરો સમ્યગાળરો અને પ્રવમૃત્ત પરૂહી ્્યા 
બાદ મળવા માટેના ્સ્ળ અને સમ્ય પણ ્યાદ કરાવી દેવા જરોઈએ. 

અહિેાલ મેળિિા માટેનતુ/ંરીફલે્ક્ન સત્

ડફલિમા,ં પ્રવમૃત્ત પરૂહી ્્યા બાદ, એક નાનયુ ંસત્ ્રોવયુ ંજરોઈએ જે્ી સ્ભાગીઓએ શયુ ંઅનયુભવ્યુ ંએના મવષ ેવાત કરહી 
શકા્ય. રહીફલેકશન સત્ મવગતવાર આ્યરોજજત કરવયુ ંજરોઈએ જે્ી દરેક જૂ્ અ્વા વ્યકકત એમની શીખ (લમનિંગ) 
મવષ ેરહીફલેકટ કરહી શકે અને બધા સ્ભાગીઓ એકબીજાના અનયુભવ પર્ી શીખી શકે અને જે ્તે ય્ુ ી ડફલિ 

મયુલાકાતનયુ ંઆ્યરોજન કરવામા ંઆવ્યુ ં્ત યુ ંએ સર ્ા્ય. 

રીફલે્ક્ન સત્ માટેના સારનરો

રહીફલેકશન માટે મવમવધ સાધનરો વાપરહી શકા્ય:

૧)  ડફશ બરોઉલ પદમત. મવભાગ ૩ મા ંઆની મવગતરો જરોવા મવનતંી 

૨) જૂ્ રજૂઆત(પ્રેસટેંશન), આના માટે ડફલિ મવશનેા ચાટ્મ , પાવર પરોઈનટ અ્વા ફરોટરો ્સલાઈિ શરો/મવિહીઓ 

બતાવી શકા્ય.  

૩) વ્યકકતગત રહીફલેકશન. પરોતાન ેડફલિમાં્ ી શયુ ંમ્તવનયુ ં(્ાઇલાઇટ) લા્્યુ ંએ ક્વેાનરો મરોકરો દરેક સ્ભાગીને 
આપવામા ંઆવ.ે

૪)  સવંાદ અને મવચારણા. મવભાગ ૩ મા ંઆની મવગતરો જરોવા મવનતંી

લબ્ફીંગ આટરોપવયું

આ સલંક્પત ચચા્મ ટહીમના અંતમા ં્વી જરોઈએ. 
તેમા ંનીચે મયુજબની મ્તતવની બાબતરોનરો સમાવેશ 
્વરો જરૂરહી છે:

 � ટહીમે એકંદરે મેળવેલ મસદ્દઓ

 � આ સમદ્ધમઓને મરોટા સંદર્ભમાં ચર્ચવી 
જે્ી અન્્ય સ્ભાગીઓ તેમની શીખ અને 
સમજણને તારવી શકે
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4.2 How is the learning 
experience enhanced?

4.2.1 Modularized field activity and learning

The learning programme has been designed with seven modules. 

Field visits should be organized to permit students to applying the 

knowledge gained in the classroom to field situations. For each 

module, where possible, field expeditions can be organized to 

train the trainers by giving them hands-on experience to under-

stand the curriculum.

4.2.2 Possible expedition themes
 � Identification of habitats and species

 � assessment of threats faced by the coastal/marine ecosystem 

visited

 � interactions with the local coastal communities to understand 

their relationship with coastal and marine biodiversity

 � conducting assessment and monitoring of coastal and ma-

rine biodiversity components

 � Infrastructure and industrial development and its impact on 

coasts, coastal pollution and human health- linked applica-

tion of EIA, SEA and Marine Spatial Planning tools

 � vulnerability of the coast to climate change and natural disas-

ters.

 � To understand the compliance status of law and policies in 

coastal areas

 � To understand various fisheries practices- accompanying 

fishworkers on trawlers as well as during tradition fishing

 � Interactions with the local media and NGOs to understand 

the awareness and communication needs of the local popu-

lation, students, citizens etc and what information can the 

MPA managers provide to make it more effective. 



139તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

૪.૨. ્ ીખિાના અનતુભિને 
કેિી રીતે િરારિામા ં
આિે?

૪.૨.૧.  મરોિ્તુલ આરાડરત ડફલિની પ્રવરૃતિઓ અને ર્ક્ણ 

તાલીમ કા્ય્મક્રમ ૭ મરોિ્યુલ મયુજબ બનાવવામા ંઆવ્યરો છે. સ્ભાગીઓએ 

વગ્મખિંમા ંશીખેલ જ્ઞાનનરો ડફલિની પડરક્સ્મતઓમા ંવા્સતમવક ઉપ્યરોગ 

માટે ડફલિ મયુલાકાતનયુ ંઆ્યરોજન કરવયુ ંજરોઈએ. દરેક મરોિ્યુલ માટે, જ્યા ં
શક્ય ્રો્ય ત્યા,ં મરોિ્યુલનરો આભ્યાસક્રમ સમજવા માટે તાલીમાકંારરોને 
ડફલિ પ્રવાસ કરાવી વા્સતમવક અનયુભવ આપવરો જરોઈએ. 

૪.૨.૨.  પ્રિાસ માટેની ્ક્ થીમ 
 � ર્વેાસીઓ અને પ્રજામતઓની ઓળખ 

 � મયુલાકાત લીધેલ દડર્યાઈ કાઠંા અને દડર્યાઈ ઇકરો મસ્સટમ દ્ારા 
સામનરો કરા્યેલ જરોખમરોની આકારણી 

 � દરહી્યાઈ જૈવ-મવમવધતા સા્નેા એમના સબંધંરો સમજવા અને 
દડર્યાઈ કાઠંાના સમયુદા્ય સા્ ેવાતચીત 

 � દડર્યાઈ કાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ-મવમવધતાના ઘટકરોની આકારણી 
અને દેખરેખ કરવી 

 � માળખાકહી્ય અને ઔદ્રોલગક મવકાસ અને દડર્યા કાઠંા પર એની 
અસરરો, દરહી્યાકાઠંાનયુ ંપ્રદૂષણ અને ઇઆઇએની માનવ ્સવા્સર્ય 

કિહીનયુ ંઅમલીકરણ, એસઈએ અને દરહી્યાઈ અવકાશ આ્યરોજન 

સાધનરો 

 � દડર્યા કાઠંાના વાતવરણમા ંબદલાવ અને કયુદરતી આફતરોનયુ ં
જરોખમદડર્યા કાઠંાના મવ્સતરના કા્યદા અને નીમતઓના પાલનને 
સમજવયુ ં

 � માછહીમારહીની મવમવધ પદમતઓને સમજવી - ્રોિહીમા ંમાછહીમારરો 
સા્ ેમાછલી પકિવા જવયુ ં

 � ્સ્ામનક મમડિ્યા અને લબનસરકારહી સ્ંસ્ાઓ સા્ ેવાતચીત કરહી 
્સ્ામનક જનતા, મવદ્ા્ીઓ, નાગડરક વગેરેની જાગમૃત અને 
સદેંશ વ્યવ્ાર માટેની જરૂડર્યાત સમજવી અને આને અસરકારક 

બનાવવા માટે એમપીએ મૅનેજરરો કઈ રહીતે માડ્તી આપી શકે તે 
જાણવયુ ં
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The topics should always be local in nature so that the students and trainers can relate to the issues in 

a personal way. Students visit the assigned destinations with the instructor and resource person. At this 

stage, students are guided to not look for technical information and know-how on the issues but rather 

be guided by the local information and general awareness. All these issues will be dealt with in greater 

detail in the curriculum later in classroom sessions.

The possible field expeditions for each module have been detailed along with the approach and meth-

odology for each field visit.

The learning journal will help the participants gain some understanding before their arrival, reflect dur-

ing the programme and act when they go back. The journal contains an overview of the key concepts 

and issues of coastal and marine biodiversity conservation and protected area management that one 

should go through before coming to the expedition. Some Web links have been provided in the journal 

that give in-depth information related to the topics.

A sample of issues looked at during the pilot testing of the coastal expedition at XIC, 
Mumbai during 2014-15
1. Essel World (entertainment park)

 The situation on the coast is to be observed vis-à-vis impact on the ecological and socioeconomic 

situation and the connectedness of the local communities to the coast and marine life.

 The synergies between the local communities and the entertainment park are to be looked into. The 

potential solutions to the challenges observed are to be reflected on.

2. Uttan landfill site

• Understanding the history of the Uttan dumping ground

• Visiting members of the local communities to understand their perception or approval of this 

dumping ground

Pilot testing at Tarkarli, Malvan during Jan-Feb 2015
1. A local fish market to understand the species being used commercially, and also a trip to a fishing 

trawler where a new trawler net was being piloted to promote sustainable fisheries practices

2. Underwater marine biodiversity assessment in a seagrass patch

3. Mangrove assessment

4. Interaction with the local coastal communities in a village under the CRZ regulation.

As a part of one month field based training for the Foresters, a pilot expedition was organized in Tarkarli, 

Maharashtra in January 2015.

For monitoring and evaluation of different coastal and marine ecosystems different outdoor activities were 

designed to give real feel of the coastal and marine. For monitoring and evaluation of beach ecosystem 

monitoring methods were field tested near Tarkarli beach where participants did the count of crabs.

For monitoring of marine life beneath the sea classroom sessions were designed along with activities in the 

pool as all participants couldn’t do scuba diving. 

For evaluation of mangrove ecosystem, visit to the nearby island was conducted where participants 

estimated the diversity of mangroves through quadrate method. 

For rocky ecosystem, the participants were taken for a boat ride. Participants who were trained in scuba 

also experienced coral, sargassum and sea grass ecosystems under the supervision of marine and scuba 

trainers.

For knowledge and experience of marine biodiversity, an early morning visit to the local fish market was 

also organized early morning. Participants interacted with the local fishermen and traders to know about 

the species and their economic value. This visit was a good learning experience for all. 
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મવષ્ય ્મંેશા ્સ્ામનક ્રોવા જરોઈએ જે્ી મવદ્ા્થીઓ અને તાલીમકારરો મવષ્ય સા્ ેવ્યકકતગત રહીતે પણ સકંળાઈ 

શકે. પ્રમશક્ક અને ડરસરોસ્મ પસ્મન સા્ ેમળહીન ેમવદ્ા્થીઓ નક્કહી કરેલ ્સ્ળની મયુલાકાત લે છે. આ તબકે્ક, 

મવદ્ા્થીઓએ મયુદ્ાની ટેકનીકલ માડ્તી અને વ્યવ્ાડરક જ્ઞાન મવષ ેન જરોવયુ ંજરોઈએ; અને ્સ્ામનક માડ્તી અને 
સામાન્ય જાગમૃત પ્રમાણે ચાલવયુ ંજરોઈએ એવી સચૂના આપવામા ંઆવ ેછે. વગ્મખિંના સત્ દરમ્યાન અભ્યાસક્રમ 

ચલાવતી વખતે આ બધા મયુદ્ાઓની મવગતવાર ચચા્મ ્શ.ે 

દરેક મરોિ્યુલ માટેના શક્ય ડફલિ પ્રવાસની મવગત દરેક ડફલિ મયુલાકાત માટેના અલભગમ અને પદમત સા્ ેતૈ્યાર 

કરવામા ંઆવી છે. શીખવાની જન્મલ મવદ્ા્થીઓન ેપ્રવાસના ્સ્ળ પર પ્રોચતા ંપ્લેા ં્રોિહી સમજણ મેળવવામા,ં 
કા્ય્મક્રમ દરમ્યાન રહીફલેકટ કરવામા ંઅને જ્યારે પ્રવાસ પછહી તેઓ પાછા ંજા્ય ત્યારે અમલીકરણ કરવામા ંમદદ 

કરશ.ે જન્મલમા ંદડર્યાઈ કાઠંાની જૈવ-મવમવધતા સવંધ્મન અને સયુરલક્ત મવ્સતારના સચંાલન માટેના ચાવીરૂપ 

ખ્યાલરો અને મયુદ્ાઓનરો ઓવરવ્યુ આપેલ છે જેનરો દરેક જણે પ્રવાસમા ંઆવતા પ્લેા ંઅભ્યાસ કરવરો જરોઈએ. આ 

મવષ્યરો મવષ ેઊંિાણમા ંમાડ્તી આપતી કેટલીક વબે લીંકસ આ જન્મલમા ંઆપવામા ંઆવી છે. 

એ્કસઆઈસી, મતુબંઈમા ં૨૦૧૪-૧૫ દરમયાન કરેલ પ્રાયરોક્રક દડરયાકાઠંા પ્રિાસમા ં
જરોિામા ંઆિેલ મતુદ્ાઓનરો નમનૂરો અહી આપિામા ંઆિેલ છે. 
૧.  એ્સસેલ વલિ્મ (મનરોરંજન પાક્મ)

 દડર્યાકાઠંા પરની પરહીક્સ્મતનયુ ંમનરહીક્ણ કરવયુ,ં સામે ઇકરોલરોજીકલ (પરહીક્સ્મત મવજ્ઞાનકહી્ય) અને સામાજજક- 

આમ્શિક પડરક્સ્મત અને ્સ્ામનક સમયુદા્યનયુ ંદડર્યાઈ કાઠંા અને દડર્યાઈ જીવરો સા્ને યુ ંજરોિાણ  

 ્સ્ામનક સમયુદા્ય અને મનરોરંજન પાક્મ  વચચેની એકરૂપતાની અંદર જરોવાની પ્ર્યતન કરવરો. મનરહીક્ણ કરેલા 
પિકારરોના સભંમવત ઉપા્ય માટે સમજ કેળવવી. 

૨.  ઉત્તાન લેનિફહીલ ્સ્ળ 

• ઉત્તાન િમપીંગ ગ્ાઉનિનરો ઈમત્ાસ સમજવરો

• લરોકરોના દ્રસષ્ટકરોણ અ્વા આ ગ્ાઉનિને િમપીંગ ગ્ાઉનિ બનાવવા માટેની મજૂંરહીને સમજવા માટે ્સ્ામનક 

સમયુદા્યરોના સભ્યરોની મયુલાકાત લેવી 

તારકલથી, માલિણમા ંજા્સ્તુઆરી-ફેબ્તુઆરી ૨૦૧૫ દરમયાન પ્રાયરોક્રક પડરક્ણ
૧.  વપેારહી ધરોરણે વપરાતી પ્રજામતઓને સમજવા ્સ્ામનક માછલી બજારની મયુલાકાત અને ટકાઉ માછહીમારહીની 

પદમતઓને પ્રરોતસા્ન આપવા માટે જ્યા ંનવી જાળનયુ ંપડરક્ણ્ી રહ્યુ ં્રો્ય એ ્રોિહીની મયુલાકાત 

૨.  દડર્યાઈ ઘાસના ટયુકિામા ંપાણીની નીચે ર્લે જળ જૈવ- મવમવધતાની આકારણી

૩.  મેનગ્વૂસની આકારણી

૪.  સીઆરઝિે મન્યમની અંતગ્મત આવતા દડર્યા કાઠંાના ગામના ્સ્ામનક સમયુદા્યરો સા્ ેવાતચીત 

ફરોરે્સટરરો માટેની એક મડ્નાની ડફલિ આધાડરત તાલીમના ભાગ રૂપે, જાન્યુઆરહી ૨૦૧૫મા ંમ્ારાષ્ટ્ના તારકલથીમા ં
પ્રા્યરોલગક પ્રવાસ ્યરોજવામા ંઆવ્યરો ્તરો. મવમવધ દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ ઇકરો મસ્સટમરોના દેખરેખ અને મલૂ્યાકંન માટે 

વા્સતમવકતા જાની શકે એ માટે મવમવધ પ્રવમૃત્તઓ ્યરોજવામા ંઆવી ્તી. 

દડર્યા ડકનારાની ઇકરો મસ્સટમની દેખરેખ અને મલૂ્યાકંન માટે દેખરેખની પદમતઓનયુ ંડફલિ પડરક્ણ તારકલથી ડકનારા 
પાસે કરવામા ંઆવ્યુ ં્ત યુ ંજ્યા ંસ્ભાગીઓએ કરચલાની ગણતરહી કરહી ્તી. 

કેટલાક સ્ભાગીઓ ્સકયુબા િાઇવીંગ ન જાણતા ્રોવા્ી પલૂમા ંપ્રવમૃતની સા્ ેસા્ ેદડર્યાની નીચેની જીવસસૃષ્ટની 
દેખરેખ અંગે વગ્મખિંમા ંસત્રો લેવામા ંઆવ્યા ં્તા.ં 

મેનગ્વૂ ઇકરો મસ્સટમના મલૂ્યાકંન માટે, નજીકના ટાપયુની મયુલાકાત ગરોઠવવામા ંઆવી ્તી જ્યા ંસ્ભાગીઓએ 

ચતયુષ્કરોણી પદમત દ્ારા મેનગ્વૂની મવમવધતાનરો અંદાજ લગાિવાનરો પ્ર્યતન ક્યયો ્તરો. 

ખિકાળ ઇકરો મસ્સટમ માટે, સ્ભાગીઓને ્રોિહીમા ંલઇ જવામા ંઆવ્યા ં્તા. જે સ્ભાગીઓએ ્સકયુબાની તાલીમ લીધી 
્તી એમને ્સકયુબા તાલીમકારરોની દેખરેખ ્ઠેળ કરચલા, સરગાસમ અને દડર્યાઈ ઘાસ ઇકરો મસ્સટમનરો પણ અનયુભવ 

ક્યયો ્તરો. 

દડર્યાઈ જીવ વન્સપમત જૈવ-મવમવધતાના જ્ઞાન અને અનયુભવ માટે, વ્લેી સવારે ્સ્ામનક માછલી બજારની મયુલાકાત 

ગરોઠવવામા ંઆવી ્તી. સ્ભાગીઓએ ્સ્ામનક માછહીમારરો અને વપેારહીઓ સા્ ેવાતચીત કરહી માછલીઓની પ્રજામત 

અને એના ભાવ મવષ ેજાણવાની કરોમશશ કરહી ્તી. આ મયુલાકાત દરેકને શીખવા માટે એક સારરો અનયુભવ ્તરો. 
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4.2.3 Site selection

Select a site where participants can observe biodiversity, i.e., species (flora and fauna), habitats, eco-

systems, etc., and most of the ecosystem services. It can be a beach where participants can see the 

flora and fauna and fishing activity, a village near the coast or a beach where there is tourism activity.

For example, a relevant site where there is some violation of the coastal zone regulation (CZR) law or 

where some actions have been taken by the relevant government departments to stop the CZR viola-

tion should be selected: encroachment in a protected area such as a mangrove, a landfill site, con-

struction in a protected area or some major project in a coastal area.

Sites for understanding mainstreaming biodiversity, are all around us, e.g., highways (looking at the 

placement of a highway project and assessing the possible damage to the coastal habitat and spe-

cies). The availability of an EIA report or at least a summary EIA report of the site being visited is very 

important. This will help participants assess their own observations about the impacts and the mitiga-

tion plan proposed in the EIA report.

A site that has been affected by a climate change event or some natural disaster or that is prone to 

such events can also be selected for the visit.

4.2.4 Effective Briefing

Brief the participants about the site, and show them a Google map if required to explain the route. 

Brief the participants about the observations to be made, health and safety (cap, water, temperature, 

etc.), clothing and footwear. Also brief them about the cultural issues if there are any. Brief them about 

the kind of photos to be taken. Remind the participants to note down what they learn in the space 

given in the learning journal for reflection (refer to Section 1).

Key points for briefing

The participants should be informed about the site and the activities. They should be briefed about 

cultural issues if any. They should also be briefed about some laws related to MPAs and what they 

should pick and what they should not. They should be briefed about health and safety, i.e., seat belts, 

life jackets in boats, hydration, etc. They need to be informed about the duration of the activity.

Methods

Dialogue and brainstorming

The participants can have a dialogue with the expert or a brainstorming among themselves prior to go-

ing to the field (for details see the trainers’ manual).

Walk and talk

An expert gives a briefing about the ecosystem services if this has not been covered in the classroom 

session. The briefing also covers biodiversity. It is delivered in a participatory manner by asking par-

ticipants what they observe (different plant species and animal species (birds, crabs, etc.), differ-

ent ecosystems (beaches, rocky shores, mangroves, etc.), for example). The expert’s briefing about 

biodiversity is based on the responses. Similarly, the participants are asked about other observations. 

They typically come up with observations about the soil, plants, animals, birds, fish, water, estuaries, 

tourism, temples, etc. The facilitator can brief the participants about ecosystem services on the basis 

of the responses.
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૪.૨.૩  સથળની પસદંરી 

સ્ભાગીઓ જૈવ-મવમવધતાનયુ ંમનરહીક્ણ કરહી શકે એવા ્સ્ળની પસદંગી કરરો, જેમકે, પ્રજામતઓ (વન્સપમત 

અને પ્રાણસસૃષ્ટ), મળૂમનવાસીઓ, ઇકરો મસ્સટમ, વગરે, અને મરોટાભાગની ઇકરો મસ્સટમ સેઅવાઓ. સ્ભાગીઓ 

દડર્યાડકનારે વન્સપમત અને પ્રાણ સસૃષ્ટ અને માછહીમારહી, દડર્યા કાઠેં કે બીચની નજીક કરોઈ ગામ કે જ્યા ં
પ્રવાસનની પ્રવમૃત્ત ્રો્ય એ પણ જરોઈ શકે છે. 

ઉદા્રણ તરહીકે, જ્યા ંદડર્યાકાઠંાના મવ્સતારના મન્યમન કા્યદાનયુ ં(સીઝેિઆર)ઉલલઘંન ્્યુ ં્રો્ય એવયુ ં્સ્ળ 

્યરો્્ય ર્શેે અ્વા જ્યા ંસરકારહી મવભાગ દ્ારા સીઝેિઆરના ઉલલઘંનન ેરરોકવા માટે કરોઈ પગલા ંલેવામા ંઆવ્યા 
્રો્ય એવયુ ં્સ્ળ પસદં કરવયુ ંજરોઈએ: સયુરલક્ત મવ્સતારરોમા ંઅમતક્રમણ, જેમકે, મેનગ્વૂ, લેનિફહીલ સાઈટ, સયુરલક્ત 

મવ્સતારમા ંચણતર અ્વા દડર્યાકાઠંાના મવ્સતારમા ંકરોઈ મરોટા પ્રરોજેકટ. 

જૈવ-મવમવધતાને મયુખ્યપ્રવા્મા ંલાવવા માટેના ્સ્ળ આપણી આજયુબાજયુ  જ છે, દા.ત. ધરોરહી માગ્મના પ્રરોજેકટન ે

મકૂતી વખતે દડર્યાકાઠંાના મળૂમનવાસીઓ અને પ્રજામતઓને ્નારા સભંવ નયુકશાનનયુ ંમલૂ્યાકંન). 

મયુલાકાતના ્સ્ળનરો ઈઆઈએ અ્વેાલ અ્વા ઓછામા ંઓછરો એના સરનશની પ્રાપ્યતા ખબૂ મ્તવની છે. 

આના્ી સ્ભાગીઓને ઈઆઈએ અ્વેાલમા ંસલૂચત અસરરો અને શમનની ્યરોજના મવષ ેપરોતાના અવલરોકનરોની 
આકારણી કરવામા ંમદદ મળશે. વાતવરણમા ંબદલાવ અ્વા કયુદરતી આફતના કારણે જે ્સ્ળ પર અસર ્ી છે 

અ્વા જે ્સ્ળરો આવી આફતનરો સામનરો કરવાના જરોખમ સ્હી રહ્ા છે એ ્સ્ળની મયુલાકાત પણ લઇ શકા્ય. 

૪.૨.૪  અસરકારક સમજણ 

સ્ભાગીઓને ્સ્ળ મવષ ેસમજણ આપરો અને એમની ગગૂલ નકશરો દેખાિહીને જરૂર પિે તરો ર્સતરો પણ સમજાવરો. 
સ્ભાગીઓને એમને કરવાના અવલરોકનરો, આરરો્્ય અને સયુરક્ા (ટરોપી, પાણી, તાપમાન, વગેરે), કપિા ંઅને 
ચપપલ મવષ ેપણ સમજણ આપરો. જરો કરોઈ સા્ંસકૃમતક મયુદ્ાઓ ્રો્ય તરો એના મવષ ેપણ સમજણ આપરો. ક્યા પ્રકારના 
ફરોટા પાિવાના છે એ મવષ ેપણ સમજણ આપરો. રહીફલકેશન માટે આપેલી લમનિંગ જન્મલમા ંસ્ભગીઓ જે શીખે એને 
નોંધી લેવાનયુ ં્યાદ કરાવરો (મવભાગ ૧ જયુઓ).

સમજણ આપિા માટેના ચાિીરૂપ મતુદ્ાઓ 

સ્ભાગીઓને ્સ્ળ અને પ્રવમૃત્ત મવષ ેમાડ્તગાર કરવા જરોઈએ. જરો કરોઈ સા્ંસકૃમતક મયુદ્ાઓ ્રો્ય તરો એના મવષ ે

પણ સમજણ આપરો. એમપીએને લગતા ંકેટલાક કા્યદાઓ મવષ ેપણ એમને સમજણ આપવી જરોઈએ કે તેઓ 

એમાં્ ી શયુ ંલઇ શકે અને શયુ ંન લેવયુ ંજરોઈએ. એમને આરરો્્ય અને સયુરક્ા માટે પણ સમજણ આપવી જરોઈએ, 

એટલેકે, સીટ બેલટસ, ્રોિહીમા ંલાઈફ જેકેટ, ્ાઈરિેશન, વગેરે. કા્ય્મના સમ્યગાળા મવષ ેપણ એમને જણાવવયુ ં 
જરૂરહી છે.  

પદ્ધરતઓ

સિંાદ અને રિચારણા 

ડફલિમા ંજતા ંપ્લેા ંસ્ભાગીઓ મનષ્ણાતં સા્ ેસવંાદ કરહી શકે અ્વા પરોતાની વચચ ેજ મવચારણા કરહી શકે 

(મવગતરો માટે તાલીમકારરોનયુ ંમેન્યુઅલ જયુઓ)

ચાલતા ંચાલતા ંિાત કરિી (િરોક એ્સિ ટરોક)

જરો વગ્મખિંના સત્મા ંઆની ચચા્મ ન ્ી ્રો્ય તરો મનષ્ણાતં ઇકરો મસ્સટમની સેવાઓ મવષ ેસમજણ આપી શકે 

છે. આમા ંજૈવ-મવમવધતા મવષ ેપણ વાત ્ા્ય છે. આ વાત સ્ભાગીપણાની રહીત્ી કરવામા ંઆવ ેછે, આમા ં
સ્ભાગીઓને પછૂવામા ંઆવ ેછે કે એમને શયુ ંઅવલરોકન ક્યુું (મવમવધ વન્સપમત જામતઓ અને પ્રાણીઓની 
જામતઓ (પક્ી, કરચલા, વગેરે), મવમવધ ઇકરો મસ્સટમ (દડર્યા ડકનારા, ખિકાળ ડકનારા, મેનગ્વૂ, વગેરે). 
મનષ્ણાતંની જૈવ-મવમવધતા મવશનેી સમજણ પ્રમતભાવરો આધાડરત છે. એવી જ રહીતે, સ્ભાગીઓને એમના 
અવલરોકનરો મવષ ેપછૂવામા ંઆવ ેછે. તેઓ મરોટાભાગે જમીન, છરોિ, પ્રાણીઓ, પક્ીઓ, માછલીઓ, પાણી, ખાિહીઓ, 

પ્રવાસન, મડંદરરો, વગેરે મવશનેા અવલરોકનરો કરહીને આવ ેછે. પ્રમતભાવરોના આધારે ફેસીલીટેટર સ્ભાગીઓને ઇકરો 
મસ્સટમ સેવાઓ મવષ ેસમજણ આપે છે.
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Case study

Use the case study method if suitable sites are not present in the area. Case studies should also be 

used for obtaining a better understanding before going to the site. If there are no local case studies, 

then case studies from other areas should be discussed with the participants.

Icebreaker with the local community

The participants should use an icebreaker when interacting with the community as members of the 

fishing community or fish traders may not be very comfortable interacting with the media at first 

without a proper introduction. The participants can introduce themselves as students who are learning 

about coastal and marine and problems related to the fishing community. Once the participants gain 

the confidence of the community, the fish workers and traders will feel proud to share. So the specific 

icebreaker can be decided on by the whole group so that everyone speaks in the same tone during 

interactions.

There can be a local person who can introduce the participants to the community and fix a meeting, or 

the participants can be taken to a fish market where the participants just make their observations.

4.2.5 Dividing the group to enhance cross-learning among participants

Divide the group into teams depending on the number of participants. Each group can be given a 

different activity, e.g., diversity of animals; diversity of plants; provision of ecosystem services; cultural/

aesthetic services; and regulating and supporting services.

For example, for the MPA visit under Module 3, the group can be divided depending upon the differ-

ent observations required, i.e., the characteristics of the MPA, the factors governing MPA, different 

management models of MPAs, the challenges faced by MPAs and sustainable fishing. If the time is 

limited, then different groups can be given different observations to perform; if there is sufficient time, 

then all the groups can be given the same tasks for observation.

For module 7, the participants can be divided into different groups, for example, one group observing 

the causes of the disaster; another group observing the impact of the disaster on the ecology, habitat, 

species, etc.; and a third group observing the impact of the disaster on the community, economy and 

livelihoods of the people. There could be other possible divisions that the facilitators can think about it, 

such as what possible disasters/climate events could happen in the future, what the possible ecologi-

cal and social impacts in the area are, etc.

4.2.6 Handouts for the participants to facilitate individual learning and 
reflection

Provide handouts to the participants for recording their field observation (annexures), and discuss it 

with them to answers any questions that they might have. It is a good practice to have the participants 

fill up one field learning journal as a demonstration, so that they are clear on the questions and pos-

sible notes to be taken in the field. 

The trainer can pick and choose the field observation hand-outs of different modules to match the 

possible issues to be observed at the selected site.
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કેસ સટિી 

જરો મવ્સતારમા ં્યરો્્ય ્સ્ળ ન ્રો્ય તરો કેસ ્સટિહી પદમતનરો ઉપ્યરોગ કરરો. ્સ્ળ પર જતા ંપ્લેા ંવધારે સારહી 
સમજણ કેળવવા માટે પણ કેસ ્સતદહીનરો ઉપ્યરોગ ્વરો જરોઈએ. જરો કરોઈ ્સ્ામનક કેસ ્સટિહી ન ્રો્ય તરો સ્ભાગીઓ 

સા્ ેઅન્ય મવ્સતારની કેસ ્સટિહી મવષ ેચચા્મ કરરો. 

સથારનક સમતુદાય સાથે આઈસબે્કરનરો ઉપયરોર  

સ્ભાગીઓએ સમયુદા્ય સા્ ેવાતચીત કરતી વખતે આઇસબ્ેકરનરો ઉપ્યરોગ કરવરો જરોઈએ કારણકે માછહીમાર 

સમયુદા્યના સભ્યરો અ્વા માછલીનરો વપેાર કરનારાઓ વ્યવક્સ્ત પડરચ્ય વગર મમડિ્યાકમથીઓ સા્ ેવાત 

કરવા માટે બહયુ ત્ૈયાર ન પણ ્રો્ય. 

સ્ભાગીઓ દડર્યાઈ કાઠંા અને દડર્યાના અને માછહીમારહી સમયુદા્યના પ્રશ્રોનરો અભ્યાસ કરતા ંમવદ્ા્થી તરહીકે 

પરોતાનરો પડરચ્ય આપી શકે છે. એક વખત સમયુદા્યનરો મવશ્ાસ જીતી લીધા બાદ, માછહીમારરો અને વપેારહીઓ વાત 

કરવામા ંરસ બતાવશે. આમ, આખા જૂ્ ેમળહીન ેકરોઈક ચરોક્કસ આઈસબ્ેકર નક્કહી કરવયુ ંપિશ ેજે્ી વાતચીત 

દરમ્યાન આખા જૂ્નરો એક જ સરૂ ર્.ે 

સ્ભાગીઓનરો સમયુદા્ય સા્ ેપડરચ્ય કરાવવા અને મમડટંગ ગરોઠવવા માટે કરોઈ ્સ્ામનક વ્યકકત ્રોઈ શકે અ્વા 
સ્ભાગીઓને માછલી બજારમા ંલઇ જવા્ય જ્યા ંતેઓ મનરહીક્ણ કરે.

૪.૨.૫  સહભારીઓ એ્કબેજા પાસેથી ્ીખે એ માટે જૂથમા ંિહેંચિા

સ્ભાગીઓની સખં્યાના આધારે એમની જૂ્મા ંમવભાજીત કરરો. દરેક જૂ્ન ેજયુદહી જયુદહી પ્રવમૃત્ત આપી શકા્ય,  

દા.ત. પ્રાણીઓની મવમવધતા; છરોિની મવમવધતા; ઇકરો મસ્સટમ સેવાઓ માટેની જરોગવાઈઓ; સા્ંસકૃમતક/કલાતમક 

સેવાઓ; અને મન્યમન ત્ા સ્ા્યક સેવાઓ.

ઉદા્રણ તરહીકે, મરોિ્યુલ ૩ ્ઠેળ એમપીએ મયુલાકાત માટે, મવમવધ મનરહીક્ણરોની જરૂડર્યાતને આધારે જૂ્ના ભાગ 

પાિહી શકા્ય, એટલેકે એમપીએની લાક્લણકતાઓ, એમપીએનયુ ંમન્યમન કરનારા ંઘટકરો, એમપીએના જયુદા જયુદા 
સચંાલન મરોિલરો, એમપીએ અને ટકાઉ માછહીમારહીએ અનયુભવલેા પિકારરો, વગેરે. જરો સમ્ય ઓછરો ્રો્ય તરો જયુદા 
જયુદા જૂ્ન ેજયુદા જયુદા મનરહીક્ણ કરવાનયુ ંકા્ય્મ સોંપી શકા્ય; અને જરો પરૂતરો સમ્ય ્રો્ય તરો બધા જૂ્ન ેએક જ કા્ય્મ 
સોંપી શકા્ય.    

મરોિ્યુલ ૭ માટે, સ્ભાગીઓને જયુદા જયુદા જૂ્મા ંમવભાજીત કરહી શકા્ય, દાખલા તરહીકે, એક જૂ્ આફતના 
કારણરોનયુ ંમનરહીક્ણ કરે; બીજયુ  ંજૂ્ આફતની ઇકરોલરોજી, વ્સતી, પ્રજામત, વગેરે (પરહીક્સ્મત મવજ્ઞાન) પર ્્યેલ 

અસરરોનયુ ંમનરહીક્ણ કરે, ત્ીજયુ  ંજૂ્ સમયુદા્ય, આમ્શિક વ્યવ્સ્ા અને લરોકરોની આજીમવકા પર ્્યેલ અસરનયુ ંમનરહીક્ણ 

કરે. ફેસીલીટેટર આ મસવા્યના અન્ય મવભાજનરો પણ મવચારહી શકે, જેમકે ભમવષ્્યમા ંકેવા આફત/વાતાવરણની 
ઘટનાઓ સભંવી શકે છે, અને એની ઈકરોલરોજીકલ અને સામાજજક અસરરો શયુ ં્રોઈ શકે, વગેરે.   

૪.૨.૬  વયક્કતરત ્ીખ (લરનિંર) અને રીફલે્ક્નમા ંસહભારીને મદદ કરિા હ્ેસિ 
આઉટસ 

ડફલિના મનરહીક્ણરો નરોધવા માટે સ્ભાગીઓને ્નેિ આઉટસ આપરો (એનેક્ષ્ર), અને જરો કરોઈ પ્રશ્ ્રો્ય તરો એનરો 
જવાબ આપવા એમની સા્ ેચચા્મ કરરો. સ્ભાગીઓ નમનૂા તરહીકે ડફલિ જન્મલ ભરે એ સારહી બાબત છે, જે્ી તેઓ 

પ્રશ્રો અને શક્ય નરોટ બાબતે ્સપષ્ટ ્રો્ય, ડફલિ મયુલાકાતના ્સ્ળમા ંમનરહીક્ણ કરવાના શક્ય મયુદ્ાને મેળ ખાતા જયુદા 
જયુદા મરોિ્યુલના ડફલિ મનરહીક્ણ ્નેિ આઉટસ પસદં કરહીને તાલીમકાર સ્ભાગીઓને આપી શકે. 
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4.2.7 Debriefing/wrap-up to fill the gaps in the 

information 

Do a quick wrap-up for about 5 minutes reflection once the activity 

is finished. It should be the highlights of the groups (just one point 

each). This will help groups learn anything that they missed and will 

give them a chance to see it while they are in the field.

4.2.8 Detailed reflection to consolidate views and 

cross-checking perceptions 

Conduct a detailed reflection session, preferably on the same day or 

the next day, for about 1 hr to 2 hrs. Methods to be used:

 � Personal reflection. Each participant reflects on one highlight or 

something learnt from the visit.

 � Group reflection. Each group makes a presentation with the help 

of a chart or PowerPoint and photos and videos.

 � Fishbowl method. 

 � Dialogue and brainstorming. 
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૪.૨.૭  ખટૂતી માડહતી પરૂિી અને સત્ આટરોપવતુ ં

પ્રવમૃત્તઓ પરૂહી ્ા્ય પછહી ૫ મીનીટનયુ ંસત્ લરો. આ સત્મા ંજૂ્રોની ્ાઈલાઈટ 

જ ્રોવી જરોઈએ (દરેક જણ એક પરોઈનટ બરોલે). આના્ી જરો કરોઈ જૂ્ન ેકૈક 

શીખવાનયુ ંર્હી ગ્યુ ં્રો્ય તરો એના મવષ ેમાડ્તી મળશે અને જ્યારે તેઓ 

ડફલિમા ંજશે ત્યારે તેઓ જરોઈ શકશ.ે 

૪.૨.૮  મતંવયરો ભેરા કરિા અને રના્ગઓની ક્રરોસ ચકાસણી 
માટે રિરતિાર રીફલે્ક્ન 

બને ત્યા ંસયુધી એ જ ડદવસે અ્વા બીજા ડદવસે એક ્ી બે કલાક માટે 

મવગતવાર ડરફલેશન સત્ રાખરો. વાપરવાની પદમતઓ:

 � અંગત રહીફલકેશન - દરેક સ્ભાગી મયુલાકાત દરમ્યાન શીખેલ કરોઈ 
પણ એક વ્સત યુ અ્વા બાબત પર રહીફલકેટ કરે. 

 � જૂ્ રહીફલકેશન - દરેક જૂ્ ચાટ્મ , પાવર પરોઈનટ, ફરોટા અ્વા 
મવિહીઓની મદદ્ી રજૂઆત (પ્રેસનટેશન) કરે. 

 � ડફશ-બરોઉલ પદમત

 � સવંાદ અને મવચારણા



148 TRAINER’S GUIDE: PARTICIPATORY METHODS OF TRAINING FOR EFFECTIVE CONTENT DELIVERY

4.3 Follow-up

The follow-up can be facilitated on the following lines:

4.3.1 Personal learning review:

An integral part of any learning programme is the opportunity to stop for an MPA manager or a mo-

ment and reflect on everything participants have learnt so far. So, facilitate the participants in exploring 

their experiences using the Handout on “Personal learning Review”

4.3.2 Looking into the future

Facilitate a session to help the participants explore what being a media professional for coastal and 

marine ecosystems will mean to them, and let them articulate their personal vision as a participant 

(now) and as a professional (in the near future). Generate ideas and possibilities for actions and main-

tain it as an “Ideas Bank”. Use the Handout on “Looking into the future” for facilitating this session.

4.3.3 Communication products for general public: 

After the field visit, participants must be facilitated to consolidate their observations, views and experi-

ences as noted down in the previous section and bring out a communication product (blog/video/

photo slide show).

Sources for further information

1. http://www.wri.org/resource/marine-protected-areas-world

2. http://www.rtcc.org/

3. http://www.protectplanetocean.org/

4. www.worldbank.org

5. http://www.biodiversitya-z.org/content/ramsar-sites-wetlands-of-international-importance

6. http://www.ramsar.org/

Videos

1. Whale Shark Slaughter in India: Shores of Silence, by Mike Pandey, Chairman, Earthwatch Institute India. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZVZ_jOoaWk

2. Rio+20: Protecting the Biodiversity of the Oceans. 

 http://climatechange-tv.rtcc.org/2012/06/20/rio20-protecting-the-biodiversity-of-the-oceans/

3. Rio+20: Promoting Healthy and Wealthy Oceans. 

 http://climatechange-tv.rtcc.org/2012/06/18/rio20-promoting-healthy-and-wealthy-oceans/
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૪.૩  ફરોલરો-અપ

નીચે જણાવલે મયુદા પર ફરોલરોઅપ કરહી શકા્ય

૪.૩.૧  અંરત ્ીખ (લરનિંર)નરો ડરવ્તુ:

શીખવા માટેના દરેક કા્ય્મક્રમનયુ ંઅલભન્ અંગ છે એમપીએ મૅનેજર માટે રરોકાવાની તક અ્વા સ્ભાગીઓએ 

અત્યાર સયુધી જે શીખ્યુ ં્રો્ય એના પર ફરહી્ી મવચારવયુ.ં “અંગત શીખનરો ડરવ્યુ: ્નેિ આઉટ દ્ારા સ્ભાગીઓને 
એમનરો અનયુભવ સમજવામા ંમદદ કરરો. 

૪.૩.૨. ભરિષય તરફ જરોવતુ ં

દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ ઇકરોમસ્સટમના મમડિ્યાકમથી બનવયુ ંએનરો એમની માટે શયુ ંમતલબ છે એ જાણવા માટે 

એક સત્ ્યરોજવામાં̀  સ્ભાગીઓને મદદ કરવી જરોઈએ અને અત્યારે એક સ્ભાગી તરહીકે અને ભમવષ્્યમા ંએક 

મમડિ્યાકમથી તરહીકેના એમના મવચારને ્સપષ્ટ ્વા દરો. સડક્ર્ય પ્રમતભાવ માટે મવચારરો અને શક્યતાઓ ઉભા 
કરરો અને એને “આઈિહી્યાસ બેનક” તરહીકે ચલાવરો. આ સત્ના સચંાલન માટે “ભમવષ્્ય તરફ જરોવયુ”ં સત્ના ્નેિ 

આઉટનરો ઉપ્યરોગ કરરો. 

૪.૩.૩.  સામા્સય લરોકરો માટે સદેં્ આદાન પ્રદાનની િસ્ તુઓ: 

આગળ મવભાગ મા ંજણાવ્યુ ંછે એ મયુજબ ડફલિ મયુલાકાત લીધા બાદ સ્ભાગીઓ એમના મનરહીક્ણરો, મવચારરો અને 
અનયુભવ એકબીજા સા્ ેવે્ ચંી શકે એ માટેની વ્યવ્સ્ા ઉભી કરવી જરોઈએ અને આના પર્ી સદેંશ આદાન 

પ્રદાનની એક વ્સત યુ બનાવવી જરોઈએ (બલરોગ/મવિહીઓ/ફરોટરો ્સલાઈિ શરો) 

િરારે માડહતીના સ્તરોતરો

1. http://www.wri.org/resource/marine-protected-areas-world

2. http://www.rtcc.org/

3. http://www.protectplanetocean.org/

4. www.worldbank.org

5. http://www.biodiversitya-z.org/content/ramsar-sites-wetlands-of-international-importance

6. http://www.ramsar.org/

રિડિયરો

1. વ્લે શાક્મ ્સલરોટર ઇન ઇસનિ્યા: શરોરસ ઑફ સાઈલનસ, બા્ય માઈક પાિેં, ચેરમેન, અ્્મવૉચ ઇગન્સટટ્ટૂ ઇસનિ્યા  
https://www.youtube.com/watch?v=6ZVZ_jOoaWk

2. ડરઓ + ૨૦: પ્રરોટેકડટંગ ધ બા્યરોિાઈવસથીટહી ઓફ ધ ઓશનસ. 

 http://climatechange-tv.rtcc.org/2012/06/20/rio20-protecting-the-biodiversity-of-the-oceans/

3. ડરઓ + ૨૦: પ્રમરોડટંગ ્લેધી એનિ વલેધી ઓશનસ. 

 http://climatechange-tv.rtcc.org/2012/06/18/rio20-promoting-healthy-and-wealthy-oceans/
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SECTION 5

Tools and handouts

This section provides the formats for various handouts and instructions to 

be provided during sessions. The trainers can customize and take printouts 

for their own use or for the participants, as the case may be. 



151તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

રિભાર-૫

સારન-સામગ્ી અને હ્ેસિઆઉટસ:

આ મવભાગ સત્ દરમમ્યાન અપાનાર સચૂનાઓ અને ્નેિઆઉટસના કરોષ્ટક પ્રદાન કરે 

છે. મશક્કરો તેના મપ્રનટરઆઉટ લઈ તેને પરોતાની આવ્શ્યકતા અને ઉપ્યરોગન ેઅનયુરૂપ 

બનાવી શકે છે.
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5.1 Daily reflection

Participant feedback

Handout on reflections: Formats for participants to capture experiences

Session What is easy for me? What is challenging 
for me?

What do I want to change 
in training methods/ daily 
schedule/ etc.*

Conclusions – what do 
I want to do with my 
insights?

* “No sessions after lunch” is not a valid option J
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૫.૧  રરોદતુ  રીફલે્ક્ન:

સહભારીઓના ફીિબૅક

રીફલે્ક્ન માટેનતુ ંહ્ૅસિઆઉટ: અનતુભિરો નોંરિા માટેનતુ ંફૉમમેટ

સત્ મારી માટે શતુ ંસહલેતુ ંછે? મારી માટે શતુ ંપિકારરૂપ 
છે?

દૈરનક ્ેિ્તુલ/તાલીમ  
મરોિ્તુલમા ંહતું શતુ ંફેરફાર કરિા 
મારંી્, અ્સય*?

રનષકષ્ગ: મારી આંતરસઝૂ 
મતુજબ મારે શતુ ંકરવતુ ં
જરોઈએ?/મારી આંતરસઝૂ 
િિે મારે શતુ ંકરવતુ ંછે?

* બપરોરના ભરોજન પછહી સત્ ન્ીં એ વ્યાજબી મવકલપ ન્ી. J
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5.2 End of the course 

Participant feedback

Dear participant,

Thank you for your participation in the course on “Communicating Coastal and Marine Biodiversity 

Conservation and management”. 

We request your support in contributing to further improvement of the curriculum, and Training mate-

rial. To help us further enhance the alignment of such course with your needs and the needs of the 

future course participants, we would request you to participate in this survey and share your experi-

ence and any suggestions you might have for improvements.

Please read the following statements and indicate your level of agreement by marking the appropriate 

box. 

You have six possible answers ranging from “totally disagree” to “totally agree”. 

If you cannot answer or do not wish to, please tick the “no answer” box.

Thank you for your help and support!

Your trainer
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૫.૨  કરોસ્ગનરો અંત:

સહભારીઓના ફીિબૅક

મપ્ર્ય સ્ભાગી

“દડર્યાકાઠંા અને જૈવ મવમવધતાના સરંક્ણ અને વ્યવ્સ્ાપનના આ કરોસ્મમા ંઆપે ભાગ લીધરો તે બદલ આભાર”.

આ કરોસ્મ અને તાલીમ સામગ્ીમા ંઉત્તરરોત્તર સયુધાર ્તરો ર્ ેતે અનવ્યે આપનરો સ્કાર મળહી ર્ ેતેવી અમે મવનતંી 
કરહીએ છહીએ. 

આપની અને ભામવ સ્ભાગીની આવ્શ્યકતા પ્રમાણે કરોસ્મને આગળ વધારવામા ંઅમારહી મદદ કરશરો. આ સવવેમા ં
ભાગ લેવા, આપના અનયુભવરો અમને જણાવવા અને વધયુ સયુધારણા માટે આપના સચૂનરો અમને મરોકલવા, માટે 

અમે આપને આગ્્ ભરહી મવનતંી કરહીએ છહીએ.

નીચેનરો લેખ વાચંી, આપની સમંમતનયુ ંપ્રમાણ દશા્મવવા જે તે ખાનામા ંમનશાન કરશરો.

સપંણૂ્મ અસમંતી્ી સપંણૂ્મ સમંતી સયુધીના છ ખાના આપના શક્ય ઉત્તર માટે છે.

આપ ઉત્તર ન આપી શકરો, અ્વા આપવા ન ઈચછરો તરો કૃપા કરહી મનરૂત્તર ના ખાનામા મનશાન કરશરો. 

આપની મદદ અને સ્્યરોગ માટે આભાર !

આપનરો તાલીમકાર
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1. Working and learning methods

Self-assessment: How far do you think you have achieved the learning outcomes 

of Module 1?

Learning outcomes Degree of achievement
Perfectly Easily To some 

extent
Not so well cannot

I am able to:
explain the term ‘Biodiversity’ and describe different 
aspects of the concept
outline different types of ecosystem services arising 
out of coastal and marine biodiversity
express the difference between terrestrial and 
coastal ecosystems with clear examples
Illustrate different types of coastal and marine 
habitats and summarize the threats that they face
the ecological basis for conserving coastal and 
marine biodiversity
Explain the key differences between landscapes and 
seascapes
appreciate the difference in socio-economic and 
political contexts of terrestrial and coastal-marine
ecosystems and their management

The content and outcomes of the individual 

sessions were clear throughout.

Participants were able to bring their own 

experience and examples into the sessions

The material (e.g., presentation, handbook, 

handouts etc.) helped me to understand the 

content better.

The working and learning methods were 

appropriate to the tasks and suitably varied.

I could relate the examples to the context of my 

own work and life.

Totally
disagree

Totally
agree

No  
answer
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૧.  કાયયો અને ્ીખિાની પદ્ધરતઓ

સિતતં્ આકારણી, તમારી મા્સયતા મતુજબ ્ીખિાના પડરણામરોમાથંી તમે પહલેા 
મરોિ્તુલમા ંશતુ ં્ીખી ્ક્ા/મેળવ્તુ?ં

્ીખિાના પડરણામ: હતું કરી ્કતું છં. સફળતાની ક્ક્ષા 

સપંણૂ્મ સ્લેાઈ્ી કંઈક અંશે ખાસ ન્ીં અશક્ય
હતું કરી ્કતું છતું:

(૧) જૈવ મવમવધતાનરો અ્્મ સમજાવી શકયુ ં. તેના મવમવધ 
પાસાનયુ ંવણ્મન કરહી શકયુ ં 

(૨) દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ મવમવધતામાં્ ી 
ઉદભવતી જયુદહી જયુદહી ઇકરો મસ્સટમ સેવાઓની રૂપરેખા 
દરોરવી.

(૩) જમીન અને દડર્યાકાઠંાની ઇકરો મસ્સટમ વચચેનરો 
તફાવત ્સપષ્ટ ઉદા્રણરો દ્ારા સમજાવરો

(૪) દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ આશ્્ય્સ્ાનરોના ઉદા્રણ 
આપરો અને તેઓ ક્યા પ્રકારની જરોખમ અનયુભવ ેછે તેનયુ ં
સારાશં આપરો 

(૫) દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈમવક વમૈવધ્યન ેસાચવવા, 
આબરો્વા આધારહીત મયુખ્ય આધાર

(૬) જમીન અને સમયુદ્રના લચત્ણ વચચનેરો ચાવીરૂપ 
તફાવત સમજાવરો

(૭) જમીન અને દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ 
મવમવધતાની ઇકરો મસ્સટમના વ્યવ્સ્ાપનના સદંભ્મમા ં
સામાજીક, આમ્શિક અને રાજકહી્ય તફાવત દશા્મવરો

(1) દરેક સત્મા ંમવષ્ય અને તેના પડરણામ ્સપષ્ટ 

્તા.

(2) સત્મા ંસ્ભાગી પરોતાના અનયુભવ અને ઉદા્રણ 

દશા્મવી શક્યા.

(3) ્નેિઆઉટ ્નેિઆઉટસ, પ્રદશ્મન અને પયુક્સતકા, 
વગેરેએ મને મયુખ્ય મવષ્ય વ્સત યુ વધયુ સમજવામા ં 
મદદ કરહી.

(4) કા્ય્મ અને ભણતરની પદમત ્તે યુ સા્ ેબધં બેસતી 
અને ક્સ્મત ્સ્ાપક ્તી.

(5) હયુ ંઉદા્રણને મારા જીવન અને કા્ય્મ સા્ ે

સબંમંધત કરહી શક્યરો.

સપંણૂ્મ અસમંત સપંણૂ્મ સમંત મનરૂત્તરNo  
answer
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What competences or expertise have you acquired in addition to the training course’s explicit outcomes?

Knowledge:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Skills:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Values

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................
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5 આ અભ્યાસના શીખવાના પડરણામરો ઉપરાતં તમે કઈ અન્ય કયુશળતા/સામર્ય્મ પ્રાપત કરહી શક્યા એ જણાવરો 

જ્ઞાન:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

કૌશલ્ય/આવિત:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

મલૂ્યરો:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................
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Handout 5: General Instructions for the simulation exercise (Module 2)

Simulation exercise – Prioritizing 
climate change adaptation measures

Development planning in the state of Ceebano1

Part A2

General instructions

[to be handed over to the participants a week or two before the simulation 
exercise is to be conducted]

1 This simulation exorcise is adapted from “Climate Change Negotiation Role-Play: Prioritizing Climate Change 
Adaptation Measures- Agricultural Planning in the Bien Gio River Delta” developed by Elizabeth Fierman under the 
supervision of David Fairman, David Plumb, Lawrence Susskind, Philip Angell, and Kelly Levin, for the the Harvard 
Law School teaching materials & publications available at https://www.pon.harvard.edu/shop/prioritizing-climate-
change-adaptation-measures/

2 Please see the methods section in the relevant session of the Module 7 to see the relevance of Part A and Part B of 
this simulation handout.
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હ્ૅસિઆઉટ ૫: રસમ્તુલે્ન એકસરસાઈઝ માટેની સામા્સય માડહતી (મરોિ્તુલ ૨)

રસમ્તુલે્ન એકસરસાઈઝ - હિામાન 
બદલાિ / ્કલાઇમેટ ચે્સજ અનતુફૂલન 

કાયયોની પ્રારા્સયતા

રસમ્તુલે્ન એકસરસાઈઝ - હિામાન બદલાિ / ્કલાઇમેટ  
ચે્સજ અનતુફૂલન કાયયોની પ્રારા્સયતા1

ભાર-અ (A)૧૦2

સામા્સય માડહતી

(સ્ભાગીઓને આ સામગ્ી મસમ્યુલેશન પ્રડક્ર્યા શરૂ કરવાના એક કે બે સપતા્ પ્લેા 
આપી દેવી)

1 મસમ્યુલેશન એકસરસાઈઝ “કલાઈમેટ ચેનજ નેગરોસીએશન રરોલ-પલ:ે પ્રા્યરોરહીટાઈલઝંગ કલાઈમેટ ચેનજ ઍિપટેશન મેઝસ્મ – એગ્ીકલચરલ 
પલામનંગ ઇન ધી બીન રહીવર િેલટા” માં્ ી અનયુરૂપ બનાવવામા ંઆવ્યુ ંછે જેની રચના િેમવિ ફહી્યરમેન, િેમવિ પલબં, લાવરેનસ સ્સકાઈનિ, 
ડફલલપ એનજેલ અને કેલલી લેમવનના દેખરેખમા ંએલીઝાબે્ ફહી્યરમેને ્ાવ્મિ્મ લૉ ્સકયુલ માટે કરવામા ંઆવી છે.  મશક્ણની સામગ્ી અને 
પ્રકાશનરો https://www.pon.harvard.edu/shop/prioritizing-climatechange-adaptation-measures/પર જરોવા મળશે.

2 ૧૦મરોિ્યુલ ૭ના સબંમંધત સત્ના પદમત મવભાગના ભાગ અ અને ભાગ બ ના સીમ્યુલંેશનના ્નૅિઆઉટ જયુઓ.
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Simulation instructions

Dear participants,

We are going to play this simulation game on the Development Planning in the fictitious state of Cee-

bano for PRIORITIZING CLIMATE CHANGE ADAPTATION MEASURES.

Where am I?

You are in the state of Ceebano!

On the next pages, you will see detailed description of the state of Ceebano, its economy, agriculture, 

environment and all the relevant information that you would require to get to know Ceebano. Please 

familiarize yourself with Ceebano.

What is the situation?

The simulation situation

Meeting Participants with the Chief Minister

The Chief Minister has asked representatives of eight department and organizations to participate in 
this consultative priority setting process. S/he has hired a professional facilitator to ensure the discus-
sions are productive and to help the group reach agreement. Brief introductions to the participants are 
provided below:

Planning and Development Department – The state government authority with broad influence on all 
matters related to development. This department is considered one of the most powerful government 
agencies.

Environment and forest department – The state government authority on all matters relating to the 
environment, biodiversity and natural resources, including climate change. This agency was in charge 
of producing the State Climate Change Report.

Agriculture, fisheries and Rural Affairs department– The state government authority on all matters 
relating to rural affairs, including agriculture and fisheries. This department has a strong presence 
throughout Ceebano via its local offices.

Kiew Mountain Provinces Coalition – A coalition of the six provincial governments representing differ-
ent districts of Ceebano. Provincial governments are charged with implementing state policies within 
their provinces. They have some autonomy in adapting state policies to local realities, but cannot devi-
ate from state mandates.

University of Thoy Bat (UTB) Hydrology and Meteorology Research Institute – A highly respected 
scientific institute focusing on Ceebano’s water resources and weather patterns. One of its programs 
focuses specifically on climate change impacts in the state.

Ceebano National University (RNU) Agriculture and Fisheries Research Institute – A highly respect-
ed scientific institute focusing on agriculture and fisheries technologies. Technical experts from this 
institute often work with farmers in Ceebano.

Ceebano Farmers Union – An organization representing farmers in Ceebano, including both rice and 
fish farmers. Its mandate is primarily to communicate relevant government policies to farmers, 
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રસમ્તુલે્ન માટે સચૂના:

રપ્રય સહભારી,

આપણે એક મસમ્યુલેશનની રમત, કાલપનીક રાજ્ય સીબાનરોમા ં“્વામાન બદલાવ/કલાઇમેટ ચેનજ અનયુફૂલન 

કા્યયોની પ્રાધાન્યતા”, રમીએ છહીએ.

હતું ક્ા ંછં?

તમે સીબાનરો રાજ્યમા ંછરો.

આગળના પાનામા ંસીબાનરો રાજ્યનયુ ંમવ્સતતૃ વણ્મન, તેનયુ ંઅ્્મતતં્, ખેતીવાિહી, પ્યા્મવરણ અને તમામ સબંમંધત 

માડ્તી જરોવા મળશે, જેની તમને સીબાનરોન ેજાણવા માટે જરૂર પિશ.ે કૃપા કરહીને સીબાનરો સા્ ેપડરચ્ય કેળવી 
લેશરો.

પડરકસથરત શતુ ંછે?

રસમ્તુલે્ન પડરકસથરત

સહભારીની મતુખયમતં્ી સાથે મતુલાકાત

મયુખ્યમતં્ીએ આઠ ખાતા અને સ્ંસ્ાઓના પ્રમતમનમધઓને અગ્ીમતાના ધરોરણરો નક્કહી કરવા માટેની સલા્ 

સચૂનની પ્રડક્ર્યામા ંભાગ લેવા માટે બરોલાવ્યા છે. ચચા્મન ેપડરણામલક્ી અને સામાન્ય સ્મતી સયુધી પ્ોંચ ેતે 
્તે ય્ુ ી મયુખ્યમતં્ીએ પ્રરોફેશનલ ફેસીલીટેટરને પણ ્ાજર રાખ્યા છે. સ્ભાગીઓની સલંક્પત ઓળખાણ નીચે  
મયુજબ છે. 

આ્યરોજન અને મવકાસ ખાત યુ.ં આ્યરોજન અને મવકાસને લગતી તમામ બાબતરોને અસર કરત યુ ંરાજ્ય સરકારનયુ ં
ખાત યુ ંછે જે બધા ખાતાઓમાનયુ ંએક શકકતશાળહી ખાત યુ ંગણા્ય છે.

પ્યા્મવરણ અને વન ખાત યુ:ં પ્યા્મવરણ, જૈવ મવમવધતા, પ્રાકૃમતક સ્તરોત અને ્વામાન પડરવત્મન મવષ્યક સત્તા 
ધરાવત યુ ંરાજ્ય સરકારનયુ ંખાત યુ, રાજ્યના ્વામાન પડરવત્મનનરો અ્વેાલ બનાવવા માટે પણ જવાબદાર છે.

ખેતી મત્સ્ય ઉદ્રોગ અને ગ્ામીણ બાબતરો અંગેનયુ ંખાત યુ:ં મત્સ્ય ઉદ્રોગ અને ખેતી સડ્તની તમામ ગ્ામીણ 
બાબતરોને લગતયુ ંખાત યુ.ં સમગ્ સીબાનરોમા ંપરોતાની ્સ્ામનક ઓડફસરો ધરાવત યુ ં્રોવા્ી ભારે વગ ધરાવ ેછે.

કહીવ પવ્મતાળ પ્રાતંરોનયુ ંજરોિાણ: સીબાનરો રાજ્યની ૬ પ્રાદેમશક સરકારરોનયુ ંજરોિાણ, જે સીબાનરોના જયુદા જયુદા 
જીલલાઓનયુ ંપ્રમતમનમધતવ કરે છે. રાજ્ય સરકારરો કેનદ્રની નીમતઓ પર પરોતાના રાજ્યમા ંઅમલ કરે છે. કેનદ્રની 
નીમતઓના અમલીકરણમા ં્સ્ામનક વા્સતમવકતાઓ પ્રમાણે ્રોિરો ફેરફાર કરવાની કેટલીક ્સવતતં્તા છે. પણ 
કેનદ્રના આદેશને અવગણી શકાતરો ન્ી.

જળ શાસ્ત અને વા્યુ શાસ્ત સશંરોધન સ્ંસ્ાન ્રો્ય બૅટ મવશ્ મવદ્ાલ્ય: ખબૂ જ સનમાનની્ય વૈજ્ઞામનક સ્ંસ્ા 
જે સીબાનરોના જળ સ્તરોત અને ્વામાનની રચના પર ધ્યાન આપે છે. તેના કા્ય્મક્રમ પૈકહી એક એ પણ છે કે 
વાતાવરણમા ંઆવતા પલટાની દેશ પર ્તી અસર પર નજર રાખવી.

સીબાનરો રાષ્ટ્હી્ય ્યુમનવમસશિટહી (આર એન ્યુ) ખેતીવાિહી અને મત્સ્ય ઉદ્રોગ સશંરોધન સ્ંસ્ાન: ખબૂ જ 
સનમાનની્ય સ્ંસ્ા જે ખેતીવાિહી અને મત્સ્ય ઉધ્યરોગની ટેકનરોલરોજી પર કામ કરે છે. આ સ્ંસ્ાના કા્ય્મકયુશળ 
મનષ્ણાતરો અવાર નવાર સીબાનરોમા ંખેડતૂરો સા્ ેપણ કામ કરે છે.

સીબાનરો ખેડતૂ સઘં/મિંળ: ખેડતૂરોનયુ ંપ્રમતમનમધતવ કરતી સ્ંસ્ા, જેમા ંચરોખાના ખેડતૂ અને માછહીમારરોને પણ 
આવરહી લેવા્યા છે. તેનયુ ંપ્રા્મમક કા્ય્મ કેનદ્રની લાગયુ પિતી નીમતઓને ખેડતૂરો સયુધી પ્ોંચાિવાનયુ ંછે. શક્ય ્રો્ય 
ત્યા ંસયુધી આ સઘં ખેડતૂરોના પ્રશ્રો અને આકાકં્ાઓને કેનદ્ર સયુધી પણ પ્ોંચાિે છે.
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although when possible it strives to convey farmer concerns and perspectives to government authori-

ties as well.

Secretariat, Global Fund for Climate Change Adaptation – The Secretariat is in charge of managing 

day-to-day operations at the Global Fund, including mobilizing resources and managing donations. 

The Global Fund is eager to see Ceebano receive the $500 million.

Professional Facilitator – The facilitator has been hired to help participants prioritize the various adap-

tation approaches, and has no influence or stake in the decisions taken today.

What am I supposed to do?

You will be assigned to one of the roles introduced in the second section of this handout. You will also 

receive confidential instructions (after assignment of your role) that provide a more thorough introduc-

tion to the role you are playing, including your interests and initial positions. You should not contradict 
what is in your confidential instructions, but feel free to improvise beyond them as the process evolves. 
In fact, improvisation is encouraged.

You will not tell or show your confidential instructions to anyone else except other members of your own 
small group.

Please review your confidential instructions and reflect upon the role you will play, including how it will 

shape your perspective on the issues at hand. If you have any questions or concerns, please feel free 

to raise them. The group will then convene for to discuss how to prioritize the donated funds.

Tasks before the Chief Minister and her/his team of ministers/ experts/NGOs

The group must discuss the following adaptation strategies and identify which ones enjoy the widest 

support:

•	 Man-Made Protective Infrastructure

•	 Forest Restoration

•	 New Agricultural Technologies and Techniques

•	 Development of Non-Agricultural Sectors

•	 Resettlement

When discussing each of these adaptation strategies, consider the following criteria:

•	 What are the long-term and short-term implications of these approaches for Ceebano?

•	 How do these approaches address the main climate change problems, i.e. erratic rainfall as well 

as flood and landslide threats to Ceebano?

Important
•	 You will likely have your own opinions on the questions this exercise raises, but you are urged to 

stay true to your roles as described in your confidential instructions. 

•	 One goal of an exercise like this is to allow participants the chance to think beyond their usual 

biases and experiences, and put themselves in “the shoes of” other stakeholders. 

•	 The debrief at the end of the exercise will provide you an opportunity to step out of your ‘simula-

tion’ character and relate the lessons you learned to the actual everyday situations you face.



165તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

્વામાન પડરવત્મન મયુજબ બદલાવ લાવવા માટેના વૈમશ્ક કા્ય્મનયુ ંસલચવાલ્ય: આ સલચવાલ્ય વૈમશ્ક કરોષના 
રરોજબરરોજના કા્ય્મની વ્યવ્સ્ા માટે જવાબદાર છે. તે પરોતાની આવકના સ્તરોતને સભંાળે છે અને દાનની 
રકમની વ્યવ્સ્ા કરે છે. વૈમશ્ક કરોષ સીબાનરોને વામષશિક ૫૦ કરરોિ ્યુએસ િરોલર મળે તે માટે ઉતસયુક છે.

પ્રરોફેશનલ ફેસીલીટેટર: ભાગ લેનારાઓ માટે કરોઈ ્તે યુને અગ્ીમતા આપવા ચચા્મ મવચારણાને સયુગમ અને 
પડરણામલક્ી બનાવવા પ્રરોફેશનલ ફેસીલીટેટરની મનમણયુકં કરવામા ંઆવ ેછે. આજની ચચા્મમા ંપ્રરોફેશનલ 
ફેસીલીટેટર ચચા્મને પ્રભામવત ન્ી કરતા અને કરોઈનરો પક્ પણ લેતા ંન્ી. 

મારે શતુ ંકરવતુ ંજરોઈએ?

આપેલા ્નેિઆઉટસના બીજા પડરમશષ્ટમા ંદશા્મવલે કરોઈપણ એક પાત્ તમારે ભજવવાનયુ ંછે.પાત્ મળ્યા પછહી 
તમારા રસના મવષ્ય અને ્રોદ્ાન ેઅનયુસાર પાત્ને લગતી કેટલીક ખાનગી માડ્તી પણ આપવામા ંઆવશ.ે જે્ી 
તમારા પાત્ની ઓળખ સ્જ બને. તમારહી ખાનગી માડ્તી મવરયુદ તમારે કશયુ ંકરવાનયુ ંન્ી જેમ જેમ કા્ય્મ આગળ 
વધતયુ ંજા્ય તેમ તેમ તમે તમારહી પ્રેરણા મયુજબ આગળ વધવા ્સવતતં્ છરો. ્કહીકતમા ંતરો તમે આગળ વધરો તે 
માટે તમને પ્રરોતસા્ન આપવામા ંઆવ ેછે.

તમારા મસમીત ગ્યુપના સભ્યરો મસવા્ય અન્ય કરોઈને પણ આ ખાનગી માડ્તી બતાવવાની કે તે મવશ ેકંઈ ક્વેાનયુ ં
ન્ી. તમારહી ખાનગી માડ્તી અને તમારા પાત્ ઉપર ફરહી દ્રસષ્ટપાત કરરો કે તમે તમારા ્ા્ ઉપરના પક્રોન ે
કેવી રહીતે જવાબી આકાર આપશરો? તમારા મનમા ંકરોઈ પ્રશ્ ્રો્ય તરો તે પછૂવા તમે ્સવતતં્ છરો. આ ગ્યુપ, દાનમા ં
આવલેા ફંિનયુ ંઅલગ્મતાના ધરોરણ પર ચચા્મ કરવા ફરહી ભેગયુ ં્શ.ે

આ અક્ભરમ સીબાનમા ંમતુખય હિામાન પડરિત્ગનના પ્રશ્રો અરતવનૃષટ, પરૂ અને ભસૂખલન જેિા ભયાનક સજંરોરરો 
માટે શતુ ંકરી ્ક્ે.

મતુખયમતં્ી અને તેમના મતં્ીમિંળ / રનષણાતરો ક્બનસરકારી સસંથાઓ સામેના 
પિકારરો:

ગ્યુપના લરોકરોએ મનમન લલલખત અનયુકયુલનની પદમતઓ પર ચચા્મ કરવી જ જરોઈએ અને કંઈ પદમતને સૌ્ી વધયુ ટેકરો 
મળે છે તે જરોવયુ ંજરોઈએ.

•	 માનવ સજર્જત બાધંકામ

•	 જગંલરોનરો પયુનરયુદાર

•	 નવતર ખેતી મવજ્ઞાન અને આધયુમનક ટેકનીકરો

•	 લબનખેતી આધાડરત મવભાગરોનરો મવકાસ

•	 પયુનઃવસવાટ

જ્યારે દરેક અનયુકલૂન વ્ ૂ્ રચનાની ચચા્મ ્ા્ય ત્યારે નીચેના માપદંિ ધ્યાનમા ંરાખવા:

•	 અનયુકયુલનની આ પદમતઓ પર ચચા્મ કરતી વખતે મનમન લલલખત મયુદ્ાઓને ધ્યાનમા ંલેવા (૧) આ 

અલભગમ્ી સીબાનરો પર લાબંા અને ટૂંકા ગાળાની શયુ ંઅસર પિશ?ે

•	 આ અલભગમ સીબાનરોમા ં્વામાન પડરવત્મનના મયુખ્ય પ્રશ્રો: અમતવસૃષ્ટ, પરૂ અને ભ્ૂસખલન જેવા ભ્યાનક 

સજંરોગરો માટે શયુ ંકરહી શકશ.ે 

અરતયનતુ:ં 
•	 શક્ય છે કે આ એકસસા્મઇઝમા ંઉદભવેલા પ્રશ્રો માટે તમારા પરોતાના અલભપ્રા્ય પણ ્રો્ય. આપને મવનતંી છે કે 

આપને આપેલા ખાનગી સચૂનરોન ેસત્યમનષ્ઠ વળગી ર્શેરો.

•	 આ એકસસા્મઇઝનરો એક ઉદે્શ એ પણ છે કે દરેક સ્ભાગી પરોતાના પવૂ્મગ્્રો અને અનયુભવરો્ી અલગ ર્હીને 
મવચારે અને બીજા પીડિત લરોકરોના પેંગિામા ંપગ મકૂહીને મવચારે.

•	 આ એકસસા્મઇઝ તમને એક તક પરૂહી પાિે છે કે તમે (બનાવટહી રમત) મસમ્યુલેશન રમતમાં્ ી બ્ાર આવીને, 
તમે શીખેલા પાઠે પરોતાની રરોજીંદા અસલ જીવનમા ંપણ અમલમા ંલાવરો.
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About Ceebano

Introduction and background

Ceebano is a state in a developing country called Taxum in South Asia with a rapidly growing agricul-

ture-oriented economy. The country’s most important livelihood activities are agricultural, especially 

rice, Fisheries products, especially fresh-water fish, and handicraft items. Ceebano is now the fifth 

biggest rice producer and third biggest chillies exporter in the world; currently, approximately 70% of 

rice produced in Ceebano is sold for export. This represents a striking change from three decades ago, 

when Ceebano experienced widespread food shortages and was a net importer of food.

Despite a sharp decline in poverty rates in recent years, rural areas remain poorer and less developed 

than urban areas. Many rural population, especially young people, are moving to Taxum’s metro cities 

and pursuing work in non-agricultural sectors. The state government has begun setting policies aimed 

at shifting the economy’s base from pure agriculture to diversified agriculture and power generation 

from hydro resources, both to alleviate rural poverty and to make the state more competitive nationally 

and globally. Under these policies, rice and chillies exports are expected to remain important for Cee-

bano’s economy, but industrial exports are expected to eventually surpass rice exports in value. More 

rice will be sold on the domestic market to protect national food security, which remains a government 

priority. Last year agriculture contributed 50% to the state GDP.

The Kiew mountain range

The Kiew is a major mountain range in the North part of the country and a global biodiversity hotspot. 
This region is home to almost 20 million people, or about 25% of Taxum’s population. The region, com-
monly referred to as the North Mountain, is composed of ten primarily rural provinces. The state of 
Ceebano lies in the middle of this region. Major city in the state, Thoy Bat City, is becoming an increas-
ingly important industrial, distribution, and commercial center.

Ceebano lies at medium to high elevation – much of it lies at more than 1500 meter above sea level. 
Land in the mountain range is heavily utilized for agriculture and, increasingly, plantations for carbon 
sequestration. Mining, landslides, and earthquake are adding to the vulnerability of the natural ecosys-
tems in the state. 

Over 60% of the crop area in Ceebano is under rainfed agriculture. Rice is the most important crop 
grown in the state, although chilly farming and fisheries has been gaining importance, in part because 
fish is a more lucrative product for the farmers. The natural resources of the state are subjected to 
degradation and loss due to deforestation, unsustainable agricultural practices, fragmentation and 
degradation which ultimately impact the biodiversity as well as critical ecosystem services. Increase in 
human and livestock population, increased extraction of fuel wood, lack of land ownership rights, con-
version of natural forests into plantations for horticultural crops, mining, overgrazing, and forest fire are 
the major causes of deforestation in the state. Many agriculture and horticulture fields have been cre-
ated through the removal of moist deciduous and evergreen forests of the state as well as filling up of 
the wetlands; an estimated 200,000 hectares of forests have been removed for agriculture alone. Due 
to the hilly terrain, cultivation of crops along the slopes and overgrazing by livestock, the soil resources 
of the region are subjected to erosion and loss.

Approximately 100,000 additional hectares of wetlands have been removed for other purposes, includ-
ing road and a new Halley pad construction and the creation of agricultural land, leaving approximately 
15% of the original forest remaining in the state today.

Climate conditions in the state do pose challenges to food production. Like the rest of Taxun, the state 
has two seasons: a rainy season and a dry season. Rain fall is critical for the crops, although intense 
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સીબાનરો રિ્ે:

પડરચય અને બૅકગ્ાઉ્સિ: 

દલક્ણ એમશ્યાના ટેકસમ નામના મવકાસશીલ દેશમા ંસીબાનરો ખેતી આધારહીત અ્્મતતં્ ધરાવત યુ ંરાજ્ય 
છે. ટેકસમની મયુખ્ય જીવાદરોરહી ખેતી છે. ચરોખા અને મત્સ્ય ઉદ્રોગ ખાસ કરહીને તાજા પાણીની માછલી અને 
્્સતઉદ્રોગની વ્સત યુઓ. સીબાનરો ્ાલમા ંચરોખાની મનકાસ કરત યુ ંદયુ મન્યાનયુ ંપાચંમા ંનબંરનયુ ંઅને મરચાની મનકાસ 
કરત યુ ંત્ીજા નબંરનયુ ંરાજ્ય છે.

વત્મમાનમા,ં સીબાનરોએ ્સવઉતપાદહીત ચરોખાનરો ૭૦ ટકા ડ્્સસરો મનકાસ માટે વેચ્યરો. ત્ીસ વષ્મ પ્લેા  
સીબાનરોમા ંઅન્ની તગંી ્તી અને સમગ્ ખાદ્ સામગ્ી આ્યાત કરવી પિતી ્તી તેની સામે આ એક સબળ 
પડરવત્મન છે.

ગત વષયોમા ંગરહીબી આંકમા ંતીવ્ર ઘટાિરો નોંધા્યરો છે. છતા ંગ્ામ્ય મવ્સતારરો શ્રેહી મવ્સતારરો કરતા ંવધયુ 
ગરહીબ અને અલપમવકસીત રહ્ા છે. ઘણી ગ્ામ્ય વ્સતી ખાસ કરહીને ્યુવા વગ્મ મરોટા શ્રેરો તરફ ્સ્ળાતંર 
કરે છે. અને ત્યા ંબીજા લબનખેતી મવષ્યક કામમા ંલાગી જા્ય છે. રાજ્ય સરકાર પરોતાની અ્્મવ્યવ્સ્ા, ખેતી 
પ્રધાનતામાં્ ી ખેતી આધારહીત મવમવધ ઉદ્રોગરો અને જળસ્તરોતમાં્ ી વીજળહી ઉપાર્જન તરફ વાળહી ર્હી છે. આ 
પ્ર્યરોજન ગ્ામીણ ગરહીબી દૂર કરવા અને રાજ્યને રાષ્ટ્હી્ય અને વૈમશ્ક ધરોરણે વધયુ કા્ય્મક્મ બનાવવા માટે 
છે. આ અનવ્ેય ચરોખા અને મરચાનંી મનકાસ સીબાનરોની અ્્મવ્યવ્સ્ા માટે અગત્યની ર્શેે. મલૂ્યની દ્રસષ્ટએ 
ઔદ્રોલગક મનકાસ, ચરોખાની મનકાસને આંબી જશે. અન્ પરૂવઠરો જાળવી રાખવા ચરોખાને ્સ્ામનક બજારમા ંજ 
વચેવામા ંઆવશ.ે અન્ પરૂવઠરો સરકારનયુ ંઅગ્ીમ કા્ય્મ છે. ગ્યા વષવે રાજ્યના જીિહીપીમા ંખેતીવાિહીનરો ફાળરો 
૫૦ ટકા ્તરો.

કીિ પિ્ગતમાળા:

કહીવ, દેશના ઉત્તર ભાગમા ંઆવલેી મયુખ્ય પવ્મતમાળા છે અને મવશ્ ્સતરે જૈવ મવમવધતા માટે ઘણયુ ંઉપ્યરોગી છે. 

ટેકક્મની કયુલ વ્સતીનરો ૨૫ ટકા ભાગ એટલે કે બે કરરોિ લરોકરો અ્ીં વસે છે. સામાન્ય રહીતે તેને ઉત્તરહી્ય પવ્મતમાળા 
ક્વેા્ય છે. તેમા ંકયુલ ૧૦ ગ્ામીણ પ્રાતં છે. સીબાનરો તેના કેનદ્રમા ંછે. તેનયુ ંમયુખ્ય શ્રે ્ૉ્ય બેટ ઉદ્રોગ, વપેાર અને 
વ્ેંચણી માટે ઉત્તરરોત્તર અગત્યનયુ ંકેનદ્ર બની રહ્યુ ંછે.

સીબાનરો મધ્ય્ી ઉચચ ઉંચાઈ પર આવલેયુ ંછે. તેનરો મરોટરો ભાગ સમયુદ્રની સપાટહી્ી લગભગ ૧૫૦૦ મીટર ઉંચે 
આવલેરો છે. પવ્મતમાળાની જમીનનરો બ્રોળરો ઉપ્યરોગ ખેતીવાિહી અને કાબ્મન દૂર કરવાની વન્સપમતઓને 
ઉગાિવામા ં્ા્ય છે. ખાણ ઉદ્રોગ ભ્ૂસખલન અને ભકંૂપ રાજ્યના પ્યા્મવરણને વધયુ નબળં બનાવે છે.

પાક માટેનરો લગભગ ૬૦ ટકા મવ્સતાર વરસાદ આધારહીત ખેતી કરે છે. ચરોખા સૌ્ી અગત્યનરો પાક છે. જરો કે મત્સ્ય 

ઉધ્યરોગ અને મરચાની ખેતી પણ અગત્યના બનતા જા્ય છે. મ્સત્ય ઉદ્રોગ ખેડતૂરો માટે વધયુ નફાકરક અને આકષ્મક 

ઉતપાદન છે રાજ્યના કયુદરતી સ્તરોત ગયુણવત્તા અને જર્ાની દ્રસષ્ટએ ઘટતા જા્ય છે. કારણ જગંલરોનરો નાશ, ખેતીનયુ ં
અણધિ આ્યરોજન, જમીન મવભાજન વગેરે આ વ્સત યુઓ જૈમવક વૈમવધ્ય અને પ્યા્મવરણ સેવાઓને માઠહી અસર કરે 

છે. મનયુષ્્ય અને પ્રાણીઓનરો વ્સતી વધારરો જલાઉ લાકિાની જમીન માલલકરોની માલલકહી ્ક્કના કા્યદાનરો બગીચા 
બનાવવા, ખાણ ઉદ્રોગ, વધારે પિતા ગૌચર બનાવવા, વનની આગ વગેરે રાજ્યમા ંજગંલરોનરો નાશ ્વાના 
મયુખ્ય કારણ છે. ખાણ ઉદ્રોગ, ભયુ્સખલન અને ધરતીકંપ રાજ્યના પ્યા્મવરણને વધયુ નબળં બનાવે છે.

ઘણા ખેતરરો અને વાિહીઓ ્ગંામી અને કા્યમી લીલાછમ જગંલરોન ેખતમ કરહીને ભીની જમીનરોન ેપયુરહી નાખંીને 
બનાવી નખંા્યા છે. એક ગણતરહી મયુજબ ૨૦૦૦ ્કેટર વન ફકત ખેતી માટે સાફ કરહી નાખંવામા ંઆવ્યુ ંછે. પ્ાિહી 
ઢરોળાવ, ઢાળ પરની ખેતી અને પશયુધનન ેવધયુ પિતા ચરાવવાને લીધે આ ક્ેત્ના માટહીના સ્તરોત ઘસાતા અને 
ઘટતા જા્ય છે.

એકંદરે વધારાની એક લાખ ્કેટર ભીની જમીન બીજા ્તે યુઓ માટે વપરાઈ છે. જેમા ંસિક ્લેીપેિના બાધંકામ 

અને જમીનને ખેતી લા્યક બનાવવાનરો સમાવશે ્ા્ય છે. રાજ્યમા ંઆજે આશરે ૧૫ ટકા અસલ વન બાકહી રહ્યુ ંછે.

આબરો્વાની પડરક્સ્મત રાજ્યમા ંઅન્ સામગ્ી ઉતપાદન માટે પિકારરૂપ ર્હી છે. દા.ત. ટેકસમના બીજા 

રાજ્યરોની જેમ અ્ીં પણ બે ઋતયુઓ છે. એક વષા્મઋત યુ અને બીજી સયુકહી ગ્ીષ્મ ઋતયુ. પાક માટે વરસાદ મયુ્શકેલી 
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rains and storm systems can cause major floods that destroy crops, homes, and infrastructure. By 

contrast, during the dry season water scarcity in the state poses significant challenge for not only for 

agriculture but also for hydroelectric power production as well as overall activities of the population, 

specifically drinking water. It is widely agreed in the State and by the international scientific community 

that the Ceebano state is one of the areas most vulnerable to climate change, especially the impacts of 

erratic rainfall and extreme events.

The state is expected to face increased frequency and magnitude of natural disasters like landslides 

and flash floods, as well as GLOF (Glacial Lake Outburst) in some of the higher areas of the state.

State Climate Change report

Recently, the government released the State Climate Change Report, which highlights the serious risks 

posed by climate change impacts on Ceebanoa. The report outlines various scenarios for temperature 

change, precipitation change, and sea level rise, based on high, medium and low greenhouse gas 

emissions trajectories for the rest of the 21st century. The government has selected the medium emis-

sions scenarios for use as the basis for creating climate change adaptation policies and plans. Never-

theless, the government recognizes that these are simply scenarios; the future will depend on a variety 

of critical determinants, such as future emissions reductions.

The report confirms that extreme events of landslide and flash floods as well as drought are the most 

dramatic threat to Ceebano, although temperature and precipitation changes will have significant 

impacts on the state as well. Cold waves, snow storms and avalanches are also likely to increase with 

higher precipitation in the North region. Apart from the climate-induced extreme event, earthquake 

is one of the most significant threats to the state, especially in the South region, which fall under the 

most vulnerable category as per the national classification.

The report confirms that the climate models predict 1.5-3.00C increase in temperature; and 250-

500mm increase in precipitation in the North region, while a decline of 300-400mm rainfall is pre-

dicted for certain pockets of the South region.

The report shows that Climate variability and climate change could impact agriculture, water resources 

and forest sectors. 

The Global Fund for Climate Change Adaptation

A large multilateral organization has established a Global Fund for Climate Change Adaptation. The 

Global Fund will invest in activities that make developing countries more resilient and prepared for 

climate change. Given the vulnerability of Ceebano to climate change rise, as described in the National 

Climate Change Report, the Secretariat has decided to allocate US$500 million specifically for use in 

the Ceebano state. The centre has also decided to match up equal funding for the state Ceebano for 

adapting to climate change. 

Payments from the Fund are conditioned on recipient governments setting priorities for how the funds 

will be allocated. This priority-setting process must include consultations with various parties, including 

implementing state government authorities, scientists, and citizens groups, such as farmer representa-

tives. The Global Fund has said it will prefer to support initiatives that have the widest support among 

the different parties being consulted.

The Global Fund is ready to disburse the funds as soon as Ceebano’s government conducts its con-

sultation process and develops its priorities. It has also indicated that it is not likely to make a second 

donation to Ceebano in the near future.
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ભ્યયો છે. અમતવસૃષ્ટ અને વાવાઝરોિા – મરોટા પરૂ લાવી શકે છે. પરૂને લીધે પાક, મકાનરો અને જરૂરહી બાધંકામનરો 
મવનાશ સજા્મ્ય છે. તે્ ી મવપરહીત ઉનાળામા ંપાણી અછત, રાજ્યમા ંખેતીવાિહી જ ન્ીં. જળમવદ્યુત ઉતપાદન અને 
પ્રજાની સમગ્ પ્રવમૃત્ત સામે નોંધપાત્ પિકારરૂપ બને છે. ખાસ કરહીને પીવાનયુ ંપાણી મેળવવયુ વધયુ મયુ્શકેલ બને છે. 

આંતરરાષ્ટ્હી્ય મવજ્ઞાન સમમમત અને રાજ્ય એ બાબત માટે એકમત છે કે ્વામાન પડરવત્મન્ી અસરગ્્સત ્નાર 

ક્ેત્રોમાં્ ી સીબાનરો સૌ્ી વધયુ અસરગ્્સત ્ા્ય છે. ખાસ કરહીને ક્મતગ્્સત વરસાદ અને બીજા કાબ ૂબ્ારના 
સજંરોગરો્ી.

રાજ્યમા ંકયુદરતી આફતરો જેવી કે ભ્ૂસખલન, અચાનક આવતા ંપરૂ, તેમજ ઉંચાણવાળા મવ્સતારરોમા ંડ્મનદહીનયુ ં
ફાટવયુ,ં વગેરેનરો વધતરો વ્યાપ અને પયુનરાવત્મનની શક્યતાઓ તરોળાઈ ર્હી છે. 

રાજયમા ંહિામાન પડરિત્ગનનરો અહિેાલ:

્ાલમા ંસરકારે ્વામાન પડરવત્મન અ્વેાલ બ્ાર પાિ્રો છે. સીબાનરો પર ્વામાન પડરવત્મનના ગભંીર 

જરોખમરો દશા્મવ ેછે. તેમા ંગ્ીન ્ાઉસ ગેસ ફેલાવવાના ઉંચા, મધ્યમ અને નીચા લીસરોટાઓ પર આધાડરત સમયુદ્રની 
સપાટહીનયુ ંઉંચે આવયુ,ં ઉષ્ણતામાનમા ંપડરવત્મન, અવક્ેપનમા ંફેરફાર વગેરેની ૨૧મી સદહીના બાકહીના વષયોમા ં
આવનારહી ક્સ્મતની સભંમવત રૂપરેખા આપી છે. સરકારે ગ્ીન ્ાઉસ ગેસની મધ્યમ કક્ાની અસરને પ્રમાણભતૂ 

ગણી ્વામાન પડરવત્મન સામેની પ્રરોજેકટ અને નીમત ઘિહી છે.

છતા ંસરકાર સમૂવડદત છે કે ભામવનરો આધાર કઠરોર મનણ્મ્યરો પર જ ર્શેે. જેવા કે ભામવ ગ્ીન ્ાઉસ ગેસને કાબમૂા ં
રાખવરો.

આ અ્વેાલ દ્રઢતા્ી માને છે કે ભમૂમ્સખલન, ઘરોિાપયુર તેમજ દયુ ષ્કાળ સીબાનરો માટે બહયુ મરોટા ભ્ય છે. જરો કે 

ઉષ્ણતામાનમા ંઅને અવક્ેપનમા ંફેરફાર પણ રાજ્ય પર નરોધપાત્ અસર કરહી શકે છે. ઉત્તર ક્ેત્મા ંઉંચા 
અવક્ેપનન ેલીધે, સખત ઠંિહી, ડ્મપ્રપાત, ડ્મ ્સખલન વગેરે બધી શકે છે. ્વામાન સજથીત આવા ્દ વરાળના 
સજંરોગરો મસવા્ય પણ ભકંૂપ પણ રાજ્ય માટે મરોટયું જરોખમ છે. ખાસ કરહીને દલક્ણના કે્ત્મા ંજે રાષ્ટ્હી્ય વગથીકરણમા ં
નબળા વગ્મમા ંજ ગણા્ય છે.

અ્વેાલ દશા્મવ ેછે કે આદશ્મ ્વામાનની ભમવષ્્યવાણી મયુજબ ઉષ્ણાતામાનમા ં૧.૩ ્ી ૩ સે. સયુધીનરો વધારરો 
અવક્ેપનમા ં૨૫૦-૩૦૦ મીમી સયુધીનરો વધારરો ઉત્તરકે્ત્મા ંજ્યારે ૩૦૦ ્ી ૪૦૦ મી.મી. વરસાદ દલક્ણ ક્ેત્ના 
કેટલાક ભાગમા ંર્શેે.

અ્વેાલ દશા્મવ ેછે કે ્વામાનમા ંફેરફાર અને પડરવત્મન ખેતી વાિહી, જળસ્તરોત અને જગંલરો પર માઠહી અસર કરહી 
શકે છે.

હિામાન પડરિત્ગન અનકૂતુલન ફંિ:

એક મવશાળ બહયુપક્ી્ય સ્ંસ્ાએ ્વામાન પડરવત્મન અનયુકયુલન માટે વૈમશ્ક ફંિ ઉભયુ ંક્યુું છે. આ વૈમશ્ક ફંિ એવી, 
પ્રવમૃત્તમા ંરરોકાણ કરશ ેજે મવકસતા દેશરોન ે્વામાન પડરવત્મન માટે તૈ્યાર કરે અને વધયુ ક્સ્મત ્સ્ાપક બનાવે છે. 

રાષ્ટ્હી્ય ્વામાન પડરવત્મન અ્વેાલમા ંદશા્મવ્યા મયુજબ સીબાનરોની ્વામાન પડરવત્મન સામેની નબળાઈ વધતી 
જરોઈન ેસલચવાલ્ેય ૫૦ કરરોિ ્યુએસ િરોલર ખાસ સીબાનરો રાજ્ય માટે ફાળવ્યા છે. કેનદ્રએ પણ એટલી જ રકમ 

સીબાનરોન ે્વામાન પડરવત્મન અનયુકલૂન માટે આપી છે. 

લરોન લેનાર સરકાર અગ્ીમતાના ધરોરણે આ ફંિ ક્યા ંવાપરશ ેતે નક્કહી કરવયુ ંતે ફંિ મળવાની શરત છે. આ નક્કહી 
કરવા મવલભન્ પક્રો, સબંમંધત રાજ્યરોના સત્તામધકારહીઓ, વૈજ્ઞામનકરો, નાગડરકરો, સગંઠનરો, ખેડતૂ પ્રમતમનમધઓ 

એ બધાનરો સમાવશે કરહી તેમના સલા્ સચૂન મયુજબ કા્ય્મ કરવામા ંઆવ.ે વૈમશ્ક ફિેં કહ્યુ ંછે કે જેને સલા્કાર 

સમ ૂ્ માં્ ી સૌ્ી વધયુ ટેકરો મળશે તે કામને પરોત ેટેકરો આપવાનયુ ંપસદં કરશે. 

સીબાનરોની સરકાર પરોતાની સલા્કાર સમમમત બેસાિહી અગ્ીમતાના ધરોરણ નક્કહી કરહી લે કે, તરત જ વૈમશ્ક ફંિ 

નાણા ંઆપી દેવા ત્ૈયાર છે. તેમણે એ પણ જણાવી દહીધયુ ંછે કે નજીકના ભમવષ્્યમા ંસીબાનરોન ેબીજયુ  ંદાન ન્ીં મળે.



170 TRAINER’S GUIDE: PARTICIPATORY METHODS OF TRAINING FOR EFFECTIVE CONTENT DELIVERY

The question: What should the priorities be for allocating the donated funds?

Ceebano’s Chief Minister has asked a group of representatives from relevant government line depart-

ments, traditional governance structures, the scientific community, and the farmers union to meet and 

discuss recommendations for prioritizing the donated funds.

The Chief Minister wants to know where the group can find areas of agreement. He is asking the group 

to focus its discussion on the implications and potential outcomes of each approach. He is not asking 

the group to set specific funding levels for each priority, as he plans to make those decisions. He wants 

the recommendations by the end of today’s meeting.

In preparation for the meeting, the Planning and Development department of the state of Ceebano has 

outlined five categories of adaptation approaches for the group to consider; these approaches are de-

scribed below. They can be prioritized as meeting participants see fit. Other options can be presented 

as well. The Planning and Development department estimated how much each option would cost to 

make a meaningful investment.

A)  Man-Made Protective Infrastructure: Dams, dykes, levees and 
embankments and boulder netting on road-sides

Funds can be used to invest in protective infrastructure, such as dams, dykes, levees and embank-

ments and boulder-netting on road sides. These types of infrastructure can protect existing land, 

homes, farms, and businesses from floods and landslides by creating a defense against the flood water 

and material from landslide.

Protective infrastructure requires regular maintenance, and can be breeched or destroyed during 

major landslides or floods. In fact, some argue that building this type of infrastructure can decrease 

disaster preparedness by providing a false sense of security. There are already over 350 kilometers of 

dykes, levees and embankments in the Kiew Mountain range, most of which require at least some de-

gree of repair and/or improvement; improvements include strengthening and, in some cases, increas-

ing height.

There is ongoing discussion among scientists about the environmental impacts of protective infrastruc-

ture. There is evidence that this type of infrastructure can increase erosion and damage ecosystems 

and habitats. However, there is uncertainty regarding extent of these effects.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $250 million.

B)  Natural Protective Infrastructure: Forest restoration

Funds can be used to restore evergreen and deciduous forests, which used to grow across much of 

the Ceebano’s geographical area. Forests provide natural protection against floods and landslides, and 

provide habitat to many species, including the endemic species that are flagship to the Ceebano being 

a global biodiversity hotspot. 

Many scientists emphasize that unlike man-made infrastructure like dikes and embankments, forests 

both provide protection and are beneficial to the environment. Nevertheless, researchers are currently 

studying the magnitude of floods and landslides Ceebano’s forests could tolerate before losing their 

ability to perform their natural functions and eventually becoming uprooted.

Over three quarters of Ceebano’s forests have been destroyed, in large part to make room for agricul-

ture and infrastructure. Replanting forests would therefore mean finding solutions for required agri
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એક પ્રશ્ દાનમા ંઆિેલા નાની ફાળિણી માટે અગ્ીમતાનતુ ંરરોરણ શતુ?ં

સીબાનરોના મયુખ્યમતં્ીએ સબંમંધત સરકારહી કચેરહી, વૈજ્ઞામનક સમ ૂ્  અને ખેડતૂ સઘંના પ્રમતમનમધઓને મયુલાકાત માટે 

બરોલાવી, પ્રાપત નાણાને અગ્ીમતા મયુજબ ફાળવવા, તેમની સા્ ેચચા્મ કરહી.

મયુખ્યમતં્ી જાણવા ઈચછે છે કે આ સમમમતના સભ્યરો ક્યા ક્યા ક્ેત્ ઉપર સમંમત સાધી શકે છે, તે આ સમમમતન ેદરેક 

અલભગમના અમલ અને પડરણામ પર ધ્યાન કેસનદ્રત કરવા ક્ ેછે. દરેક અગ્ીમતા માટે મવમશષ્ટ સપાટહી નક્કહી 
કરવાનયુ ંન્ી ક્તેા કારણ કે તે બધા મનણ્મ્યરો તે પરોત ેજ લે છે. આજની સાજં પ્લેા તેમને બધી ભલામણરો જરોઈએ 

છે.

સીબાનરોના આ્યરોજન અને મવકાસ મવભાગે આ લરોકરોન,ે અનયુકયુલન અલભગમના પાચં વગ્મ, ધ્યાનમા ંલેવા કહ્યુ ં
છે. અલભગમ નીચે દશા્મવ્યા છે. સભામા ંસ્ભાગી, સભ્ય ્યરો્્ય લાગે તે રહીતે અગ્ીમતા આપી શકે. બીજા અન્ય 

મવકલપ પણ રજૂ કરહી શકાશ.ે આ્યરોજન અને મવકાસ મવભાગે દરેક મવકલપમા ંઅ્્મપણૂ્મ રરોકાણ માટે કેટલયુ ંખચ્મ ્શ ે

તેનરો અંદાજ આપ્યરો.

(અ)  માનિસજજિત રક્ણાતમક બારંકામ: Dams, dykes, levees and 
embankments and boulder netting on road-sides

બધં, રક્ણાતમક પાળ બાધંવી, નદહીના બધં, ડકનારાનયુ ંરક્ણ, ર્સતાની લગરોલગ આવલેા પર્રરોન ેવધારે ઘસાતા 
રરોકવા પર્રરોન ેજાળહી લગાવવી, સરકહી પિતા રરોકવા, આ પ્રકારના પા્યાના નાના નાના બાધંકામ, જમીન, ઘર, 

ખેતરરો તેમજ ધધંા વપેારને ભ્ૂસખલન્ી બચાવે છે.

રક્ણાતમક બાધંકામને મન્યમમત માવજતની જરૂર પિે છે. ભ્ૂસખલન કે પરૂ્ી તેને ક્મત પ્ોંચ ેછે કે તેનરો નાશ 

્ા્ય છે. કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે આ પ્રકારના બાધંકામ સલામતીનરો ભ્રમ ઉભરો કરે છે અને તે્ી સકંટ 

સામેની તૈ્યારહીમા ંખરોટ પેદા ્ા્ય છે. અત્યારે 350 ડક.મી. કરતા વધારે કહીવ પવ્મતમાળામા ંછે. તેમાના મરોટા 
ભાગને કંઈક ને કંઈક સમારકામ કે સયુધારણાની જરૂરછે. સયુધારણા એટલે તેને વધયુ મજબતૂ બનાવવરો. કેટલાકમા ં
તેની ઉંચાઈ વધારવી.

રક્ણાતમક બાધંકામરોની પ્યા્મવરણ પર માઠહી અસર મવશ ેવૈજ્ઞામનકરોમા ંચચા્મ ચાલે છે. તે બાબતના પણ પરૂાવા 
છે કે જરો કે આ પ્રકારના બાધંકામ વાતાવરણને ક્મતગ્્સત કરે છે, ઘસારરો વધારે છે, ત્યાનંા વાસીઓને નયુકસાન 

પ્ોંચાિે છે. આ પ્રકારની આિઅસરનયુ ંપ્રમાણ કેટલયુ છે તે મવષ ેમતભેદ છે. 

અ્્મપણૂ્મ મિૂહીરરોકાણ માટે ખચ્મનરો અંદાજ: ઓછામા ંઓછ ં૨૫ કરરોિ ્યુ.એસ. િરોલર.

(બ)  પ્રાકરૃતક રક્ણાતમક બારંકામ : 

જગંલરોના પયુનઃ ્સ્ાપન, લીલાછમ કા્યમી અને ્ગંામી જગંલરો ઉભા કરવા માટે ફંિ વાપરહી શકા્ય. સીબાનરોના 
મરોટા ભાગના ભૌગૌલલક ક્ેત્મા ંઆ જગંલરો અક્સતતવમા ં્તા જ. જગંલ પરૂ અને ભ્ૂસખલન સામે કયુદરતી રક્ણ 

આપે છે. અને અંખ્ય પ્રાણીઓને ર્ઠેાણ પયુરયું પાિે છે. આ પ્રદેશમા ંજ ખાસ જરોવા મળતરો જીવરોનરો પણ સમાવશે 

્ા્ય છે. જે સીબાનરોન ેવમૈશ્ક જૈવ વૈમવધ્યનયુ ંઅગત્યનયુ ંકેનદ્ર બનાવે છે. ઘણા વૈજ્ઞામનકરો ભારપવૂ્મક ક્ ેછે કે માનવ 

સજર્જત બાધંકામ્ી મવપરહીત, જગંલરો રક્ણ આપે છે અને પ્યા્મવરણને પણ ફા્યદરો પ્ોંચાિે છે. સશંરોધકરો, 
સીબાનરોના જગંલરો કયુદરતી કા્ય્મ કરવાની પરોતાની ક્મતા ખરોતા પ્લેા ંઅને ઉખિહી જતા પ્લેા કેટલા પ્રમાણમા ં
પરૂ અને ભ્ૂસખલનના ઝાટકા સ્ન કરહી શકે છે તેનરો અભ્યાસ કરહી રહ્ા છે.

ખેતી અને બાધંકામ માટે જ્્યા કરવા સીબાનરોના પરોણા ભાગના જગંલરોનરો નાશ ્્યરો છે. જગંલરોનયુ ંપયુનવ્મસન 

કરવાનરો અ્્મ એ પણ છે કે ખેત ઉતપાદનની જરૂડર્યાત માટે પણ ઉકેલ શરોધવરો પિશ ેઅને પ્યા્મવરણલક્ી અસર 

માટે પણ કા્ય્મવા્હી નક્કહી કરવી પિશે. જે્ી જગંલરોન ે્વ ેપછહી્ી નયુકસાન ન ્ા્ય. અ્્મસભર રરોકાણનરો અદાજં 

૧૫ કરરોિ િરોલર.



172 TRAINER’S GUIDE: PARTICIPATORY METHODS OF TRAINING FOR EFFECTIVE CONTENT DELIVERY

culture production, and also putting in place effective environmental impact assessment guidelines to 

avoid further loss of forests.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $150 million.

C)  New Agricultural Technologies and Techniques

Funds can be used to invest in the development of new agricultural technologies and techniques. 

These technologies and techniques could help protect food security and farmers’ livelihoods by 

helping adapt mountain agriculture to changing climate conditions. The Planning and Development 

department has recommended focusing on biotechnology, water management technologies, and crop 

integration techniques.

Research suggests that biotechnology can be used to develop rice varieties that tolerate higher salinity 

and water levels while still producing high yields. There are also technologies being developed to better 

utilize water resources, such as improved water harvesting and well design methods. Research on new 

agricultural technologies has slowly begun in Taxum, and is moving more quickly in some other parts 

of the country. If these technologies were developed elsewhere, there is no guarantee that they would 

be quickly or cheaply transferred to Ceebano, therefore it is important to develop these technologies in 

Ceebano itself.

While there is some evidence of direct negative environmental impacts of genetically modified foods, 

some have suggested that consumers might also resist purchasing genetically modified foods because 

of perceived health and environmental issues. This could lower the profitability of crops as well accep-

tance levels among local communities and limit Ceebano’s food security programme. Crop integration 

techniques are already being used in the state. In particular, some farmers now use integrated fish-rice 

farming systems, as well as System of Rice Intensification (SRI). Bringing this and other techniques 

to scale in the state could help farmers in certain areas adapt to changing rainfall and temperatures, 

allowing them to increase their incomes and protect against risks to one crop or the other.

Abandoning intensive rice cultivation would, however, decrease overall annual yields in the short 

term. Research is still being conducted on the environmental impacts of this type of crop integration, 

although the current research suggests that when done correctly, it is ecologically sustainable. Bringing 

crop integration to scale in the state would involve constructing necessary infrastructure, such as fish 

farms and buffer zones to separate crops, and would in many cases require training for farmers. 

These technologies and techniques could help protect agriculture, allowing food production in the 

state to continue, but only in areas not expected to be submerged or heavily flooded. They would 

not, however, protect population themselves from direct climate impacts like landslides, floods, and 

droughts.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $250 million.

D)  Development of Non-Agricultural Sectors

Funds can be used to diversify rural livelihoods by investing in the development of nonagricultural 

industries. This strategy would allow development in the state to continue and could protect jobs in the 

long term, compensating for large losses of agricultural land and jobs from climate change.

Development of non-agricultural industries is expected to reduce food production by diverting land and 

resources away from agriculture. On the other hand, alternative industries would provide non-agricul-

tural jobs that could increase local incomes, create jobs, and potentially entice young people to remain 

in the state. This approach would involve capital investments, investments in training and education 
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એક અ્્મપણૂ્મ રરોકાણ માટે અંદાજજત આંકિરો: ઓછામા ંઓછા મમલલ્યન $ ૧૫૦.

(ક)  ખેતીની નિી િૈજ્ારનક પદ્ધરતઓ: 

ખેતીની નવી વૈજ્ઞામનક પદમતઓના મવકાસ માટે પણ રરોકાણ કરહી શકા્ય. આ પદમતઓ અન્ સયુરક્ા માટે તેમજ 

ખેડતૂની આજીમવકાને પણ મદદરૂપ છે, જે પવ્મતી્ય ખેતી ત્ા પડરવત્મન સા્ ેઅનયુકયુલન કરવા્ી મળહી શકે. 

આ્યરોજન અને મવકાસ મવભાગની ભલામણ ્તી કે જીવમવજ્ઞાન, જળ વ્યવ્સ્ામવજ્ઞાન સા્ ેપાક સકંલનની રહીતરો 
ઉપર ધ્યાન કેનદ્રીત કરવયુ.ં 

સશંરોધન એવયુ ંદશા્મવ ેછે કે વૈજ્ઞામનક પદમત્ી ચરોખાની નવી જાતરો પેદા કરહી શકા્ય છે, જે ખારયું અને પ્રમાણ કરતા 
વધારે પાણી સ્ન કરહી શકે છે અને વધારે ઉપજ આપે છે. એવી વૈજ્ઞામનક પદમતઓનરો મવકાસ ્ઈ રહ્રો છે જે્ી 
જળસ્તરોતરોનરો વધયુ સારરો ઉપ્યરોગ ્ઈ શકે છે. દા.ત. જળ સચં્યમા ંસયુધારા અને કવૂાની રચનાની નવતર પદમત. 

ટેકસમમા ંખેતીવાિહીની નવતર પદમતઓ પર ધીરે ધીરે સશંરોધન ચાલયુ ્્યુ છે અને એ દેશના કેટલાક ભાગરોમા ં
ઝિપ્ી ચાલી રહ્યુ છે. આ પદમતઓને, અન્ય કરોઈ જ્્યાએ મવકસાવીને સીબાનરોમા ંસ્સતામા ંઅને ઝિપ્ી 
લાવીએ તરો પણ ટે સફળ ્શ ેએવી ખાતરહી ન્ી એટલે આ પદમતઓને સીબરોનરોમા જ મવકસાવવી જરૂરહી છે.

અનયુવામંશક રહીતે ્રોિા બદલા્યેલા અન્ની પ્રત્યક્ નકારાતમક અસર પ્યા્મવરણ પર ્ા્ય છે તેવા કેટલાક 

પરૂાવા છે. એટલે કેટલાક લરોકરોએ સચૂવ્યુ ંછે કે ઉપભરોકતા આરરો્્ય અને પ્યા્મવરણી્ય પ્રશ્રોની જાણકારહી બાદ 

્રોડયુ  ંબદલા્યેલી અન્ સામગ્ી ખરહીદવાનયુ પસદં ન કરે તરો પાકની નફાકારકતા અને ્સવીકૃમત ્સ્ામનક લરોકરોમા ં
ઓછહી ર્,ે તે્ી સીબાનરોનરો અન્ સયુરક્ા પ્રરોજેકટ સીમમત ્ઈ જા્ય. ્ાલમા ંરાજ્યમા ંપાક સ્ંયરોજન પદમતઓ 

ઉપ્યરોગમા ંલેવા્ય છે. ખાસ કરહીને કેટલાક ખેડતૂરો ચરોખા અને માછલીની સં્ યુકત ખેતી કરે છે. સા્ ેસા્ ેચરોખાનરો 
પાક વધારવાની પદમત પર પણ અમલ કરે છે. આવી અને અન્ય પદમતઓ રાજ્યમા ંલાવવા્ી વરસાદ ત્ા 
ઉષ્ણતામાનના પડરવત્મન સા્ ેઅનયુકયુલનમા ંમદદરૂપ ્ા્ય છે. તેના્ી આવક વધે છે અને પાક પર આવતા 
જરોખમરો સામે રક્ણ આપે છે. 

જરો કે ટૂંકા ગાળે, સઘન ચરોખા ઉતપાદનની મનાઈ કરવા્ી કયુલ ઉપજમા ંઘટાિરો ્ા્ય. આ પ્રકારના સં્ યુકત પાક 

ઉપર વાતાવરણની અસર મવશ ેસશંરોધન ચાલયુ છે. વત્મમાન સશંરોધન દશા્મવ ેછે કે આ પ્રકારના પાક જરો સાચી 
રહીતે કરવામા ંઆવ ેતરો ્વામાનની દ્રસષ્ટએ લાબં યુ ટકહી શકે છે. સં્ યુકત ખેતીને અમલમા ંલાવવા્ી રાજ્યને જરૂરહી 
બાધંકામ માટે અવકાશ મળશે જેવા કે માછલી ઉછેર તળાવ, બે જયુદા જયુદા પાકને અલગ રાખવા વચચ ેઆિશરો 
બનાવવી વગેરે. ઘણા ખેડતૂરોન ેનવા મશક્ણની આવ્શ્યકતા ર્ ેછે.

આ વૈજ્ઞામનકરો અલભગમ અને પદમત ખેતી સરંક્ણ અને અન્ ઉતપાદનન ેગમતમાન રાખે છે. પરંત યુ એજ કે્ત્મા ંજે 

ડબૂમા ંકે ભારે પરૂ ન જતા ં્રો્ય. જરો કે આ અલભગમ પ્રજાને સીધી ્વામાનની અસરરો જેવા કે ભ્ૂસખલન પરૂ અને 
દયુ ષ્કાળ્ી રક્ણ આપી શકતા ન્ી. અ્્મસભર રરોકાણનરો અંદાજ, ઓછામા ંઓછા, ૨.૫ કરરોિ િરોલર. 

અ્્મપણૂ્મ રરોકાણ માટે ખચ્મનરો અંદાજ : ઓછામા ંઓછરો $૨૫૦ િૉલર

(િ)  ક્બનખેતી કે્ત્નરો રિકાસ:

લબન ખેતી મવષ્યક ઉદ્રોગરોમાફંંિનયુ ંરરોકાણ કરહીને ગ્ામીણ આજીમવકામા ંમવમવધતા લાવી શકા્ય. લાબંા ગાળે આ 

વ્ ૂ્ રચના રાજ્યના મવકાસને ચાલયુ રાખશ,ે નરોકરહીઓનયુ ંરક્ણ કરશ ેઅને ્વા પડરવત્મન અને ખેતીની જમીન 

છહીનવાઈ જવાને લીધે ્્ેયલ નરોકરહીઓના નયુકસાનને ભરપાઈ કરહી શકશ.ે લબનખેતી ઉધ્યરોગ, જમીન અને બીજા 

સ્તરોત ને ખેતી્ી ડદશામા ંવળહીન ેઅન્ ઉતપાદનમા ંઘટાિરો કરહી શકે છે. સા્ ેસા્ ેવકૈગલપક ઉદ્રોગરો બીનખેતીની 
નરોકરહીઓ્ી ્સ્ામનક આવકરો, નવા કામ મળશે અને જે્ી ્યુવાધન રાજ્યમા ંજ ર્વેા લલચાશ ેઆ અલભગમમા ં
મિૂહીરરોકાણ, મશક્ણમા ંરરોકાણ, લરોકરોમા ંહનૂ્ર કળા વગેરેમા ંરરોકાણ અને વા્ન વ્યવ્ારનરો બયુમન્યાદહી બાધંકામ 

જેવા કે સિક, રેલવે, મવમાન મ્ક અને પયુલ વગેરેનરો સમાવશે ્ા્ય છે. કેટલીક વ્સતીને ઔદ્રોલગક અને વ્યાપારહી 
ક્ેત્મા ંફરહી વસાવવાની જરૂર પિશ ેતેના્ી બાધંકામને વધયુ વગે મળશે.

આ્યરોજન અને મવકાસ મવભાગે જમીનના વ્યાપક ઉપ્યરોગ માટેનયુ ંફંિ પણ ઉમેરવા સલા્ આપી છે. જે્ી શક્ય 

્રો્ય તે જ્્યાઓનરો મવકાસ સાધી શકા્ય. તરો્ય કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે મરોટાપયુર અને ભ્ૂસખલનન ેલીધરો 
રાજ્યની વધતી જતી નબળાઈન ેલીધે ઔદ્રોલગક ક્ેત્ અને તેને સબંમધત બાધંકામ બહયુ મલૂ્યવાન ન્હી ર્.ે
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for population, and investments in transportation infrastructure like road, rail, airport and bridges. 

Some population would need to be relocated for construction of industrial and commercial zones and 

supporting infrastructure. 

The Planning and Development department has recommended including funds for a comprehensive 

land use plan, to ensure that new developments are sited in viable areas. Still, some argue that there is 

little value in developing industrial zones and related infrastructure in the state because of increasing 

vulnerability from intense floods and landslides. 

Others have expressed concern that existing industries and urban areas are already causing major 

habitat loss and pollution, particularly in water used downstream for drinking and agriculture. They 

caution against creating more pollution that could harm remaining agricultural areas and the environ-

ment.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $350 million.

E)  Resettlement

Funds could be used to resettle population away from areas predicted to experience intense flood-

ing or extremely vulnerable to landslides. This approach would help prepare for the abandonment of 

the areas most vulnerable to climate change, leaving adaptation efforts to focus on areas that can be 

“saved.”

This investment would involve helping population in targeted areas move and find livelihoods in new 

areas, as well as an education campaign to inform them about the need to relocate. Investing in relo-

cation now could make the resettlement of millions of population more orderly. It would also help the 

government prepare for consequences related to relocation, such as higher infectious disease inci-

dence due to increased population density.

Many population are not prepared to abandon their land and farms, and would regard the intangible 

costs of this approach as very high. Many government officials have expressed concern about the po-

litical difficulties of asking people to leave their homes and land without an imminent, pressing threat 

to their safety.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $150 million.
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ચરોખા એ મવશ્મા ંસૌ્ી વધયુ ખવાતરો ખરોરાક છે. આ કારણે જ ચરોખાની મવમવધ જાતરો મવકસાવવા માટે ટેકરો મવચારહી 
રહ્ા છરો. આ જાતરો પણ એવી કે જે અમન્યમમત વરસાદની સા્ ેઉંચયુ તાપમાન સ્હી કરહી શકે અને વધયુ ઉપજ પણ 

આપી શકે. વૈમશ્ક ફાળાના દાનનરો ઉપ્યરોગ કરહીને ખેતીને વધયુ ખમી શકે તેવી બનાવી શકા્ય. આ માટે સશંરોધનરો 
કરવા્ી સીબાનરોના વૈજ્ઞામનકરો અને બયુદ્દજીવીઓની પ્રમતષ્ઠામા ંવધારરો ્શ.ે (આની સા્ ેસા્ ેફાળાની પણ). આ 

વાત દેશના મવકાસમા ંવધયુ મિૂહી રરોકાણ ખેંચી લાવી શકે છે.

સીબાનરોની સરકારે અનયુકલૂન સાધવા મવષ ેજે અલભગમ અપનાવ્યરો છે તે વાત ઉપર તમે ઉગ્ દ્રસષ્ટકરોણ નડ્ં 
અપનાવરો.

તમારા મયુખ્ય રસના મવષ્યરો અને શરૂઆતની પ્રા્મમકતાઓ વ્યકત કરવાની સા્ ેઆજે તમે તમારા 
સ્કા્ય્મકરરોની સા્ ેબધી વ્ ૂ્ રચનાઓની ચચા્મ કરાવની પ્રરોજેકટ બનાવરો. તેમ છતા ંજરો તમને સતંરોષ ન ્ા્ય 

કે, સચૂનરો અન્ સયુરક્ાનરો બચાવ કરવા માટે પરૂતા છે, તરો તમારહી પાસે કા્ય્મકારહી મનદદેશકશ્ીને એ સચૂન કરવા 
મસવા્ય ર્સતરો ન્ી કે, તેઓએ દાનની જે વાત આગળ ધરહી છે તે પાછહી ખેંચી લે.

બીજાએ લચંતા વ્યકત કરહી છે કે, મવદ્માન ઉદ્રોગરો અને શ્રેહીકરણ ર્વેાની જ્્યાની અછત અને પ્રદૂષણ ફેલાવી 
રહ્ા છે, ખાસ કરહીને પીવાનયુ ંપાણી અને ખેતીનયુ ંનયુકશાન કરહી રહ્ા છે બાકહીના કે્ત્રોમા ંખેતી અને પ્યા્મવરણના 
નયુકસાન સામે તેમણે ચેતવણી પણ આપી છે. અ્્મસભર મિૂહી રરોકાણ ઓછા ઓછા ૩.૫ કરરોિ.

અ્્મપણૂ્મ રરોકાણ માટે ખચ્મનરો અંદાજ : ઓછામા ંઓછરો $૩૫૦ િૉલર

(ઈ) પતુનઃિસન: 

ઘણા પરૂ આવતા ્રો્ય અ્વા ખબૂ નબળહી ભ્ૂસખલનવાળહી જમીનની દૂર પયુનઃ વસવાટ કરાવવા માટે ફિં વાપરહી 
શકા્ય. આ અલભગમ પ્યા્મવરણ પડરવત્મન સામે ઝૂકહી જતા નબળા કે્ત્રોન ેપ્રમતબમંધત કરવા અને બચાવી 
શકા્ય તેવા ક્ેત્રોન ેમાટે અનયુકયુલનના પ્ર્યતનરો ને કેનદ્રીત કરવા માટે મદદરૂપ ્ા્ય છે. આ મિૂહીરરોકાણ, ઉદે્શીત 

ક્ેત્રોમા ંલરોકરોન ેનવા ક્ેત્રોમા ંજઈ આજીમવકા મેળવવા અને સા્ ેસા્ ેબીજે વસવાટ કરવાની આવ્શ્યકતા 
મવશ ેતેમને મશલક્ત કરવાના ્રો્ય છે. પયુનઃવ્મસનમા ંમિૂહી રરોકાણ લાખરો લરોકરોના પયુનઃવ્મસનન ેમન્યમમત બનાવ છે. 

પયુનઃવસવાટમા ંઆતા સકંટરોમા ંકા્ય્મ કરવામા ંપણ સરકારને મદદ મળે છે. દા.ત. ગીચ વ્સતીમા ંચેપી રરોગરોનયુ ં
પ્રાધાન્ય વધયુ ્રો્ય છે.

ઘણા લરોકરો પરોતાની જમીન અને વાિહીઓ છરોિવા તૈ્યાર ન્ી ્રોતા અને આ અલભગમના ખચા્મ ખબૂ વધી જા્ય 

છે. ઘણા સરકારહી અફસરરો, લરોકરોન ેપરોતાના ઘર અને જમીન ત્યાગવા માટે, પ્રત્યક્ ઉભેલા, દબાણવાળા તેમની 
સલામતી સામેના જરોખમના ભ્ય મવના સમજાવવામા ંઆવતી રાજકહી્ય મયુ્શકેલી પ્રત્ય ેલચંતા વ્યકત કરે છે. 

અ્્મસભર રરોકાણના ખચ્મનરો અંદાજ, ઓછામા ંઓછરો 1.5 કરરોિ િરોલર.

અ્્મપણૂ્મ રરોકાણ માટે ખચ્મનરો અંદાજ : ઓછામા ંઓછરો $૧૫૦ િૉલર
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Handout 6: Confidential instructions for the simulation exercise

Simulation exercise: Prioritizing 
climate change adaptation 

measures

Development Planning in the state of Ceebano

Part B1

Confidential instructions for each group

[to be handed over to the participants a one or two days before the simulation exercise is to 
be conducted]

1  Please see the methods section in the relevant session of the Module 7 to see the relevance of Part A and Part B of 
this simulation handout.
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હ્ૅસિઆઉટ ૬: રસમ્તુલે્ન એકસરસાઈઝ માટેની સામા્સય માડહતી (મરોિ્તુલ ૨)

રસમ્તુલે્ન એકસરસાઈઝ - હિામાન 
બદલ / ્કલાઇમેટ ચે્સજ અનતુફૂલન 

કાયયોની પ્રારા્સયતા

સીબાનરો રાજયના રિકાસનતુ ંઆયરોજન

ભાર-બ (B)૧૧1

સામા્સય માડહતી

(સ્ભાગીઓને આ સામગ્ી મસમ્યુલેશન પ્રડક્ર્યા શરૂ કરવાના એક કે બે સપતા્ પ્લેા આપી દેવયુ)ં

1 ૧૧ભાગ અ અને ભાગ બ ના સદંભ્મ માટે મરોિ્યુલ ૭ના સદંલભભિત ભાગના પદમત ભાગમા ંજયુઓ
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Agriculture, Fisheries, and Rural Affairs Ministry: Confidential instructions

You are the Principal Secretary of Agriculture, Fisheries and Rural Affairs, the state government 

Department with authority on all matters relating to agriculture and rural issues. You are trained as an 

agronomist.

You often work closely with the Ceebano provinces, both through the Department’s provincial of-

fices and by collaborating directly with provincial leaders. You also collaborate often with international 

donors interested in agriculture and rural development. You are originally from Ceebano, where your 

parents were once farmers.

While you have many concerns about the impacts of climate change on Ceebano, the following is 
most important to you:

•	 Your top interests are to protect agricultural jobs and food security

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Investment in protective infrastructure

2. Investment in new agricultural technologies and techniques

Below are some additional thoughts:

You believe that farming is vital for Ceebano. Today, Ceebano relies on agriculture and fisheries for 

both domestic food security and for export income, and the majority of Ceebano population depend 

on agriculture for their livelihoods. Given these current needs, you think it is clear that this group must 

prioritize protecting food production, especially in the short-term but also in the long-term.

You support making a large investment in protective infrastructure for the following key reasons:

•	 Infrastructure is a proven way of providing protection. It is therefore logical to build and repair the 

infrastructure necessary to protect existing hills, land and farms.

•	 Ceebano population will appreciate government efforts to protect them. It is unconscionable to ask 

them to simply abandon their land.

•	 The government has explicitly recognized that the Climate Change Report scenarios are uncer-

tain. The possibility that areas predicted to be affected by erratic rainfall, floods and landslides 

could actually remain viable for population and for agriculture and fisheries means they should be 

protected, not abandoned.

•	 Environmental impacts associated with man-made infrastructure are of less concern than the 

potential for climate change to cause devastating losses in life, widespread hunger, and major 

damage to Ceebano’s economy.

•	 Forests aid siltation and mitigate the effects of storms and surges, but man-made infrastructure is 

a better defense against landslides and floods.

You think investing in new agricultural technologies and techniques is an important way to protect 

agriculture itself in the long-term, especially because:

•	 If farmers are to adapt over time to changes like increased flooding and temperature variations 

without sacrificing food security and their traditional livelihoods, new agricultural technologies and 

techniques are necessary.

•	 It is an added benefit that crop integration, especially integrated rice and SRI can increase farm-

ers’ incomes.
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ખેતીિાિી મતસય ઉદ્રોર અને ગ્ામય બાબતરોનતુ ંપ્રરાનમિંળ:

ખાનરી સચૂનાઓ : તમે ખેતીિાિી, મતસય ઉધયરોર અને ગ્ામય બાબતરો અંરેના મતુખય સક્ચિ છરો. રાજય સરકારરો 
તેમને ખેતીિાિી અને ગ્ામીણ બાબતરોના રિષયમા ંતમામ સતિા આપી છે. તમે કરૃષ અથ્ગ્ાસ્તમા ંર્ક્ક્ત છરો.

તમે સીબાનરો પ્રાતંમા ંપ્રારંતય કચેરીઓ અને પ્રારંતય નેતાઓ સાથે પ્રતયક્ મળીને ઘણતુ ંકામ કરેલતુ ંછે. તમે મળૂ 
સીબાનરોના જ િતની છરો. તમારા માતા-રપતા અહી ખેડતૂ હતા.

તમે સીબાનરોના પયા્ગિરણ પડરિત્ગન રિ્ે ક્ચંરતત છરો. રનમનક્લક્ખત મતુદ્ાનરો તમારે માટે સૌથી િરારે અરતયના 
છે.

•	 તમને સૌ્ી વધયુ રસ કૃમષ કામ અને અન્ મનભ્મરતાનયુ ંરક્ણ કરવામા ંછે.

આ રસ દશા્મવ્યા બાદ તમારહી અગ્ીમતા –

1. રક્ણાતમક બાધંકામમા ંરરોકાણ

2. નવતર કૃમષ પદમત અને હનૂ્રમા ંરરોકાણ

નીચે અમયુક વધારાના મવચારરો દશા્મવવામા ંઆવલે છે:

નીચે કેટલાક વધારાના મવચારરો આપ્યા છે. સીબાનરો માટે કૃમષ અમતઆવ્શ્યક છે તેમ તમે માનરો છરો. આજે ઘર 

આંગણે અન્ સયુરક્ા અને મનકાસની આવક પર સીબાનરો મવશ્ાસ રાખે છે. સીબાનરોની બહયુમમત પરોતાની આજીમવકા 
માટે કૃમષ પર આધાર રાખે છે. આ જરૂડર્યાતરો પડરપ્રેક્્યમા,ં તમારા મવચાર મયુજબ, આ સમ ૂ્  ેખાસ કરહીને ટયુંકાગાળા 
માટે અને લાબંા ગાળા માટે પણ અન્ ઉતપાદનન ેબચાવવાના પ્ર્યાસરોન ેઅગ્તા આપવી જરોઈએ, એ ચરોખખી  
વાત છે.

તમે રક્ણાતમક બાધંકામમા ંરરોકાણને નીચેના કારણરોસર ટેકરો આપરો છરો.

•	 બાધંકામ, રક્ણ માટે સાલબત ્્યેલરો ર્સતરો છે. એટલે રક્ણાતમક બાધંકામ કરવા અને તેનયુ ંસમારકામ કરવયુ ં
ટેકરહીઓ અને જમીન તેમજ વાિહીઓને રક્વા માટે તક્મસગંત છે.

•	 સીબાનરોની પ્રજા આ રહીતે રક્ણ કરવા બદલ સરકારની કદર કરશ.ે પરોતાની જમીન ત્યાગી દેવાનયુ ંર્વે યુ ં
અરૂલચકર છે.

•	 સરકારે અનયુભવ્યુ છે કે આબરો્વા પડરવત્મન અ્વેાલનયુ ંલચત્ણ અચરોક્કસ છે. જે ક્ેત્રો માટે અક્સ્ર વરસાદ, 

પરૂ અને ભ્ૂસખલનની ભમવષ્્યવાણીઓ ્રો્ય છે તે મવ્સતારરો પણ વા્સતવમા ંવ્સતી, ખેતી અને મત્સ્ય ઉદ્રોગ 

માટે જીવતં ર્ ેછે. અ્ા્મત તેમને રક્ણ આપવયુ ંજરોઈએ ન્ીં કે ત્યજી દેવા જરોઈએ.

•	 માનવ સજર્જત બાધંકામને લીધે ્તા ંપ્યા્મવરણના નયુકસાનરો, પ્યા્મવરણ પડરવત્મનના ભારે નયુકસાનરો, જેમા ં
જાન્ામનઓ, ભખૂમરરો અને સીબાનરોન ેઆમ્શિક ફટકરો, જેવા નયુકસાનરો કરતા ઘણા ઓછા ્ામનકારક ર્ ેછે.

•	 જગંલરો, કાપં ભરહી દે છે. અને તરોફાનરોન ેઅને મરોજાંઓની અસરરોને શાતં કરે છે. પણ માનવસજર્જત બાધંકામ, 

ભ્ૂસખલન અને પરૂ સામે વધયુ સારયું રક્ણ છે.

•	 તમે માનરો છરો કે નવતર કૃમષ પદમતઓ અને હનૂ્ર લાબંાગાળે ખેતરને બચાવવા માટે અગત્યનરો માગ્મ છે. 

કારણ કે,

જરો ખેડતૂરોન ેવધતા જતા પરૂ અને ઉષ્ણતામાનના ફેરફારને, અન્ સરંક્ણ અને ડરવાજ મયુજબની આજીમવકાનયુ ં
બલલદાન આપ્યા વગર, અનયુકળૂ ્વયુ ંછે તરો નવી કૃમષ વૈજ્ઞામનક પદમતઓ અને આવિત/હયુન્ર જરૂરહી છે.

•	 પાક સ્ંયરોજન ખાસ કરહીને સઘન ચરોખા અને એસઆરઆઈ ખેડતૂરોની આવક વધારહી શકે છે.

•	 જરૂરહી ન્ી કે તમે લબનખેતી મવષ્યક મવકાસનરો મવરરોધ કરરો જરો તમને ખાતરહી ્ા્ય કે તેના્ી ખેડતૂરોની 
આવક વધશે અને તેમને લાભ ્શ ેપણ આ મવકલપ આ તમારહી પસદંગીનયુ ંન્ી.
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You would not necessarily oppose development of non-agricultural sectors, particularly if you could be 

convinced that this would benefit farmers and raise their incomes, but this option is not your prefer-

ence. 

Similarly, you realize that resettlement may become necessary, but you would prefer to focus on pro-

tecting existing homes and farms first.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities.
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તેવી જ રહીતે તમે જણરો છરો કે પયુનઃવ્મસન આવ્શ્યક બની જઈ શકે પણ ્ાલ અક્સતતવમા ંછે તે ઘરરો અને ખેતરરોન ે

બચાવવા પર ધ્યાન કેનદ્રીત કરવાનયુ ંવધયુ પસદં કરશરો.

એ જ રહીતે, તમે સમજી શકરો કે પયુનવ્મસન જરૂરહી બની જા્ય છે, પરંત યુ તમે ્ાલના ઘર અને ખેતરરોના રક્ણને 
પ્રાધન્ય આપશરો. 

આજે, તમે રચનાતમક રીતે આ બરી વ્હૂરચનાની તમારી સાથીદારરો સાથે ચચા્ગ કર્રો જયા ંતમે સપષટ રીતે, 
તમારા મતુખય રસના રિષય અને તમારી આરંક્ભક અગ્ીમતા દ્ા્ગિ્રો.
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Development planning in the state of Ceebano

Ceebano National University Agriculture and Fisheries Research Institute: Confidential 
instructions

You are the Director of the Agriculture and Fisheries Research Institute at Ceebano National University 

(RNU). 

You are trained in agricultural engineering, and you have expertise in irrigation systems and plant 

breeding. 

You have been working to make the institute a leader in agricultural research and technology 

development. 

You are originally from the northern hills of Taxum, but you did your doctoral work in Ceebano and you 

often work with farmers there.

While you have many concerns about the impacts of climate change on the state, the following is most 
important to you:

•	 Your top interest is to protect food production in the state in the long-term.

•	 Your second most important interest is to ensure that the group is careful to protect the environ-

ment, especially since the long-term viability of agriculture depends on high quality water and soil.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Investment in new agricultural technologies and techniques

2. Investment in forest restoration, particularly as an alternative to man-made infrastructure

Below are some additional thoughts:

You believe that agriculture in the state is vital for Ceebano’s food security and economy, and you also 

know how important it is to the existing way of life in the state.

You view new agricultural technologies and techniques as a good strategy for adapting agriculture to 

changing climate conditions in the long-term, and believe this approach would have the following key 

benefits:

•	 The proposed technologies and techniques can help farmers adapt to changing salinity and water 

levels, hopefully while still producing high yields. This would allow farmers to feed themselves and 

the rest of Ceebano despite climate change impacts.

•	 Crop integration can protect against risks to one crop or the other and boost farmers’ incomes.

•	 Your institute is already developing the proposed technologies, and with funding could certainly 

speed up its work.

•	 Developing technologies in Ceebano could avoid costly technology transfer issues.

You realize that infrastructure is necessary to protect state population and farms, but you are con-

cerned about the environmental impacts of man-made infrastructure. You know it is not realistic to op-

pose all efforts to construct infrastructure, but you would rather see the group focus on forest restora-

tion as a protective measure.

You are even more concerned about the possibility of developing non-agricultural industries that would 

pollute water and land in the state and ultimately harm agriculture as a result.
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સીબાનરો રાજયમા ંરિકાસ આયરોજન:

સીબાનરો રાનષરિય રિશ્વ રિદ્ાલય અને મતસય ઉદ્રોર સં્ રોરન સસંથાન

તમે કૃમષ અને મત્સ્ય ઉદ્રોગ સશંરોધન સ્ંસ્ાન સીબાનરો રાસષ્ટ્્ય મવશ્ મવદ્ાલ્યના મન્યામક છરો. (આરએન ્યુ)

તમે કૃમષ ઈજનેરહીમા ંમશલક્ત છરો અને મસંચાઈ અને ઝાિ રરોપવામા ંમનષ્ણાત છરો. સ્ંસ્ાને, કૃમષ સશરોધન અને હનૂ્ર 

મવકાસમા ંઅગે્સર બનાવવા ખબૂ મ્નેત કરહી છે. અસલમા ંટેકસમના ઉત્તરહી્ય પવ્મત મવ્સતારમાં્ ી આવરો છરો. 
પણ તમે તમારયું પી.એચ.િહી.નયુ ંકા્ય્મ સીબાનરોમા ંક્યુું છે. સીબાનરોના ખેડતૂરો સા્ ેપણ તમે કા મકરરો છરો.

આબરોહિા પડરિત્ગન સાથે તમે ઘણી રીતે સકંળાયેલા છે. પણ નીચેના મતુદ્ા ખબૂ અરતયના છે.

•	 (૧) લાબંાગાળા સયુધી અન્ ઉતપાદનન ેબચાવી રાખવામા ંતમને મયુખ્યતવે રસ છે.

•	 (૨) તમારરો દ્દ્તી્ય રસનરો મવષ્ય એ છે કે ખાતરહી ્ઈ જા્ય કે તમારયું ગ્યુપ પ્યા્મવરણને બચાવવા ઉતસયુક છે. 

ખાસ કરહીને કૃમષ ક્ેત્નયુ ંજીવન જ્યારે ઉંચી ગયુણવત્તા ના પાણી અને માટહી ઉપર આધાડરત છે.

આ પસદંગી દશા્મવ્યા પછહી તમારા પ્રારંલભક મવચાર પ્રમાણે સૌ્ી વધયુ અગ્ીમતા નીચે દશા્મવ્યા મયુજબ છે.

(૧)  જગંલ પયુનવ્મસન

(૨)  સૌ્ી વધારે જરોખમમા ં્રો્ય એવી વ્સતીનયુ ંપયુન:વસન

(૩)   જ્યારે કૃમષ ટેકનરોલરોજી અને ટેકનીકમા ંરરોકાણ અને એની પ્યા્મવરણ પર એની અસરનયુ ંસસંરોધન પણ ફંિ 

મળતયુ ં્રો્ય 

(૨)  ખાસ કરે માનવ સર્જન બાધંકામના મવકલપ તરહીકે.

નીચે કેટલાક વધારાના મવચાર છે.

તમે મરો છરો કે સીબાનરો અન્ સરંક્ણ અ અ્્્મ તં્ માટે કૃમષ અન્યાવ્શ્યક છે. તમે એ પણ જાણરો છરો કે ્ાલની જીવન 

પદમત માટે તે કેટલયુ ંઅગત્યનયુ ંછે.

તમે કૃમષ મવજ્ઞાનકળા હનૂ્રમા ંનામવન્યનયુ ંએક વ્ ૂ્ રચના તરહીકે, મવંગાવલરોકન કરરો છરો. આબરો્વા પડરવત્મનની 
પડરક્સ્મતઓમા ંલાબંા ગાળા માટે અનયુકલૂન માટે આ વ્ ૂ્ રચના સારહી છે અને માનરો છરો કે આ અલભગમના 
મનમનલલલખત લાભ છે.

•	 આ કૃમષ કળા અને હનૂ્ર જેની દરખા્સત કરહી છે, ખેડતૂરોન ેપાણીનયુ ં્સતર ઉંચયુ લાવવા અને ખાસ દૂર કરવા 
ઉપ્યરોગી ્ઈ શકે. આશા રાખીએ કે તે સારરો નફરો પણ રળે. આ રહીતે ખેડતૂ પરોતાન ેબાકહીના સીબાનરોન,ે 

આબરો્વા પડરવત્મન ્ા્ય તરો ખવિાવી શકે.

•	 પાક સ્ંયરોજન, એક કે બીજા પાકને જરોખમ્ી બચાવે છે અને ખેડતૂની આવક વધારે છે.

•	 આપની સ્ંસ્ા, ક્વેામા ંઆવલે કૃમષ મવજ્ઞાનની પદમત અને હનૂ્રનરો મવકાસ સાધી ર્હી છે. એનયુ ંફંિ મળે તરો 
ચરોક્કસ પણે કા્ય્મને વગે મળહી શકે.

•	 સીબાનરોમા ંજ વૈજ્ઞામનક પદમતઓનરો મવકાસ કરવા્ી બ્ાર્ી તેવી પદમતઓને ્સ્ાન ફેર કરાવવાનયુ ંમરોટયું 
ખચ્મ બચી જા્ય.

તમે જાણરો છરો કે બાધંકામ રાજ્યની જનતા અને ખતરાને રક્વા માટે આવ્શ્યક છે. પણ તમે માનવ સજર્જત 

રચનાઓના પ્યા્મવરણ પરના નયુકાસનને કારણે લચંતત છરો. તમે જાણરો છરો રચનાતમક બાધંકામના પ્ર્યાસરોનરો 
મવરરોધ કરવરો એ સાચયુ ંન્ી. પણ તમારે એ જરોવયુ ંજરોઈએ કે એ સાચયુ ંન્ી પણ તમારે એ જરોવયુ ંજરોઈએ કે તમારયું ગ્યુપ 

જગંલરોના પયુનવ્મસન પર ધ્યાન કેનદ્રીત કરે.

બીન કૃમષ ઉદ્રોગરોનરો મવકાસ, રાજ્યમા ંજમીન અને પાણીનયુ ંપ્રદૂષણ કરે અને કૃમષને નયુકસાન પ્ોંચાિે તેની 
તમને લચંતા છે. તમે સમજરો છરો કે પવ્મત પર ર્નેાર વ્સતીનયુ ંપયુન:વસન જરૂરહી બનશે, પણ રાજ્યના ટયુકિા એમ 

સરળતા્ી છરોિહી દેવાનરો મવચાર ્સવીકારવામા ંતમને તકલીફ છે. તમે જાણરો છરો કે તમે જેમની સા્ ેકામ કરરો છરો 
એવા મરોટા ભાગના ખેડતૂરોન ેપણ આવી જ તકલીફ ્શ.ે 
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While you understand that resettlement of mountain population will probably be necessary, you have 

trouble accepting the idea of simply abandoning pieces of the state. You are quite sure that most of the 

farmers you work with feel the same way.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities.
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આજે તમે તમારા સહકાય્ગકરરો સાથે બરી વ્હૂરચનાઓની રચનાતમક રીતે ચચા્ગ કરિાની યરોજના બનાિરો છરો અને 
તમારી મતુખય પ્રાથરમકતાઓ અને રસ પણ સપષટ રીતે વય્કત કરરો છરો. 
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Development planning in the state of Ceebano

Environment and forest department: Confidential instructions

You are the Principal Secretary of the Environment and forest department and are in charge of climate 

change policy matters. You hold degrees in ecology and environmental management. Although you are 

originally from the Western part of Ceebano, you did your academic work at the University of Thoy Bat 

and maintain a strong professional relationship with research institutions there.

While you have many concerns about the impacts of climate change in Ceebano, the following is most 
important to you:

•	 Your top interest is to ensure that efforts to adapt to climate change do not cause further damage 

to the environment.

•	 Your second most important interest is to protect agriculture and food security in a sustainable 

way.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1.  Forest restoration

2.  Resettlement for the most vulnerable population

3.  Investment in agricultural technologies and techniques, as long as research on their environmen-

tal impacts is also funded.

Below are some additional thoughts:

While you agree that it is important to protect land, population and farms where possible, you are wor-

ried that building extensive man-made infrastructure will harm the environment. You prefer focusing 

on forest restoration and resettlement for the following key reasons:

•	 Man-made infrastructure can damage eco-systems, particularly due to the negative environmental 

impacts due to trade-off with other ecosystem services, pollution due to construction material and 

process. It damages soil fertility and harms habitats, in turn endangering a variety of species (and 

also harming agriculture).

•	 By contrast, forests are a natural protection mechanism, and provide habitat to many species, and 

conservation of other habitats such as wetlands supporting fisheries activities, which means they 

are a more sustainable alternative to existing fisheries activities.

•	 Science clearly predicts that ultimately, some areas of the state will be severly affected by erratic 

rainfall, floods and landslides. Constructing infrastructure in these areas is not a viable long-term 

adaptation approach and could ultimately put population even more at risk.

•	 By planning for resettlement early, the government can mitigate environmental risks, like in-

creased demand on wastewater treatment systems, associated with increased population density 

elsewhere.

In sum, forests would provide some short/medium-term protection for the population of state, while 

resettling the most at-risk populations is the best long-term protection plan.

With regard to protecting agriculture and food security in a sustainable way, you are pleased that 

the current research suggests that the new technologies and techniques being discussed today do 

not cause environmental damage. You will encourage funding this approach, as long as research on 

related environmental impacts is also funded.
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સીબાનરો રાજયમા ંરિકાસની યરોજના:

પયા્ગિરણ અને િન રિભાર ખાનરી સચૂનાઓ:

તમે પ્યા્મવરણ અને વન મવભાગના મયુખ્ય સલચવ છરો. આની સા્ ેતમે ્વમાનમા ં્તા ફેરફારરોને લગતી નીમત 

મવષ્યક બાબતરોનરો ્વાલરો પણ ધરાવરો છરો. તમે પ્યા્મવરણ મવજ્ઞાન તેમજ પ્યા્મવરણને લગતા વ્યવસ્ાપનના 
મવષ્યરોમા ં્સનાતક પણ છે. અમ તરો તમે સીબાનરોના પમશ્ચમી ભાગમાં્ ી આવરો છરો, તમે મશક્ણ ્ૉ્ય બેટની 
્યુમનવસથીટહીમા ંમેળવલે છે. એટલા માટેજ ત્યાનંી સશંરોધન સ્ંસ્ાઓ સા્ ેતમારરો એક મજબતૂ વ્યવસામ્યક સબંધં 

પણ છે.

એમ તરો હિામાનમા ંફેરફારરોની સીબાનરો ઉપર માઠી અસરરો રિ્ે ક્ચંતા કરિા માટે તમારી પાસે ઘણા બરા મતુદ્ા છે. 
નીચે જણાિેલ મતુદ્ાઓ તમારા માટે ખબૂ જ મહતિના છે.

•	 ્વામાનમા ં્તા ફેરફારરો સા્ ેઅનયુકલૂન સાધવાના પ્ર્યતનરો્ી પ્યા્મવરણને કાઈંક વધયુ નયુકસાન ના ્ઈ 

જા્ય તે સયુમનમશ્ચત કરવયુ ંતે તમારા માટે મયુખ્ય મયુદ્રો છે. 

•	 તમારા માટે બીજરો મ્તવનરો મયુદ્રો છે ખેતી અને ખાદ્ સયુરક્ાનયુ ંરક્ણ કરવયુ ંતે પણ ખબૂ જ ટકાઉ રહીતે 

ઉપરરોકત બાબતરો સા્ ેતમારે ડ્ત સબંધં છે તે ધ્યાનમા ંરાખીને તમારહી શરૂઆતની પ્રા્મમકતાઓ નીચે મયુજબ 

છે:

(૧)  જગંલરોનયુ ંપયુનઃ ્સ્ાપન

(૨)  ભ્ય ્ઠેળ જીવતા લરોકરોનરો પયુનઃ વસવાટ.

(૩)  ખેતીને લગતી તકનીકહી બાબતરોમા ંરરોકાણ કરવયુ ંતે પણ ત્યા ંસયુધી કે જ્યા ંસયુધી તેમની પ્યા્મવરણ ઉપર ્તી 
અસરરો મવશ ે્તા સશંરોધનરો માટે પણ પરૂતા પૈસા ફાળવવામા ંઆવ.ે

નીચે અમયુક વધારાના મવચારરો વણ્મવલે છે.

તમે એ વાત્ી તરો સમંત છરો જ કે જ્યા ંપણ શક્ય ્રો્ય ત્યા ંભમૂમ, વ્સતી અને ખેતીનયુ ંરક્ણ કરવયુ ંખબૂ જ મ્તવનયુ ં
છે. તમને એક વાતની લચંતા સતાવી ર્હી છે કે વધયુ પિતયુ ંમાનવ સજર્જત લઘયુત્તમ માળખયુ ંઉભયુ ંકરવામા ંઆવ ેતરો 
પણ પ્યા્મવરણને નયુકસાન પ્ોંચી શકે છે. તમે જગંલરોની પયુનઃ ્સ્ાપના અને પયુનઃવસવાટ ઉપર તમારયું ધ્યાન 

કેસનદ્રત કરરો તે પણ નીચે જણાવલે કારણરોસર 

•	 માનવ મનમમશિત માળખયુ ંપ્યા્મવરણને નયુકસાન પ્ોંચાિશ,ે બાધંકામને લગતા સામાન અને પ્રડક્ર્યાઓ્ી 
પ્રદૂષણ ફેલા્ય છે. તે જમીનની ફળદ્ યુપતાને ઘટાિે છે તેની સા્ ેસા્ ેજીવરોના મનવાસ ્સ્ાનને પણ નયુકસાન 

પ્ોંચાિે છે. પડરણામે ઘણા બધા જીવરોના અક્સતતવ ઉપર જરોખમ ઉભયુ ં્ા્ય છે. (અને ખેતે પણ નયુકસાન પ્ોંચ ે

છે.)

•	 દેખીતી રહીતે જ જગંલરો એક પ્રકારનયુ ંસરંક્ણાતમક માળખયુ ંછે, તે ઘણા બધા જીવરોન ેમનવાસ્સ્ાન પયુરયું પાિે 

છે. બીજા અમયુક મનવાસ ્સ્ાનરોનયુ ંરક્ણ કરે છે. જેવા કે વધયુ પાણીવાળા મવ્સતારરોમા ંમત્સ્યરોદ્રોગ્ી સબંમંધત 

કા્યયોને ટેકરો પરૂરો પાિે છે. જેનરો અ્્મ ્ા્ય છે કે, વત્મમાન મત્સ્યરોદ્રોગન ેલગતા કામરો કરતા તે વધયુ ટકાઉ 

મવકલપ છે.

•	 વજૈ્ઞામનક ભમવષ્્યવાણી પ્રમાણે રાજ્યના કેટલાક મવ્સતારરો ખામી્યુકત વરસાદ, પરૂ અને ભયુ્સખલન્ી બહયુ 
વધારે માઠહી અસર ભરોગવ ેછે. રચનાતમક બાધંકામ કરવા અસરકારક લાબંાગાળાનયુ ંઅનયુકયુલનનરો અલભગમ 

ન્ી. અંતમા ંઆ અલભગમ પ્રજાને વધારે જરોખમમા ંમકૂહી શકે છે.

•	 પયુનવ્મસનનયુ ંવ્લેાસર આ્યરોજન કરહી સરકાર, પ્યા્મવરણના જરોખમની તીવ્રતા ઘટાિહી શકે છે. જેમ કે, બીજે 

ક્યાકં વ્સતી વધવાને પડરણામે ઉભી ્તી ગદંા પાણીના મનકાલની સમ્સ્યા.

•	 ટૂંકમા ંજગંલરો ટૂંકા તેમ મધ્યમગાળા માટે રાજ્યની વ્સતીને સરંક્ણ આપે છે. જ્યારે જરોખમમા ં્રો્ય 

તેવી વ્સતીનયુ ંપયુનઃવ્મસન શે્ષ્ઠ લાબંાગાળાનયુ ંસરંક્ણ છે. કૃમષ અને અન્ સરંક્ણના ક્સ્ત રહીતે ટકે એના 
પડરપ્રેક્્યમા ંતમને આનદં ્શ ેકે ્ાલના સશંરોધનરો દશા્મવ ેછે કે નવી વૈજ્ઞામનક પદમતઓ અને કળાઓ જેમની 
આજે ચચા્મ છે તે પ્યા્મવરણને નયુકસાનકારક ન્ી. તમે આ અલભગમન ેફંિ મળવાને પ્રરોતસા્ન આપશ.ે જ્યા ં
સયુધી પ્યા્મવરણને માઠહી અસર કરતા સબંમંધત પડરબળરો પર સશંરોધનન ેફંિ મળતયુ ંર્ ેત્યા ંસયુધી.
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You are concerned about the potential environmental damage from building new infrastructure and 

developing non-agricultural industries. You would want the group to find ways to address these envi-

ronmental concerns before agreeing to infrastructure and non-agricultural industries as options.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities.



189તાલીમકારની માર્ગદર્શિકા: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ અને સંરક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન વિસ્તાર કક્ષાના એમપીએ વ્યવસ્થાપકો માટે

નોંધપાત્ પ્યા્મવરણનયુ ંનયુકસાન જે બાધંકામ અને ઉદ્રોગરોન ેલીધે ્ા્ય છે. તેની તમને લચંતા છે. બાધંકામ અને 
લબનકૃમષ ઉદ્રોગન ેમવકલપ તરહીકે અપનાવતા પ્લેા આ પ્યા્મવરણ મવષ્યક લચંતાઓ મવષ ેમાડ્તી આપવાનયુ ંઅને 
તેના ઉકેલ શરોધવાનયુ ંતમારા ગ્યુપન ેક્વે યુ ંતમને ગમશે.

આજે તમે રચનાતમક રીતે બરી વ્હૂરચના રિ્ે ચચા્ગ કર્રો અ તેમા ંતમે તમારા ચરોખખા રસના રિષયરો અને 
પ્રારંક્ભક અક્ગ્મતા રિ્ે સપષટ સમજાિ્રો. 
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Development planning in the state of Ceebano

Ceebano Farmer’s Union: Confidential instructions

You are the Director of the Ceebano Farmer’s Union. Your family has been farming for generations in 

one of the Ceebano provinces that the government predicts will be heavily affected by floods and land-

slides. Your farm primarily produces rice, which you both sell to exporters and use to feed your own 

family. You also grow a variety of fruits. You are considering moving to fish farming, however, especially 

because last year flood damaged almost half of your rice and fruit crops.

This is the first time you have been invited to present the union’s views directly to government officials; 
more often, you present government views to your members. So, you feel the need to be careful not to 

upset the government when presenting your ideas. 

While you have many concerns about the impacts of sea level rise on the state, the following is most 
important to you:

•	 Your primary interest is to protect agricultural jobs, farmers’ land and homes, and your traditional 

way of life.

Given this interest, your initial thought is that the top priorities are:

1.  Investment in man-made protective infrastructure

2.  Investments in new agricultural technologies and techniques

Below are some additional thoughts:

Like the other farmers in the union, you are extremely worried about losing your source of livelihood 

and way of life. You know that the children of many farmers want to move to cities, but most of the 

farmers you know do not want to leave their land or move to industrial jobs.

You think investing in man-made protective infrastructure and new agricultural technologies and tech-

niques would provide the following key benefits:

•	 Infrastructure is a proven way to protect farmers from flooding and landslides, as you have seen 

in your own experience. Since climate change will make these problems worse, it makes sense to 

invest in more infrastructure.

•	 Many union members would be willing to give up limited amounts of land for protective measures.

•	 Forest restoration may be another good protection strategy, but your fish farming members have 

major concerns about having to relocate to make room for forests. You would need to ensure that 

farmers would be compensated for any relocation costs.

•	 New technologies and techniques will help farmers like you deal with changing temperatures 

and rainfall as well as new pests and diseases. In the long-term, these strategies are necessary if 

agriculture is to adapt to climate change.

•	 Many farmers already want to integrate their crops, but don’t have enough money to make the 

necessary land conversions or get the training they need to adopt SRI.

The proposed technologies all sound important to you, although you do want to make sure that new 

technologies do not increase farmers’ input costs.
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સીબાનરો રાજયમા ંરિકાસની યરોજના

સીબાનરો ખેડતૂ મિંળ(્તુરનયન) ખાનરી સચૂનાઓ

તમે સીબાનરો ખેડતૂ ્યુમન્યનના મન્યામક છરો. સરકારે સીબાનરોના જે પ્રાતંમા ંઅમત ભારે પરૂ અને ભ્ૂસખલન ્શ ે

એવી આગા્હી કરહી છે એ પ્રાતંમા ંતમારયું કયુટયુ ંબ પેઢહીઓ્ી ખેતી કરત યુ ંઆવ્યુ ંછે. તમારા ંખેતરમા ંમયુખ્યતવે ચરોખાનયુ ં
ઉતપાદન ્ા્ય છે જેમાં્ ી તમે ્રોિરો ભાગ કયુટયુ ંબ માટે રાખરો છરો અને બાકહીનરો ભાગ મન્યા્મત કરનારને વચેરો છરો. તમે 
મવમવધ ફળરોનયુ ંપણ ઉતપાદન કરરો છરો. તમે માછલી ઉછેર તરફ જવાનયુ ંપણ મવચારહી રહ્ા છરો, જરો કે, ગ્યા વષવે પરૂને 
કારણે તમારરો ચરોખા અને ફળરોનરો અિધરો પાક નયુકશાન પામ્યરો. સરકારહી અમધકારહીઓ સામે તમારા દ્રસષ્ટકરોણને 
પ્ર્સત યુત કરવા માટે પ્લેીવાર તમને આમમંત્ત કરવામા ંઆવ્યા ંછે; મરોટા ભાગે, તમે સરકારનરો દ્રસષ્ટકરોણ તમારા 
સભ્યરો સમક્ પ્ર્સત યુત કરતા ્રોવ છરો. આ્ી, સરકાર નાખયુશ ન ્ા્ય એ માટે પરોતાના મવચારરો રજૂ કરતી વખતે તમે 
તકેદારહી રાખવાનયુ ંમવચારરો છરો. રાજ્યમા ંવધતા જતા ંદરહી્યાઈ ્સતરની અસરરો મવષ ેતમે લચંમતત છરો, નીચે જણાવલે 

બાબતરો તમારા માટે ખબૂ મ્તવની છે:

•	 તમારરો પ્રા્મમક રસ ખેતીલક્ી કામ, ખેડતૂની જમીન અને ઘર ત્ા જીવન જીવવાની તમારહી પરંપરાગત 

રહીતને સયુરલક્ત કરવામા ંછે.

આ રસ મયુજબ, તમારા ંપ્રારંલભક મવચારરો એ છે કે ટરોચની અગ્તાએ નીચેની વ્સત યુઓ આવ:ે

૧. માનવસજર્જત રક્ણાતમક માળખાઓમા ંરરોકાણ 

૨. નવી કૃમષ ટેકનરોલરોજી અને ટેકનીકમા ંરરોકાણ 

નીચે અમયુક વધારાના મવચારરો પણ છે: 

્યુમન્યનના અન્ય ખેડતૂરોની જેમ, તમે તમારહી આજીમવકા અને જીવન જીવવાની રહીત છહીનવાઈ જવાના િર્ી 
બહયુ લચંમતત છરો. તમે જાણરો છરો કે ઘણા ખેડતૂરોના બાળકરો શ્રેમા ંજવા માગેં છે, પણ તમે જાણતા ્રો્ય એવા ઘણા 
ખેડતૂરો એમની જમીન છરોિહીને જવા ન્ી માગંતા કે ઔદ્રોલગક નરોકરહી કરવા ન્ી માગંતા. 

તમે મવચારરો છરો કે માનવસજર્જત રક્ણાતમક માળખાઓમા ંરરોકાણ અને નવી કૃમષ ટેકનરોલરોજી અને ટેકનીકમા ં
રરોકાણ્ી નીચે મયુજબના ચાવીરૂપ ફા્યદાઓ ્શ:ે  

•	 માળખાકંહી્ય વ્યવ્સ્ા એ પરૂ અને ભ્ૂસખલન્ી ખેડતૂરોન ેસયુરલક્ત કરવાનરો પરખા્યેલરો ર્સતરો છે, જે તમે 
તમારા પરોતાના અનયુભવમા ંજ જરો્યુ ંછે. આબરો્વામા ં્તરો બદલાવ આ સમ્સ્યાને વધારે ખરાબ બનાવે છે, 

આ્ી માળખાકહી્ય વ્યવ્સ્ામા ંરરોકાણ કરવાનયુ ંવ્યાજબી કારણ છે. 

•	 ્યુમન્યનના ઘણા બધા સભ્યરો સયુરક્ાના પગલા ંમાટે ્રોિહી જમીન આપી દેવા તૈ્યાર ્શ.ે 

•	 વનને બચાવવા એ પણ સયુરક્ા માટેની એક સારહી પદમત છે, પણ વન માટે જ્્યા બનાવવા માછલી 
ઉછેરના સભ્યરોન ેબીજી જ્્યાએ ્સ્ળાતંર કરવાની જરૂર પિશ ેજે એમના માટે લચંતાની બાબત છે. ખેડતૂરોન ે

્સ્ળાતંરની ્યરો્્ય ભરપાઈ કરહી આપવામા ંઆવ ેએની તમારે ખાતરહી કરવી પિશ.ે

•	 બદલતા ંતાપમાન અને વરસાદ તેમજ નવા ંજતં યુનાશક અને રરોગરોની સામે લિવામા ંનવી ટેકનરોલરોજી અને 
ટેકનીક ખેડતૂરોન ેમદદ કરશ.ે અગર આબરો્વામા ં્તા પડરવત્મન સા્ ેખેતીનયુ ંઅનયુકલૂન સાધવયુ ં્શ ેતરો 
લાબંા ગાળે, આ વ્ ૂ્ રચનાઓ જરૂરહી ્ઈ પિશ.ે 

•	 ઘણા ખેડતૂરો પ્લેે્ી જ એમના પાકને સકંલલત કરવા માગેં છે, પણ એમની પાસે જમીન રૂપાતંરણ કરવા 
માટેના પરૂતા પૈસા ન્ી અ્વા એસઆરઆઈ પદમત વાપરવા માટેની તાલીમ ન્ી.  

સચૂવવામા ંઆવલેી ટેકનરોલરોજી તમને મ્તવની લગતી ્રો્ય પણ તમે એ વાતની પણ ખાતરહી કરવા માગંતા ્રો કે 

નવી ટેકનરોલરોજીના કારણે ખેડતૂની ઇનપયુટનરો ખચ્મ વધી ન જા્ય. 
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You have serious concerns about resettlement and development of non-agricultural sectors, since 

these seem like strategies for abandoning agriculture in the state. Your key concerns are:

•	 Most farmers you know do not want to move or give up their land.

•	 Even the government recognizes that the Climate Change Report scenarios are uncertain. Why 

force farmers to abandon their land for something that might not happen?

•	 Development of non-agricultural sectors might be a good idea in principle, but farmers are tired of 

being asked to give up their land for industrial development, especially for industries that pollute 

land and water.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 

your core interests and initial priorities.
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લબન-ખેતીકહી્ય ક્ેત્રોનરો મવકાસ અને પયુનવસ્મન બાબતે તમારહી ગભંીર લચંતાઓ છે, કારણકે આના્ી રાજ્યમા ં
ખેતીને છરોિહી દેવાની વ્ ૂ્ રચના ્રો્ય એવયુ ંલાગે છે. તમારહી મયુખ્ય લચંતાઓ છે: 

•	 તમે જાણરો છરો એમાનંા મરોટા ભાગના ખેડતૂરો એમની જમીન છરોિહીને જવા ન્ી માગંતા અ્વા જમીન જવા 
દેવા ન્ી માગંતા.

•	 સરકાર પણ એ વાત માને છે કે આબરો્વામા ંપડરવત્મનના અ્વેાલની ક્સ્મત અમનમશ્ચત છે. જે કદાચ ન પણ 

બને એવી વ્સત યુ માટે ખેડતૂરોન ેપરોતાની જમીન છરોિહી દેવા માટે શયુ ંકામ દબાણ કરવયુ ંજરોઈએ? 

•	 લબન-ખેતીકહી્ય ક્ેત્રોનરો મવકાસ એ સૈદામંતક રહીતે એક સારરો મવચાર ્રોઈ શકે, પણ ઔધરોલગક મવકાસ માટે 

પરોતાની જમીન આપી દેતા ં્વ ેખેડતૂરો ્ાકહી ગ્યા છે, ખાસ કરહીને, પાણી અને જમીનનયુ ંપ્રદૂષણ કરતા ં
ઉદ્રોગરો.

આજે તમે તમારા ંસ્કા્ય્મકરરો સા્ ેબધી વ્ ૂ્ રચનાઓની રચનાતમક ચચા્મ કરવાનયુ ંઆ્યરોજન કરરો, અને તમારરો 
રસ અને પ્રારંલભક અગ્તાઓ પણ ્સપષ્ટપણે જણાવરો. 
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Development planning in the state of Ceebano

Global Fund for Climate Change Adaptation Secretariat: Confidential instructions

You are the Deputy Executive Director of the Global Fund Secretariat. 

The Secretariat manages the Global Fund’s day-to-day operations, including mobilizing resources and 

managing donations. 

You are not from Ceebano, but many years ago you were Ceebano state project director for a large 

multilateral organization. 

You have a firm understanding of the Global Fund’s internal politics and priorities, but you are also 

familiar with the needs and challenges in Ceebano. You have a degree in development economics.

Today’s meeting is extremely important to your office because if it goes smoothly, it will lead to the first 

payment from the Fund. You and the Executive Director do not want to see any delays or mistakes that 

could put future donations at risk.

While you have many concerns about the impacts of climate change on the state, the following is most 
important to you:

•	 You want to ensure that Ceebano complies with the Global Fund consultation requirements by 

listening to all voices at today’s meeting, and identifying priorities that have the greatest level of 

agreement.

•	 You want to ensure that protecting against risks to agricultural production and ensuring long-term 

food security are core priorities.

Given these interests, your initial thought is that Ceebano’s top priorities should include:

1.  Investment in new agricultural technologies and techniques.

Below are some additional thoughts:

It is natural that some parties will have more influence than others. If, however, you see that any 

participants and/or their opinions are completely ignored at today’s meeting, you will have to report to 

the Executive Director that Ceebano did not comply with the Global Fund rules and is ineligible for the 

donation. You will push for the group to reach consensus on its priorities.

One of the key reasons for the creation of the Global Fund is donor countries’ concern about threats to 

international food security from climate change. Therefore, it is vital to the future of the Fund that long-

term food security be a focus of today’s discussion (this is also beneficial for Ceebano, since you know 

food security is a big domestic concern there).

You believe that investing in new agricultural technologies and techniques is the best strategy for pro-

tecting food security for the following key reasons:

•	 The proposed technologies and techniques all sound like promising methods for adapting agricul-

ture in the state to changing climate conditions. In the long-term, this type of adaptation will be 

vital for protecting food production.

•	 Keeping food production as high as possible in the face of climate change increases the likelihood 

that Ceebano can feed itself and still export to other states.
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સીબાનરો રાજયમા ંરિકાસની યરોજના

આબરોહિા પડરિત્ગનના અનતુકલૂન માટે િૈરશ્વક મિૂી (ફંિ) સક્ચિાલય: ખાનરી સચૂના 

તમે વમૈશ્ક મિૂહી સલચવાલ્યના ના્યબ કા્ય્મપાલક મન્યામક છરો. 

સલચવાલ્યમા ંવૈમશ્ક મિૂહીના રરોજ-બરરોજના ઓપરેશનનયુ ંસચંાલન ્ા્ય છે, જેમા ંસસંાધનરો ઉભા કરવા અને 
દાનની રકમનયુ ંસચંાલન જેવી પ્રવમૃતઓનરો સમાવશે ્ા્ય છે. 

તમે સીબાનરોના વતની ન્ી, પણ ઘણા વષયો પ્લેા ંસીબાનરો રાજ્યના મરોટા બહયુપક્ી્ય સ્ંસ્ાના ્યરોજના 
મન્યામક ્તા.ં

તમે વૈમશ્ક મિૂહીના આંતડરક રાજકારણ અને પ્રા્મમકતાઓ મવષ ેદૃઢ સમજણ ધરાવરો છરો, પણ તમે સીબાનરોની 
જરૂરહી્યાતરો અને પિકારરો્ી પણ વાકેફ છરો. તમે મવકાસકહી્ય અ્્મશાસ્તમા ં્સનાતક છરો. 

આજની મમડટંગ તમારહી કચેરહી માટે ખબૂ મ્તવની છે કારણકે જરો એ સરળતા્ી પરૂહી ્શ ેતરો એના્ી મિૂહીમાં્ ી 
પ્લેયુ ંચકૂવણયુ ંમળશે. તમે અને કા્ય્મપાલક મન્યામક કરોઈ જાતનરો મવલબં અ્વા ભલૂ જરોવા ન્ી માગંતા જેના્ી 
ભમવષ્્યના દાન પર કરોઈ જરોખમ ઉભયુ ં્ા્ય. 

રાજય પર આબરોહિા પડરિત્ગનની અસરરો રિષે તમારી ઘણી ક્ચંતાઓ છે, જેમાથંી નીચે જણાિેલ સૌથી  
મહતિની છે: 

•	 આજની મીટીંગમા ંબધાની વાત સાભંળહીન ેસીબાનરો વૈમશ્ક મિૂહી કનસલટેશનની જરૂડર્યાતરોને અનયુરૂપ ્રો્ય 

એની તમે ખાતરહી કરવા ંમાગંરો છરો, અને કઈ પ્રા્મમકતાઓ પર સૌ્ી વધારે સ્મતી સાધી શકાઈ છે એ પણ 

ઓળખવા માગંરો છરો. 

•	 ખેતીકહી્ય ઉતપાદનના જરોખમરો સામે સયુરક્ા અને લાબંા ગાળાની અન્ સયુરક્ાની ખાતરહી, આ બનંે મયુખ્ય 

પ્રા્મમકતાઓ ્રો્ય એની તમે ખાતરહી કરવા માગંરો છરો. 

આ રસ મયુજબ, તમારરો પ્રારંલભક મવચાર એ છે કે સીબાનરોની ટરોચની પ્રા્મમકતાઓમા ંઆ વ્સત યુઓ ્રોવી જરોઈએ: 

1. નવી ખેતીલક્ી ટેકનરોલરોજીઓ અને ટેકનીકરોમા ંરરોકાણ 

કેટલાક વધારાના મવચારરો નીચે જણાવેલ છે:

એ તરો કયુદરતી જ છે કે કેટલાક પક્નરો પ્રભાવ અન્ય કરતા ંવધારે ્શ.ે જરો કે, તમે જયુઓ કે કરોઈ સ્ભાગી 
અને/અ્વા એમના અલભપ્રા્યરો આજની મીટીંગમા ંસપંણૂ્મપણે અવગણવામા ંઆવ ેછે તરો તમારે કા્ય્મપાલક 

મન્યામકને ક્વે યુ ંપિશ ેકે સીબાનરો વૈમશ્ક મિૂહીના મન્યમરોન ેઅનયુરૂપ ન્ી અને એ્ી દાન માટે અપાત્ છે. એમની 
પ્રા્મમકતાઓ મવષ ેસવ્મસમંતી સાધવા માટે તમે જૂ્ન ેદબાણ કરશરો. 

વૈમશ્ક મિૂહી ઉભી કરવા માટેનયુ ંએક મયુખ્ય કારણ છે દાન આપતા દેશરોન ે્તી આબરો્વા પડરવત્મન્ી ઉભા ્તા 
આંતરરાષ્ટ્હી્ય અન્ સયુરક્ાના જરોખમ મવષેની લચંતા. આ્ી, મિૂહીના ભમવષ્્ય માટે એ મ્તવનયુ ંછે કે લાબંા ગાળાની 
અન્ સયુરક્ા આજની ચચા્મનરો મયુદ્રો ર્(ેઆ સીબાનરો માટે પણ ફા્યદાકારક છે, કારણકે તમે જાણરો છરો કે અ્હી અન્ 

સયુરક્ા એ મરોટહી ઘરેલયુ ંલચંતા છે)  

અન્ સયુરક્ા માટે નવી ખેતીલક્ી ટેકનરોલરોજી અને ટેકનીકરોમા ંરરોકાણ કરવયુ ંએ ઉત્તમ વ્ ૂ્ રચના છે એમ તમે માનરો 
છરો એના કારણરો નીચે મયુજબ છે:

•	 સચૂવવામા ંઆવલે ટેકનરોલરોજી અને ટેકનીક, આબરો્વા પડરવત્મન સામે રાજ્યની ખેતીમા ંઅનયુકલૂન 

સાધવાની ઘણી આશા્સપદ પદમતઓ લાગે છે. લાબંા ગાળે, અન્ ઉતપાદન માટે આ પ્રકારનયુ ંઅનયુકલૂન બહયુ 
મ્તવનયુ ંબની જશે. 

•	 આબરો્વા પડરવત્મનના સદંભવે અન્ ઉતપાદનન ેરાખી શકા્ય એટલયુ ંઉચચ રાખીએ તરો કદાચ એવયુ ંપણ બને કે 

સીબાનરો પરોતાના ંપરૂતી અન્ સયુરક્ા કરહીને પછહી અન્ય રાજ્યરોમા ંમન્યા્મત પણ કરે. 
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•	 You particularly think support developing rice varieties that can tolerate erratic rainfall and higher 

temperatures while still producing high yield, since rice is one of the most widely consumed foods 

in the world.

•	 Using the Global Fund donation for cutting edge research on how to make agriculture more sus-

tainable would boost the reputation of Ceebano’s scientists and intellectual community (as well as 

the Fund!). This, in turn, could lead to further investment in the country’s development.

You will not take a strong stand on the other adaptation approaches that Ceebano’s government has 

outlined, although personally you think infrastructure and forests could be very important for protecting 

farms and farmers, and therefore food security.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly 
expressing your core interests and initial priorities.

However, if you are not satisfied that the recommendations go far enough to protect food secu-
rity, you will have no choice but to recommend to the Executive Director that the donation offer 
be rescinded.
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•	 અમન્યમમત વરસાદ અને ઊંચા તાપમાનને સ્ન કરહીને પણ વધારે ઉપજ આપી શકે એવી ચરોખાની જાતરો 
મવકસાવવાને તમે ટેકરો કરરો છરો, કારણકે ચરોખા આખી દયુ મન્યામા ંવધારેમા ંવધારે વપરાત યુ ંધાન્ય છે. 

•	 વમૈશ્ક મિૂહીના દાનને ખેતીને વધારે ટકાઉ કેવી રહીતે બનાવી શકા્ય એવા સસંરોધન માટે વાપરવા્ી 
સીબાનરોના વૈજ્ઞામનકરો અને બયુદહીગામી લરોકરોની શાખમા ંવધારરો ્શ ે(અને મિૂહીમા ંપણ!). બદલામા,ં દેશના 
મવકાસમા ંવધારે રરોકાણ પણ કરહી શકે. 

તમે સીબાનરોની સરકારે દશા્મવલે એકરૂપતાના અન્ય અભીગમરો બાબતે મજબતૂ ્સટેનિ નડ્ લરો, જરો કે વ્યકકતગત 

રહીતે તમે માનરો છરો કે માળખા અને જગંલ, ખેતર અને ખેડતૂરોન ેસયુરલક્ત રાખવા માટે તેમજ અન્ સયુરક્ા માટે ઘણા 
મ્તવના ્રોઈ શકે.

આજે તમે તમારા ંસહકાય્ગકરરો સાથે બરી વ્હૂરચનાઓની રચનાતમક ચચા્ગ કરિાનતુ ંઆયરોજન કરરો, 
અને તમારરો રસ અને પ્રારંક્ભક અગ્તાઓ પણ સપષટપણે જણાિરો. 

જરો કે, જરો તમે ભલામણરોથી સં્ તુષટ ન હરો, જરો તમને એવતુ ંન લાર્તુ ંહરોય કે આનાથી અન્ન સતુરક્ા થ્ે, 
તરો રનયામકને દાનની રકમને રદબાતલ કરિાની ભલામણ કયાાં રસિાય તમારી પાસે બીજરો કરોઈ રસતરો 
નથી.
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Development planning in the state of Ceebano

Planning and Development Department: Confidential instructions

You are Principal Secretary of Planning and Development, the state authority with broad influence on 

all matters related to development. You have a close relationship with the Minister of Planning and 

Development, who has sent you to represent him at today’s meeting. You are trained as an economist, 

and much of your work at the department relates to development in Ceebano.

While you have many concerns about the impacts of erratic rainfall on increased flood and landslide 

events in Ceebano, the following is most important to you:

•	 Your top interest is to ensure continued development, modernization, and poverty reduction in the 

state over the long term.

•	 Your second most important interest is to protect existing land, farms and population, as well as 

future development.

•	 One of your interests in protecting land is to ensure long-term food security for Ceebano.

•	 It is also important to you to meet the donor’s requirements and provide the Chief Secretary with 

recommendations that enjoy wide support from this group.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Development of non-agricultural sectors

2. Investment in protective infrastructure

Below are some additional thoughts:

In your view, investing in the development of non-agricultural sectors would have the following key 

benefits:

•	 It is a long-term strategy to compensate for the eventual loss of agricultural land and jobs due to 

climate change 

•	 Young workers could be enticed to stay in the state. This would reverse current trends and help 

keep the state productive in the long run.

•	 Industrial and service sector jobs can be up to 2.5 times more lucrative than agricultural jobs.

•	 Comprehensive land use planning can help ensure that new industries and related infrastructure 

are sited in areas that are not expected to be affected by floods and landslides.

•	 This approach would complement existing national development plans, which already emphasize 

shifting Ceebano’s economic base from agriculture to industry.

You know that some farmers would need to be relocated for the construction of industrial and com-

mercial zones, but you regard this as a necessary short-term sacrifice.

With regard to protective infrastructure, you understand that some areas of the state will eventually be 

affected, but you think it would be politically difficult to justify abandoning parts of the state before the 

need to do so is very clear. Therefore, you think that:

•	 Limited funds should be invested in protecting highly vulnerable areas in the short-term, primarily 

by improving existing protective infrastructure.

•	 More funds should be invested in infrastructure to protect areas predicted to be viable in the long-

term, to protect land for food production, as well as for future industrial and

•	 commercial zones.
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સીબાનરો રાજયમા ંરિકાસ આયરોજન:

આયરોજન અને રિકાસ રિભાર: ખાનરી રાખિાની સચૂનાઓ:

રાજ્યમા ંમવકાસ સબંમંધત બાબતરોમા ંસત્તામિંળ ખબૂ જ વધારે વગ ધરાવે છે. આ સત્તામિંળના આ્યરોજન 

અને મવકાસ મવભાગના તમે મયુખ્ય સચીવ છરો. આ્યરોજન અને મવકાસ મતં્ીસા્ ેતમારા ખબૂ જ મનકટના સબંધંરો 
છે. આજની મીટીંગમા ંતેમણે જ તમને તેમના પરોતાના પ્રમતમનમધ તરહીકે મરોકલ્યા છે. તમે અ્્મશાસ્તી તરહીકેની 
તાલીમ લીધેલ છે. તેમજ તમારયું મરોટા ભાગનયુ ંકા્ય્મ સીબાનરોમા ંમવકાસ સા્ ેસબંમંધત છે. સીબાનરોમા ંઅમન્યમીત 

વરસાદની માઠહી અસરના કારણે પરૂ અને ભ્ૂસખલનની ઘટનાઓ વધી ગઈ છે.

આ રિ્ે તમારી ક્ચંતાઓ ઘણી િરારે છે. તેમ છતાયં નીચે લખેલ રિરત તમારા માટે ખબૂ જ મહતિ રરાિે છે:

•	 તમને મયુખ્યતવે રાજ્યમા ંઅમવરત મવકાસ, આધયુમનકહીકરણ અને ગરહીબીમા ંઘટાિરો ્ા્ય તેમા ંરસ છે. ્ાલમા ં
અક્સતતવ ધરાવતી ભમૂમ, ખેતી તેમજ વ્સતીનયુ ંરક્ણ કરવયુ.ં તેની સા્ ેસા્ ેભામવ મવકાસ પણ તે તમારા 
રસના મવષ્યમા ંબીજા ક્રમે છે.

•	 ભમૂમ સરંક્ણમા ંરસ લેવાની સા્ ેસા્ ેસીબાનરો માટે લાબંાગાળાની ખાદ્ સયુરક્ા સયુમનમશ્ચત કરવી તે પણ 

તમારા રસનરો મવષ્ય છે.

•	 દાતાની જરૂડર્યાતરો પરૂહી કરવાની સા્ ેસા્ ેમયુખ્ય સલચવશ્ીન ેએવા સચૂનરો પણ આપવા કે જેમા ંઆ સમ ૂ્  
તરફ્ી બ્રોળરો ટેકરો સામેલ ્રો્ય.

•	 આ રસની વ્સત યુઓનરો છે જ. તે સા્ ેતમારરો પ્રા્મમક મવચાર એ છે કે,

ઉચચ પ્રા્મમકતાઓ નીચે મયુજબ છે.

1.  લબન-ખેતી સબંમંધત ક્ેત્રોનરો મવકાસ

2.  સરંક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખામા ંમિૂહીરરોકાણ.

અમયુક વધારાના મવચારરો નીચે મયુજબ છે: 

તમારા મત મયુજબ બીન-ખેતીકહી્ય ક્ેત્રોમા ંમિૂહીરરોકાણ કરવા્ી નીચે મયુજબ ચાવીરૂપ લાભ મળહી શકે.

•	 ્વામાનના ફેરફારના કારણે ્તી ઘટનાઓના કારણે ખેતીલા્યક જમીનરો અને ખેતી આધાડરત નરોકરહીઓમા ં
જે ઘટાિરો ્ા્ય છે તે, નયુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે લાબંા ગાળાની વ્ ૂ્ રચના બનાવવી.

•	 ્યુવાન કામદારરો રાજ્યમા ં્સ્ા્યી ર્ ેતે માટે પ્રલરોભનરો આપી શકા્ય છે. આમ કરવા્ી વત્મમાન વલણાને 
ઉલટાવી શકાશ ેઅને લાબંા ગાળે રાજ્યને ફળદ્પૂ રાખી શકાશે.

•	 ઔદ્રોલગક અને સેવા ક્ેત્ી નરોકરહીઓ ખેતીકહી્ય કે્ત્ની નરોકરહીઓ કરતા અઢહીગણી વધયુ લાભદા્યક ્રોઈ શકે 

છે.

•	 જે મવ્સતારરોમા ંપરૂ અને ભ્ૂસખલનની સભંાવના ઓછહી ્રો્ય તેવા મવ્સતારરોમા ંવ્યાપક ભમૂમ ઉપ્યરોગ આ્યરોજન 

દ્ારા નવા ઉદ્રોગરો અને તેમના્ી સબંમંધત લઘયુત્તમ માળખયુ ં્સ્ા્યી શકા્ય છે.

•	 આ અલભગમ પ્લેા્ી જ સીબાનરોના આમ્શિક પા્યાને ખેતી તરફ્ી ઔદ્રોલગક કે્ત્રો તરફ વાળવા ઉપર ભાર 

મકેૂ છે. આ અલભગમ જ રાસષ્ટ્્ય મવકાસ આ્યરોજનનરો પરૂક બનશે.

તમે એ જાણરો છરો કે, ઔદ્રોલગક અને વ્યાવસામ્યક કે્ત્રોના મનમા્મણના કારણે અમયુક ખેડતૂરોનયુ ં્સ્ાનાતંરણ જરૂરહી 
બનશે. પરંત યુ અને તમે ટૂંક સમ્ય માટેનયુ ંજરૂરહી બલલદાન સમજરો.

રક્ણાતમક માળખાઓના સદંભ્મમા ંતમે સમજરો છરો કે રાજ્યના અમયુક મવ્સતારરો અસર પામશે પણ તમે મવચારરો છરો 
કે રાજકહી્ય રહીતે રાજ્યના અમયુક મવ્સતારને છરોિહી દેવરો ્યરો્્ય નડ્ ગણા્ય. આ્ી તમે મવચારરો છરો કે:

•	 વધારે જરોખમ ધરાવતા મવ્સતારરોમા ંટૂંકા ગળાના રક્ણાતમક માળખાઓ બનાવવા જેમા ંસૌ્ી પ્લેા ંજે 

માળખાઓ છે એમને સયુધારવા. 

•	 લાબંા ગાળામા ંજે મવ્સતારરોમા ંજરોખમ વધવાનયુ ંછે એવી જ્્યાઓએ વધારે ફંિ વપરાવયુ ંજરોઈએ જેમકે અન્ 

ઉતપાદન માટે જમીન ત્ા ભમવષ્્યના ઔધરોલગક અને વ્યાપાડરક મવ્સતારરો. 
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You have more faith in man-made infrastructure, but you would not oppose forest restoration if you 

were convinced this would be an effective protection strategy.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities. You are eager to see the group find areas of agreement to pres-
ent to the Global Fund, and are genuinely interested to know what other people around the table think 
about appropriate priorities.
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તમને માનવીએ બનાવલે લઘયુત્તમ માળખામા ંવધયુ મવ્સતારરો છે. પરંત યુ જરો તમને ખાતરહી ્ઈ જા્ય કે જગંલરોની 
જગંલરોની પયુનઃ ્સ્ાપના છે તરો તમે જગંલરોની પયુનઃપ્ર્સ્ાપના કરવાનરો મવરરોધ નડ્ં કરરો.

આજે તમારા મયુખ્ય રસના મવષ્યરો અને શરૂઆતની પ્રા્મમકતાઓ ્સપષ્ટ રહીતે વ્યકત કરરો. 

તમારા સહકાય્ગકરરો સાથે બરી વ્હૂરચનાઓની રચનાતમક રીતે ચચા્ગ કરી લરો. િૈરશ્વક ફાળાની સામે સમંરતના 
રિસતારરો સમહૂ ્રોરી કાઢે છે. તે જરોિા તમે આ્તુર છરો. અને મેજની આજતુબાજતુ  બેઠેલા લરોકરો શતુ ંરિચારી રહ્ા છે તે 
જાણિામા ંતમે ખરેખરરો રસ રરાિરો છરો.
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Development planning in the state of Ceebano

Ceebano Provinces Coalition: Confidential instructions

You are the Chief of Thoy Bat Province, and are currently the Chairman of the Ceebano Provinces 

Coalition (the chair rotates among the 10 provinces every two years).

During your four years as Chief of Thoy Bat Province, your main priority has been developing the prov-

ince into an agriculture marketing center. You are trained in business administration, and have lived in 

Thoy Bat Province for your entire life.

Today you must balance your role as Chief of Thoy Bat Province with the overall perspective of the 

Provinces Coalition. Thoy Bat Province is the most rapidly developing province in the state, and is also 

one of the provinces least vulnerable to climate change. As Chief of Thoy Bat Province, you want to 

push forward with development. Other provinces, however, have other key concerns.

While the provinces have many concerns about the impacts of climate change on Ceebano, they agree 

that the following is most important:

•	 Your top interest is to prepare for economic and job losses due to sea level rise.

•	 Your second most important interest is to provide immediate protection to at-risk areas and popu-

lation.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Development of non-agricultural sectors

2. Investing in protective infrastructure and mangrove restoration

3. Improving Ceebano’s warning and forecasting systems

Below are some additional thoughts:

Erratic rainfall and extreme events are expected to damage agriculture in all of the provinces. 

Loss of agricultural land and jobs would mean increased poverty rates and decreased revenues.

The provinces support developing non-agricultural sectors as a strategy for mitigating these impacts, 

for the following key reasons:

•	 Industrial and service sector jobs can be up to 2.5 times more lucrative than agricultural jobs.

•	 Diversifying livelihoods would give state population the option of continuing with traditional farming 

practices where possible or moving to different livelihoods without necessarily needing to leave the 

state altogether.

•	 Young people could be enticed to stay in the state, which would keep families closer together and 

keep the region productive in the long-term.

•	 Provinces do not have the resources to begin this type of development process.

•	 Improved transportation infrastructure would be an important additional benefit in terms of devel-

oping and modernizing the state.
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સીબાનરો રાજયમા ંરિકાસનતુ ંઆયરોજન:

સીબાનરોના પ્રાતંનરો જરોિાણ:

ખાનગી રાખવાની સચૂનાઓ:

તમે ્રો્ય બેટ પ્રાતંના પ્રમયુખ છરો. આની સારરો સા્ ેસીબાનરોના પ્રાતંનરો જે સમાગમ છે તેના પણ પ્રમયુખ છરો. (આ 
પ્રમયુખ પદ આ દસે રાજ્યરોની વચચ ેદર બે વરસે બદલાત યુ ંર્ ેછે.)

તમે વ્યાપાર વ્યવ્સ્ાપનમા ં્સનાતક સયુધીની તાલીમ લીધેલ છે. તમે તમારયું અત્યાર સયુધીનયુ ંઆખયુ ંજીવન ્ા્ય 
બેટ રાજ્યમા ંજ મવતાવલે છે. તમારા ્ૉ્ય બેટ રાજ્યના પ્રમયુખ તરહીકેના ચાર વષ્મ દરમ્યાન તમારે રાજ્યને 
ખેતીકહી્ય તેમજ ખરહીદ વચેાણનયુ ંકેનદ્ર બનાવવાનયુ ંર્ ેછે.

આજે તમારે તમે ્ૉ્ય બેટ રાજ્યના પ્રમયુખ છરો તે ભમૂમકા ખબૂ જ સતં યુલન સા્ ેમનભાવવાની છે આની સા્ ેતમારે 
તમારા રાજ્યરોના જરોિાણના ડ્તરોને નયુકસાનના ્ા્ય તે વાત પણ ્યાદ રાખવાની છે. રાજ્યમા ં્ૉ્ય બેટ પ્રાતં 
સૌ્ી વધયુ ઝિપ્ી મવકાસ સાધી ર્લે પ્રાતં છે. સા્ ેએક ખાસી્યત એ પણ છે કે ્વામાનમા ં્તા ફેરફારની 
માઠહી અસરરો સૌ્ી ઓછહી આ રાજ્યને ્ા્ય છે. ્ૉ્ય બેટ રાજ્યના પ્રમયુખ તરહીકે તમારયું કા્ય્મ મવકાસ કચૂન ેઆગળ 
ધપાવાવનયુ ંછે. તમે તેમ પણ બીજા રાજ્યરો પાસે બીજા લચંતાના મવષ્યરો છે.

સીબાનરો ઉપર થતી હિામાનના ફેરફારની માઠી અસરરો રિ્ે બીજા રાજયરોની ક્ચંતાઓ જતુદી જતુદી છે તેમ છતા ં
નીચે િણ્ગિેલ મતુદ્ાઓ ખબૂ મહતિના છે તે િાત ઉપર આ લરોકરો પણ સમંત થાય છે:

•	 સમયુદ્રનયુ ં્સતર વધવા્ી જે આમ્શિક તેમજ નરોકરહીઓના નયુકસાનરો ્ા્ય છે તેના માટે તૈ્યારહી કરવી.

•	 તમારરો બીજરો સૌ્ી વધયુ મ્તવનરો મવષ્ય છે ભ્યજનક ્ાલતમા ંજીવતા મવ્સતારરો અને પ્રજાઓને રક્ણ પયુરયું 
પાિવયુ.ં

આ રસના મવષ્યરો ધ્યાનમા ંરાખીને તમારહી શરૂઆતની પ્રા્મમકતાઓ આ છે:

(૧) લબનખેતીકહી્ય ક્ેત્રોનરો મવકાસ

(૨)  રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખામા ંતેમજ મેનગ્રોવના વકૃ્રો ફરહી ઉગાિવામા ંરરોકાણ કરવયુ.ં

(૩)  સીબાનરોના ્વામાનના વતા્મરાને અને ચેતવણી આપવાના તતેં્ વધયુ સારયું બનાવવયુ.ં

નીચે કંઈક વધારાના મવચારરો લખેલ છે:

મરોટા ભાગના પ્રાતંરોમા ંઅમન્યમમત વરસાદ અને આત્યમંતક ઘટનાઓના કારણે ખેતીને નયુકસાન ્વાની સભંાવના 
ર્ ેછે.

ખેતીની જમીનને નયુકસાન ્વાના કારણે અને નરોકરહીઓ જવાના કારણે આવકરોમા ંઘટાિરો ્શ ેઅને ગરબીનરો દર 

વધશે.

આ માઠહી અસરરોને ઓછહી કરવા માટેની વ્ ૂ્ રચના તરહીકે રાજ્યરો નીચે જણાવલે કારણરો્ી લબન ખેતીકહી્ય ક્ેત્રોનરો 
મવકાસ કરવાની વાતને ટેકરો આપે છે.

•	 ઔદ્રોલગક અને સેવા ક્ેત્રોની નરોકરહીઓ ખેતીકહી્ય કે્ત્રોની નરોકરહીઓ ખેતીકહી્ય ક્ેત્રોની નરોકરહીઓ કરતા 
અઢહીગણી વધયુ નફાકારક ્રોઈ શકે છે.

•	 આજીમવકાના સ્તરોતરો વધતા રાજ્યની પ્રજાને બીજરો એક લાભ એ ્શ ેકે જ્યા ંસયુધી શક્ય ્રો્ય ત્યા ંસયુધી આ 

લરોકરો પરોતાનરો પારંપડરક ખેતીનરો વ્યવસા્ય ચાલયુ રાખી શકશે. મજબરૂહીના કારણે જરૂર પિ્ ેતેઓ પરોતાના 
રાજ્યમાં્ ી ્સ્ળાતંર ક્યા્મ મવના પણ બીજા પ્રકારની રરોજી મેળવી શકશ.ે

•	 ્યુવાનરોન ેપરોતાના રાજ્યમા ંજ ્સ્ા્યી ર્વેા માટે એક પ્રકારનયુ ંપ્રલરોભન ર્શેે. આના કારણે પડરવારરો 
વીખરાતા અટકશ ેલાબંા ગાળે રાજ્યની ઉતપાદકતા જળવાઈ ર્શેે.

•	 પ્રાતંરોની પરોતાની પાસે એવા સ્તરોતરો ન્ી કે જેની મદદ્ી તેઓ એકલે ્ા્ ેઆ પ્રકારની પ્રડક્ર્યા શરૂ કરહી શકે.

•	 રાજ્યરોનરો મવકાસ અને આધયુમનકહીકરણ ્વાના કારણે એક વધારાનરો લાભ એ ્શ ેકે રાજ્યમા ંવા્ન 

વ્યવ્ારનયુ ંલઘયુત્તમ માળખયુ ંખબૂ જ સયુધરહી જશે.
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The provinces also feel strongly that their population must be kept as safe as possible as quickly as 

possible. Protective infrastructure, including mangroves, and improved warning and forecasting sys-

tems would provide the following key benefits:

•	 Both man-made and natural protective infrastructure is proven to provide protection. Some infra-

structure could be constructed/repaired quickly for short-term protection.

•	 Focusing on protective infrastructure will buy time for the government to consider alternative 

adaptation approaches.

•	 Improving Ceebano’s warning and forecasting systems would ensure that state population is 

quickly and easily informed of weather events like storm surges, which will get worse with climate 

change.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing the 
Provinces’ core interests and initial priorities.
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રાજ્યરો પણ ખબૂ દ્રઢપણે એવયુ ંમાને છે કે, તેમની પ્રજાને વ્લેામા ંવ્લેી તકે વધયુ અને વધયુ સલામત રાખવામા ં
આવ.ે

રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખયુ ંકે જેમા ંમેનગ્રોપના વકૃ્રો અને વધયુ સયુધારેલી ્વામાનના વતા્મરા તેમજ ચેતવણીની 
પદમતઓ નીચે મયુજબના લાભ આપી શકે છે:

•	 એ વાત પરૂવાર ્ઈ ચકેૂલી છે કે માનવ મનમમશિત અને કયુદરતી તેમ બનેં રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખા રક્ણ 

પયુરયું પાિે છે. અમયુક લઘયુત્તમ માળખાનયુ ંટૂંકાગાળા માટે ખબૂ જ ઝિપ્ી મનમા્મણ કે સમારકામ કરહી શકા્ય છે.

•	 રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખા ઉપર ધ્યાન કેનદ્રીત કરવા્ી અનયુકયુલન સાધવાના વકૈગલપક અલભગમ મવષ ેચચા્મ 
મવચારણા કરવા માટે સરકારને સારરો એવરો સમ્ય પણ મળહી જશે.

•	 સીબાનરોની ચેતવણી અને ્વામાનની વતા્મરાની પદમતઓ સયુધારવા્ી એ સયુમનમશ્ચત કરહી શકાશ ેકે રાજ્યની 
પ્રજાને સરળતાપવૂ્મક ઝિપ્ી વાવાઝરોિા જેવી ્વામાન સબંમંધત ઘટનાઓ મવષ ેમાડ્તગાર કરહી શકા્ય 

આવી ઘટનાઓ આબરો્વામા ં્તા ફેરફાર સા્ ેખબૂ વણસી જા્ય છે.

આજે તમે તમારા સહકાય્ગકરરો સાથે બરી વ્હૂરચનાઓની રચનાતમક રીતે ચચા્ગ કરિાની યરોજના બનાિરો છરો અને 
તમારી મતુખય પ્રાથરમકતાઓ અને રસ પણ સપષટ રીતે વય્કત કરરો છરો. 
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Development planning in the state of Ceebano

University of Thoy Bat Hydrology and Meteorology Research Institute: Confidential instructions

You are the Director of the Hydrology and Meteorology Research Institute at the University of Thoy Bat. 

You have degrees in hydrology and mountain engineering. 

Your institute has often collaborated with the Environment and forest department, including by provid-

ing technical advice on the recent State Climate Change Report. Your institute has been observing 

hydrological processes and weather data for years now, and you have personally observed a decline 1 

meter water table and drying up of springs in the past decade.

While you have many concerns about the impacts of climate change on the state and on Ceebano, the 
following is most important to you:

•	 Your top interest is to ensure that the parties are realistic and pragmatic about dealing with the 

impacts of sea level rise, especially by considering the short, medium and longterm effects of both 

sea level rise and strategies to adapt to it.

•	 Your second most important interest is to find ways to protect state population from harm in the 

short, medium and long-term.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

•	 Improving the government forecasting and warning systems as a short-term protection mechanism

•	 Investing in protective infrastructure and forest restoration as medium-term protection strategies

•	 Resettlement for the most at-risk mountain populations as a long-term protection strategy

Below are some additional thoughts:

You believe it is vital that the group thinks about climate change impacts – and strategies for dealing 

with it - in terms of short-term, medium-term, and long-term needs and impacts. You think the three 

above priorities are an example of this, for the following key reasons:

•	 Short-term protection: forecasting and warning systems

 - Forecasting and warning systems provide short-term protection by quickly and effectively 

warning population about climate events like floods and landslides, which are likely to worsen 

with climate change induced erratic rainfall.

 - Ceebano’s hydro-meteorological centers have improved greatly in recent years, but you 

believe that further improvements would save many lives in the short-term, even while other 

adaptation strategies are pursued.

 - You think that effective improvements could be quickly made for $50 million.

•	 Medium-term protection: man-made infrastructure and forests

 - These types of infrastructure are proven to provide protection, and could be constructed/

grown in the short and medium term.

 - However, it is not clear that infrastructure and forests can survive increasingly intense climate 

change impacts, including landslides and floods, so these may not be viable long-term strate-

gies.

 - You believe strongly that the scope of any investment in man-made infrastructure must be 

limited. It is not pragmatic to erect infrastructure that will be destroyed within a few decades.
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સીબેનરો રાજયમા ંરિકાસનતુ ંઆયરોજન 

્તુરનિસથીટી ઑફ થૉય બેટ હાઇડ્રોલૉજી એ્સિ મીડટઅરૉલજજ રીસચ્ગ ઇન્સસટટ્ટૂ: ખાનરી સચનૂા

તમે ્ૉ્ય બેટના ્યુમનવસથીટહીના ્ાઇરિરોલૉજી એનિ મીડટઅરૉલજજ રહીસચ્મ ઇગન્સટટ્ટૂના મન્યામક છરો. તમે 
્ાઇરિરોલૉજી એનિ માઉનટન એગનજમન્યડરંગની ડિગ્ી ધરાવરો છરો. તમારહી સ્ંસ્ાએ ઘણી વખત પ્યા્મવરણ અને 
વન મવભાગ સા્ે જરોિાણ ક્યુું છે જેમા ં્ાલમા ંરાજ્યના ્વામાન પડરવત્મનના અ્વેાલ બનાવા માટે તકનીકહી 
સલા્ આપી ્તી. 

તમારહી સ્ંસ્ા ઘણા વષયો્ી જળ પ્રડક્ર્યાઓ અને ્વામાનની માડ્તીનયુ ંમનરહીક્ણ કરહી ર્હી છે. તમે પરોતે એક 
મ્તતવનયુ ંમનરહીક્ણ એ ક્યુું છે કે છેલલા દા્યકામા ંભગૂભ્મ જળ્સતરમા ં૧ મીટરનરો ઘટાિરો ્્યરો છે અને ઝરણા 
સયુકાઈ રહ્ા છે. રાજ્ય અને સીબેનરો પર ્વામાન પડરવત્મનની અસરરોનરો તમને ખ્યાલ છે; તેમાં્ ી નીચે 
દશા્મવલે (આિ)અસરરો તમારહી માટે બહયુ મ્તતવ ધરાવ ેછે:

•	 દડર્યાની સપાટહીમા ં્તા ંવધારાની અસરરોને ્લ કરવા બાબતે પાટટી વા્સતમવક અને વ્યવ્ાડરક છે એ 
ખાતરહી કરવી ખબૂ જરૂરહી છે; ખાસ કરહીને દડર્યાની સપાટહીના વધારાની અને એની સા્ ેસમા્યરોજન 
સાધવાની વ્ ૂ્ રચનાની ટૂંકા, મધ્ય અને લાબંા ગાળાની અસરરોને જરોતા.ં

•	 તમારહી માટે બીજરો સૌ્ી મ્તતવનરો મયુદ્રો એ છે કે ટૂંકા, મધ્ય અને લાબંા-ગાળાના સદંભ્મમા ંકઈ પદમતઓ/
પ્રડક્ર્યાઓ અપનાવશરો જે્ી રાજ્યના લરોકરોનયુ ંરક્ણ ્શે

તમારા મત મયુજબ નીચે દશા્મવેલ બાબતરો તમારહી માટે પ્રાધાન્યતા ધરાવ ેછે:

•	 ટૂંકા ગાળાના સરંક્ણ માટે સરકારહી આગા્હી અને ચેતવણી મસ્સટમરોમા ંસયુધારણા

•	 સરંક્ણ આધાડરત માળખા અને વન પયુનઃસગં્્મા ંરરોકાણ જે મધ્ય ગાળાના સરંક્ણ રણનીમતનરો ભાગ 
બનશે

•	 વધયુ જરોખમ ધરાવતી પવ્મતી્ય વ્સતીના પયુનવ્મસવાટ એ લાબંા ગાળાની સરંક્ણ રણનીમત ર્શેે 

અમયુક મ્તતવની બાબતરો નીચે દશા્મવવામા ંઆવી છે:

તમે માનરો છરો કે જયુ્ ે્વામાન બદલની અસરરો, તેની સા્ે લિવાની રણનીમતઓ – ટૂંકા ગાળાની, મધ્ય 
ગાળાની અને લાબંા ગાળાની – મવશે મવચારમવમનમ્ય કરવરો જરૂરહી છે. ઉપર નોંધેલ પ્રાધાન્યતાઓ તે માટે 
્યરો્્ય ઉદા્રણરો ગણાશ,ે જે માટે નીચે આપેલ કારણરો જવાબદાર છે: 

•	 ટૂંકા ગાળા માટે સરંક્ણ: આગા્હી અને ચેતવણી મસ્સટમરો/પદમતઓ

 - પરૂ અને ભ્ૂસખલન જેવી આપદાઓ, જે ્વામાન પડરવત્મનના કારણે ્તા વરસાદને કારણે વધારે 
બગિહી શકે છે, તેવી આપદાઓનરો સામનરો કરવા આગા્હી અને ચેતવણી મસ્સટમરો જનગણના 
સરંક્ણમા ંમ્તતવનરો ભાગ ભજવી શકે છે.

 - ્રોિાક વષયો્ી સીબેનરોના ્ાઇરિરો- મીડટઅરૉલજજકલ કેનદ્રરોમા ંઘણા સયુધારા ્્યા છે. પણ તમારા મત 
મયુજબ જરો વધયુ સયુધારા કરવામા ંઆવ ેતરો ટૂંક સમ્યમા ંઘણા લરોકરોનરો જીવ બચાવી શકાશે અને તેની 
સા્ ેસા્ ેઅનયુફૂલન રણનીમતઓ અનયુસરવામા ંઆવશ.ે

 - તમારા મયુજબ અસરકારક સયુધારણા ટૂંક સમ્યમા ં$ ૫૦ મમલલ્યનના રરોકાણમા ં્ઈ શકશ.ે

•	 મધ્યમગાળાનયુ ંસરંક્ણ: માનવ મનમમશિત માળખયુ ંઅને વન

 - આવા પ્રકારના માળખા સરંક્ણનયુ ંકા્ય્મ કરે છે અને તેનયુ ંબાધંકામ અ્વા તેને ઉગાિવા માટે ઓછરો 
સમ્ય વપરા્ય છે

 - તે છતા,ં એક બાબત ્સપષ્ટ ન્ી કે શયુ ંઆ પ્રકારના બાધંકામ અને વન, તીવ્ર ્સતરના ્વામાન 
પડરવત્મનની સામે ટકહી શકશ,ે જેમકે, ભ્ૂસખલન અને પરૂ. તે્ી આ રણનીમતઓ લાબંા-ગાળાના 
આ્યરોજન માટે ્યરો્્ય નડ્ ગણા્ય

 - એક બાબત માટે તમે ્સપષ્ટ છરો કે માનવ મનમમશિત બાધંકામ/માળખા માટે ઓછા પ્રમાણમા ંરરોકાણ 
કરવાનયુ ંડ્તાવ્ ઠરશ ેકારણ એવયુ ંબાધંકામ જે ્રોિા દા્યકામા ંજ નષ્ટ ્વાનયુ ં્રો્ય તેમા ંરરોકાણ 
કરવાનયુ ંવ્યવ્ારયુ ન્ી. 
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•	 Long-term protection: resettlement

 - Resettlement is the most realistic long-term strategy for protecting at-risk mountain popula-

tions. It is clear that some areas of the state will be so overwhelmed by floods and landslides 

that they are not worth protecting.

 - You realize this is hard for many population and officials to accept, but there is no avoiding 

this reality. The longer the government waits to invest in resettlement, the less orderly and 

more dangerous it will become.

You will not oppose the other proposed strategies as long as you are convinced that investments in 

them are pragmatic.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 

your core interests and initial priorities.
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•	 લાબંા ગાળાના સરંક્ણ માટે: પયુનવ્મસન

 - જરોખમી પવ્મતી્ય વ્સતી માટે પયુનવ્મસન એ લાબંા ગાળાની સૌ્ી વા્સતમવક રણનીમત છે. એક બાબત 
્સપષ્ટ છે કે રાજ્યના અમયુક ્સ્ળ એવા ્શે જેનયુ ંપરૂ અને ભ્ૂસખલન્ી રક્ણ કરવયુ ંશક્ય બનશે નડ્.

 - લરોકરો અને અમધકારહીઓ માટે આ બાબત ્સવીકારવી મયુ્શકેલ છે પણ વા્સતમવકતાને જેટલા જલદહી 
્સવીકારહીએ તેટલયુ ંસારયું. સરકાર જેટલયુ ંવધારે પયુનવ્મસનમા ંરરોકાણ કરશ ેતેટલયુ ંતે કા્ય્મ અવ્યવક્સ્ત 
્શ ેઅને ભ્યજનક મનવિશ.ે

તમે તેવી કરોઈ રણનીમતઓની સલા્ નડ્ આપરો જ્યા ંસયુધી તેઓનરો રરોકાણનરો મનણ્મ્ય વ્યવ્ારયુ નડ્ ્રો્ય. 

આજે, તમે તમારા સ્કમથીઓ સા્ ેબધી રણનીમતઓની ચચા્મ કરશરો અને તે દરમ્યાન તમારા મતે જે બાબતરો 
અને પ્રાધાન્યતાઓ મ્તવની છે તે ્સપષ્ટ કરશરો.
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Notes, observations, thoughts
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નોંર, રનરીક્ણરો, રિચારરો
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About the CMPA project

The Government of India and the Government of Germany are jointly implementing a technical project titled ‘Conservation 
and Sustainable Management of Existing and Potential Coastal and Marine Protected Areas.’ The project is supported 
by the Federal Ministry of Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), Government of 
Germany and being implemented by GIZ, India in partnership with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(MoEFCC), Government of India.

The project aims to contribute to conservation of biodiversity through participatory approaches in the management of 
existing and potential coastal and marine protected areas (CMPAs) in India. The project activities are being developed on 
the following three pillars:

•	 participatory management approaches for conservation of sites
•	 capacity-strengthening system for supporting participatory management of CMPAs
•	 information, communication and awareness raising.

The measures are being implemented with national, sub-national and local governments, training and learning organizations 
and experts to achieve specific capacity-development objectives. The project is engaging with different sectors and 
stakeholders who are crucial for management of coastal and marine biodiversity, including the forest, fisheries and media 
sectors. One of the key capacity-development measures is facilitating the training institutions of the forest, fisheries and 
media sectors in integrating coastal and marine biodiversity and protected area management-relevant issues into their 
curricula and equipping their faculty members and training experts with the latest and innovative training approaches and 
methodologies.
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સીએમપીએ પ્રરોજે્કટ રિ્ે:

ભારત અને જમ્મનીની સરકારરો સં્ યુકત રહીતે એક તકનીકહી પ્રરોજેકટ અમલમા ંમકૂહી ર્હી છે. આ પ્રરોજેકટનયુ ંનામ છે “્ાલના અને સભંમવત 
દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ ક્ેત્રોનયુ ંસરંક્ણ અને ટકાઉ વ્યવ્સ્ાપન”. આ પ્રરોજેકટમા ંજમ્મન સરકારના કેનદ્રી્ય મતં્ાલ્યનરો સ્કાર મળેલ છે. 
આ મતં્ાલ્યનયુ ંનામ છે પ્યા્મવરણ, પ્રકૃમત સરંક્ણ, મનમા્મણ અને પરમાણયુ સલામતીનયુ ંકેનદ્રી્ય મતં્ાલ્ય (બીએમ્યુબી). જીઆઈઝેિ નામની 
સ્ંસ્ા ભારત સરકારના પ્યા્મવરણ, જગંલ અને ્વામાનમા ંફેરફારનરો મવભાગ સાચવતા મતં્ાલ્ય સા્ ેઆ પ્રરોજેકટનયુ ંઅમલીકરણ કરહી ર્હી 
છે. (એમઓઈએફસીસી) આ પ્રરોજેકટનરો ્તે યુ સ્ભાગીતા આધાડરત અલભગમરો દ્ારા ભારતમા ંઆવલે અને કા્ય્મક્મ દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ 
મવ્સતારરોની જૈવ-મવમવધતા નયુ ંરક્ણ કરવાનરો છે.

આ પ્રરોજેકટની પ્રવમૃત્તઓનરો મવકાસ નીચે મયુજબના ત્ણ ્સતભંરો ઉપર કરવામા ંઆવી રહ્રો છે:

•	 જ્્યાઓના સરંક્ણ માટે સ્ભાગીતા આધાડરત વ્યાવ્સ્ાપન અલભગમરો.
•	 સીએમપીએસના સ્ભાગીતા આધાડરત વ્યવ્સ્ાપન માટે ક્મતા વધારવા માટેની વ્યવ્સ્ા
•	 માડ્તી, સદેંશાવ્યવ્ાર અને જાગમૃત વધારવી. 

આ પગલાઓનયુ ંઅમલીકરણ રાષ્ટ્હી્ય, અધ્મરાષ્ટ્હી્ય અને ્સ્ામનક સરકારરો તેમજ તાલીમ આપતી અને શીખવા માગતી સ્ંસ્ાઓ અને 
મનષ્ણાતરોની મદદ્ી કરવામા ંઆવી રહ્યુ ંછે. આ કા્ય્મ ખાસ પ્રકારના ક્મતા મવકસાવવાના ્તે યુઓ માટે કરવામા ંઆવી રહ્યુ છે. આ પ્રરોજેકટમા ં
દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈના મવમધ ક્ેત્રો અને ડ્તધારકરોને જરોિહી લેવામા ંઆવ્યા છે. આ વ્યકકતઓ દડર્યાકાઠંા અને દડર્યાઈ જૈવ મવમવધતાના 
વ્યવ્સ્ાપન માટે ખબૂ જ મ્તવાના છે. આમા વન, મત્સ્યરોદ્રોગ અને મમડિ્યા/માધ્યમ ક્ેત્રોનરો સમાવશે ્ા્ય છે. વન, મત્સ્યરોદ્રોગ અને 
માધ્યમ ક્ેત્રો જેવી તાલીમ આપતી સ્ંસ્ાઓના કા્ય્મને સરળ બનાવવયુ ંતે ક્મતા વધ્મન માટેનયુ ંચાવીરૂપ પગલયુ ંછે. આમ કરવા્ી દડર્યાકાઠંા 
અને દડર્યાઈ જૈવ મવમવધતા અને સરંલક્ત મવ્સતાર વ્યવ્સ્ાપન સબંમંધત મયુદ્ાઓને તેમના કરોસ્મમા ંસમાવશે કરહી શકા્ય. તેમજ તેમના 
અધ્યાપકરો અને તાલીમ આપનાર મનષ્ણાતરોન ેઅદ્તન તાલીમ અલભગમરો અને પદમતઓ્ી સજજ કરહી શકા્ય.
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