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About the Mela 

Learning a language requires opportunities to    
listen, speak, read and write. Such opportunities 
are minimal in many schools where English is     
being taught as a second language. A few schools 
are adopting innovative measures to enhance the 
use of the language through creating special      
forums and spaces for children to engage with the 
language outside the classroom. In order to      
capitalize on these innovations and encourage 
other schools to create similar opportunities,    
English Language Melas (fairs) have been conceived 
under the ‘English Language Enhancement’        
programme.  
  
The Melas will provide an exciting opportunity for 
Std. IX students to create and demonstrate the use 
of innovative ideas for using English language. 
They will also get an opportunity to listen to real 
use of English, create stories, recite rhymes, play 
language games and use language for a variety of 
purposes including giving and following             
instructions to create artistic craft work. They can 
earn prizes, receive appreciation and get motivated 
to practice English more. They will prepare and    
participate in stage performances. Preparing for 
and participation in the mela will help students to 
enhance  their confidence and English language 
and communication skills through lots of fun. It will 
provide various opportunities to teachers to learn 
and carry back useful ideas to their classrooms. 
 
Students and teachers can collaborate to use their 
imagination and creativity to provide entertainment 
and fun for all the visitors.   

 

About English Language  
Enhancement Programme 
This programme is being implemented since 
2009 by UNNATI - Organisation for              
Development Education, Ahmedabad with the 
support of Tribal Development Department,    
Government of Gujarat. It covers 208 schools 
across 17 districts in the scheduled areas of 
Gujarat.  

 

Locations, Local Partners and date* of Mela 

 Sainik School, Kherancha, Aravalli 
 EMRS, Ambaji, Banaskantha 
 ANS Naswadi, Chhotaudepur 
 ANS Rajpipla, Narmada 
 EMRS Mota, Surat  
 EGRS, Limkheda, Dahod 
 EMRS Kharedi, Dahod 
 EMRS, Pardi, Valsad 
 ANS, Tichakpura, Tapi 

*Date to be decided 

Estimated participants at each location:  

250 - 300 students and teachers of Std. IX 
from 22-24 nearby schools. 

 

For further details, please contact: 

Ms. Geeta Sharma, Programme Coordinator 
UNNATI - Organisation for Development Edu-
cation, G-1/200, Azad Society, Ahmedabad - 
380015 
Ph: 079-26746145, 26733296 
Email - geeta.unnati@gmail.com 
Website - www.unnati.org 

Expected Outcomes: 
 Discovering new ways of teaching and learning 

English so as to help the learners communicate 
in English 

 Providing opportunities for interaction to      
bolster students’ confidence 

 Developing a sense of responsibility and        
leadership skills among students 



આ દ િત િવકાસ િવભાગ, જુરાત સરકાર  
અને  

ઉ િત િવકાસ િશ ણ સગંઠન ,અમદાવાદના 
સહસહયોગથી  

ે  ભાષાના મેળા 
( ાન સાથે ગ મત)  

લીશ લ વજે ઈ હા સમે ટ ો ામ  
( જુરાતની આ દવાસી િવ તારની શાળાઓ 
માટ) 

મેળા િવશે 
કોઈપણ ભાષા શીખવા માટ તેને સાભંળવા, બોલવા, વાચંવા અને 
લખવા માટની તકની જ ર રહ છે.  શાળામા ં ે  એ ીતીય 
ભાષા તર ક શીખવવામા ંઆવે છે યા ંઆવી તક બૂ જ ઓછ  મળે 
છે. અ કુ શાળાઓએ વગખડંની બહાર બાળકોને ે  ભાષાના 
ઉપયોગ ારા ભાષા સાથે જોડવા નવીન પગલા ંઅપના યા છે. આ 
પગલાઓનો લાભ લેવા અને અ ય શાળાઓને આવી તકો ઊભી 
કરવા ો સાહન આપવા માટ ઈ.એલ.ઈ ો ામ હઠળ ે  
મેળાઓ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

આ મેળાઓ ધોરણ- 9(નવ)ના િવ ાથ ઓને ે  ભાષાના ઉપયોગ 
માટ નવીન િવચારો લાવવા અને દશાવવા માટ એક રસ દ તક રૂ  
પાડશે. તેઓને અહ  ે નો સાચો ઉપયોગ કરવાની, વાતા 
સાભંળવાની, બનાવવાની, કિવતાઓ ગાવાની, ભાષાની રમતો 
રમવાની અને િવિવધ હ ઓુ મ ક ે મા ં ચૂનો આપી અને 
અ કુરણ કર  કલા મક વ ઓુ બનાવવા માટની તક મળશે. તથા 
તેઓ શસંા મેળવશે, ઈનામો તશે અને ે  ભાષાની કેટ સ 
કરવા વ  ુ ો સા હત થશે. તેઓ ૃિતઓ તૈયાર  કર  ટજ 
પરફ મ સમા ં પણ ભાગ લેશે. મેળાની તૈયાર  કર  ભાગ લેવાથી 
મેળાના મનોરંજન સાથે િવ ાથ ઓ ુ ં ે  ભાષા ુ ં કૌશ ય 
ધુારવામા ંપણ મદદ કરશે. િશ કો માટ પણ તેમના વગખડં માટ 

ઉપયોગી િવિવધ નવીન ર તો શીખવાની અને સાથે લઈ જવાની આ 
એક ઉ મ તક રહશે. 
 

િશ કો અને િવ ાથ ઓ તેમની ક પના અને સ ના મ તાના ઉપયોગ 
ારા લુાકાતીઓને મનોરંજન ુ ું  પાડવામા ંસહયોગ આપી શક છે. 

લીશ લ વેજ ઈ હા સમે ટ ો ામ ગઃે  
આ કાય મ ુ ં અમલીકરણ આ દ િત િવકાસ િવભાગ, 

જુરાત સરકાર ના સહયોગ થી ઉ િત િવકાસ િશ ણ 
સગંઠન, અમદાવાદ ારા કરવામા ં આવી ર ુ ં છે. આ 
કાય મ છે લા ચાર વષથી અમલમા ં છે મા ં જુરાતના 
અ ૂ ૂચત િવ તારોની 17 જ લાઓની 208 શાળાઓનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે.  

મેળાના થળ, થાિનક સહયોગીઓ અને મેળાની તાર ખ* 
 સૈિનક ૂલ, ખેરંચા, અરવ લી  
 ઈએમઆરએસ, બા , બનાસકાઠંા 
 એએનએસ, નસવાડ , છોટા ઉદ રુ 
 એએનએસ, રાજપીપળા, નમદા 
 ઈએમઆરએસ, મોટા, રુત 
 ઈ આરએસ, લીમખેડા, દાહોદ 
 ઈએમઆરએસ, ખરડ , દાહોદ 
 ઈએમઆરએસ, પારડ , વલસાડ 
 એએનએસ, ટચક રુા, તાપી 
*તાર ખ ન  કરવાની બાક  છે. 

દરક થળે દા ત સહભાગીઓ: 
ન કની 22 થી 24 શાળાઓમાથંી ધોરણ-9ના 250 થી 300 
િવ ાથ ઓ અને િશ કો. 

વ  ુમા હતી માટ સપંક કરો: 
ગીતા શમા ( ોગામ કો-ઓડ નેટર), 
ઉ િત િવકાસ િશ ણ સગંઠન, 

-1, 200, આઝાદ સોસાયટ , 
અમદાવાદ – 380015 
ફોન નઃ 079- 26746145, 26733296 
ઈમઈેલઃ geeta.unnati@gmail.com 

   વેબસાઈટઃ www.unnati.org  

અપે ત પ રણામોઃ 
 ે  ભણાવવા અને શીખવા માટની નવી ર તો શોધવી થી 

શીખનારાઓને ે મા ંવાતચીત કરવામા ંમદદ મળે 
 િવ ાથ ઓને ે મા ં વાતચીત કરવા માટનો આ મિવ ાસ 

વધારવાની તકો. 
 િવ ાથ ઓમા ંજવાબદાર  અને ને ૃ વ કૌશ યમા ંવધારો. 


