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િાળાઓના બાહ્ય-મલૂ્યાાંકન અંગેની માગાદશિિકા  

         શાળાન ું બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન એ સ્વ-મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ામાું એક સ્ત  ત્્ અને પ્રશુંશની્ પગલ ું છે. તે 

સ્વ-મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ાને શશસ્તબદ્ધ રીતે અન સરે છે , પક્રરણામ સ્વરૂપે બુંને અભિગમ (સ્વ અને બાહ્ય 

મલૂ્ાુંકન) એકબીજાને સહકારપવૂવક કા્વ કરી મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ાને સ શનશિત કરે છે. સહિાગી બાહ્ય-

મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ાન ું ધ્્ે્ પારદશશિતા, ચોકસાઇ લાવવાન ું અને સ ધારણા પ્રક્રિ્ાની સમગ્રલક્ષી સમજ 

કેળવવાન ું છે.  

 હતેઓુ  

િાળા બાહ્ય-મલૂ્યાાંકનના હતેઓુ- 
1. શાળાના સ્વ-મલૂ્ાુંકનને સ્વીકૃત,સહા્ક અને પરૂક બનાવવા માટે શાળાની કામગીરીની સમીક્ષા 

કરવી જેથી શાળાની ક્ષમતા અને સ ધારણાને અવકાશ હો્ તેવા કે્ષત્રોને શોધી કાઢવા (ઓળખી 

કાઢવા) માું સહા્રૂપ બનવ ું. 

2. શાળાની નવીનતાઓ, રચનાત્મક પ્રવશૃિઓ અને શે્રષ્ઠ બાબતોને પ્રદશશિત કરવી  

3. શાળા પ્રદશવનની  સમ્ાુંતરે સ ધારણા માટે તેની અભગ્રમતાઓ અને પ્રાથશમકતાઓને શોધીને 

પ્રક્રિ્ામાું સહા્રૂપ થવ ું. 

4. શાળા સ ધારણા અંતગવત શાળા શવકાસમાું સતત અને સ્સ્થર વધૃ્ધ્ધ માટે શાળાને સહા્રૂપ બનવ ું. 

 બાહ્ય-મલૂ્યાાંકન મારે્ટની સક્ષમ ર્ટીમની સાંરચના    
    શાળા બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન કરનારા મલૂ્ાુંકનકારો શાળા બહારના તેમજ શશક્ષણ જગતમાું સમાશવષ્ટ 

હો્ તેવા તજજ્ઞો  હશે. તેઓ શાળાના બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન માટે જવાબદારીપવૂવક ફરજ અદા કરશે તેમજ 

શાળા સ ધારણા અને શવદ્યાથીઓના પ્રદશવન બાબતે સહા્રૂપ થશે. 

   બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન માટેની ક્રટમની રચના રાજ્્/જજલલા કક્ષાએથી ઉચ્ચ સ્તરેથી કરવામાું આવશે અને 

દરેક સ્તર માટે ચોક્કસ માગવદશવન પરૂ ું પાડવામાું આવશે. રાજ્્ એ મલૂ્ાુંકનકારોની ક્રટમ બનાવવા 

માટે (ઈચ્છા મ જબ શનણવ્ લઈ) પોતાની રીતે ટીમની રચના તેમજ તેમની જવાબદારીઓ, ફરજો 

અને શન્માવલી સ શનશિત કરી શકે. 

      ટીમની રચના બાબતે નીચે મ જબની બાબતોન ું ધ્્ાન રાખવાન ું રહશેે. 
 
 



 

બાહ્ય-મલૂ્યાાંકન મારે્ટની ર્ટીમની સાંરચના  

 
િમ  પ્રવશૃિઓ/કા્ો જવાબદાર પક્ષકારો  
૧ બાહ્ય મલૂ્ાુંકનકારોની પસુંદગી કૌશલ્ો, અન િવ,  

લા્કાત અને ઉપલબ્ધતાના આધારે  સ શનશિત કરવી  
શાળા શસદ્ધદ્ધ કોર કશમટી  
નોડલ ઓક્રફસર સક્રહત  

૨  ટીમની સુંરચના શાળાના કદને ધ્્ાનમાું રાખીન ે( બ ે 
થી પાુંચ સભ્્ો) શૈક્ષભણક પષૃ્ઠભશૂમ ધરાવતા પ્રમાણસર 
સભ્્ો જેવા કે આચા્ો, DIET પ્રાધ્્ાપકો અને વહીવટી 
અશધકારીઓ જેવા કે DEO, BEO વગેરે. 
   જવાબદારી નક્કી કરવી, અન્્ વહીવટી આ્ોજન જેમ કે  
રહવેા-જમવાની વ્્વસ્થા, DA, DL મ સાફરી િથથાું 
ચ કવવાના શન્મો વગેરે ધારાધોરણો નક્કી કરવા  

જજલલા કક્ષાએથી ક્રટમ  
લીડર સક્રહત  
 
 
મલૂ્ાુંકનકાર ક્રટમ લીડર  
સક્રહત જજલલા કક્ષાએથી 

૩ બાહ્ય મલૂ્ાુંકનકારોની કા વ્શૈલી (જેની રૂપરેખા અને સમજ  
અલગ દસ્તાવેજ રૂપે ઉપલબ્ધ છે) કે જે શનશિતવલણો, કૌશલ્ો 
સ્પધાવત્મકતા સક્રહતના પ રાવા એકત્રીકરણની  પધ્ધશતઓ  
સુંશોધનપદ્ધશતઓના માધ્્મ અને પ્રોટોકોલથી શવકસાવવામાું  
મદદરૂપ થશે. 

રાજ્્ દ્વારા સ્થાશપત ક્રટમ અથવા 
 તાલીમ સુંસ્થા  

૪  જવાબદારીન ું પ્રશતશનશધ મુંડળ  ક શળતા અને અન િવ આધાક્રરત  
મલૂ્ાુંકન ટીમ સાથે પરામશવ કરનાર  
ટીમના નેતા  

૫  શાળાના ચોક્કસ સુંદિવના નમ નાની પસુંદગી (મલૂ્ાુંકન સુંદિે  
સમાશવષ્ટ) શશક્ષકો, શવદ્યાથીઓ, વગવ-અવલોકનો અને સમાજ  

ચોક્કસ શાળાના સુંદિ ેક્રટમલીડર  
દ્વારા શનશિત કરાતી શાળાન ું ક્રટમ  
દ્વારા મલૂ્ાુંકન  

 

 

  

       

 

 

 



સમયગાળો-: 

      શાળા સ્વ-મલૂ્ાુંકન એ વાશષિક પ્રક્રિ્ા છે, છતાું  બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ત્રણ વષવમાું એક વાર દરેક શાળામાું 
થા્ તે જોવ ું. 

 બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન માટે શનશિત કરા્ેલી શાળાઓની ક લ સુંખ્્ા પૈકી તાલ કા દીઠ 1/3 (એક તતૃી્ાુંશ) જેટલી 
શાળાઓ એક શકૈ્ષભણક વષવમાું બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન માટે સમાશવષ્ટ થવી જોઈએ  

 સ્વ-મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ાને અન સરતી દરેક શાળા માટે બાહ્ય-મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ા એક અઠવાક્રડ્ાથી બે માસ 
સ ધીના સમ્ગાળામાું શરૂ કરી શકા્, આ બાબત શાળાને ગત વષવના સ્વ-મલૂ્ાુંકનના પક્રરણામોને બાહ્ય 
મલૂ્ાુંકનની પ્રક્રિ્ા મદદરૂપ સાભબત થશે. 

બાહ્ય-મલૂ્યાાંકન મારે્ટનો સમય અને ર્ારીખ િાળા સાથે પરામિા કરી નક્કી કરી િકાય.  

બાહ્ય-મલૂ્યાાંકનની પ્રક્રિયા-: 

                  બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ા ત્રણ તબક્કામાું આ્ોજજત કરવામાું આવશે 

પવૂા-મલૂ્યાાંકન ર્બક્કો 

પ્રવશૃિઓ/કા્ો  જવાબદાર વ્્સ્તતઓ/ 
અશધકારીઓ  

School standards and evaluation framework અને સ્વ-મલૂ્ાુંકન  
તેમજ બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન અંગનેી માગવદશશિકાનો ઓનલાઈન અથવા હાડવકોપીના  
માધ્્મથી શાળા શસધ્ધ્ધનો ઝીણવટિ્ો અભ્્ાસ કરી સમજ કેળવવી  

નોડલ અશધકારીઓ 

શાળા સ્વ-મલૂ્ાુંકનના ઉપલબ્ધ ડશે્બોર્ડ વસ નો ઓનલાઈન અથવા હાડવ 
કોપીનો અભ્્ાસ કરીને  

નોડલ અશધકારીઓ/  
બાહ્ય મલૂ્ાુંકનમાું સમાશવષ્ટ શાળા  

શાળાના સુંપકવમાું રહી બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન અંગેની તારીખો સ શનશિત કરવી  જજલલા/તાલ કાના 
શશક્ષણઅશધ.શ્રીઓ/ મલૂ્ાુંકન  
ક્રટમ અન ેશાળાઓ  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકનમાું સમાશવષ્ટ શાળાઓને ઓછામાું ઓછા એક અઠવાડી્ા 
 પહલેા સચૂના આપવી જેમાું નીચે મ જબની બાબતોનો સમાવેશ કરવો  
૧. મલૂ્ાુંકન અંગેન ું સમ્પત્રક અને ૨. મલૂ્ાુંકનના ઉદે્દશ અને પ્રક્રિ્ા  
સક્રહત  વૈચાક્રરક આદાન-પ્રદાન ના આ્ોજન અંગને ું શવનુંતીસિર લખાણ  
પાઠવવ ું 

બાહ્ય મલૂ્ાુંકન ક્રટમ  

સ્વ-મલૂ્ાુંકન માટેના આવશ્્ક દસ્તાવેજો અને પ રાવાઓ ની ્ાદી તૈ્ાર 
 કરી જે તે પ રાવાઓ-દસ્તાવેજો તૈ્ાર રાખવા  

શાળાઓ  

 

 

 



 
મલૂ્યાાંકન પ્રક્રિયા દરમ્યાનનો ર્બક્કો 

 

પ્રવશૃિઓ/કાયો  િવાબદાર વ્યક્તર્/અશિકારી  
મલૂ્ાુંકન પવેૂ માક્રહતી અને સચૂનો આપવા અંગેની શમક્રટિંગ. બાહ્ય મલૂ્ાુંકન  
પ્રવશૃિઓ માટેન ું પ્રારુંભિક માળખ ું તૈ્ાર કરવા અંગ ેશમક્રટિંગ  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા  

શાળા દ્વારા થ્ેલ સ્વ-મલૂ્ાુંકન ડશેબોડવ અંગે ચચાવ  બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 
શાળા દ્વારા 7 કી-ડોમેઈન (46 કોર સ્ટાન્ડડવ)ની શવગતો રજૂ કરવી  બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 
શાળાએ દરેક કોર સ્ટાન્ડડવ માટે તારવેલા શવશ્લેષણો અને તારણોન ું પ રાવાઓ  
સક્રહત પ નઃ અવલોકન કરવ ું  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 

શાળાના પ્રદશવનના સ્તરની માક્રહતી મેળવવાના પક્રરપે્રક્ષ્્માું અને પરૂાવાની ખાતરી કરવા  
માટે LEARNING WALK જેમાું શાળા-ભ્રમણ,વગવખુંડ અવલોકન અન્્  
સ શવધાઓ, શશક્ષકો, વાલીઓ અને શવદ્યાથીઓ સાથે શાળા બાબતે ઊંડાણપવૂવક  
ચચાવ-વાતચીત  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ  

Key-domain ને ધ્્ાનમાું રાખી પ્રત્્ક્ષ મ લાકાત, વગવખુંડ અવલોકન,જૂથચચાવ  
જેવી પદ્ધશતઓના માધ્્મ થી તેમજ શાળાના વડા, શશક્ષકો, અન્્ કમવચારીઓ  
વાલીઓ અન ેશવદ્યાથીઓ સાથે વાતચીત દ્વારા વધારાના પ રાવાઓન ું એકત્રીકરણ  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ 

સ્વ-મલૂ્ાુંકન અને બાહ્ય-મલૂ્ાુંકનના અહવેાલો પર સામકૂ્રહક ચચાવ- પરૂક અને  
મદદરૂપ ચચાવઓ, પ રાવાઓના આધારે સ્પષ્ષ્ટકરણ અને ન્્ા્ી શનણવ્ ને  
અવકાશ કે તક પરૂી પાડવી .અવકાશ પરૂો પાડવો  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 

Core standards, સમ્મ્ાવદા, વધ  સહા્ સક્રહતના માપદુંડોના પક્રરપે્રક્ષ્્માું તેના  
આ્ોજન (વ્યહૂાત્મક અગ્રતા) ને ધ્્ાનમાું રાખીને શાળા સ ધારણા/ શવકાસ ્ોજના  
ની સમીક્ષા કરવી  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 

સ ધારના ક્ષેત્રોની પ્રાથશમકતા અને પરીવતવન માટેના વ્્વસ્થાપન-આ્ોજન માટે  
શાળા દ્વારા લેવામાું આવલેા પગલાું  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 

મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ા અંગ ેપ્રશ્નોિરી શમક્રટિંગ- શાળાઓની ક્ષમતા, હકારાત્મક પાસા અને 
સ ધારના ક્ષેત્રો/શવસ્તાર અંગે શાળાઓના અન િવોન ું આદાન-પ્રદાન કરવ ું  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ અને શાળા 

 

 

 

 

  



મલૂ્ાુંકન બાદની પ્રવશૃિઓ-કા્ો અને અહવેાલ પ્રત્્ાપવણ (Submission) 

 
પ્રવશૃિઓ/કાયો િવાબદાર વ્યક્તર્/અશિકારી/સાંસ્થા 

બાહ્ય મલૂ્ાુંકન ક્રરપોટવ /અહવેાલ સ્કલૂ ડશેબોડવ પર અપલોડ  
કરવો/મકૂવો  

બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ  

શાળા સાથે ચચાવ: 
મલૂ્ાુંકનના સુંદિવમાું પ નઃ અવલોકન અને િાશવ અંગ ેશવચાર 
1.તાજેતરના વષવનો સ્વ-મલૂ્ાુંકન ક્રરપોટવ / અહવેાલમાું પ ન; 
શવચાર કે સ ધારા સચૂવવા, કરવા  
2. શાળા સ ધાર/શવકાસ ્ોજનામાું અભગ્રમતા ક્ષેત્ર- શવસ્તારમાું  
અસરકારક અમલીકરણ માટે મદદ કરવી, સહા્રૂપ થવ ું   

શાળા SMC અને બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ  

અન વતીકા વ્ અને અવલોકન:  
શાળા સ ધારણા/શવકાસ ્ોજના અંતગવત શવશવધ ક્ષેત્રોમાું શાળાની 
કામગીરીના અમલીકરણન ું અવલોકન અને જાત-તપાસ.  
સમ્ાુંતરે અન વતીકા વ્ (દર ૬ માસે) કરવ ું   

શાળા અને બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ 

 

 

પ નઃ મ લાકાત  

પ્રવશૃિઓ/કાયો િવાબદાર વ્યક્તર્/અશિકારી/સાંસ્થા 
સ્વ-મલૂ્ાુંકન અને બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન અહવેાલો વચ્ચે શવસુંગતતા  
અથવા સમ્ના અંતરના સુંદિવમાું શવચારવ ું: 
બાહ્ય મલૂ્ાુંકનના બીજા તબક્કાથી શરૂ કરવ ું  

તજજ્ઞ ક્રટમ અને બાહ્ય-મલૂ્ાુંકન ક્રટમ  

 

 

 

                  

 

 



              બાહ્ય અને આંર્ક્રરક મલૂ્યાાંકનકારો મારે્ટના નૈશર્ક માપદાંડો- િોરણો  

        મલૂ્ાુંકન માટેના નૈશતક માપદુંડો કે ધોરણો જે ્ોગ્્, વાજબી, કા્દેસર,સાચી અને ન્્ા્ી બાબતોન ે
મદદકતાવ રહશેે. જે નીચે દશાવવ્્ા મ જબ હશે.   
૧.      િવાબદાર અને સાંકલલર્ અલભગમ:   
         મલૂ્ાુંકન લાગ  પડતા (શાળા.શવદ્યાથી, સમાજ) ને જવાબદાર હોવ ું જોઈએ. 
૨.      માનવ અશિકારો અને સન્માન:   
        મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ામાું િાગ લનેાર અને અન્્ જવાબદારોના માનવ અશધકારો અને કા્દાકી્          
 જોગવાઇઓ, ગૌરવ અન ેઅશધકારોન ું રક્ષણ થવ ું જોઈએ . 
૩.     સ્પષ્ર્ટર્ા અને ઔલચત્ય: 
        મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ા સહિાગીઓની જરૂક્રર્ાતો અને  હતે  ઓની પશૂતિ માટે સમજય તત અને ન્્ા્ી હોવી 
 જોઈએ. 
૪.     પારદશિિર્ા અને સાવાિશનકર્ા (જાહરેાર્) : 
        મલૂ્ાુંકન દ્વારા તેના તમામ જવાબદારોને તેના તારણો, મ્ાવદાઓ અને સારરૂપ બાબતોથી સુંપણૂવ   
 માક્રહતગાર કરવા જોઈએ. 
૫.     ક્રહર્ો અંગેની ર્કરાર: 
        મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ામાું પ્રમાભણક અને સ્પષ્ટ રીતે વાસ્તશવક તેમજ  ભ્રામક અવરોધોને ઓળખી લેવા 
 જોઈએ કે જે મલૂ્ાુંકન  પ્રક્રિ્ાને અસરકતાવ છે, ક્ષશતકતાવ છે. 
૬.       અથાપણૂા અને માન્ય માક્રહર્ી: 
         મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ામાું પ્રાપ્્ માક્રહતી અપેક્ષા મ જબના હતે  ઓની પશૂતિ કરે અને અથવપણૂવ તેમજ માન્્ 
 અથવઘટનોને સહા્રૂપ બને.  
૭.      માક્રહર્ી વ્યવસ્થાપન:  
         મલૂ્ાુંકન અંગેની માક્રહતીનો વ્્વસ્સ્થત સુંગ્રહ, સમીક્ષા (શવશ્લેષણ), ચકાસણી અને સુંગ્રહ માટેની 
 ્ોગ્્ પધ્ધશતઓનો ઉપ્ોગ કરી તેન ું વ્્વસ્થાપન કરવ ું જોઈએ. 
૮.      ર્ાક્રકિક અને સ્પષ્ર્ટ મલૂ્યાાંકન:  
 મલૂ્ાુંકન તકવબધ્ધ  હોવ ું જોઈએ કે જે તારણો,અથવઘટનો, અને ફળશ્ર શતન ું  શવશ્લેષણ સ્પષ્ટ રીતે કરે 
 અને સુંપણૂવપણે દસ્તાવેજોના આધારે થવ ું જોઈએ. 
૯.      સાંદેિા-વ્યવહાર અને અહવેાલ (REPORTING) : 
 મલૂ્ાુંકન પ્રક્રિ્ા અંગ ેમાક્રહતીની આપ-લે માટે પરૂતો અવકાશ હોવો જોઈએ અને ગેરસમજો, પવૂવગ્રહો, 
 ભ્રામક અથવઘટનો થી થતી ભલૂોને અટકાવવી જોઈએ.  
  

  

 

 


