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ઋણ સ્વીકાર 



 ઘણા બધા વ્યક્તતઓના સહયોગથી કોઈપણ સુંશોધનકાયષ સુંપન્ન થાય છે.સુંશોધનની 
સફળતા કોઈ એક વ્યક્તત કે કોઈ એક સુંસ્થાના સહયોગ પર આધારરત નથી પરુંત ુસહયોગના 
સમહૂની સાુંકળ રચાય ત્યારે સુંશોધન કાયષ પણૂષ તરફ આગળ ગવત કરી શકે છે. સુંશોધનના દરેક 
સોપોને કાયષને યોગ્ય રદશાિાું અને િેગિુંત ુરાખિા તેિજ કાયષસુંપન્નતા સધુીની શોધયાત્રાિાું 
સતત િાગષદશષન તથા પ્રેરણા અન ેસાથ આપનારનો ઋણ સ્િીકારિો જ રહ્યો. 

• પ્રસ્તતુ સુંશોધનના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સાથ સહકાર આપનારનુું ઋણ સ્િીકાર કરતાું હુું 
ક્રુતજ્ઞતાની લાગણી અનભુવુું છુ. 

• આ સુંશોધન જેિની પ્રેરણાથી શક્ય બન્ુું તેિા જી.સી.ઇ.આર.ટી.ના િાન. વનયાિકશ્રી ડોં. 
ટી.એસ.જોર્ી સાહબેનો અનદુાન તેિજ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન 
પરૂા પાડિા બદલ હુું આભાર િાનુું છુ. 

• પ્રસ્તતુ સુંશોધનના િાગષદશષન આપિા બદલ ભિનના પ્રાચાયષશ્રી એસ.બી.બાિા સાહબેનો 
અને તાલીિ ભિનના િારા સાથી આધ્યાપકોનો હુું ઋણ સ્િીકાર કરુું છુ. 

• પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું સાથ સહકાર આપનાર તથા કોવિડ-૧૯ અને લોકડાઉન જેિી 
અસાધારણ પરરક્સ્થતીિાું શાળાઓિાું શૈક્ષણણક કાયષને ગવતિાન બનાિિા કરેલ નિતર 
પ્રયોગો કરનાર શાળાના મખુ્ય વશક્ષક અન ેઅનય વશક્ષકો અને તિાિ વિધાથીઓનો આ 
તકે આભાર કારણકે તેિના યોગદાન િગર પ્રસ્તતુ સુંશોધન પણૂષ કરવુું શક્ય ન હતુું. 

• આ ઉપરાુંત પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આ અભ્યાસિાું સહાયરૂપ બનનાર સિેનો હુું ખબુજ 
અંત:કરણપિૂષક આભાર િાનુું છુ. 
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પ્રકરણ 1 

સમસ્યા કથન અને િબ્દોની વ્યાખ્યા 

1.0 પ્રાસ્તાશવક  
  કોરોના િહાિારી ને કારણે વશક્ષણની હાલની પરરક્સ્થવત ખબૂ વનકટ છે અને આ 
પરરક્સ્થવત ક્યાું સધુી રહશેે તેની કોઈને ખબર નથી. સિગ્ર વિશ્વિાું હાલ આ પરરક્સ્થવત જોિા 
િળી રહી છે ત્યારે અનેકવિધ ક્ષેત્ર સરહત વશક્ષણ ક્ષેત્રિાું પણ આજ પ્રશ્ન સાિ ેઆવ્યો છે. એક 
તરફ પ્રત્યક્ષ વશક્ષણ કાયષ બુંધ છે, તો બીજી બાજુ િૈકલ્લ્પક વશક્ષણ વ્યિસ્થાના ભાગરૂપ ે
વિદ્યાથીઓન ેઓનલાઇન વશક્ષણ આપિાિાું આિી રહ્ુું છે.ઓનલાઈન વશક્ષણની પ્રાથવિકતા 
એ છે કે, વિદ્યાથીઓ પાસે એનરોઇડ િોબાઈલ અને ઈનટરનેટની સવુિધા ઉપલબ્ધ હોય તેિજ 
શાુંવતપણૂષ રીતે વશક્ષણ થઈ શકે તેિી અલગ જગ્યા હોય પરુંત ુકિનસીબી એ છે કે ગજુરાત 
જેિા સમદૃ્ધ રાજ્યિાું પણ સેંકડો વિદ્યાથીઓ પાસ ેઆિી સવુિધા ઉપલબ્ધ નથી. 



  રાજ્ય સરકારે કોવિડથી ઉભી થયેલી આસાધારણ પરરક્સ્થતીિાું વિદ્યાથીઓ 
પ્રવવૃિિય રહ ેતે િાટે અનેકવિધ િાધ્યિથી પ્રાથવિક શાળાઓના વિદ્યાથીઓ િાટે િૈકલ્લ્પક 
વશક્ષણની વ્યિસ્થા જેિી કે, ઘરે શીખીએ, પુંખીનો િાળો સલાિત અને હૂુંફાળો, એકિ કસોટી 
ઓનલાઇન વશક્ષણ િગેરે જેિી રચનાત્િક પ્રવવૃિઓ હાથ ધરી હતી. આ પ્રવવૃિઓનો ઉદે્દશ 
કોરોનાિાયરસથી ફેલાયેલ િહાિારીના ભયજનક િાહોલિાુંથી વિદ્યાથીઓને બહાર કાઢિાનો 
હતો. 
  કોરોનાિાયરસ ના કારણે સર્જષયેલી અસાધારણ પરરક્સ્થવતિાું શાળા વશક્ષણ બુંધ 
ન રહ,ે“િાળા બાંધ છે, શિક્ષણ નહીં.”તે સતૂ્રન ેચરરતાથષ કરિા તેિજ વિદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા 
વશક્ષણકાયષ િેળિી શકે તે િાટે જીસીઆરટી અને સિષ વશક્ષણ અણભયાન દ્વારા રચનાત્િક 
આયોજન કરા્ુું હત ુું. જેના ભાગરૂપે વિદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા વશક્ષણ િળેિી શકે તે િાટે ઘરે 
શીખીએ, વિદ્યાથીઓની િનોસાિાજજક િાિજત થાય તે હતેસુર ઘરે થઇ શકે તેિી પ્રવવૃિઓ 
તેિજ ઘરે રિી શકાય તેિી રિતો પુંખીનો િાળો સલાિત અને હૂુંફાળો કાયષક્રિના િાધ્યિથી 
દરેક ઘર સધુી પહોંચે તેિા પ્રયત્નો થયા, િર્ચ્ુષઅલ તલાસરૂિ દ્વારા વશક્ષણ, ડીડી ગીરનારના 
િાધ્યિથી ઓનલાઇન વશક્ષણ અને પાઠયપસુ્તકોનુું ઘરે વિતરણ જેિી રચનાત્િક પ્રવવૃિઓ 
હાથ ધરિાિાું આિી હતી. 
  ગજુરાત સરકાર અને વશક્ષણ વિભાગે જજલ્લાના ડીઇઓ, ડીપીઇઓ,ડાયેટ, 
પ્રાચાયષશ્રી, બીઆરસી, સીઆરસી તથા ખાનગી શાળાના સુંચાલકશ્રીઓ સાથ ેસુંપકષ કરીન ે
િતષિાન પડકારરૂપ પરરક્સ્થવતિાું વિદ્યાથીઓની શૈક્ષણણક પ્રરક્રયા ઘરે બેઠા પણ જળિાઈ રહ ે
તે િાટે થયેલ પ્રયાસોની અને જજલ્લા કક્ષાએ થયલે પ્રવવૃિઓની સિીક્ષા કરી ણબરદાિી હતી. 
સરકાર અને વશક્ષણ વિભાગના આ પ્રયાસોને કારણે પ્રાથવિક વશક્ષણિાું અંદાજે ૨૨ લાખથી 
િધ ુ વિદ્યાથીઓ સધુી સોવશયલ િીરડયા અને ટેકનોલોજીના િાધ્યિથી વિદ્યાથીઓ તથા 
વશક્ષકોને શૈક્ષણણક સાિગ્રી પહોંચાડિાિાું આિી હતી. આ શૈક્ષણણક સાિગ્રીનો ઉપયોગ 
વિદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા હજુ પણ કરી રહ્યા છે. 
  કોરોના િાયરસ થી ફેલાયેલ િહાિારીની વિકટ આપવિને અિસરિાું પલટાિી 
નિી રદશા ખોલિાિાું સૌનો સરહયારો પ્રયાસ જોિા િળ્યો હતો એવુું નથી કે િાત્ર વશક્ષણ 
વિભાગ સુંલગ્ન કચેરીઓ દ્વારા જ રચનાત્િક પ્રવવૃિઓ હાથ ધરિાિાું આિી હતી. વિદ્યાથીઓ 
વશક્ષણથી િુંણચત ન રહ ેત ેિાટે વશક્ષકોએ પણ અભતૂપિૂષ અન ેનિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ હાથ 
ધયાષ છે. જે અનિયે વશક્ષકોએ સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ રચનાત્િક પ્રવવૃતઓ જેિી કે, ઘરે 
શીખીએ, પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળો, િર્ચ્ુષઅલ તલાસરૂિ, ડીડી ણગરનારના 
િાધ્યિથી ઓનલાઇન વશક્ષણ િગેરેના અિલીકરણ સુંદભે હાથ ધરેલ નિતર પ્રયોગની પણ 
નોંધ લેિી રહી. રાજ્યના દૂરના દુગષિ વિસ્તારિાું આિેલી સરકારી સ્કૂલિાું વશક્ષણ િેળિતા 
અને મળૂભતૂ સવુિધાઓથી િુંણચત બાળકો અને શહરેની ખાનગી સ્કૂલોિાું અભ્યાસ કરતાું 



વિદ્યાથીઓને શીખિાડિા િાટેના િાધ્યિોિાું સુંપણૂષ બદલાિ જોિા િળ્યો છે. રાજ્યના 
છેિાડાના ભાગો િર્ચચે રડજજટલ સુંસાધનોની ઉપલબ્ધતાની અસિાનતા વશક્ષણના ક્ષેત્રિાું 
પણ િોટો પડકાર સાણબત થઈ છે. 
  કોિીડ ૧૯ના કારણે દરેક ક્ષેત્રિાું ફેરફાર થયા ત્યારે શાળા વશક્ષણ બુંધ ન રહ ે
તેિજ વિદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા વશક્ષણ કાયષ િેળિી શકે ત ેિાટે જજલ્લાિાું વશક્ષકોએ કરેલ નિતર 
પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરિાનો વિચાર સુંશોધકને સઝૂયો હતો. કોરોના િાયરસના કારણે 
સર્જષયેલી અસાધારણ પરરક્સ્થવતિાું વશક્ષકોએ હાથ ધરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગો જેિા કે, 
શૈક્ષણણક પ્રવવૃતઓ, સહ-અભ્યાવસક પ્રવવૃિઓ, લોકર્જગવૃત િાટે કરેલ પ્રવવૃિઓ, વિદ્યાથીઓની 
શૈક્ષણણક વસદ્ધદ્ધિાું અણભવદૃ્ધદ્ધ, વિદ્યાથીઓની હાજરીિાું અણભવદૃ્ધદ્ધ, ઓનલાઇન વશક્ષણના પ્રચાર-
પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, પુંખીનો િાળો-સલાિત અને હૂુંફાળોના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ 
પ્રવવૃિઓ, એકિ કસોટીના પ્રચાર પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃિઓ, સાિાવયક કસોટીના પ્રચાર-
પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓની વિગતોનો અભ્યાસ કરિાના ઉદે્દશથી પ્રસ્તતુ સુંશોધન હાથ 
ધરિાિાું આિેલ હતુું. 
 

1.1  િીર્યક 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુું શીર્ષક આ પ્રિાણ ેશબ્દબદ્વ કરિાિાું આવ્્ુું હત ુું. 

  આતરસુાંબા પ્રાથશમક િાળા અને શવજયનગર-૧ પ્રા. િાળા, શવજયનગર માાં હાથ 
ધરાયેલ નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અભ્યાસ. 

1.2 સમસ્યાકથન 

પ્રસ્તતુ સુંશોધનના આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ેવિજયનગર-૧ પ્રા. શાળા, વિજયનગર 
િાું હાથ ધરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગો જેિા કે, શૈક્ષણણક પ્રવવૃતઓ, સહ-અભ્યાવસક પ્રવવૃતઓ, 
લોકર્જગવૃત િાટે કરેલ પ્રવવૃિઓ, વિદ્યાથીઓની શકૈ્ષણણક વસદ્ધદ્ધિાું અણભવદૃ્ધદ્ધ, વિદ્યાથીઓની 
હાજરીિાું અણભવદૃ્ધદ્ધ, ઓનલાઇન વશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, ઘરેશીખીએના 
પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃિઓ, પુંખીનો િાળો - સલાિત અને હૂુંફાળોના પ્રચાર-પ્રસાર 
િાટે કરેલ પ્રવવૃિઓ,સાિાવયક કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃિઓની વિગતોનો 
અભ્યાસ દ્વારા તપાસિાિાું આિી હતી. 

1.3 અભ્યાસના હતેઓુ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના હતેઓુ આ મજુબ હતા. 

1. આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ેવિજયનગર-૧ પ્રા. શાળા, વિજયનગરિાું હાથ ધરાયેલ 
નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અભ્યાસ કરિો. 



2. આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ેવિજયનગર-૧ પ્રા. શાળા, વિજયનગરિાું હાથ ધરાયેલ 
નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો પ્રચાર-પ્રસાર કરિો. 

3. વશક્ષકોએ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અનય શાળાઓિાું અિલ થાય તે િાટે 
વશક્ષકોને અણભમખુ કરિા. 

1.4 અભ્યાસના પ્રશ્નો  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસ ના પ્રશ્નો આ મજુબ હતા. 

1. આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળાિાું હાથ ધરાયેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગિાું કઇ બાબતોનો 
સિાિેશ થતો હશે...? 

2. વિજયનગર-૧ પ્રાથવિક શાળા સરકારી પ્રાથવિક શાળાિાું હાથ ધરાયેલ નિતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગનો અિલ તેિણ ેકઈ રીતે કયો હશે..? 

3. આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અને વિજયનગર-૧ પ્રા. શાળા, વિજયનગર િાું હાથ ધરાયેલ 
નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગિાું કઇ બાબતોનો સિાિેશ થતો હશે...? 

4. આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળાિાું હાથ ધરાયેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો અિલ તેિણ ેકઈ 
રીતે કયો હશે  

1.5 િબ્દોની વ્યવહાર વ્યાખ્યાઓ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસિાું િપરાયલ શબ્દોની વ્યિહારરક વ્યાખ્યાઓ આ પ્રિાણે હતી. 

શવજયનગર તાલકુો: વિજયનગર તાલકુો ગજુરાત રાજ્યના સાબરકાુંઠા જજલ્લાિાું આિેલો એક 
તાલકુો છે. તાલકુાનુું મખુ્ય િથક વિજયનગર  છે. આ તાલકુાિાું ૮૦ ગાિોનો સિાિેશ થાય 
છે.આિ, વિજયનગર તાલકુાનો આરદિાસી વિસ્તાર અને ગાિડાઓનો સમહૂ એટલ ે કે 
વિજયનગર તાલકુો. 

સરકારી પ્રાથશમક િાળા: રાજ્ય સરકારના જજલ્લા પુંચાયત હસ્તકની શાળાઓને સરકારી 
શાળાઓ તરીકે ઓળખિાિાું આિે છે. આ શાળાઓિાું ૧ થી ૮ સધુી શૈક્ષણણક કાયષ હાથ 
ધરિાિાું આિે છે. આ પૈકી વિજયનગર  તાલકુાની બે શાળાઓ આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા 
અને વિજયનગર-૧  ને સુંશોધકે અભ્યાસ િાટે પસુંદ કરેલ હતી. આિ, વિજયનગર તાલકુાની 
જજલ્લા પુંચાયત હસ્તકની શાળાઓને સરકારી શાળાઓ તરીકે પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું ઓળખિાિાું 
આિી છે. 

નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગ:  

પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું શાળા કે વશક્ષક દ્વારા હાથ ધરાયલે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ કે કાયષના 
અથષિાું છે. રાજ્યિાું કોવિડ અને લોકડાઉનને કારણે ઊભી થયેલી અસાધારણ પરરક્સ્થવતની 



આપવિને અિસરિાું પલટાિી નિી રદશા ખોલિાિાું વશક્ષકો દ્વારા હાથ ધરાયેલ નિતર 
રચનાત્િક પ્રવવૃિઓને પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું નિતર પ્રયોગ તરીકે ઓળખિાિાું આિી છે. 

1.6 અભ્યાસનુાં મહત્વ  

દરેક કાયષને પોતાનુું આગવુું િહત્િ હોય છે આ સુંશોધન પણ એક શૈક્ષણણક કાયષ છે. આથી 
આ સુંશોધન કાયષ દરવિયાન સુંશોધક જે જે કાયષ કરે છે તથા જે પરરણાિ િળે છે તે પરરણાિોન ે
ધ્યાનિાું રાખીને ભવિષ્યિાું આ અભ્યાસ કોને કોને અને કેિી રીત ેિદદરૂપ બની શકે કે બાબત 
તેનુ ું િહત્િ સચૂિે છે. 

પ્રસ્તતુ સુંશોધન દ્વારા વિજયનગર  તાલકુાની સરકારી શાળાઓના વશક્ષકો દ્વારા હાથ 
ધરેલ નિતરશૈક્ષણણક પ્રયોગ જેિા કે, શકૈ્ષણણક પ્રવવૃિઓ, સહ-અભ્યાવસક પ્રવવૃિઓ, 
લોકર્જગવૃત િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, વિદ્યાથીઓની શકૈ્ષણણક વસદ્ધદ્ધિાું અણભવદૃ્ધદ્ધ, વિદ્યાથીઓની 
હાજરીિાું અણભવદૃ્ધદ્ધ, ઓનલાઇન વશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, ઘરે શીખીએના 
પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ,પુંખીનો િાળો સલાિત અને હૂુંફાળોના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે 
કરેલ પ્રવવૃિઓ, એકિ કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, સાિાવયક કસોટીના 
પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓની વિગતો વિશે ઊંડાણથી િારહતગાર થઇ શકાશે તેિજ 
આ પ્રવવૃિઓના િાધ્યિથી દુગષિ પરરક્સ્થવતઓિાું વશક્ષણનો િેગ કઈ રીતે િધારિો તેની 
રદશા પ્રાપ્ત કરી શકાશે. 

1.7 અભ્યાસની મયાયદા  

સુંશોધનએ એિી પ્રરક્રયા છે કે, સુંપણૂષ રીતે સફળ થતી નથી તેિાું કોઇને કોઇ ખાિી રહી 
જિાની શક્યતાઓ િધી ર્જય છે. દરેક સુંશોધન પરરણાિો જુદી જુદી પરરક્સ્થવત અનસુાર 
જુદા જુદા િળે છે. તેથી તેને દરેક સિયે લાગ ુપાડી શકાય નહીં. 

1. પ્રસ્તતુ સુંશોધન વિજયનગર તાલકુાની જજલ્લા પુંચાયત હસ્તકની શાળાઓને સરકારી 
શાળાઓ પૈકી આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અને વિજયનગર-૧ પ્રાથવિક પરૂતો િયાષરદત 
રહશેે. 

2. પ્રસ્તતુ સુંશોધન શાળાિાું થતી અનેક વિધ અભ્યાવસક અને સહ અભ્યાવસક પ્રવવૃતઓ પૈકી 
વશક્ષકોએ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ પરુતો િયાષરદત રહશેે. 

3. પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું શાળા મલુાકાત દરવિયાન વશક્ષકોએ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગન ે
આધારે એકત્ર િારહતી પર આધારરત હોઈ િારહતીની યથાથષતા પ્રસ્તતુ સુંશોધનની 
યથાથષતા રહશેે. 

1.8 હવે પછીના પ્રકરણોનુાં આયોજન 



સિગ્ર સુંશોધન અહિેાલને ચાર પ્રકરણોિાું વિભાજીત કરેલ છે. 

પ્રકરણ 2 સાંિોધનની આધારિીલા અને સાંિોધનની યોજના 

  પ્રસ્તતુ પ્રકરણિાું સુંશોધનનો આધાર એવુું વ્યાપવિશ્વ, સુંશોધન પ્રકાર,સુંશોધન પદ્ધવત, 
નમનૂા પસુંદગી, િારહતી પ્રાલ્પ્તના ઉપકરણો તથા િારહતી વિશ્લેર્ણની પ્ર્કુ્તતઓ દશાષિિાિાું 
આિેલ છે. 

પ્રકરણ -૩ માહહતીનુાં પથૃક્કરણ અને અથયઘટન 

પ્રસ્તતુ પ્રકરણિાું હતેઓુ અનસુાર પ્રાપ્ત થયલે િારહતીને આધારને ગણુાત્િક રીત ેિારહતીનુું 
ઊંડાણપિૂષકનુું િણષન અને અથષઘટન રજૂ કરિાિાું આિેલ છે. 

પ્રકરણ 4 સાંિોધન સારાાંિ, તારણો અને ભલામણો  

પ્રસ્તતુ પ્રકરણિાું પ્રાપ્ત િારહતી ઉપરથી િળેલાું પરરણાિોનો સારાુંશ, સુંશોધનના પ્રયોગની 
સિીક્ષા, પ્રયોગને આધારે િળેલ તારણો અને તેને આધારે િારહતીનુું સાિાનયીકરણ રજૂ કરિાિાું 
આિેલ છે. 
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સાંિોધનની આધારિીલા અને સાંિોધન યોજના 
2.0 પ્રસ્તાવના : 

કોઈપણ સુંશોધનની સફળતાનો આધાર તેિાું નક્કર આયોજન પર રહલેો છે.સુંશોધનકાયષ 
વિશ્વસનીય અન ે પ્રિાણભતૂ બનાિિા િાટે ચોક્કસ યોજના હોિી જરૂરી છે.સુંશોધન કાયષના 
હતેઓુની સફળતાનો આધાર તેના આયોજન પર રહ ેછે.સુંશોધનની રૂપરેખાને કાયાષક્નિત કરિા 
િાટે પદ્ધવત અને પ્રરક્રયા સુંશોધકન ે સહાયરૂપ બને છે.સુંશોધનની રૂપરેખા સુંશોધકને રદશા 
સચૂિતી તારકિક યોજના છે. આયોજન દરેક પ્રવવૃતની સફળતાની ગરુુચાિી છે. દરેક વ્યક્તત 
કાયષનો આરાિ કરતાું પહલેાું તે કાયષનુ ું આયોજન કરે છે. 

      સુંશોધન યોજના વિશે ડો. એચ.જી.દેસાઈ અન ેડો. કે.જી.દેસાઈ જણાિી છે કે-“સુંશોધન 
અહિેાલને સિજિા િાટે સુંશોધન યોજનાનુું િણષન અત્યુંત જરૂરી બન ે છે. િાચક સ્પષ્ટપણ ે
સિજી શકે અન ેતણેે પોતે અભ્યાસની પ્રિાણભતૂતા ચકાસિા એ અભ્યાસ ફરીથી ઉપાડિો જરૂરી 
બને તો સુંપણૂષ વિગતો િળી રહ ેએ રીતે આ પ્રકરણ લખવુું જોઈએ. સુંશોધકે અભ્યાસ દરવિયાન 
હાથ ધરેલ અને પાછળથી ત્યજી દીધલે પ્રવિવધઓનો પણ ઉલ્લખે થિો જોઈએ. આિ થાય તો 
સિસ્યાની યોજના પર િધ ુપ્રકાશ પડે.” 

      સુંશોધનિાું કઇ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિો તે િહત્િનો પ્રશ્ન છે. સુંશોધક પોતાના વિર્યને 
અનરુૂપ પદ્ધવત પસુંદ કરે ત ેઅત્યુંત જરૂરી છે.િળી, સુંશોધનિાું ઉપયોગિાું લેિાિાું આિેલ 
ઉપકરણોની િારહતી, ચલોની િારહતી, વ્યાપવિશ્વ, વનદશષ પસુંદગી અને િારહતી એકત્રીકરણની 
વિગત આપિી પણ આિશ્યક છે. 

      પ્રસ્તતુ પ્રકરણિાું વ્યાપવિશ્વ, સુંશોધન પ્રકાર, સુંશોધન પદ્ધવત, નમનૂા પસુંદગી, િારહતી 
પ્રાલ્પ્તના ઉપકરણો તથા િારહતી િારહતી વિશ્લેર્ણની પ્ર્કુ્તતઓ વિશેની િારહતી આપિાિાું 
આિેલ છે. 

2.1 સાંિોધનનુાં વ્યાપશવશ્વ : 

સુંશોધકે સિસ્યા ઉદ્ભિ િખતે ક્ુું વ્યાપ વિશ્વ નજર સિક્ષ રાખ્્ુું છે તેની સ્પષ્ટતા કરિી જરૂરી 
છે. િળી વ્યાપવિશ્વિાું સિાવિષ્ઠ કેટલાું પાત્રો પર ઉપકરણની અજિાઈશ કરિાની છે તે બાબત 
પણ ધ્યાનિાું રાખિી આિશ્યક છે, આિ કરિાથી સુંશોધનકાયષ વનયત સિયિાું પણૂષ  

થાય તેિજ હતે ુસારી રીતે વસદ્ધ થાય છે. 



કોઈપણ સુંશોધનિાું વ્યાપ વિશ્વની સાચી વ્યાખ્યા ન થાય ત્યાું સધુી સુંશોધનનુું કાયષ આગળ 
િધી શકતુું નથી તથા સિગ્ર વ્યાપવિશ્વિાુંથી વનદશષન પસુંદગી પણ મશુ્કેલ બને છે. 

 

"Population means total number of people identifiable group. It is 

the aggregate of the times or Individuals or possible observations from 

which sample is taken." 

 

વ્યાપવિશ્વ એટલે સિષ્ષ્ટ. એ એિી વિગતો, પાત્રો કે શક્ય અિલોકનોની સુંખ્યા છે કે જેિાુંથી 
નમનૂો પસુંદ થાય છે. 

કોરોના િાયરસથી ફેલાય િહાિારીની વિકટ આપવિને અિસરિાું પલટાિી નિી રદશા 
ખોલિા િાટે જજલ્લાના વશક્ષકોએ હાથ ધરેલ રચનાત્િક પ્રવવૃિઓ અન ેનિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ 
તેિજ શાળા વશક્ષણ બુંધ ન રહ ેતેિજ વિદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા વશક્ષણકાયષ િેળિી શકે ત ેિાટે 
જજલ્લાિાું વશક્ષકોએ કરેલ નિતર પ્રયાસો વિશેનો અભ્યાસ હાથ ધરિાનો હોઇ પ્રસ્તતુ સુંશોધનનો 
વ્યાપ સાબરકાુંઠા  જજલ્લાનો વિજયનગર  તાલકુો રહશેે. 

2.2 નમનૂો પસાંદગી : 

સુંશોધનની પરરભાર્ાિાું વ્યાપવિશ્વનુું સિોિિ પ્રવતવનવધત્િ કરે તેને સારો નમનૂો કહિેાય 
છે. સુંશોધનિાું સિય, શક્તત અન ેનાણાુંનો વ્યય થતો અટકાિિા િાટે સિસ્તીના શક્ય તેટલા 
બધા જ લક્ષણોનો સિાિેશ થાય ત ેરીતે વનદશષ પસુંદ કરિો જોઈએ. જેથી વનદશષ પરથી િળિલેાું 
તારણોનુું સાિાનયીકરણ કરી સિાવિષ્ટને લાગ ુપાડી શકાય. 

આ સુંશોધનિાું સુંશોધકે સહતેકુ નમનૂા પ્ર્કુ્તતથી નમનૂો (વનદશષ) પસુંદ કરેલ છે. આ 
પ્ર્કુ્તતિાું નમનૂાનો એકિ એક પાત્ર ન રહતેાું સિગ્ર શાળાએ પાત્ર સમહૂ (ઝૂિખુું) એકિ બન ે
છે. 

પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું શાળા વશક્ષણ બુંધ ન રહ ેતેિજ વિદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા વશક્ષણ કાયષ 
િેળિી શકે તે િાટે જજલ્લાિાું વશક્ષકોએ કરેલ નિતર પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરિાનો હોઇ સહતેકુ 
નમનૂા પસુંદગી દ્વારા જજલ્લાિાું થયેલ શ્રેષ્ઠ નિતર પ્રયાસોને અલગ તારિિાિાું આવ્યા હતા. 
તેિજ દરેક વ્યાખ્યાતાને તેિના લાયઝવનિંગ વિસ્તારની બે શાળાઓના આિા નિતર પ્રયાસો કે 
નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અભ્યાસ હાથ ધરિા સણૂચત કરિાિાું આિેલ હતુું. જે પૈકી સુંશોધકનો 
લાયઝનીંગ વિસ્તાર વિજયનગર  હોઇ વિજયનગર  તાલકુાની આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ે
વિજયનગર-૧ પ્રા.શાળા, િાું ફાળિિાિાું આિી હતી.જે અનિય ે આ બુંને શાળાઓની રૂબરૂ 
મલુાકાત લઇ તેિણ ેકરેલ નિતર પ્રયાસોની વિગતો પ્રાપ્ત કરી હતી. 



2.3 સાંિોધનના ક્ષેત્રો : 

સુંશોધન િાટે અનેક રદશાઓ અને ક્ષેત્રો વિકાસ પામ્યા છે. સુંશોધન જુદા જુદા અનેક 
ક્ષેત્રો સાથ ેજોડાયેલુું હોય છે. સુંશોધન પોતાને અનકૂુળ ક્ષેત્ર પસુંદ કરતા હોય છે. જીિન સાથ ે
સુંકળાયેલા આિા અનેક ક્ષેત્રો છે જેિા કે શકૈ્ષણણક, િજૈ્ઞાવનક, તબીબી, સાિાજજક, ખેતી, ઉદ્યોગ, 
િાણણજ્ય િગેરે હોય છે. 

આ પૈકી પ્રસ્તતુ સુંશોધન પ્રાથવિક વશક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલુું છે. 

2.4 સાંિોધનનો પ્રકાર 

સુંશોધનિાું િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતનો ઉપયોગ થાય છે. તથેી જે ક્ષેત્રિાુંથી ઉપક્સ્થત થયલે 
અથષપણૂષ સિસ્યાના વ્યિક્સ્થત િસ્તલુક્ષી અન ેઅનભુિની એરણ પર ચકાસી શકાય તેિા ઉકેલ 
સાથે સુંબુંધ છે. તેનુ ું સ્િરૂપ કે પ્રકાર સુંબુંવધત પ્રશ્નોના સ્િરૂપ પ્રિાણે બદલાય છે. 

સુંશોધનના મખુ્ય બ ે રીતથી પ્રકારો પડે છે. જે વનમ્નાુંરકત ઉચાટ 2005-2006 ના િતે 
સુંશોધનના પ્રકાર બ ેરીતથી દશાષિી શકાય. સુંશોધનના ધ્યેય અન ેઅિલીકરણને લક્ષિાું રાખી 
તેનુ ું આ મજુબ િગીકરણ કરી શકાય. 

 

પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું સુંશોધકને ફાળિલે બે શાળાઓના નિતર પ્રયાસો અથિા નિતર 
શૈક્ષણણક પ્રયોગોની ઊંડાણથી તપાસિાના હોઈ આ સુંશોધન ગણુાત્િક પ્રકારે હાથ ધરા્ુું હત ુું. 

 

 

 

2.5 સાંિોધન પદ્ધશત : 

સુંશોધનિાું જે પ્રકારની સિસ્યા હોય તેના સુંદભષિાું પદ્ધવતની પસુંદગી કરિાિાું આિે છે. 
સુંશોધનની પદ્ધવતઓ નીચ ેમજુબ છે. 



1. ઐવતહાસીક પદ્ધવત  
2. પ્રાયોણગક પદ્ધવત  

3. િણષનાત્િક સુંશોધનો જેિાું- 

i. સિેક્ષણ અભ્યાસ  
ii. વિકાસાત્િક અભ્યાસ  

iii. સુંબુંધાત્િક અભ્યાસ  
a) વ્યક્તત અભ્યાસ  

b) સહસુંબુંધલક્ષી અભ્યાસ 

c) કારણ તલુનાત્િક અભ્યાસ 

પ્રસ્તતુ સુંશોધન એ વ્યક્તત અભ્યાસ આધારરત છે. 

2.6 ઉપકરણ શવગત :  

પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું ઉપકરણ તરીકે સુંશોધક દ્વારા સ્િરણચત પ્રશ્નાિણલનો ઉપકરણ તરીકે 
ઉપયોગ કરિાિાું આિેલ હતો. આ પ્રશ્નાિણલને ગગૂલફોિષ તરીકે વિકસાિિાિાું આિી હતી અન ે
તેિાું એિી સવુિધા કરિાિાું આિ ે છે કે શાળાએ કરેલ નિતરપ્રયાસો કે નિતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગોની વિગતો સાથેસાથ ેફોટોગ્રાફસ અને િીરડયોના િાધ્યિથી થયેલ પ્રયાસોનો િાસ્તવિક 
ણચતાર િેળિી શકાય  

2.7 માહહતીનુાં એકત્રીકરણ : 

સુંશોધકે રૂબરૂ શાળા મલુાકાત લઇ સ્િરણચત પ્રશ્નાિલી સ્િરૂપે તૈયાર કરેલ ગગૂલ ફોિષ 
દ્વારા શાળાએ કરેલ નિતર પ્રયાસો કે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોની વિગતો સાથે ફોટોગ્રાફસ અન ે
િીરડયો સુંબુંધી િારહતી એકત્ર કરિાિાું આિી હતી.ગગૂલફોિષ દ્વારા નિતર પ્રયાસો કે નિતર 
શૈક્ષણણક પ્રયોગો સુંબુંધી િારહતી કઈ રીતે ભરિાની છે.તેની પ્રાથવિક સિજ શાળા મલુાકાત 
દરવિયાન આપિાિાું આિી હતી. વશક્ષકોને આ ફોિષની સિજ અંગે, િારહતી ભરિા અંગ ેફોટો 
અને વિડીયો વિશે તેિના પ્રશ્નોનુું સિાધાન કરિાિાું આવ્્ુું હત ુું. જેથી પ્રાપ્ત થનાર િારહતી 
સચોટ, ચોક્કસ અને િાસ્તવિક રીત ેિળી શકે. 

2.8 માહહતીનુાં પથૃ્થકરણ અને સમીક્ષા : 

એકત્ર થયેલ િારહતીની યોગ્ય અંકશાસ્ત્રીય પદ્ધવત થકી મલુિણી એ સુંશોધનના કાયષનુ ું 
િહત્િનુું સોપાન ગણી શકાય. સુંશોધક િાટે ઉપકરણની પસુંદગી કરિાની સાથે જ તેના થકી 
પ્રાપ્ત િારહતીનુું પથૃક્કરણ કેિી રીતે થઈ શકશે અને તારણો િેળિિા શુું કરવુું પડશે ત ેઅંગેનો 
ખ્યાલ રાખિાનો થતો હોય છે. 



સુંશોધન દ્વારા સ્િરણચત પ્રશ્નાિલી સ્િરૂપે તૈયાર કરેલ ગગૂલફોિષ દ્વારા શાળાની રૂબરૂ 
મલુાકાત લઇ સુંશોધનના હતેઓુ અનસુાર િારહતી એકત્ર કરી તેને વ્યક્તત-અભ્યાસના સોપાનો 
મજુબ ગોઠિિાિાું આવ્યા હતા. જેિાું, નીચેની વિગતો જેિી કે, 

1. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે ધોરણ. 
2. વશક્ષક જે વિર્યિાું નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે વિર્ય. 
3. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુિાર વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
4. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કનયા વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
5. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુલ વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
6. વશક્ષણના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુું નાિ. 
7. વશક્ષકે શરૂ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો વિચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો..? 

8. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સુંદભ ેસિસ્યાની ઓળખ કઈ રીતે કરી..? 

9. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા ઉકેલ િાટે તિે શુું પિૂષ તૈયારી કરી...? 

10. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા સુંબુંધી કારણોની એકવત્રત કરેલ િારહતીની વિગતો. 
11. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યાનુું વનિારણ િાટે કયા પગલાું હાથ ધયાષ....? 

12. નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેિ...? તેની વશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીતે કરી...? 

13. વશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા િળી તેની વિગતો. 
14. વશક્ષકના આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે શુું આયોજન કરી 

શકાય. 
15. વશક્ષકના આ નિતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે કયા મદુ્દાઓને ધ્યાને 

લેિા જરૂરી છે. 
16. અનય કોઈ વિશેર્ બાબત હોય તો. 
17. નિતર પ્રયોગ સુંબુંધી ફોટોગ્રાફ. 
18. નિતર પ્રયોગ સુંબુંધી વિડીયો. 

પ્રસ્તતુ પ્રકરણિાું હતેઓુ અનસુાર પ્રાપ્ત થયેલ િારહતીને આધારે ગણુાત્િક રીતે િારહતીનુું 
ઊંડાણપિૂષક િણષન અને અથષઘટન રજૂ કરિાિાું આિેલ છે. 
         ઉપ્તુત મદુ્દાઓને અનસુુંધાનિાું બુંને શાળાઓની િળેલ િારહતીનુું તલુનાત્િક 
પથૃ્થકરણ અને અથષઘટન કરી તેને આધારે શાળાના નિતર પ્રયોગની સિીક્ષા હાથ ધરિાિાું 
આિી હતી. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ 3 

માહહતીનુાં પથૃક્ક્રરણ અને અથયઘટન 

3.0 પ્રસ્તાવના : 

કોઈપણ સુંશોધનના જેટલુું િહત્િ િારહતી એકઠી કરિાનુું છે. તેટલુું જ િહત્િ િારહતીનુું 
પથૃક્કરણ કરિાનુું છે. કોઈપણ સુંશોધકે સુંશોધન યોજના તૈયાર કરતી િખત ેકઈ-કઈ િારહતી 
િેળિિી પડશે. પ્રાપ્ત િારહતીનુું િગીકરણ કેિી રીત ેથશે તે અંગ ેવિચારી લેવુું જરૂરી છે. આિ 
કરિાથી િારહતી વિર્યક સચોટ ખ્યાલ આિ ેછે. 

કોઈપણ સુંશોધનિાું એકઠી કરેલી સુંશોધન િારહતી પથૃક્કરણ અને અથષઘટનની યોગ્ય 



પ્ર્કુ્તત ધ્િારા જ અથષપણૂષ બને છે. 
3.1 આતરસુાંબા પ્રાથશમક િાળા અને શવજયનગર-૧ પ્રા. િાળા, શવજયનગરમાાં હાથ ધરાયેલ 

નવતર  િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માહહતીનુાં પથૃક્કરણ અને અથયઘટન. 

 પ્રસ્તતુ સુંશોધન ધ્િારા વિજયનગર તાલકુાની  આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ે
શવજયનગર-૧ પ્રા. િાળા, શવજયનગર ના શિક્ષકો ધ્વારા હાથ ધરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગો 
જેિા કે, શૈક્ષણણક પ્રવવૃતઓ, સહ-અભ્યાસીક પ્રવવૃતઓ, લોકર્જગવૃત િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, 
વિધ્યાથીઓની શકૈ્ષણણક વસદ્ધદ્ધિાું અણભવલૃ્ધ્ધ, વિધ્યાથીઓની હાજરીિાું અણભવલૃ્ધ્ધ, ઓનલાઇન 
વશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, ઘરે વશખીએના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, 
પુંખીનો િાળો- સલાિત અન ેપ્રવવૃતઓ િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, સાિાવયક કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર 
િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓની વિગતો વિશે ઊંડાણથી શાળાિાર રજૂઆત કરિાિાું આિી હતી. 

3.1.0 આતરસુાંબા પ્રાથશમક િાળા અને શવજયનગર-૧ પ્રા. િાળા, શવજયનગરમાાં હાથ ધરાયેલ નવતર 
િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માહહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથયઘટન અને સમીક્ષા 

 આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા સરકારી પ્રાથવિક શાળાિાું હાથ ધરાયેલ નિતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગ સુંબુંધી િારહતીનુું પથૃક્કરણ, અથષઘટન અને સિીક્ષા 3.1 િાું રજૂ કરેલ છે. 

 
 

 

 

સારણી : 3.1 

આતરસુાંબા પ્રાથશમક િાળા સરકારી પ્રાથશમક િાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર 

િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માહહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથયઘટન અને સમીક્ષા 

પ્રયોગ કરનાર તેિજ તે સુંબુંધી મદુ્દાઓ વશક્ષકે હાથ ધરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની 
વિગત   

વશક્ષકનુું નાિ પટેણલયા મકેુશભાઈ રૂપજીભાઇ  

હોદ્દો વશક્ષક  

શાળાિાું ચાલતા ધોરણો ધોરણ ૧ થી ૮  
વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય ત ેધોરણ ધોરણ ૬ થી ૮ 

વશક્ષકે જે વિર્યિાું નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો 
હોય તે વિર્ય  

ગજુરાતી, ગણણત, રહનદી, અંગ્રેજી 



વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કુિાર વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા  

૭૮ 

વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કનયા વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા  

૭૫ 

વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કુલ વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા 

૧૦૦ 

વશક્ષકના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુું નાિ. વિધાથીઓષ ઘરે રહી ને પણ ભણે  

વશક્ષકે શરૂ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો 
વિચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો?. 

• કોવિડ ૧૯ ની િહાિારીને કારણ ે
સરકારશ્રી ધ્િારા શરૂ કરાયેલ 
ઓનલાઈન વશક્ષણિાું પડતી 
મશુ્કેલીઓ દૂર કરાયેલ ઓનલાઈન 
વશક્ષણિાું પડતી મશુ્કેલીયો દૂર 
કરિાના ભાગરૂપ ેઅન ેબાળકો ઘેર બેઠા 
વશક્ષણ િેળિી શકે ત ે હતેસુર આ 
પ્રયોગ હાથ ધરિાિાું આવ્યો હતો 
 

આપના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સુંદભ ે
સિસ્યાની ઓળખ કઈ રીત ેકરી. 

• મલુાકાત અંતે  બાળકો સધુી ગયા 
િાગષદશષન આપ્્ુું,આ સિય દરવિયાન 
બાળકોિાું વશક્ષણની ભખૂ દેખાણી અન ે
વિવિધ િાુંધ્મમ્િો િારફતે ઓનલાઈન 
વશક્ષણની શરુ આત કરી. 

વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા 
ઉકેલ િાટે તિે શુું પિૂષ તૈયારી કરી..? 

• આ નિતર પ્રયોગની સિસ્યાઓના 
ઉકેલ િાટે શાળાિાું કાિ ન હોય તો 
ગાિિાું ફરીને અચકૂ વિધ્યાથીઓની 
મલુાકાત લઇન ે તેિને અભ્યાસિાું 
પડતી મશુ્કેલીઓ દૂર કરિા કોવિડ-
૧૯ ની ગાઈડલાઇનનુું પાલન કરીન ે
ગાિના ચાર િાઢ પ્રિાણે અન ે
િહોલ્લાિાું શેરી વશક્ષણ કરિાનુું 
વિચા્ુું. 

• પ્રથિ સત્રિાું વિધ્યાથીની મલુાકાત 
જરૂર લેતો પણ તેની નોંધ િાટે 
ફોટોગ્રાફી જ કરતો પણ બીર્જ સત્ર 
પછી તેની નોંધ િાટેનુું પત્રક પણ 
બનાિીને તેની નોંધ અચકૂ કરિાિાું 



આિે છે, જે િારી કાિગીરીનો સચોટ 
પરુાિો છે. 

• બાળકોની કચાશ દૂર કરિા ગણણતિાું 
ઘરડયા રિત, અંગ્રેજીિાું સેનટેનસ ગેિ, 
ગજુરાતીિાું શબ્દ રિત જેિાું શૈક્ષણણક 
રિકડાું પણ બનાિલે છે. જેની 
િદદથી વશક્ષણકાયષ રસપ્રદ 
બનાિિાિાું આવ્્ુું. 

વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા 
સુંબુંધી કારણોની એકવત્રત કરેલ િારહતીની 
વિગતો. 

• આ નિતર પ્રયોગના અિલ કરિાિાું 
સૌ પ્રથિ વિધ્યાવથિની મલુાકાત કરી 
િહોલ્લાિાું શેરી વશક્ષણ િાટે બાળકો 
અને તેના િાલીઓને તૈયાર કયાષ. 

• િહોલ્લાિાું શેરી વશક્ષણ સ્થળની 
પસુંદગી કરી અને િહોલ્લાિાું શેરી 
વશક્ષણ િાટેનુું સિયપત્રક નક્કી ક્ુું. 

વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યાનુું 
વનિારણ િાટે તિે કયા પગલાું હાથ ધયાષ.  

• આ નિતર પ્રયોગ િાટે સતત 
િાલીઓને િારુંિાર ફોન કરીને 
બાળકોને પડતી મશુ્કેલીઓ ર્જણિાનો 
પ્રયાસ કરિાિાું આિે છે. 

• બાળકોને િોટ્સપ્પિાું ગ્રપૂ બનાિીન ે
ઓનલાઇન વશક્ષણની િારહતીથી 
તેિને િાકેફ કરિાિાું આિે છે. 

• એકિ કસોટી આપિી અને પરત 
લેિી, ઘરે વશખીએ સારહત્યિાું પડતી 
મશુ્કેલીઓને દૂર કરિા િાટે િધ ુ
િહાિરો અને દ્રઢીકરણ કરિાિાું આિે 
છે. 

• બધા જ વિધ્યાથીઓની િધિુાું િધ ુ
મલુાકાત કરીને િહોલ્લાિાું શેરી 
વશક્ષણ આપી શકાય તેિા પ્રયત્નો હાથ 
ધરિાિાું આિે છે. 

• મલુાકાત લીધેલ બાળકોના ફોટોગ્રાફ 
પાડીને C.R.C.C,B.R.C.C. અન ે
આચાયષને િોકલિાિાું આિે છે. 



• િહોલ્લાિાું શેરી વશક્ષણ અંતગતષ 
બાળકોિાું થયલે પ્રગવતની નોંધ 
કરિાિાું આિે છે. 

નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેિ..? 
તેની વશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીત ેકરી..? 

• આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની 
સફળતા બાળકોની નોટબકૂો અને 
સ્િાધ્યયપોથી ચકાસીન ે કરિાિાું 
આિે છે. 

• બાળકોને આપલે ગહૃકાયષ જોઈન ે
તેિણે કરેલ ભલૂો ર્જણી શકાય છે. 

• વિધ્યાથીઓના અને િાલીઓના 
મખુેથી સાુંભળેલ પ્રવતભાિોએ આ 
પ્રયોગની િોટાિાું િોટી સફળતા જ છે. 

વશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા 
િળી તેની વિગતો. 

• આ પ્રયોગની કાિગીરી ચાલ ુ જ છે 
અને આગળ પણ ચાલ ુરહશેે. 

• પહલેા કરતાું હાલ વિધ્યાથીઑ તેિની 
ક્ષિતા મજુબ િધ ુશીખે છે અને હજુ 
િધ ુવશખતા રહશેે. 

• શેરી વશક્ષણ દરવિયાન એક િાલી 
ધ્િારા ખબૂ સરસ કાિગીરી થાય છે 
તેનાથી િધારે સફળતા બીજી કઈ હોઇ 
શકે. 

વશક્ષકના આ નિતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે શુું આયોજન 
કરી શકાય. 

• આ પ્રયોગ અંતગતષ વશક્ષકોના ગ્રપૂિાું 
તેની િારહતી િોકલી શકાય. 

• ફોટોગ્રાફી, વિડીયો બનાિી શેર કરી 
શકાય, જેથી અનય વશક્ષકોને પણ 
પ્રેરણા િળે. 

વશક્ષકના આ નિતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓિાું આિલીકરણ િાટે કયા મદુ્દાઓન ે
ધ્યાને લેિા જરૂરી છે. 

• વશક્ષકોિાું રસ, રૂચી, ખુંત અને ઉત્સાહ 
આ પ્રયોગ િાટે ખબૂ જરૂરી બન ેછે. 

અનય કોઈ વિશેર્ બાબત હોય તો તે અહીં 
નોંધો. 

• હોિલવનિંગ કાયષક્રિ અંતગતષ દરરોજ 
૧૫ વિધ્યાથીઓના િાલીઓને ફોન 
કરિાિાું આિે છે. અને તેની નોંધ 
કરિાિાું આિે છે. 



• િાઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સિાું બાળકોન ે
અનરુૂપ સિય પ્રિાણે િધિુાું િધ ુ
બાળકો જોડાય તે િાટે અગાઉથી 
ગ્રપૂિાું તથા વ્યક્તતગત રીતે ણલનક 
મકૂીને અને ફોન કરીને ર્જણ કરિાિાું 
આિે છે જેથી િધ ુબાળકો જોડાય છે. 

 

 

 

11.1 શવજયનગર-૧ પ્રાથશમક િાળામાાં હાથ ધરાયલે નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માહહતીનુાં 
પથૃક્કરણ, અથયઘટન અને સશમક્ષા 

 વિજયનગર-૧ પ્રાથવિક શાળાિાું હાથ ધરાયેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સુંબુંધી િારહતીનુું   
પથૃક્કરણ, અથષઘટન અને સવિક્ષા સારણી 3.2 િાું રજૂ કરિાિાું આિેળ છે. 

સારણી : 3.2 

શવજયનગર-૧ પ્રાથશમક િાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી 
માહહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથયઘટન અન ેસશમક્ષા 

પ્રયોગ કરનાર તેિજ તે સુંબુંધી મદુ્દાઓ વશક્ષકે હાથ ધરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની 
વિગત  

વશક્ષકનુું નાિ પટેલીયા રદલીપકુિાર રાિજીભાઈ  

હોદ્દો HTAT  

શાળાિાું ચાલતા ધોરણો ધોરણ ૧ થી ૮ 

વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે 
ધોરણ 

ધોરણ ૬ થી ૮ 

વશક્ષકે જે વિર્યિાું નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો 
હોય તે વિર્ય  

ગજુરાતી,ગણણત,વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી 

વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કુિાર વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા  

૮૫ 

વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કનયા વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા  

૭૦ 

વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના  

લાભાથી કુલ વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા 
૫૫ 



વશક્ષકના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુું નાિ. ચાલો શીખીએ ,આપણા જ ફળીએ ડીજીટલ 
િાધ્યિ,વશક્ષણની નિી રદશા. 

વશક્ષકે શરૂ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો 
વિચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો?. 

• કોવિડ ૧૯ ની િહાિારીને કારણ ે
સરકારશ્રી ધ્િારા શરૂ કરાયેલ 
ઓનલાઈન વશક્ષણિાું પડતી 
મશુ્કેલીઓ દૂર કરાયેલ ઓનલાઈન 
વશક્ષણિાું પડતી મશુ્કેલીયો દૂર 
કરિાના ભાગરૂપે અને બાળકો ઘેર 
બેઠા વશક્ષણ િળેિી શકે ત ેહતેસુર આ 
પ્રયોગ હાથ ધરિાિાું આવ્યો હતો. 

આપના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સુંદભ ે
સિસ્યાની ઓળખ કઈ રીત ેકરી. 

• હુું અને િારા સ્ટાફ વિત્રો રીક્ષા અને 
અનય િાહન િારફતે બાળકો સધુી 
ગયા િાગષદશષન આપ્્ુું,આ સિય 
દરવિયાન બાળકોિાું વશક્ષણની ભખૂ 
દેખાણી અન ેવિવિધ િાુંધ્મમ્િો િારફતે 
ઓનલાઈન વશક્ષણની શરુ આત કરી. 

વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા 
ઉકેલ િાટે તિે શુું પિૂષ તૈયારી કરી..? 

• રૂબરૂ મલુાકાત અને સમ્પકષ દ્વારા 
બાળકો ના વશક્ષણની િાત આગળ 
આિી. શાળાિાું જ્ઞાન કુુંજ પ્રોજેતટ પણ 
ચાલ ે છે. આ પ્રોજેતટ ના લેપટોપ અન ે
નેટ નો ઉપયોગ કરિાનુું નક્કી 
કરિાિાું આિેલ હતુું. 

વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા 
સુંબુંધી કારણોની એકવત્રત કરેલ િારહતીની 
વિગતો. 

• કયા કયા બાળકોની એકિ કસોટીઓ 
અને મલુાકાત ની વિગતો ન ેઆધારે 
િારહતી ત્યાર કરિાિાું આિી.અન ે
ઓનલાઈન વશક્ષણિાું તેને સાિલે 
કરિાિાું આિી. 

વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યાનુું 
વનિારણ િાટે તિે કયા પગલાું હાથ ધયાષ.  

• શાળાિાું નેટ સવુિધા હતી અન ેજ્ઞાન 
કુુંજ પ્રોજેતટ ના લીધે શાળાનો સ્ટાફ આ 
બધા િધ્યિ થી પરરણચત હતો. તેનો 
સચુારુ ઉપયોગ અને આયોજન 
બનાિિાિાું આવ્્ુું.  

નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેિ..? 
તેની વશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીત ેકરી..? 

• શાળા શહરે કક્ષાએ આિેલ છે. અન ેઆ 
બાળકો એ આજુ બાજુ ના વિસ્તારના 



હોય છે. વશક્ષકો િરચયુલ વશક્ષણથી 
પરરણચત હતા.  

• બાળકોની એકિ કસોટી ની ચકાસણી 
કરી તો ઓન લાઈન વશક્ષણની િાત 
પણ આિી.  

વશક્ષકના શકૈ્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા 
િળી તેની વિગતો. 

• આ પ્રયોગ ૭૫% સફળ રહ્યો હતો. 

વશક્ષકના આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે શુું આયોજન 
કરી શકાય. 

• શાળાિાું નેટ નુું સવુિધા અન ેવશક્ષકોિાું 
બાળકો િાટે કાિ કરિાની ધગશ.અન ે
આચાયષશ્રી દ્વારા સચુારુ આયોજન. 

• વશક્ષકોિાું રસ, રૂચી, ખુંત અને ઉત્સાહ 
આ પ્રયોગ િાટે ખબૂ જરૂરી બન ેછે. 

વશક્ષકના આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓિાું આિલીકરણ િાટે કયા મદુ્દાઓન ે
ધ્યાને લેિા જરૂરી છે. 

• વશક્ષકોિાું રસ, રૂચી, ખુંત અને ઉત્સાહ 
આ પ્રયોગ િાટે ખબૂ જરૂરી બન ેછે. 

 

 

3.2 ઉપસાંહાર : 

 પ્રસ્તતુ સુંશોધનિાું સુંશોધક ધ્િારા સ્િરણચત પ્રશ્નાિલી સ્િરૂપ ેતૈયાર કરેલ ગગૂલ ફોિષ 
ધ્િારા શાળાની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ સુંશોધનના હતેઓુ અનસુાર િારહતી એકત્ર કરી તેને વ્યક્તત-
અભ્યાસના સોપાનો મજુબ ગોઠિિાિાું આવ્યા હતા . જેિાું, નીચેની વિગતો જેિી કે, 

1. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે ધોરણ. 
2. વશક્ષકે જે વિર્યિાું નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો તે વિર્ય. 
3. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુિાર વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
4. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુલ વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
5. વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો તેના લાભાથી કુલ વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
6. વશક્ષકના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુું નાિ. 
7. વશક્ષકે શરૂ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો વિચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો?. 

8. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સુંદભ ેસિસ્યાની ઓળખ કઈ રીતે કરી..? 

9. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા ઉકેલ િાટે તિે શુું પિૂષ તૈયારી કરી..? 

10. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા સુંબુંધી કારણોની એકવત્રત કરેલ િારહતીની 
વિગતો. 



11. વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યાનુું વનિારણ િાટે કયા પગલાું હાથ ધયાષ..? 

12. નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેિ..? તેની વશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીતે કરી..? 

13. વશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા િળી તેની વિગતો. 
14. વશક્ષકના આ નિતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગન ેઅનય શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે શુું આયોજન 

કરી શકાય. 
15. વશક્ષકના આ નિતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે કયા મદુ્દાઓન ે

ધ્યાને લેિા જરૂરી છે. 
16. અનય કોઈ વિશેર્ બાબત હોય તો. 
17. નિતર પ્રયોગ સુંબુંધી ફોટોગ્રાફ. 
18. નિતર પ્રયોગ સુંબુંધી વિડીયો. 

 

 

ઉપ્તુત મદુ્દાઓના અનસુુંધાનિાું બુંને શાળાઓની િળેલ િારહતીનુું તલુનાત્િક પથૃક્કરણ 
અને અથષઘટન કરી તેને આધારે શાળાના નિતર પ્રયોગોની સિીક્ષા હાથ ધરિાિાું આિી હતી 
અને તેને આધારે યાિીરૂપ તારણોની વિગતો હિે પછીના પ્રકરણિાું આપિાિાું આિેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ 4 

સાંિોધન સારાાંિ, તારણો અને ભલામણો 
4.0 પ્રસ્તાવના : 

કોરોના િાયરસના કારણે સર્જષયેલી અસાધારણ પરરક્સ્થવતિાું શાળા વશક્ષણ બુંધ ન 
રહ,ે“શાળા બુંધ છે, વશક્ષણ નહીં.” તે સતૂ્રને ચરરતાથષ કરિા તેિજ વિધ્યાથીઓ ઘર બેઠા વશક્ષણ 
કાયષ િેળિી શકે ત ેિાટે જીસીઇઆરટી અન ેસિે વશક્ષણ અણભયાન ધ્િારા રચનાત્િક આયોજન 
કરા્ુું હત ુું. જેના ભાગરૂપે વિધ્યાથીઓ ઘર બેઠા વશક્ષણ િેળિી શકે ત ેિાટે ઘરે વશખીએ , 
વિધ્યાથીઓની િનોસાિાજજક િાિજત થાય ત ેહતેસુર ઘરે થઈ શકે તેિી પ્રવવૃતઓ તેિજ 
ઘરે રિી શકાય તેિી રિતો પુંખીનો િાળો સલાિત અને હૂુંફાળો કાયષક્રિના િાધ્યિથી દરેક 
ઘર સધુી પહોંચે તેિા પ્રયત્નો થયા, િચુષઅલ તલાસરૂિ ધ્િારા વશક્ષણ, ડીડી ણગરનારના 
િાધ્યિથી ઓનલાઈન વશક્ષણ અન ેપાઠયપસુ્તકોનુું ઘરે વિતરણ જેિી રચનાત્િક પ્રવવૃતઓ 
હાથ ધરિાિાું આિી હતી. 

           કોરોના િાયરસ થી ફેલાયેલ િહાિારીની વિકટ આપવિને અિસરિાું પલટાિી 
નિી રદશાખોલિાિાું સૌનો સરહયારો પ્રયાસ જોિા િળ્યો હતો એવુું નથી કે િાત્ર વશક્ષણ 
વિભાગ સુંલગ્ન કચેરીઓ ધ્િારા જ રચનાત્િક પ્રવવૃતઓ હાથ ધરિાિાું આિી હતી. 
વિધ્યાથીઓ વશક્ષણથી િુંણચત ન રહ ેતે િાટે વશક્ષકોએ પણ અભતૂપિૂષ અને નિતર શકૈ્ષણણક 
પ્રયોગ હાથ ધયાષ છે. જે અનિયે વશક્ષકોએ સરકાર ધ્િારા શરૂ કરાયેલ રચનાત્િક પ્રવવૃતઓ 
જેિી કે, ઘરે વશખીએ, પુંખીનો િાળો સલાિત અને હૂુંફાળો. િર્ચચુષઅલ તલાસરૂિ, ડીડી 
ણગરનારના િાધ્યિથી ઓનલાઇન વશક્ષણ િગેરેના અિલીકરણ સુંદભ ેહાથ ધરેલ નિતર 
પ્રયોગની પણ નોંધ લેિી રહી. કોવિડ ૧૯ ના કારણે દરેક ક્ષેત્રિાું ફેરફારો થયા ત્યારે શાળા 
વશક્ષણ બુંધ ન રહ ેતેિજ વિધ્યાથીઓ ઘર બેઠા વશક્ષણ કાયષ િેળિી શકે તે િાટે જીલ્લાિાું 
વશક્ષકોએ કરેલ નિતર પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરિાનો વિચાર સુંશોધકને સઝૂયો હતો. કોરોના 
િાયરસના કારણે સર્જષયેલી અસાધારણ પરરક્સ્થવતિાું વશક્ષકોએ હાથ ધરેલ નિતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગો જેિા કે, શકૈ્ષણણક પ્રવવૃતઓ, સહ-અભ્યાસીક પ્રવવૃતઓ,લોકર્જગવૃત િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, 
વિધ્યાથીઓની શૈક્ષણણક વસદ્ધદ્ધિાું અણભવલૃ્ધ્ધ, વિધ્યાથીઓની હાજરીિાું અણભવલૃ્ધ્ધ, ઓનલાઈન 
વશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, ઘરે વશખીએના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ 
પ્રવવૃતઓ, પુંખીનો િાળો- સલાિત અને હૂુંફાળોના પ્રચારપ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, એકિ 
કસોટીના પ્રચારપ્રસાર િાટે કરેલ પ્રવવૃતઓ, સાિવયકકસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર િાટે કરેલ 
પ્રવવૃતઓની વિગતો સુંબુંધી ર્જણકારી પ્રસ્તતુ સુંશોધન દ્વારા િેળિિાિાું આિી હતી. 

4.1 સાંિોધન સારાાંિ: 



  પ્રસ્તતુ સુંશોધનના શાળા વશક્ષણ બુંધ ન રહ ેતેિજ વિધ્યાથીઓ ઘર બેઠા વશક્ષણ 
કાયષ િેળિી શકે ત ેિાટે જીલ્લાિાું વશક્ષકોએ કરેલ નિતર પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરિાનો હોઇ 
સહતેકુ નમનૂા પસુંદગી દ્વારા જીલ્લાિાું થયલે શ્રેષ્ઠ નિતર પ્રયાસોને અલગ તારિિાિાું 
આવ્યા હતાું. તેિજ દરેક વ્યાખ્યાતાન ેતેિના લાયઝનીંગ વિસ્તારની બે શાળાઓના આિા 
નિતર પ્રયાસો કે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયાગોનો અભ્યાસ હાથ ધરિા સણૂચત કરિાિાું આિેલ 
હતુું. જે પૈકી સુંશોધકનો લાયઝવનિંગ વિસ્તાર વિજયનગર  હોઇ વિજયનગરતાલકુાની 
આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ેવિજયનગર-૧ વિજયનગર િાું ફાળિિાની આિી હતી. જે 
અનિયે સુંશોધકે આ બુંને શાળાઓની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ તેિણે કરેલ નિતર પ્રયાસોની નીચ ે
આપેલ વિગતો મજુબ પ્રાપ્ત કરી હતી. 
• વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે ધોરણ. 
• વશક્ષકે જે વિર્યિાું નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો તે વિર્ય. 
• વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુિાર વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
• વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કનયા વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
• વશક્ષકે નિતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુલ વિધ્યાથીઓની સુંખ્યા. 
• વશક્ષકના નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુું નાિ. 
• વશક્ષકે શરૂ કરેલ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો વિચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો? 

• વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સુંદભ ેસિસ્યાની ઓળખ કઈ રીતે કરી..? 

• વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા ઉકેલ િાટે તિે શુું પિૂષ તૈયારી કરી...? 

• વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યા સુંબુંધી કારણોની એકવત્રત કરેલ િારહતીની 
વિગતો. 

• વશક્ષકે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સિસ્યાનુું વનિારણ િાટે કયા પગલાું હાથ ધયાષ..? 

• નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેિ ..? તેની વશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીતે કરી...? 

• વશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા િળી તેની વિગતો. 
• વશક્ષકના આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે શુું આયોજન 

કરી શકાય. 
• વશક્ષકના આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓિાું અિલીકરણ િાટે કયા મદુ્દાઓન ે

ધ્યાને લેિા જરૂરી છે. 
• અનય કોઈ વિશેર્ બાબત હોય તો. 
• નિતર પ્રયોગ સુંબુંધી ફોટોગ્રાફ. 
• નિતર પ્રયોગ સુંબુંધી વિડીયો. 
  ઉપ્તુતષ મદુ્દાઓના અનસુુંધાનના બુંને શાળાઓની િળેલ િારહતીનુું તલુનાત્િક 
પથૃક્કરણ અને અથષઘટન કરી તેને આધારે શાળાના નિતર પ્રયોગની સવિક્ષા હાથ ધરિાિાું 



આિી હતી અન ેતેને આધારે ચાવિરૂપ તારણો તરિિાિાું આવ્યા હતાું જે િાટે સુંશોધક દ્વારા 
સ્િરણચત પ્રશ્નાિણલનો ઉપકરણ તરીકે ઉપયોગ કરિાિાું આિેલ હતો. આ પ્રશ્નાિલીને ગગૂલ 
ફોિષ તરીકે વિકસાિિાિાું આિી હતી અને તેિાું એિી સવુિધા કરિાિાું આિે કે શાળાએ કરેલ 
નિતર પ્રયાસો કે નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોની વિગતો સાથે સાથે ફોટોગ્રાફ્સ અને વિરડયોના 
િાધ્યિથી થયેલ પ્રયાસોનો િાસ્તિીક ણચતાર િેળિી શકાય. 

4.2 તારણો : 

પ્રસ્તતુ સુંશોધન ના ચાિીરૂપ તારણો આ મજુબ છે  

• આતરસુાંબા પ્રાથશમક િાળા સરકારી પ્રાથવિક શાળાના વશક્ષક શ્રી પટેલીયા મકેુશભાઈ 
રૂપજીભાઇ  એસ દ્વારા શાળાના ધોરણ ૬ થી ૮ ના વિદ્યાથીઓ િાટે ગજુરાતી, ગણણત, 
રહનદી અને અંગ્રેજી વિર્ય આધારરત શવદ્યાથી ઘરે રહી ને પણ શિક્ષણ મળેવે. નિતર 
પ્રયોગ હાથ ધરેલ હતો. 

• ‘િાળા બાંધ છે શિક્ષણ નહીં’ એ સતુ્રને સાથષક કરિા અને વિદ્યાથીઓના વશક્ષણકાયષ 
િાટે‘શવદ્યાથી ઘરે રહી ને પણ શિક્ષણ મળેવે’નો આ નિતર પ્રયાસ હાથ ધરિાિાું આવ્યો 
હતો. 

• આ નિતર પ્રયોગના અિલ િાટે વિદ્યાથીની મલુાકાત કરી િોહલ્લાિાું શેરી વશક્ષણ િાટે 
બાળકો અને તેના િાલીઓને તૈયાર કયાષ તેિજ િહોલ્લાિાું શેરી વશક્ષણ સ્થળની 
પસુંદગી તેનુ ું સિયપત્રક નક્કી ક્ુું. 

• આ નિતર પ્રયોગ િાત ે સતત િાલીઓને ફોન કરીને બાળકોને પડતી મશુ્કેલીઓ 
ર્જણિાનો પ્રયાસ કરિાિાું આવ્યો. 

• બાળકોને િોટસપિાું ગ્રપૂ દ્વારા ઓનલાઇન વશક્ષણની િારહતીથી િાકેફ કરિાિાું આવ્યા. 
• એકિ કસોટી. ઘરે વશખીએ સારહત્યિાું પડતી મશુ્કેલીઓને દૂર કરિા િાટે િધ ુિહાિરો 

અને દ્રઢીકરણ કરિાિાું આવ્્ુું  

• આરદિાસી વિસ્તાર પ્રિાણે  શેરીવશક્ષણ અંતગષત બાળકોિાું થયેલ પ્રગવતની નોંધ 
કરિાિાું આિે છે 

•  આ નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સફળતા બાળકોની નોટબકુોઅને સ્િાધ્યયપોથી 
ચકાસણી કરિાિાું આિી હતી  

• પહલેાું કરતાું હાલ વિદ્યાથીઓ તેિની ક્ષિતા મજુબ િધ ુશીખ ેછે જે પ્રયોગની સફળતા 
દશાષિે છે. 

• શવજયનગર-૧ પ્રાથશમક િાળા , વિજયનગર  ના વશક્ષકશ્રી પટેલીયા રદલીપકુિાર 
રાિજીભાઈ દ્વારા ધોરણ ૩ ચાલો શીખીએ આપણા ડીજીટલ િાધ્યિ,વશક્ષણની નિી 



રદશા, ૩ થી ૮ના વિદ્યાથીઓ િાટે ગણણત,ગજુરાતી,અંગ્રેજી તેિજ વિજ્ઞાન  વિર્ય 
આધારરત નિતર પ્રયોગ હાથ ધરેલ છે. 

• ઓનલાઇન વશક્ષણિાું પડતી મશુ્કેલીઓ દૂર કરિાના ભાગરૂપે અને બાળકો ઘરે બેઠા 
વશક્ષણ િળેિી શકે ત ેહતેસુર આ પ્રયોગ હાથ ધરેલ હતો. 

• એકિ કસોટી મલૂ્યાુંકનિાું બાળકોને પડતી મશુકેલી દૂર કરિા સારહત્ય અને સાિગ્રી 
એકત્ર કરી આ પ્રયોગ આગળ િધારિાિાું આિેલ હતો. 

• શવદ્યાથી ઘરે રહી ન ેપણ શિક્ષણ મળેવે બાળકોને પડતી મશુકેલી દૂર કરિા ઓનલાઈન 
દ્વારા શૈક્ષણણક કાયષ હાથ ધરી આ પ્રયોગને સફળ બનાિાયો હતો. 

• ઓનલાઈન વશક્ષણ  દ્વારા હાથ ધરાયેલ શૈક્ષણણક કાયષ દરવિયાન બાળકોના પ્રવતભાિો 
અને બાળકો તરફથી િળતા જિાબો અને એકિ કસોટી મલૂ્યાુંકન આધારે પ્રયોગનુું 
મલૂ્યાુંકન થ્ુું હત ુું. 

• આ પ્રયોગને ૭૫% સફળતા િળી હતી. 
4.3 ભલામણો : 

  પ્રસ્તતુ સુંશોધન અંતગષત અભ્યાસ હઠેળ રહલેી આતરસુુંબા પ્રાથવિક શાળા અન ે
વિજયનગર-૧ વિજયનગરિાું જી.સી.ઈ.આર.ટી.ના વનયાિકશ્રી ની ટેલીકોનરસ અને અનય 
પ્રિચનિાુંથી પ્રેરણા લઇ પોતાની શાળાિાું આિા નિતર પ્રયોગો હાથ ધરે તે િાટે આિા 
શૈક્ષણણક પ્રયોગોના અિલ િાટે વશક્ષકોને ભલાિણ કરિી જોઈએ. 

• નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે િાટે આ વશક્ષકો સાથેનો િાતાષલાપ 
ગોઠિિો જોઈએ. 

• ડાયેટના બ્લોગિાું જજલ્લાિાું નિતર કાયષકરતા વશક્ષકોની સાફલ્ય ગાથા રજુ કરિી 
જોઈએ. 

• ડાયેટ દ્વારા પ્રવસદ્ધ થતા સાિાવયકિાું નિતર પ્રયોગ કરનાર વશક્ષકોના પ્રયોગની વિસ્તતૃ 
નોંધ લેખ સ્િરૂપે મકૂિી જોઈએ. 

• ડાયેટ દ્વારા નિતર પ્રયોગ કરનાર વશક્ષકોના શૈક્ષણણક ઈનોિેશનિાું ભાગ લેિા 
પ્રોત્સારહત કરિા જઈએ. 

• નિતર પ્રયોગો કરનાર વશક્ષકોની શાળાની એતસ્પોઝર વિઝીટનુું ડાયેટ દ્વારા આયોજન 
કરવુું જોઈએ. 

• નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે િાટે સ્થાવનક અખબારિાું વિગતો 
મકૂિી જોઈએ. 

4.4 ઉપસાંહાર 



 પ્રસ્તતુ સુંશોધન દ્વારા કોરોનાિાયરસથી ફેલાયલે િહાિારીની વિકટ આપવિને અિસરિાું 
પલટાિી નિી રદશા ખોલનારા વશક્ષકોની વિદ્યાથીઓ વશક્ષણથી િુંણચત ન રહ ે ત ે િાટે 
રચનાત્િક પ્રવવૃિઓ અને નિતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને તપાસિાિાું આવ્યા હતાું અન ે તેને 
આધારેચાિીરૂપ તારણો તારિી આિા નિતર પ્રયોગિાુંથી પ્રેરણા લઇ વશક્ષકો પોતાની 
શાળાિાું આિા નિતર પ્રયોગો હાથ ધરે તે િાટે વશક્ષકોને ભલાિણ કરિી જોઈએ. વશક્ષકોના 
આિા સઘન શૈક્ષણણક પ્રયત્નો અને પ્રયોગોને પ્રચાર-પ્રસાર દ્વારા િધ ુિેગ િળે તે િાટે પ્રસ્તતુ 
સુંશોધન ખબૂ ઉપયોગી બનશે. 
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