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બી.એડ. કૉેજમાાં તાીમાર્થીઓને શૈક્ષણિક ાઠ સાંદર્ભે નડતી સમસ્યાઓન અભ્યાસ

ૂ સાર
ટાં ક
શળક્ષક પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ અશિ ભશત્લન ું ાસ ું ાઠ આલાન ું છે . ળૈક્ષણણક ાઠભાું દાળયશનક, ભાઈક્ર, છુટા,
એકભ, ઇન્ટનયળી અને લાશિક ાઠન વભાલેળ થામ છે . પ્રસ્તિ અયામાવભાું િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક
ાઠ અંિગયિ નડિી વભસ્માઓ શલળે અણબપ્રાઓ ભેલલાભાું આવ્મા શિા. અયામાવ લીય નભયદ દણક્ષણ
ગજયાિ યશનલશવિટી, સયિ વુંરગ્ન અનદાશનિ ાુંચ ફી.એડ. કૉરેજ પ ૂયિ વીશભિ શિ. નમ ૂના શેઠની
ાુંચ ફી.એડ. કૉરેજના કર ત્રણવ ચાવ(૩૫૦) િારીભાથીઓ ય વલેક્ષણ શાથ ધયું શત ું. અશીં
વ્માશલશ્વને જ નમ ૂના િયીકે રેલામ શિ. ઉકયણ િયીકે ‘સ્લયણચિ અણબપ્રમાલણરન ું’ ન ઉમગ
કયલાભાું આવ્મ શિ. જેભાું દાળયશનક ાઠ, ભાઈક્રટીણચિંગ, ાઠ આમજન, ાઠ આિી લખિે નડિી અને
ાઠ અલરકન કામય અંગેની વભસ્માઓ અંગેના કર છ શલબાગ શિાું. જેભાું વભાશલષ્ટ શલધાનની કર
વુંખ્મા ૬૬ શિી. ફીજા વત્રભાું ૨૯ભી જાન્યઆયીથી ળરૂ કયીને ૧૫ભી પેબ્રઆયી સધીભાું ભાહશિીન ું
એકત્રીકયણ કયલાભાું આવ્ય ું શત ું. ભાહશિી પ્રાપ્તિ ભાટે નમ ૂના શેઠની િભાભ કૉરેજભાું રૂફરૂ જઈ
િારીભાથીઓ વાથે વાયજ્મ સ્થાી ભાહશિી પ્રાતિ કયલાભાું આલી શિી. ભાહશિીન ું શલશ્રેણ કયલા ભાટે
કાઈલગય પ્રશલશધન ઉમગ કયલાભાું આવ્મ શિ. અયામાવના મખ્મ િાયણભાું દાળયશનક ાઠ શનષ્ણાુંિ
પ્રાધ્માક દ્વાયા અાિાું નશિા. ાઠ કથન-ચચાય દ્ધશિએ જ અાિા શિા. કોળલ્મ શલકવે નહશ ત્માું સધી
ાઠન ું પનયાલિયન કયાલલાભાું આલત ું ન શત ું. અમક કરેજભાું ભાઈક્રાઠન ું આમજન ભેક્ર ાઠ છી
કયલાભાું આલત ું આમજન, અમ ૂક કોળલ્મ પ ૂયત ું જ થત ું આમજન, ભાઈક્રાઠ ને ગુંબીયિાથી ન રેલા.
ાઠની વુંખ્મા ઓછી જણાઈ શિી. િેભજ અદ્યિન વાધનના ઉમગન અબાલ જલા ભિ શિ.
પ્રશિણભાું આત્ભરણક્ષિાણ ું જલા ભળય ું શત ું. ાઠ આમજનના બાયણથી ભાનશવક ણચિંિા. આમજનની
કાચીનોંધ લાયું લાય રખાલલલી, શલશલધ દ્ધશિઓની પ ૂયિી વભજન અબાલ, ળૈક્ષણણક ઉકયણ ઉરબ્ધ
ન શલા, પ્રત્મક્ષ વુંફધ
ું ના અબાલે ઘણીલાય ળાાઓભાુંથી વશકાય ન ભિ અને શનયીક્ષકની શાજયીને
રીધે ાઠ આિી લખિે ગબયાટ અનબલિા શિાું. ાઠ અલરકન કામય વુંફધ
ું ી વભસ્માઓભાું અધ્માક
નોંધ રખલા જેટર વભમ જ લગયભાું શાજય યશેવ,ું શળસ્િના પ્રશ્ન, શનયીક્ષકની વ્મક્તિરણક્ષિા, એકની એક
જ સચના લાયું લાય રખલા જેલી વભસ્માઓ મખ્મ શિી.

ચાવીરૂ શબ્દ : ાઠ આમજન, વભસ્માઓ, ભાઈક્રટીણચિંગ
પ્રસ્તાવના
શળક્ષક પ્રશળક્ષણ કામયક્રભ એ શળક્ષક ઘડિયની હદધયકારીન, ફહશલધ અને કહઠન પ્રહક્રમા છે . જેભાું વૈધાુંશિક
શલમની વાથ-વાથ અશિ ભશત્લન ું ાસ ું ળાાભાું જઈને ાઠ આલાન ું છે . આ ાવાું ય પ્રશળક્ષણ
કામયક્રભભાું શલળે બાય મકલાભાું આલે છે . ળૈક્ષણણક ાઠભાું દાળયશનક ાઠ, ભાઈક્ર ાઠ, છુટા ાઠ, એકભ ાઠ,
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ઇન્ટનયળી ાઠ અને લાશિક ાઠન વભાલેળ થામ છે . આ ાઠ દયમ્માન િારીભાથીએ આમજન, ભાગયદળયન,
અધ્માન અને અલરકન જેલી ફાફિભાું વાભર્થમય ભેલલાન ું શામ છે .
િારીભાુંથીઓના ળૈક્ષણણક ાઠ વુંદબે અગાઉ યામ (૧૯૮૨) એ નધ્ય ું છે કે - ‘ાઠને કાયણે
િારીભાથીઓ િાણ અન ુંબલિા શિા’.
પ્રસ્તિ અયામાવભાું ળૈક્ષણણક ાઠના મદ્દાને સ્ળયિી ફાફિ દાળયશનક ાઠ, ભાઈક્ર ાઠ, ાઠઆમજન,
ાઠ આિી લેાએ, ાઠ અલરકન કામય અને વિિ શળક્ષણને ધ્માનભાું રઈને િારીભાથીઓને કઈ કઈ
વભસ્માઓ નડે છે ? િેન અયામાવ શાથ ધયલાન ઉક્રભ સ્લીકામો શિ.

ુ
હેતઓ
1. ફી.એડ. કૉરેજભાું િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક ાઠ અંિગયિ નડિી વભસ્માઓ શલળે અણબપ્રાઓ
ભેલલા.
2. ફી.એડ. કૉરેજભાું િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક ાઠ અંિગયિ નડિી વભસ્માઓ દૂ ય કયલા વુંફધ
ું ી સ ૂચન
કયલા.

પ્રશ્ન
1. ફી.એડ. કૉરેજભાું િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક ાઠ અંિગયિ કઈ કઈ વભસ્માઓ નડે છે ?
2. ફી.એડ. કૉરેજભાું િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક ાઠભાું નડિી વભસ્માઓ દૂ ય કયલાના ળક્ય ઉકેર કમા
શઈ ળકે?

સીમાાંકન
પ્રસ્તિ અયામાવ વાથે લીય નભયદ દણક્ષણ ગજયાિ યશનલશવિટી, સયિ વુંરગ્ન અનદાશનિ ફી.એડ.
કૉરેજ પ ૂયિ વીશભિ શિ.
અયામાવ અંિગયિ ળૈક્ષણણક ાઠભાું નડિી વભસ્માઓભાું દાળયશનક ાઠ, ભાઈક્રાઠ, ાઠઆમજન, ાઠ
આલા ફાફિે, ાઠ અલરકન ાુંચ ાવાુંન વભાલેળ કમો શિ.

વ્યાવવશ્વ અને નમ ૂન
દણક્ષણ ગજયાિ યશનલશવિટી વાથે વુંરગ્ન અનદાશનિ ાુંચ ફી.એડ. કૉરેજને અયામાવ શેઠ આલયી
રીધી શિી. અને િે કૉરેજભાું ફી.એડ.ની િારીભ ભેલિાું ત્રણવ ચાવ (૩૫૦) િારીભાથીઓ ય વલેક્ષણ
શાથ ધયું શત ું. આભ, પ્રસ્તિ અયામાવભાું વ્માશલશ્વને જ નમ ૂના િયીકે રેલામ શિ.

ઉકરિ
પ્રસ્તિ અયામાવભાું ફી.એડ. કૉરેજના િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક ાઠ વુંદબે નડિી વભસ્માઓ
જાણલાના શેતવય ‘સ્લયણચિ અણબપ્રમાલણરન ું’ ન ઉમગ કયલાભાું આવ્મ શિ. જેભાું દાળયશનક ાઠ, ભાઈક્ર
ટીણચિંગ, ાઠ આમજન, ાઠ આિી લખિે નડિી અને ાઠ અલરકન કામય અંગેની વભસ્માઓ અંગેના કર
છ શલબાગ શિાું. આ શલબાગભાું વભાશલષ્ટ શલધાનની વુંખ્મા ૬૬ શિી.
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માહહતી એકત્રીકરિની રીત
શનમિ ઉકયણની યચના ફાદ ફીજા વત્રભાું ૨૯ ભી જાન્યઆયીથી ળરૂ કયીને ૧૫ભી પેબ્રઆયી સધીભાું
ભાહશિીન ું એકત્રીકયણ કયલાભાું આવ્ય ું શત ું. ભાહશિી પ્રાપ્તિ ભાટે નમ ૂના શેઠની િભાભ કૉરેજભાું રૂફરૂ જઈ
િારીભાથીઓ વાથે વાયજ્મ સ્થાી ભાહશિી પ્રાતિ કયલાભાું આલી શિી.

માહહતી વવશ્ેષિની રીત
પ્રસ્તિ અયામાવભાું અણબપ્રામાલણર દ્વાયા ભેલેરી ભાહશિીન ું શલશ્રેણ કયલા ભાટે કાઈ લગય પ્રશલશધ ન
ઉમગ કયલાભાું આવ્મ શિ. િેભજ પ્રત્મેક શલધાન ય પ્રાતિ અણબપ્રામને આધાયે વયે યાળ બાયાુંક ળધી
ક્રભાુંક આલાભાું આવ્મા શિાું. કાઈલગય મ ૂલ્મ અને વયે યાળ બાયાુંક ળધલા ભાટે કમ્તયટયન ઉમગ કયલાભાું
આવ્મ શિ.

અભ્યાસના તારિ
ફી.એડ.ની િારીભ અંિગયિ િારીભાથીઓને ળૈક્ષણણક ાઠ વુંદબે નડિી વભસ્માઓ અંગે પ્રાતિ
અણબપ્રાઓના અંકળાસ્ત્રીમ પ ૃથક્કયણ અને િેના અથયઘટન ય આધાહયિ મખ્મ િાયણ નીચે પ્રભાણે છે .

દાશશવનક ાઠ સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓ


દાળયશનક ાઠ શનષ્ણાુંિ પ્રાધ્માક દ્વાયા અાિાું નશિા.



ાઠ કથન-ચચાય દ્ધશિએ જ આલાભાું આલિાું શિાું.



ખ ૂફજ ભમાયહદિ વુંખ્માભાું ાઠ અાિાું શિાું.

માઈક્રાઠ સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓ


કોળલ્મ શલકવે નહશ ત્માું સધી ાઠન ું પનયાલિયન કયાલલાભાું આલત ું ન શત ું.



કેટરીક વુંસ્થાઓભાું ભાઈક્રાઠન ું આમજન ભેક્ર ાઠ છી કયલાભાું આલત ું શત ું.



િારીભ દયમ્માન અમક કોળલ્મ પ ૂયત ું જ આમજન કયલાભાું આલત ું શત ું.



ભાઈક્રાઠના કામયક્રભને ગુંબીયિાથી રેલાભાું આલિ નશિ.



ભાઈક્રાઠની વુંખ્મા ઓછી જણાઈ શિી.



શનયીક્ષણ ભાટે અદ્યિન વાધનન ઉમગ કયલાભાું આલિ નશિ.



ભાઈક્રાઠ દયમ્માન અાિાું પ્રશિણભાું આત્ભરણક્ષિાણ ું જલા ભળય ું શત ું.

ાઠઆયજન સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓ


િારીભાથીઓને ાઠ આમજનના બાયણથી વિિ ભાનશવક ણચિંિા યશેિી શિી.



પ્રાધ્માક દ્વાયા ાઠ આમજનની કાચીનોંધ લાયું લાય રખાલલાભાું આલિી શિી.



િારીભાથીઓભાું શલશલધ દ્ધશિઓની પ ૂયિી વભજન અબાલ જલા ભળમ શિ.



વુંજગલવાિ વુંદ થમેરા એકભને અનરૂ ળૈક્ષણણક ઉકયણ ઉરબ્ધ ન શલાની હયક્સ્થશિ
વજાયિી શિી.



ાઠ આમજન ભાટે એકભની વુંદગી ભાટે જે િે ળાાભાું પયજજમાિ જવ ું ડત ું શત ું.



િારીભાથીઓ પ ૂયિા વભમના અબાલે પયક ભાહશિી આલા વુંફધ
ું ી આમજન કયી ળકિા નશિા.
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ાઠ આતી વખતે નડતી સમસ્યાઓ


ળાા વાથેના પ્રત્મક્ષ વુંફધ
ું ના અબાલે ઘણીલાય ળાાઓભાુંથી વશકાય ભિ નશિ.



ાઠ આિી લખિે ળાાના વભમત્રક પ્રભાણે લિયલાન ું શલાથી િારીભાથીઓને સ્લિુંત્રિા
ભિી નશિી.



િારીભાથીઓ શનયીક્ષકની શાજયીને રીધે ાઠ આિી લખિે ગબયાટ અનબલિા શિાું.

ાઠ અવકન કાયશ સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓ


અધ્માક નોંધ રખલા જેટર વભમ જ લગયભાું શાજય યશેિા શિાું.



શનયીક્ષણ કામય કયનાયના લિયનને રીધે ઘણીલાય શળસ્િના પ્રશ્ન વજાયિા શિાું.



શનયીક્ષણ કયનાય પ્રાધ્માકની વ્મક્તિરણક્ષિાની અવય જલા ભિી શિી.



પ્રાધ્માક િયપથી એકની એક જ સચના લાયું લાય રખલાભાું આલિી શિી.

શૈક્ષણિક સ ૂણચતાર્થો
દાશશવનક ાઠ સાંબધ
ાં ી શનષ્ણાુંિ પ્રાધ્માક દ્વાયા શલળે વાધન અને દ્ધશિઓ દ્વાયા અાલા જઈએ.
અાિાું નશિા. જરૂય ડયે એકથી લધાયે ાઠ આલા જઈએ.

માઈક્રાઠમાાં કોળલ્મ શલકવે નહશ ત્માું સધી પનયાલિયન કયાલવ.ું િેભજ ભાઈક્રાઠ ફાદ ભેક્ર ાઠન ું
આમજન કયવ ું જઈએ. િારીભભાું જરૂયી િભાભ કોળલ્મના શલકાવન ું આમજન કયવ.ું શનયીક્ષણ ભાટે અદ્યિન
વાધનન ઉમગ કયલ. પ્રશિણ િટસ્થિાથી આવ.ું

ાઠઆયજન સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓમાાં િારીભાથીઓને ાઠ આમજનના બાયણ ઓછુ કયવ.ું કાચીનોંધ
લાયું લાય ન રખાલલી િેભજ શલશલધ દ્ધશિઓની પ ૂયિી વભજ આલી જઈએ.
એકભને અનરૂ ળૈક્ષણણક ઉકયણ ભે િેલી વ્મલસ્થા કયલી. એકભની વુંદગી ભાટે જે િે ળાાભાું ન જવ ું
ડે િેવ ું આમજન કયવ.ું િારીભાથીઓને ાઠ વુંફધ
ું ી પ ૂયિ વભમ ભે િેલી વ્મલસ્થા કયલી ગઠલલી
જઈએ.

ાઠ આતી વખતે નડતી સમસ્યાઓ દૂર કરવા ળાા વાથેના પ્રત્મક્ષ વુંફધ
ું યાખલા જેથી ાઠભાું
વશમગ ભે . શનયીક્ષકની શાજયીને રીધે ગબયાટ ન અનબલે િેલી ક્સ્થશિન ું શનભાય ણ કયવ.ું

ાઠ અવકન કાયશ સાંબધ
ાં ી સમસ્યાઓ
અધ્માકએ વભગ્ર ાઠ દયમ્માન લગયભાું શાજય યશેવ ું જઈએ. શનયીક્ષકથી શળસ્િના પ્રશ્ન ન વજાયિા શિાું.
પ્રાધ્માકએ એકની એક સચના લાયું લાય રખલી ના જઈએ.
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