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ળૈક્ષણિકાઠના આમજનની ગુિલત્તા ભાટે ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભની યચના અને અજભામળ
ટું કસાર
ુ ાઠ અને
શળક્ષક પ્રશળક્ષિભાાં ળૈક્ષણિકાઠ અશનલામગ ઘટક છે . ળૈક્ષણિક ાઠ અંતગગત ભાઈક્રાઠ, છુટાાઠ, વેત
એકભાઠ ષલરૂે તારીભાર્થીઓ ાઠ આે છે . આ ાઠની  ૂલગતૈમાયી ભાટે દયે ક તારીભાર્થી ાઠઆમજન કયી
અધ્માકનુાં ભાગગદળગન ભેલે છે . અધ્માક જરૂયી રાગે તમાાં સ ૂચન કયી સુધાય કયાલે ત ક્યાયે ક ુનઃ આમજન
િ કયાલે છે . વાભાન્મતઃ આ પ્રક્રક્રમા અધ્માક અને તારીભાર્થી એભ ઉબમ ક્ષે ભશતલની શલા છતાાં ઘિીલાય
ત્રુક્રટ યશી જામ એવુાં ફને. જે અાતાાં ાઠ અને તારીભની ગુિલત્તા ય વીધી અવય કયે છે . આ ફાફતને કેન્રભાાં
યાખીને પ્રષતુત અભ્માવભાાં ાઠઆમજનભાાં જલા ભતી ત્રુટીઓનુ ાં અધ્મમન કયી તેને શનલાયલા ભાટે ન ષલભાગગદળગન કામગક્રભ યચીને અજભામળ કયલાભાાં આલી શતી. અભ્માવભાાં શ્રી ભશાલીય શલદ્યાભાંક્રદય ટ્રષટ ફી.એડ.
કૉરેજના ૫૦ તારીભાર્થીઓને ષતયીકૃત માદાવ્ચેક યીતે નમ ૂના તયીકે વાંદ કયલાભાાં આમા શતા. તેઓ દ્વાયા
તૈમાય ર્થમેર પ્રર્થભ ાઠઆમજનન ભાક્રશતીના પ્રાર્થશભક સ્ત્રત તયીકે ઉમગ કયલાભાાં આમ શત. ભાક્રશતી
પ્રાપ્તતના ઉકયિ તયીકે ઓખમાદી(Checklist)ન ઉમગ કમો શત. ઓખમાદીની ભદદર્થી પ્રર્થભત એક
ાઠઆમજન ચકાવી ાઠઆમજનભાાં ર્થતી ભ ૂરની વાંખ્મા જાિી શતી. તમાયફાદ ાઠઆમજન ભાટે ફનાલેર
‘ાઠઆમજન

ષલ-ભાગગદળગન

કામગક્રભ’

આી

ુનઃ

ાઠઆમજન

કયામા

શતા.

તમાયફાદ

ઓખમાદી(Checklist) લડે ાઠઆમજનભાાં યશેરી ભ ૂર ચકાવલાભાાં આલી શતી. અભ્માવના અંતે એવુ ાં ષશટ
ર્થયુાં કે ાઠઆમજન ભાટે તૈમાય કયે ર ાઠઆમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભન ઉમગ કયલાર્થી ાઠ
આમજનભાાં ર્થતી ભ ૂર ઘટે છે . જે આ કામગક્રભની અવયકાયકતા સ ૂચલે છે . આભ, ાઠઆમજનની ગુિલત્તા ભાટે
ભદદરૂ ફની ળકે છે .
ચાળીરૂ બ્દ: ાઠઆમજન, ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ
પ્રસ્તાળના
શળક્ષકની તારીભભાાં ળૈક્ષણિકાઠનુાં આગવુ ાં ભશતલ છે . શળક્ષક ફનલા ભાટે ળાાકીમ અનુબલભાાં
ુ ાઠ અને એકભાઠ ષલરૂે
ળૈક્ષણિકાઠ અશનલામગ છે . ળૈક્ષણિક ાઠ અંતગગત ભાઈક્રાઠ, છુટાાઠ, વેત
તારીભાર્થીઓ ાઠ આે છે . લતગભાન વભમભાાં તારીભના મલશારુાં ાવાાં ય નજય કયીએ ત પ્રલેળ પ્રક્રક્રમાભાાં
શલરાંફ, વેભેષટય મલષર્થા, તારીભાર્થીઓની ભાનશવકતા જેલી ફાફત મુખ્મ છે . આ ઉયાાંત ાઠની ગુિલત્તા
ભાટે ાઠઆમજન અને તે વાંદબે પ્રાતત ર્થતુ ાં ભાગગદળગન િ ભશતલનુ ાં છે . Bossing એ આેર માખ્મા મુજફ- “
Lesson Plan is the name given to a statement of the things a teacher proposes to do during the period he
spends with class”
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યાલર(૨૦૦૩)ભાાં શાર્થ ધયે રા અભ્માવભાાં જાિલા ભળયુ ાં કે શત ુ ાં કે- ‘તારીભાર્થીઓને ાઠઆમજન
કયલાભાાં કાંટા આલે છે .’ આ ઉયાાંત કેટરાક ‘અધ્માક ાઠઆમજન નોંધ લાયાં લાય રખાલે છે .’ લતગભાન
વભમભાાં ખાવ કયીને ષલશનબગય કૉરેજભાાં તારીભાર્થીઓની વાંખ્મા અવભતર યશે છે , તમાયે લધુ વાંખ્માન પ્રશ્ન
વજાગમ છે . આ ફાફતની વીધી અવય અધ્માક દ્વાયા અાતાાં ાઠ ભાગગદળગન ય ર્થામ છે .
શળક્ષક પ્રશળક્ષક તયીકે તારીભાર્થીઓના ાઠ શનયીક્ષિ દયમ્માન ખાભીયુક્ત ાઠઆમજન િ ભાંજૂય
ર્થમેરા ભાલુભ ડયા શતા. આલા વાંજગભાાં ાઠઆમજન ભાટે નક્કય ભાગગદળગનની આલવમકતા ઊબી ર્થામ છે .
જે અધ્માકના જ્ઞાન, વભમન અબાલ, દ્ધશતઓની લાડાફાંધીર્થી અણરતત યશી ામાની ફાફતભાાં ષશટતા કયે .
આ ભાટે ક્રભફદ્ધ કાભગીયીનુાં આમજન આલવમક ફને છે . પ્રર્થભત તારીભાર્થીઓ દ્વાયા ર્થતા ાઠઆમજનભાાં
યશી જતી ખાભીઓ જાિલી. ફીજુ ાં ાઠઆમજનને ભ ૂર યક્રશત અને અવયકાયક ફનાલલા શુાં કયી ળકામ? તેન ુ ાં
રેણખત ભાગગદળગન તૈમાય કયવુ ાં અને ત્રીજુ ાં ાઠ અંગે તૈમાય કયે ર ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ તારીભાર્થીઓને આી
ાઠ આમજન તૈમાય કયાલવુ.ાં અને અંતે કેટરી ભ ૂર યશે છે ? તે જઈ ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભના ઉમગ ફાદ
ાઠ આમજનભાાં ર્થતી ભ ૂર કેટરી ઘટે છે ? તે જાિી તેની અવયકાયકતા અંગે ષશટ ર્થલા નીચેના ળીગક શેઠ
અભ્માવ શાર્થ ધમો.
હેતઓ
પ્રસ્તત અભ્યાસ નીચેના હેતઓ સહ હાથ ધરળામાું આવ્ય હત.
૧. ળૈક્ષણિકાઠના આમજનભાાં યશી જતી ખાભીઓ જાિલી.
૨. ળૈક્ષણિકાઠના આમજનભાાં જલા ભતી ખાભીઓ વાંદબે ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભની યચના

કયલી.

૩. ળૈક્ષણિકાઠના આમજન ભાટે ના ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભની અવયકાયકતા જાિલી.
પ્રશ્ન
પ્રસ્તત અભ્યાસમાું નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર પ્રાપ્ત કરળામાું આળે.
૧. ળૈક્ષણિકાઠના આમજનભાાં કઈ કઈ ખાભીઓ યશી જામ છે ?
૨. ળૈક્ષણિકાઠના આમજનભાાં જલા ભતી ખાભીઓ દૂ ય કયલાનુ ાં આદળગ ભાગગદળગન કયુ ાં શઈ ળકે?
૩. ળૈક્ષણિકાઠના આમજન વાંદબે તૈમાય ર્થમેર ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ અવયકાયક છે ?
સીમાુંકન
પ્રસ્તત અભ્યાસમાું નીચે મજબન ું સીમાુંકન કરળામાું આવ્ય ું હત.ું
૧. પ્રષત ુત અધ્મમન શ્રી ભશાલીય શલદ્યાભાંક્રદય ટ્રષટ ફી.એડ. કૉરેજ, ાાંડેવયા-સુયત  ૂયત ભમાગક્રદત શત.
૨. ળૈક્ષણિક ાઠઆમજન અંતગગત ભાત્ર છુટાાઠ વાંદબે જ અભ્માવ શાર્થ ધયામ શત.
૩. ભાક્રશતી પ્રાપ્તતના પ્રાર્થશભક સ્ત્રત તયીકે તારીભાર્થીઓની ાઠઆમજન નોંધર્થીન ઉમગ કયલાભાાં આમ
શત.
૪. ભાક્રશતી પ્રાપ્તતના ઉકયિ તયીકે ઓખમાદી(checklist)ન ઉમગ કમો શત.
૫. ાઠઆમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભની યચના ભાટે શલશલધ દ્ધશતઓના ભી ભાત્ર ૫૦ ાઠ આમજનન જ
અભ્માવ કયલાભાાં આમ શત.
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૬. ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ અવયકાયક છે કે કેભ તે ફાફતે ષશટ ર્થલા ભાટે ઓખમાદી દ્વાયા નોંધેરી ભ ૂર
( ૂલે-છી) ની વાંખ્માન જ આધાય રેલાભાાં આમ શત.
વ્યા વળશ્વ અને નમ ૂન
પ્રષતુત અભ્માવભાાં ફી.એડ. કૉરેજભાાં તારીભ ભેલતા તારીભાર્થીઓ પ્રષત ુત અભ્માવનુ ાં મા શલશ્વ શત.ુ ાં
તે ૈકી શ્રી ભશાલીય શલદ્યાભાંક્રદય ટ્રષટ ફી.એડ. કૉરેજ, ાાંડેવયાના

કુર ૧૦૦ તારીભાર્થીઓભાાંર્થી દયે ક દ્ધશતના

તારીભાર્થીને પ્રશતશનશધતલ ભે તે યીતે ષતયીકૃત માદાવ્ચેક નમ ૂના વાંદગીની યીતે ૫૦ તારીભાર્થીઓ વાંદ
કયલાભાાં આમા શતા.
ઉકરણ
પ્રષતુત

અભ્માવભાાં મુખ્મ

ઉકયિ

ઓખમાદી(Checklist)ન

ઉમગ

કયલાભાાં આમ

ાઠઆમજનની ભ ૂર ચકાવલા ભાટે ની ઓખમાદી જાતે તૈમાય કયલાભાાં આલી શતી.

શત.

ઓખમાદીની યચના

ભાટે તારીભાર્થીઓ દ્વાયા ાઠઆમજનભાાં ર્થતી ભ ૂર ફાફતે ષલાનુબલ, અન્મ અધ્માકના અનુબલની
જાિકાયી ભેલી શતી. તેભજ વાંદ કયે ર તારીભાર્થીઓની ાઠઆમજન નોંધર્થીન અભ્માવ કયલાભાાં આમ
શત. તેભાાં જલા ભે ર ભ ૂર નોંધીને એક વલગગ્રાશી ઓખમાદી તૈમાય કયી શતી. જેભાાં કુર ૫૦ ણફિંદુઓને
આલયી રેલામા શતા.
ુ , દ્ધશતઓ, પ્રયુક્ક્તઓ, ળૈક્ષણિક
ઓખમાદીભાાં વભાલેર ણફિંદુઓભાાં ાઠની વાભાન્મ ફાફત, શેતઓ
ઉકયિ, વાંદબો, ાઠન ક્રભ, ઈન્ટયનેટન ઉમગ, શલમ પ્રલેળ, શલદ્યાર્થીઓ અને શળક્ષકની પ્રવ ૃશત્તઓ,
ુ , વાધનની પ્રશતકૃશતઓ, ઉદાશયિ, કલટે ળન, ળાબ્દદક
આલવમક સ ૂચનાઓ, લતગન ક્રયલતગન, શલશળષટ શેતઓ
અને અળાબ્દદક ઉદાશયિ, પ્રશ્ન, પ્રશ્ન ક્રભ, યજૂઆત, મ ૂલમાાંકન કવટી, પ્રશ્ન યચના, પ્રશ્ન ષલરૂ, પરકકામગ અને
ષલાધ્મામ જેલા અને તેને રગતાાં ેટાણફિંદુઓ વભામા શતા. આ ેટાણફિંદુઓભાાં જેની વાંકલના ષશટ કયલી
આલવમક જિાઈ શતી તમાાં તેન ુ ાં આરેખન કયલાભાાં આયુાં શતુ.ાં
તાીમાથીએ ાઠઆયજન ચકાસતાું જઈ ઓલખયાદીમાું હા/ના એ રીતે નોંધ કરળાની હતી.
ઓખમાદીન ફે તફક્કે ઉમગ કયલાભાાં આમ શત. પ્રર્થભ તફક્કે તારીભાર્થીઓના પ્રર્થભ
ાઠઆમજનભાાં ર્થતી ભ ૂર જાિલા. અને ફીજા તફક્કે ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભના ઉમગ ફાદ ાઠઆમજનભાાં
યશેરી ભ ૂર ચકાવલા.
ઓખમાદીના આધાયે જાિલા ભે ર ભ ૂરને દૂ ય કયલા વૈધાાંશતક અને મલશારુાં ઉકેર ળા શઈ ળકે? તેન ુ ાં
ણચિંતન, ચચાગ કયીને ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ તૈમાય કમો શત.
માહહતી એકત્રીકરણની રીત
અધ્મેતાએ વાંદ કયે ર તારીભાર્થીઓ ાવેર્થી તેભિે કયે રા પ્રર્થભ ાઠઆમજન ભેલી તેન ુ ાં સુક્ષ્ભ
અધ્મમન કયલાભાાં આયુાં શતુ.ાં અભ્માવ દયમ્માન ઓખમાદીની ભદદર્થી ાઠઆમજનભાાં જરૂયી શલગત ચકાવી
યશી ગમેરી ભ ૂરન ષકય નોંધલાભાાં આમ શત. તમાયફાદ તૈમાય કયે ર ાઠ આમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ
આી તદ્દઅનુવાય ાઠઆમજન કયલા જિાયુ ાં શતુ.ાં

3 | Page

KCG- Portal of Journals

ફીજા તફક્કે ાઠઆમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભના આધાયે તૈમાય ર્થમેર ાઠઆમજન ચકાવી યશી
ગમેરી ભ ૂરન ષકય નોંધલાભાાં આમ શત.
આભ, પ્રર્થભ તફક્કે ાઠઆમજન લેાએ ર્થમેર ભ ૂરન ષકય અને ફીજા તફક્કે (ાઠઆમજન ષલભાગગદળગન કામગક્રભના ઉમગ ફાદ) ર્થમેરા ાઠઆમજનભાાં યશી ગમેરી ભ ૂરન ષકય નોંધલાભાાં આમ શત.
ભાક્રશતી શલવરેિની યીત
પ્રષતુત અભ્માવભાાં ભાક્રશતીનુ ાં ગુિાતભક અને વાંખ્માતભક શલવરેિ કયલાભાાં આયુ ાં શત.ુ ાં પ્રર્થભ
ાઠઆમજનના શલળદ અને સુક્ષ્ભ અલરકનના આધાયે ર્થતી ભ ૂરનુ ાં ગુિાતભક શલવરેિ કયી ઓખમાદીની
યચના કયલાભાાં આલી શતી.
કુર ફે તફક્કે ાઠઆમજનભાાં જલા ભતી ભ ૂર જાિી તેન ષકય નોંધલાભાાં આમ શત.
ાઠઆમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભના અભર ફાદ ર્થમેર ભ ૂરની વાંખ્મા જાિી પ્રર્થભ ાઠઆમજન લેાએ
ર્થમેર ભ ૂરની વાંખ્મા વાર્થે વયખાલી અવયકાયકતા જાિલાભાાં આલી શતી.
અભ્યાસના તારણ
પ્રાતત ભાક્રશતીના શલવરેિના આધાયે નીચેના તાયિ પ્રાતત ર્થમા શતા.
 ાઠઆમજન નોંધર્થીના અલરકન દયમ્માન ાઠઆમજનભાાં જલા ભે ર મુખ્મ ભ ૂર નીચે દળાગ મા મુજફ
શતી.
વાભાન્મ શેત ુના રેખનભાાં ભ ૂર, દ્ધશત અને પ્રયુક્ક્ત અંગે અષશટતા, ળૈક્ષણિક ઉકયિ મગ્મ યીતે ન નધ્મા
શમ, લેફવાઈટ ય વાંદબગ ન જમા શમ તેભજ ઉમગ ન કમો શમ, મગ્મ યીતે વાંદબગ નધ્મા ન શમ, શલમ
પ્રલેળ તફક્કે શેત ુ રેખનભાાં ભ ૂર, પ્રવ ૃશત્તઓ મગ્મ યીતે ન નોંધી શમ, શલશળષટ શેત ુ રેખનભાાં ભ ૂર, નલા દયે ક
મુદ્દાભાાં શેત ુ ન રખ્મા શમ, લતગન ક્રયલતગન અંગે અષશટ, પ્રશ્ન ક્રભ, મગ્મ ષર્થાને યજૂઆત, ળૈક્ષણિક ઉકયિની
વાંદગી, ળાબ્દદક અને અળાબ્દદક ઉદાશયિ શલે અષશટ, રખ્મા જ ન શમ, ળૈક્ષણિક ઉકયિની પ્રશતકૃશત ન
મ ૂકી શમ, કઈ શલદ્વાનનુાં કલટે ળન ન દળાગયુાં શમ, બાા દ, મ ૂલમાાંકન કવટી યચના, રેખન, પરક કામગ
ાઠને અનુરૂ ન શમ, ભાત્ર રેખન વાંફધ
ાં ી જ ષલાધ્મામ આતયુ ાં શમ.
 ાઠઆમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ ઓખમાદીભાાં જે-જે ફાફત ભ ૂર તયીકે ધ્માન ય આલેરી તે દયે કને
આલયી રેતા એક આદળગ ાઠઆમજન કેવ ુાં શમ તેની શલગતલાય, વાનવશ વભજૂતી દળાગલત શત. જેને રીધે
ઉમગ કયનાય ાઠઆમજનના દયે ક તફક્કે ષશટ ર્થતાાં આમજન વાંફધ
ાં ી ર્થતી ભ ૂર દૂ ય ર્થતી શતી.
 પ્રર્થભ ાઠઆમજનભાાં ર્થતી ભ ૂરની વાંખ્માના પ્રભાિભાાં ાઠ આમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભની ભદદર્થી કયે ર
ાઠઆમજનભાાં ર્થતી ભ ૂરનુ ાં પ્રભાિ નશીલત શતુ.ાં આ ફાફત યર્થી કશી ળકામ કે કામગક્રભના ઉમગર્થી
ાઠઆમજનની અવયકાયકતા લધે છે .
ૈક્ષણણક સણચતાથથ:
 ાઠઆમજનભાાં ર્થતી ભ ૂરની માદી ઓખમાદી(Checklist) અધ્માક અને તારીભાર્થીઓને આલાભાાં આલે
ત કામગ વબાનતા અને ચકવાઈ લધે.
 ાઠઆમજન ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ દયે ક દ્ધશતભાાં િ રાગુ કયી ાઠઆમજન કામગને ભ ૂર યક્રશત અને
અર્થગ ૂિગ ફનાલી ળકામ.
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 ળખત-ળખત ધ્યાને આળતી ભ ૂ કે નળી બાબત ઉમેરતા રહી કાયથક્રમની અસરકારકતા ળધારી કાય.
ાઠઆમજનની ગુિલત્તા ય ાઠની અવયકાયકતા શનબગય કયે છે . આ કામગભાાં તારીભાર્થી અને અધ્માક
ફાંનેની વક્રક્રમ ભ ૂશભકા અેણક્ષત શલાર્થી આ કાભગીયીભાાં શલવરેિ અને ધ્માન કેબ્ન્રત કયલાભાાં આલેત વાયા
ક્રયિાભ ભી ળકે. આ ભાટે ભ ૂરની ઓખમાદી અને ષલ-ભાગગદળગન કામગક્રભ જેલા ળૈક્ષણિક વાધન વભગ્ર
પ્રક્રક્રમા ભાટે ઉકાયક ફનલાની ળક્યતા ધયાલે છે . તે ફાફત આ અભ્માવની નીજ છે .
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