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વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧ 
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કે.ટી.પોરાણણયા ડૉ. ટી. એસ. િોર્ી 
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જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન જી.સી.ઇ.આર.ટી. 

ઇડર ર્ાધંીનર્ર 

વર્ષ:૨૦૨૦મા ંCOVID-19 સમયર્ાળા દરમ્યાન ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના 

તાલકુાના શિક્ષકો દ્વારા થયેલ શે્રષ્ઠ કામર્ીરીનો વ્યક્ક્તઅભ્યાસ. 

 



2 
 

 

 

             સિંોધન એ કોઇ એક વ્યક્ક્તન ુકામ નથી.એ સહિયારા  પ્રયાસની 

ફલશ્રતુી છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સિકાર આપનારનો 

ઋણસ્વીકાર કરતા ંસિંોધક કૃતજ્ઞતા અનભુવે છે. 

 આ સિંોધન અભ્યાસમા ંખબૂિ રસ લઇ િરૂરી માર્ષદિષન આપનાર જિલ્લા 

શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન-ઇડર પ્રાચાયષશ્રી કે.ટી.પોરાણણયા સાિબેે િૈક્ષણણક 

સિંોધનમા ંમને પ્રોત્સાહિત કયો છે.  

 પ્રસ્તતુ સિંોધનકાયષ કરવાની પે્રરણા માટે ગિુરાત િૈક્ષણણક અને સિંોધન 

તાલીમ પહરર્દ, ર્ાધંીનર્રના શનયામક શ્રી ડૉ. ટી. એસ. િોિી સાિબે તેમિ 

જેમણે પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંમદદરૂપ બની ઉત્સાિ વધારેલ છે તેવા જિલ્લા શિક્ષણ 

અને તાલીમ ભવન,ઇડરના સમગ્ર િૈક્ષણણક અને વિીવટી સ્ટાફ પ્રત્યે સિંોધક 

આભારની લાર્ણી વ્યક્ત કરે છે. 

 આ સિંોધન માટે પસદં થયેલ શવશવધ ્ તાલકુાના બી.આર.સી.કો-

ઓશ્રી,સી.આર.સી.કો-ઓશ્રીઓ, પ્રાથશમક િાળાના આચાયષશ્રીઓ અને શિક્ષકશ્રીઓનો 

જે સિયોર્ મળ્યો તે બદલ સિંોધક િદયપવૂષક આભારની લાર્ણી વ્યક્ત કરે છે. 
    

          
           સિંોધક 
        ડૉ. એન.બી.ઓઝા 

                શસશનયર લેકચરર, 
     ડાયેટ-ઇડર 

ઋણ સ્વીકાર 
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               અમારી સસં્થાના ંશસશનયર લેક્ચરર ડૉ. એન. બી. ઓઝા 

જી.સી.ઇ.આર.ટી.,ર્ાધંીનર્રની સિંોધન યોિના અંતર્ષત વર્ષ ૨૦૨૦-

૨૧માથંયેલ “COVID-19 સમય દરમ્યાન ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના તાલકુાના 

શિક્ષકો દ્વારા થયેલ શે્રષ્ઠ કામર્ીરીનો વ્યક્ક્ત અભ્યાસ’’. 

િીર્ષક િઠેળ િૈક્ષણણક સિંોધન પણૂષ કરી અતે્ર સપુરત કરેલ છે. 

 

 

                                              

                                        પ્રાચાયષ 

                                   (શ્રી કે.ટી.પોરાણણયા) 

   જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન 

       ઇડર 

 

 

સ્વીકૃશતપત્ર 
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                             ::પ્રમાણપત્ર :: 

 

આથી હું ડૉ.એન.બી.ઓઝા શસશનયર  લેક્ચરર, જિલ્લા શિક્ષણ અને 

તાલીમ ભવન, ઇડર અને જી.સી.ઇ.આર.ટી., ર્ાધંીનર્રની સિંોધન યોિના 

અંતર્ષત વર્ષ:૨૦૨૦મા ં COVID-19 સમયર્ાળા દરમ્યાન સાબરકાઠંા 

જિલ્લાના  ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના તાલકુાના શિક્ષકો દ્વારા થયેલ શે્રષ્ઠ 

કામર્ીરીનો વ્યક્ક્તઅભ્યાસ. િીર્ષક િઠેળ િૈક્ષણણક સિંોધન પણૂષ કરી અતે્ર 

સપુરત કરંુ છં.     

 

                                                                   
                                                                                સિંોધક 

  ડૉ.એન.બી.ઓઝા 
  શસશનયર લેકચરર 
      ડાયેટ-ઇડર 
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ક્રમ શવર્ત 
પષૃ્ઠ 
ક્રમાકં 

o  નામાણભધાન પષૃ્ઠ 1  

o  ઋણ સ્વીકાર 2 

o  પ્રમાણપત્ર 4  

o  અનકુ્રમણણકા 5-7  

૧ સિંોધન સમસ્યાનો પહરચય  8  

 

૧.૧ પ્રસ્તાવના 8 

૧.૨ સમસ્યા કથન  9 

૧.૩ સિંોધનના િતેઓુ  9 

૧.૪ સિંોધનનુ ંકે્ષ્રત્ર  10  

૧.૫ સિંોધનના ંપ્રકાર  11 -12  

૧.૬ િબ્દોની વ્યવિારુ વ્યાખ્યા 13  

૧.૭ સિંોધનનુ ંમિત્વ  13  

૧.૮ સિંોધનનુ ંસીમાકંન  13 

૧.૯ િવે પછીના પ્રકરણોનુ ંઆયોિન 14  
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પ્રકરણ-૧ 

સિંોધન સમસ્યાનો પહરચય 

૧.૧ પ્રાસ્તાશવક :- 

કોઈપણ કાયષ પાછળ કોઈને કોઈ િતે ુ છપાયેલો િોય છે. તે મિુબ 

િૈક્ષણણક સિંોધનનો િતે ુ પણ િૈક્ષણણક અસરોને તપાસવા માટેનો િોય તે 

સ્વાભાશવક છે.૨૦૨૦નુ ં વર્ષ દરેક રીતે શવશિષ્ટ રિયુ.ં કદાચ આ વર્ષને 

આપણે ન ભતૂો ન ભશવષ્યશત પણ કિી િકીએ. કારણ આપણે બધા જાણીએ 

છીએ કે કોરોના નામના એક વાઈરસની ઝપેટમા ંસમગ્ર શવશ્વ આવી ર્યુ.ં 

તેનાથી બચવા અને લોકોને સરુણક્ષત રાખવા શવશ્વભરમા લોક-ડાઉન થયુ ંજે 

અત્યાર સધુીના ઈશતિાસમા થયુ ંનથી અને કદાચ થિે પણ નિી.   

 આ સમયની ઘણી સારી માઠી અસરો િૈક્ષણણક,સામાજિક, આશથિક, 

ધાશમિકકે્ષત્રો તથા વ્યકશતર્ત બાબતો પર પણ પડી. અિી આ સિંોધનમા આ 

સમય દરમ્યાન થયેલી િૈક્ષણણક અસરોને તપાસવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરેલ 

છે. લર્ભર્ ૮-૧૦ મહિના સધુી િાળાઓ બધં િતી તે સમય દરમ્યાન 

સરકારશ્રી દ્વારા શિક્ષણ શવભાર્ મારફત શિક્ષકો તથા શવદ્યાથીઓ દ્વારા “િાળા 

બધં છે પણ શિક્ષણ નહિ ” તે સતૂ્રને ધ્યાનમા રાખી ઓફ-લાઈન શિક્ષણની 

િરૂઆત થઈ અને શિક્ષણ સાથે ટેકનોલોજીના એક નવા યરુ્ની િરૂઆત 

થઇ. આ સમગ્ર અણભયાન દરમ્યાન શિક્ષકો દ્વારા થયેલ શે્રષ્ઠ કામર્ીરીનો 

અભ્યાસ કરવાનો પ્રયાસ છે. 

     વ્યકશત અભ્યાસ એટલે સાવ સરળ િબ્દોમા િોઈએતો, કોઈ પણ 

વ્યક્ક્ત શવરે્ની ઉંડાણપવૂષકની તલસ્પિી માહિતી જેમા ખબૂિ ઉંડાણ પવૂષકની 
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માહિતીનો સમાવેિ થઈજાયછે. કોઈ બાબત છૂટતી નથી. જેને આધારે 

આપણે જે-તે વ્યક્ક્ત શવરે્ના તારણો તારવી કોઈ ચોકકસ વ્યવિાર વતષન 

અંરે્નુ ંકારણ જાણી િકીએ છીએ.  

    આ પ્રકારનો વ્યક્ક્ત અભ્યાસ કોઈ વ્યક્ક્ત, સસં્થા,િાળા, કંપની વરે્રેનો  

પણ થઈ િકે છે. તે અંતર્ષત અિી વર્ષ:૨૦૨૦મા ંCOVID-19 સમયર્ાળા 

દરમ્યાન સાબરકાઠંા જિલ્લાના શવશવધ તાલકુાના શિક્ષકો દ્વારા થયેલ શે્રષ્ઠ 

કામર્ીરીનો વ્યક્ક્તઅભ્યાસિાથ ધરવામા આવ્યો છે. જેનુ ં કારણ આ સમય 

દરમ્યાન થયેલી િૈક્ષણણક અસરોને તપાસવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરેલ છે.  

૧.૨ સમસ્યા કથન :- 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસની સમસ્યાને આ રીતે િબ્દબદ્ધ કરવામા ંઆવી િતી. 

વર્ષ:૨૦૨૦મા ંCOVID-19 સમયર્ાળા દરમ્યાન સાબરકાઠંા જિલ્લાના 

ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના તાલકુાના શિક્ષકો દ્વારા થયેલ શે્રષ્ઠ કામર્ીરીનો 

વ્યક્ક્તઅભ્યાસ. 

૧.૩ અભ્યાસના િતેઓુ :- 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસના િતેઓુ આ મિુબ છે. 

૧.COVID-19 દરમ્યાન જે શિક્ષકોએ શવશિષ્ટ કામર્ીરી કરી છે. તેવા 

શિક્ષકોની ઓળખ કરવી. 

૨. આવા શિક્ષકોની માહિતી મેળવવી / અિવેાલ મેળવવો. 
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૩. શવશિષ્ટ કામર્ીરી કરેલ શિક્ષકોના અિવેાલને આધારે તેમની કામર્ીરીનુ ં

અથષઘટન કરવુ.ં  

૧.૪ સિંોધનનુ ંકે્ષત્ર :- 

સિંોધનનુ ંફલક શવિાળ છે. વતષમાન સમયમા ંઘણા ંકે્ષત્રોમા ંસિંોધનો 
થઇ રહ્યા છે, તેમિ િકૈ્ષણણક સિંોધન કે્ષત્રની સીમાઓ પણ શવસ્તરતી જાયછે. 
ThirdSurvey of Research in Educationમા ં સિંોધનમા ં જેટલા કે્ષત્રો 
વણષવવામા ંઆવ્યા છે. Survey of ResearchinEducationમા ંઆડત્રીસ જેટલા 
સિંોધનોના કે્ષત્રો દિાષવવામા ંઆવ્યા છે. 

ભાલ અને અન્ય (૧૯૯૫)ના િણાવ્યા મિુબ સિંોધનના કે્ષત્રો આ 
પ્રમાણે છે. 

૧. િૈક્ષણણક માર્ષદિષન 

૨. િૈક્ષણણક ટેકનોલોજી  

૩. કસોટી રચના અને માપન  

૪. િૈક્ષણણક મલૂ્યાકંન અને પરીક્ષા  

૫. િૈક્ષણણક સમાિિાસ્ત્ર  

૬. શિક્ષક અને શિક્ષક-પ્રશિક્ષક  

૭. િૈક્ષણણક પ્રબધં  

૮ અભ્યાસક્રમ અને પાઠયપસુ્તક  

૯. પ્રકીણષ    
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પ્રસ્તતુ સિંોધન િકૈ્ષણણક અને વિીવટી પાસાને સ્પિષત ુ ં િોવાથી 
િૈક્ષણણક પ્રબધંને લર્તુ ં સિંોધન િત ુ.ં કારણ કે િાળાનો ઈશતિાસ, ભૌશતક 
અને િૈક્ષણણક પાસુ,ં અભ્યાસકીય પ્રવશૃતઓ, શવશવધ યોિનાઓ વરે્રેનો 
અભ્યાસ પ્રયોિકે કરવાનો િતો. 

૧.૫ સિંોધન પ્રકાર :- 

સિંોધનના શવશવધ પ્રકારો છે. દેસાઈ અને દેસાઈ (૧૯૯૭) સિંોધનના 

પ્રકાર આ પ્રમાણે સચૂવે છે. 

૧. મળૂર્ત સિંોધન.  

મળૂર્તસિંોધન એ બશુનયાદી, સકુંલ, તથા િહટલ સિંોધન છે તેના 

મખુ્ય બે િતેઓુ છે. 

➢ વ્યાપક શનષ્કર્ષ શવકસાવવા કે શનયમો ઉપજાવવા. 

 પાયાના મલૂ્યો કે સનાતન સત્યોની ખોિ કરવી. 

૨. વ્યાવિાહરક સિંોધન.  

વ્યાવિાહરક સિંોધનનો મખુ્ય િતે ુ તાજત્વક શસદ્ધાતંોને વ્યવિારમા ં

મકુવાનો અથવા તો સૈદ્ધાશંતક જ્ઞાનનો ઉપયોિનનો છે. મલૂર્ત 

સિંોધનના શનષ્કર્ષ જીવન વ્યવિારમા ં ઉપયોર્ી નીવડે, તે માટેની 

ભશૂમકા પરૂી પડવાનુ ંકામ વ્યાવિાહરક સિંોધન કરે છે. 

3. હક્રયાત્મક સિંોધન.  
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હક્રયાત્મક સિંોધનો શિક્ષકો દ્વારા વર્ષખડંને લર્તી સમસ્યાઓના ઉકેલ 

માટે િાથ ધરાય છે. તેનો મખુ્ય િતે ુિાળાકીય વ્યવિારોને સધુારવાનો 

છે. 

પ્રસ્તતુ સિંોધન િાળાઓના અનલુક્ષમા ં િાથ ધરાયો િતો તેથી 

પ્રસ્તતુ સિંોધન વ્યાવિાહરક સિંોધન ર્ણી િકાય. 

ઉચાટ (૨૦૦૫) અમલીકરણને આધારે  સિંોધનના બે પ્રકાર પાડે છે. 

૧.સખં્યાત્મક સિંોધન. 

શનયશંત્રત પહરક્સ્થશતમા ંનમનૂાના પાત્રોના અવલોકનક્ષમ વતષનો પરથી 

એકત્ર કરેલી માહિતી અને સખં્યાત્મક માહિતીનુ ંઅંકિાસ્ત્રીય પથૃક્કરણ 

કરીને અભ્યાસ િઠેળની ઘટનાના સદંભષમા ં સબંધંો, અસરો કે કારણો 

નક્કી કરીને સામાન્યીકરણો તારવવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારના સિંોધન 

અનાત્મલક્ષી,કેન્દ્ન્િત અને પહરણામલક્ષી અણભર્મ ધરાવે છે. 

૨. ગણુાત્મક સિંોધન.  

કુદરતી પહરક્સ્થશતમા ંઘણા ંચલો અંરે્ બહુપદ્ધતીય રીતે એકત્ર કરાયેલી 

શવસ્તતૃ અને િાન્દ્બ્દક વણષનાત્મક માહિતીનુ ં અથષઘટનાત્મક પથૃક્કરણ 

કરીને અભ્યાસ િઠેળની ઘટનાને લર્તુ ં ઊંડંુ જ્ઞાન અને સમિ 

મેળવવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારનુ ંસિંોધન આત્મલક્ષી,સમગ્રલક્ષી, અને 

પ્રહક્રયાલક્ષી અણભર્મ ધરાવે છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં પ્રયોિકે િાળાનો ઈશતિાસ, ભૌશતક બાબતો, 

િૈક્ષણણક અને અભ્યાસકીય પ્રવશૃતઓ, શવશવધ યોિનાઓ, વરે્રે શવરે્ માહિતી 
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મેળવવાની િતી. જેમા ં પ્રયોિકે મલુાકાત પ્રશ્નો, તેમિ દસ્તાવેિો દ્વારા 

માહિતી મેળવી િતી, અને તેનુ ં અથષઘટન કરી ગણુાત્મક રીતે પથૃક્કરણ 

કરવામા ંઆવ્યુ ંિત ુ ંતેથી પ્રસ્તતુ સિંોધન ગણુાત્મક સિંોધન કિી િકાય.    

૧.૬ િબ્દોની વ્યવિાહરક વ્યાખ્યા : 

વર્ષ:૨૦૨૦મા ંCOVID-19ની ઊભી થયેલ પહરક્સ્થશતને આર્ળ વધતી 

અટકાવવા માટે લોકોને િયા ં િતા ં ત્યા ં રોકાઈ િવા અને જીવન િરૂરી 

શસવાયની તમામ અવર-િવર રોકી દેવામા આવેલી તે પહરક્સ્થશત એટલે 

લોક-ડાઉન. 

“શે્રષ્ડ કામર્ીરી” :કોઈપણ પ્રકારની કામર્ીરી િોય પણ તેમા ં

ગણુવતાનુ ંપ્રમાણ િોય તેને શે્રષ્ડકામર્ીરી કિી િકાય. 

“શવશિષ્ટ કામર્ીરી” : સોંપવામા ં આવેલી કામર્ીરીમા ં પણ વ્યક્ક્ત તેની 

આવડતથી બધાથી કંઈક અલર્ નવુ ં કરવાનો પ્રયત્ન કરે કે જે ગણુવતા 

સાથે પણ િોડાયેલ છે, તેવી કામર્ીરીને શવશિષ્ટ કામર્ીરી કિી િકાય. 

૧.૭ અભ્યાસનુ ંમિત્વ : 

• પ્રસ્તતુ અભ્યાસ COVID-19 ના સમયર્ાળામા શવિેર્ કામર્ીરી 

કરતા શિક્ષકોની માહિતી મેળવવાનો િતો. 

• પ્રસ્તતુ અભ્યાસ િાળાઓના આચાયષશ્રીઓ,શિક્ષકશ્રીઓ,વાલીઓ 

અને શિક્ષણ સાથે સકંળાયેલા કેળવણીકારોને  ઉપયોર્ી થિે. 

૧.૮ સિંોધનનુ ંસીમાકંન : 
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• પ્રસ્તતુ સિંોધન જિલ્લા શિક્ષણ સશમશત–સાબરકાઠંાના ખેડબ્રહ્મા 

અને પોિીના તાલકુાની પ્રાથશમક િાળાઓના શિક્ષકો પરૂત ુ ં

સીશમત રિિેે. 

• પ્રસ્તતુ સિંોધન સાબરકાઠંા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના 

તાલકુાની પ્રાથશમક િાળાના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના શિક્ષકો પરૂત ુ ં

મયાષહદત રિિેે. 

• પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાCંOVID-19ના સમયર્ાળામા ં કરેલ શવિેર્ 

કામર્ીરીને િ પ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવેલ છે. 
 

૧.૯ િવે પછીના પ્રકરણોનુ ંઆયોિન : 

પ્રકરણ – 2 :  COVID-19 ના સમયર્ાળામા ંજીસીઈઆરટી, ર્ાધંીનર્ર દ્વારા 

થયેલી કામર્ીરી. 

પ્રકરણ – 3 : પ્રયોિક દ્વારા મેળવેલ વ્યહકત શવિેર્ની માહિતી. 

પ્રકરણ – 4 : પ્રાપ્ત માહિતીનુ ંપથૃ્થકરણ અને અથષઘટન.  

પ્રકરણ – 5 : તારણો, ભલામણો અને િૈક્ષણણક ફણલતાથો 
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પ્રકરણ – ૨ 

સિંોધનની પવૂષભશૂમકા અને સબંશંધત સાહિત્યની સમીક્ષા 

૨.૧ પ્રસ્તાવના : 

જીવનમા ં કોઇપણ કે્ષતે્ર માનવી નતૂન કાયાષરંભ પવેૂ પોતાના કાયષ 

સબંધેં સિિ શવચારતો રિ ે છે અને સસુરં્ત બાબતોની જાણકારી મેળવતો 

િોય છે. આમ કરવાથી પોતાના કાયષકે્ષત્ર શવરે્ની સમિ િઢ બને છે. કાયષ 

સિિ અને સરળ બને છે. 

"િરૂહરયાત એ સિંોધનની િનેતા છે." આ ઉક્ક્ત સિંોધન કે્ષત્રમા ં

આહદકાળથી સાક્ષી પરેૂ છે. સિંોધનથી િ માનવીએ તમામ કે્ષતે્ર પ્રર્શત કરી 

છે. જ્ઞાનનો શવસ્તાર થયો છે. શિક્ષણમા ં પણ સિંોધન સતત થયેલ છે. 

શવશવધ કે્ષત્રોમા ંતલસ્પિી શવિદૃ અભ્યાસ થયેલો િોવા મળે છે . બદલાતા 

યરુ્મા ંતમામ કે્ષત્રોની અને રાષ્રોની શવચારધારા અને પહરવતષન સરળતાથી 

જાણી િકાય છે . પ્રસ્તતુ સિંોધનકાયષમા ંભાર્રૂપે વર્ષ ૨૦૨૦મા ંઉભી થયેલ 

COVID-19 ની પહરક્સ્થશતમા લોક–ડાઉન સમયે  પ્રાથશમક િાળાઓએ કરેલ 

શવશિષ્ટકામર્ીરી પર વ્યક્ક્ત અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન થયેલ છે.  

સમગ્ર રાિયમા ંવર્ષ ૨૦૨૦મા ંઉભી થયેલ COVID-19 ની પહરક્સ્થશતમા ં

લોક–ડાઉન સમયે પ્રાથશમક િાળાઓમા િાળા બધં છે. શિક્ષણ નિી આ 

બાબતને ધ્યાનમા ં રાખીને સરકારશ્રી દ્વારા, શિક્ષણ શવભાર્ અંતર્ષત 

જી.સી.ઈ.આ.ટી. ર્ાધંીનર્ર દ્વારાશિક્ષકો, શવદ્યાથીઓ અને વાલીઓના 

સિકારથી અનેક પ્રયાસો  િરૂકરવામા ં આવ્યા.  
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COVID-19 સમય દરમ્યાન તમામ િાળાઓ બધં રિલે. પરંત ુ આ 

સમય દરમ્યાન બધાના સહિયારા પ્રયાસથી જે પ્રયત્નો િાથ ધરવામા આવ્યા ં

તે િોઈએતો.... 

૧. પહરવારનો માળો હુંફાળો અને સલામત  

૨. િોમ લનીંર્ 

૩. ઓન લાઈન શિક્ષણ  

➢ ય ુટયબુ 
➢ શવહડયો 
➢ શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરેલ મટીહરયલ 

       ૪. બાયસેર્નુ ંપ્રસારણ 

       ૫. િેરી શિક્ષણ 

       ૬. એકમ કસોટી 

       ૭. શવશવધ સ્પધાષઓ. 

       ૮. ઘર મલુાકાત  

૨.૨ સદંભષ સાહિત્યનુ ંમિત્વ : 

 સદંભષ સાહિત્યના અભ્યાસથી સિંોધકને ઘણી મદદ અને માર્ષદિષન 

મળી રિ ેછે. જેથી સદંભષ સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવો િરૂરી છે.  

• સિંોધનની યોગ્ય પધ્ધશત શવિે ખ્યાલ આવે .  
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• સિંોધન કે્ષતે્ર યોગ્ય પ્રદાન કરવાનુ ંબળ મળે.  

• પોતાના સિંોધન માટે િરૂરી િોય તેવા િતેઓુ સ્પષ્ટ કરવા.  

• સિંોધક પોતાની આંતરસઝૂ શવકસાવી િકે.  

• માહિતી ઝડપથી અને સરળતાથી કઇ રીતે એકત્ર કરવી તેનો ખ્યાલ 

આવે.  

• અન્ય સિંોધનના તારણો અને સચૂનોના આધારે શવશવધ સિંોધનોની 

િકયતાઓ શવચારી િકાય.  

• સદંભષ સાહિત્યએ સિંોધકને પવૂષભશૂમકા પરૂી પાડવાનુ ંકાયષ કરે છે.  

• સિંોધકને પોતાના સિંોધનો માટે ઉપકરણો તથા અભ્યાસ યોિના 

ઘડવામા ંમદદરૂપ થાય.  

કોઇપણ સિંોધન માટે પાછલુ ં સાહિત્ય પાયો બને છે. આપણુ ં કાયષ 

અન્યના કાયષનુ ં પનુરાવતષન બને એ િકય છે. ભતૂકાળના 

સિંોધનનો,સમસ્યા પસદંર્ી, પવૂષભશૂમકા, સમસ્યા શવશ્લેર્ણ, ઉત્કલ્પના તથા 

માહિતી એકત્રીકરણ અથષઘટન માટે ઉપયોર્ી બને છે. સદંભષ સાહિત્યની 

સમીક્ષા શવિદ અને સમસ્યાના બધા પાસાઓની જાણકારી આપનાર િોય તે 

િરૂરી છે.  

૨.૩  સદંભષ સાહિત્યનો સ્ત્રોત :  

 કોઇપણ સિંોધન કરતી વખતે સિંોધક માટે ખાસ િરૂરી છે કે તે 
સદંભષ સાહિત્યનો અભ્યાસ કરે, કારણ કે સદંભષ સાહિત્યના અભ્યાસ દ્વારા િ 
સિંોધકને પોતાના સિંોધનમા ંનવી હદિા પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તો િરૂરી 
માર્ષદિષન મળી રિ ેછે.  

 સદંભષ સાહિત્યના ઘણા બધા સ્ત્રોત છે,જે આ પ્રમાણે ર્ણાવી િકાય.  
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- વતષમાનપત્રો, સામશયકો,શવશ્વકોર્, િબ્દકોર્, પ્રકાશિત–
અપ્રકાશિતસિંોધનો, િૈક્ષણણક િનષલ્સ, સિંોધન સમસ્યા સબંશંધત 
પ્રકાશિત પસુ્તકો, ઇન્ટરનેટ વરે્રે  

આમ સિંોધન માટે િરૂરી સદંભષ સાહિત્ય ઉપર પ્રમાણે આપણને પ્રાપ્ત 
થઇ િકે છે , જેમનો પ્રસ્તતુ સિંોધનમા ંબિોળો ઉપયોર્ થયો છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસ COVID-19  સમયમા ં સરકારશ્રી તથા શિક્ષણ કે્ષતે્ર 
સકંળાયેલ તમામ લોકોએ શિક્ષણ કે્ષતે્ર કરેલા પ્રયત્નોની જાણકારી 
મેળવવાનો છે. 

COVID-19 ના સમયર્ાળામા ંકરેલ શવિરે્ કામર્ીરીની સકંલ્પનાાઃ- 

પ્રસ્તતુ સિંોધનકાયષમા ં ભાર્રૂપે વર્ષ ૨૦૨૦મા ં ઉભી થયેલ COVID-

19ની પહરક્સ્થશતમા ં લોક–ડાઉન સમયેપ્રાથશમક િાળાઓએ કરેલ શવશિષ્ટ 
કામર્ીરી પર વ્યક્ક્ત અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન થયેલ છે.  

સમગ્ર રાિયમા ંવર્ષ ૨૦૨૦મા ંઉભી થયેલ COVID-19 ની પહરક્સ્થશતમા ં
લોક–ડાઉન સમયે પ્રાથશમક િાળાઓમા િાળા બધં છે. શિક્ષણ નહિ આ 
બાબતને ધ્યાનમા ં રાખીને સરકારશ્રી, શિક્ષણ શવભાર્, 
જી.સી.ઈ.આર.ટી.,શિક્ષકો, શવદ્યાથીઓ અને વાલીઓના સિકારથી અનેક 
પ્રયાસો  િરૂકરવામા ં  આવ્યા.ં તેને અિી શવશિષ્ટ કામર્ીરીના સદંભષમા ં
લીધેલ છે. 

૨.૪ િતેઓુ :- 

 મખુ્ય િતે ુ પ્રાથશમક િાળાના શવદ્યાથીઓ શિક્ષણ કાયષથી વણંચત ન રિ ે
તે િોવાનો િતો.  

(૧)શવદ્યાથીઓ શિક્ષણ કાયષથી વણંચત ન રિ ેતે િોવાનો િતો . 
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(૨) પ્રાથશમક િાળામા ંઅભ્યાસ કરતા તમામ બાળકો પેાતાની કક્ષા મિુબના 
ધોરણોમા ંિોડાયેલા રિ ેઅને પ્રર્શત કરે. 

(૩) પ્રાથશમક શિક્ષણમા ં અભ્યાસ કરતા ં શવદ્યાથીઓના સાક્ષરી શવર્યોના 
જ્ઞાનમા ંઅણભવધૃ્ધ્ધ કરવી. 

(૪) પ્રાથશમક શિક્ષણમા ંઅભ્યાસ કરતા ંશવદ્યાથીઓના સિ-શિક્ષણ પ્રવશૃત સાથ ે
િોડાયેલા રિ.ે 

(૫) પ્રાથશમક શિક્ષણમા ંઅભ્યાસ કરતા ંશવદ્યાથીઓ  િાળા તથા શિક્ષકો સાથ ે
િોડાયેલા રિ.ે 

૨.૫ શવશિષ્ટ કામર્ીરીની શવર્ત :- 

૧. પહરવારનો માળો હુંફાળો અને સલામત :- 

માચષ-૨૦૨૦મા ં COVID-19  થયા પછી િાળાઓ બધં થતા,સપંણૂષ 
સમય ઘરમાિં રિવેાનુ ં થયુ.ં બિાર નીકળવાનુ ં પણ બધં િત ુ.ંઆ 
પહરક્સ્થશતમા ં બાળકો અને વાલીઓ બધાિ મ ૂઝંાઈ ર્યેલા. ત્યારે સૌપ્રથમ 
પિલે જીસીઈઆરટી ર્ાધંીનર્ર દ્વારા પહરવારનો માળો હુંફાળો અને સલામત 
એ િીર્ષકથી કરવામા આવી જેમા ઓન લાઈન શવદ્યાથીઓ સાથ ેિોડાવાનો 
પ્રથમ પ્રયાસ થયો. 

આ સાથે બાળકોને માનશસક તણાવમાથંી કેવી રીતે મુઝંવણવાળી 

પહરક્સ્થશતમાથંી બિાર લાવવા વાતાષ, બાળર્ીત, િોડકણા, રમતો વરે્રે મકુીને 

બાળકોને િાળાની કમી પરૂી પાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામા આવ્યો. 

૨. િોમ લનીંર્ :- 
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પહરવારનો માળો હુફંાળો અને સલામતની સફળતા પછી બીિો પ્રયાસ 

એટલે િોમ લનીંર્ જેમા ંદરેક શવર્ય શિક્ષક પોતાની િાળાના અલર્-અલર્ 

ધોરણના શવદ્યાથીઓને ઓન લાઈન શિક્ષણકાયષ કરાવતા થયા.ંનજીક ઘર 

િોય અને િરૂર િણાય તો બાળકોના ઘરે રૂબરૂ માર્ષદિષન આપી અને 

અભ્યાસ માટે અણભમખુ કયાષ. 

૩. ઓન લાઈન શિક્ષણ :- 

િયારે રૂબરૂ શિક્ષણ કાયષ િકયિ ન િત ુ ંત્યારે શિક્ષકો દ્વારા પ્રત્યક્ષનિી 
પણ પરોક્ષ ઓન લાઈન શિક્ષણની અલર્ અલર્ રીતે િરૂઆત થઈ. 

➢ ય ુટયબુ- 

ય-ુટયબુના માધ્યમથી શિક્ષકોએ પોતાના શવર્યને વધ ુ સરળ 
અને અસરકારક બનાવવા નવી નવી માહિતીઓ સચષ કરી અને 
મકુવાનો પ્રયાસ કયો. 

➢ શવહડયો- 

ઘણા શિક્ષક શમત્રો પોતે વર્ષખડંમા ંભણાવતા િોય તેવા શવહડયો 
બનાવી અને વાસ્તશવકતા લાવવાનો પ્રયાસ કરી શવદ્યાથીઓને િરે 
કયાાં જેથી શવદ્યાથીઓતેની પાસે િયારે મોબાઈલ િોય ત્યારે 
અનકુુળ સમયે િોઈિકે.  

➢ શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરેલ મટીહરયલ- 

આ સમય દરમ્યાન િાળામા ં શિક્ષકોએ બાળકો વર્રની 

નવરાિની પળોનો સદઉપયોર્ કરીને પોતાના શવર્યનુ ં ઘણુ ં

મટીહરયલ અન્ય શિક્ષકોની મદદથી સર્જન કયુાં. 
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૪. બાયસેર્નુ ંપ્રસારણ- 

સરકારશ્રી દ્વારા વદેં ગિુરાત અને ડી.ડી ર્ીરનાર પરથી દરેક 

શવર્યના તિજ્ઞ પાસે એકમ પાઠ અપાવવામા ં આવેલ અને આ માટે 

અર્ાઉથી આયોિન કરી િાળાઓમા ંઅને િાળા દ્વારા દરેક બાળકને ઘેર-ઘેર 

પિોંચાડવામા ંઆવેલ જેથી બાળક પોતાના ઘરે ટી.વી., મોબાઈલ કે પોતાના 

ઘરે ટી.વી ન િોયતો બાજુવાળાના ઘરે પણ પ્રસારણ શનિાળી િકે.  

૫. િેરી શિક્ષણ- 

સરકારશ્રી દ્વારા વદેં ગિુરાત અને ડી.ડી ર્ીરનાર પરથી ઉપર 

મિુબનો સરસ પ્રયાસ થયો પણ છતા ં િજુ ઘણા બાળકો શિક્ષણથી વણંચત 

િતા આ એવા આશથિક રીતે પછાત બાળકો િતા કે જેઓ કોઈપણ કારણોસર 

આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોર્ નિતા ંકરી િકતા ંતેમના માટે આવા બાળકો જે 

શવસ્તાર, િેરી, કે મિોલ્લામા ંરિતેા િોય ત્યા ંશિક્ષકજાય અને જેટલા બાળકો 

ભેર્ા થાય તેમને િરેીમા ંભણાવ્યા. 

૬. એકમ કસોટી- 

ઉપરોકત તમામ પ્રયાસોને અંતે શવદ્યાથી કેટલો સજાર્ રિયો અને 

પરીક્ષાના માિોલથી સાવ વણંચત ન રિ ે તે માટે, મહિનાના િશનવારના 

હદવસો નકકી કરીને કઈ તારીખે, ક્યા શવર્યની, કેટલાએકમમાથંી કસોટી 

લેવી તેનુ ંસરસ આયોિન શિક્ષણ શવભાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ, તે મિુબ 

પેપરોના સેટ િાળામા ં પિોંચાડી દેવામા ં આવતા,ં િાળામાથંી શિક્ષકોદ્વારા 

શવદ્યાથીઓને ઘરે ઘરે પેપર પિોંચતા કરી તેને ચારથી પાચં હદવસનો િવાબ 

લખવાનો સમય આપવામા ંઆવતો અને ત્યારબાદ શવદ્યાથીઓ અથવા વાલી 
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િાળામા ંપેપર પિોંચાડે અને શિક્ષક તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરે, આ પ્રકારની સુદંર 

વ્યવસ્થા ર્ોઠવવામા ંઆવેલી. 

૭. શવશવધ સ્પધાષઓ- 

આ સમયર્ાળા દરશમયાન માત્ર ભણતરનો ભાર ન રિ ે અને થોડી 

િળવાિ સાથે જાગતૃા રિ ેતે માટે કોરોના વોહરયસષ પર શનબધં સ્પધાષ અને 

ણચત્ર સ્પધાષનુ ંઆયોિન તાલકુા, જિલ્લા અને રાિય કક્ષા સધુી થયુ,ં જેમા ં

એક,બે અને ત્રણ નબંરને ઈનામ આપવામા ં આવેલ. આ રીતે ર્ાધંીજીની 

૧૫૦મી િન્મિયશંત શનશમતે પણ આિ પ્રકારનુ ં આયોિન ઓનલાઈન 

કરવામા ંઆવેલ. 

         શિક્ષકો માટે પણ આવા ઓનલાઈન આયોિનો થયેલા જેમા 

ઈનોવેિન ફેર તથા આ વર્ષથીિ અમલમા આવેલ ટોય-ફેરનો સમાવેિ કરી 

િકાય. 

૮. ઘર મલુાકાત- 

ઉપર મિુબના તમામ પ્રયાસોની સફળતા શવદ્યાથીઓ જેટલા વધ ુ
િોડાય તેમારંિલેી છે. આથી જે ઘરમા ંબાળકો ઓનલાઈન િોડાઈ િકતા ંન 
િોય,વાલી મોબાઈલ ન આપતા િોય આવા પ્રશ્નોના શનરાકરણ માટે શિક્ષકો 
ઘર મલુાકાત દ્વારા આ બાબતના શનરાકરણ માટે પ્રયાસ કરતા િતા ં

૯. ઓનલાઈન કોસષ-  

આ બધાની વચ્ચે શિક્ષક પોતે પણ વ્યાવસાશયક રીતે સિિ થઈ િકે 
તે માટે હદક્ષા પોટષલ પર ઘણા કોસષ મકુવામા ંઆવેલા જેના સટી પણ હદક્ષા 
પોટષલ અને જી.સી.ઈ.આર.ટી. ર્ાધંીનર્ર દ્વારા શિક્ષકોને આપવામા ંઆવેલ. 
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૧૦. હદક્ષા પોટષલ- 

આ સમય દરમ્યાન શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકોને હદક્ષા-પોટષલ ખબૂિ 
ઉપયોર્ી રિયુ,ં કારણ તમામ ધોરણના પાઠયપુસ્્તકો Q.Rકોડ સાથે આપલેા 
છે. આ Q.Rકોડમા જાણવા જેવી, એકમને અનરુૂપ શવિરે્ માહિતી ખબૂિ 
સરસ રીતે આપવામા ંઆવેલ છે, જે શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ બનેં્નને ઉપયોર્ી 
બને તેમ છે. 

૨.૬ વ્યક્ક્ત અભ્યાસ :- 

 શવશવધ પ્રકારની માહિતી વચ્ચેનો સબંધં તપાસીને વતષમાન બનાવોને 
સમિવાનો પ્રયત્ન સખં્યાત્મક અભ્યાસોમા ંથાય છે.  

 (૧) વ્યક્ક્ત અભ્યાસ  

 (૨) કારણ તલુનાત્મક અભ્યાસ  

 (૩) સિસબંધંલક્ષી અભ્યાસ  

 સબંધંાત્મક અભ્યાસો વણષનાત્મક સિંોધનના શવભાર્મા ં આવે છે. 

મળૂભતૂ રીતે  વ્યક્ક્ત અભ્યાસનો ઉપયોર્ તબીબી શવજ્ઞાનમા ંથાય છે. જેમા ં

દદીના પ્રવતમાન લક્ષણોની તપાસ તો કરવામા ંઆવે છે , સાથે સાથે તેની 

િારીહરક ક્સ્થશત , તણબયત અને ભતૂકાળને લર્તી અન્ય બાબતોની પણ 

તપાસ કરવામા ંઆવે છે.  

 િાળાની િૈક્ષણણક તેમિ સિ-િૈક્ષણણક સબંશંધત સમસ્યાઓ સમિવા 

તેમિ તેના શનવારણ અથે િાળાની ભૌશતક સશુવધા , ભાવાવરણ, અભ્યાસહકય 

પ્રવશૃિઓ, શવદ્યાથીઓનો િૈક્ષણણક સ્તર,આંતરસબંધં, તપાસવા વ્યક્ક્ત 

અભ્યાસ િાથ ધરવામા ંઆવેલ છે.  
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➢ વ્યક્ક્ત અભ્યાસની શવભાવના  

સિંોધનની એક પધ્ધશત તરીકે વ્યક્ક્ત અભ્યાસની સકંલ્પના સ્પષ્ટ 

રીતે સમિવા માટે તેનો અથષ, લક્ષણો તેમિ તેના પ્રકારોનો અભ્યાસ કરવો 

િરૂરી છે.  

(૧)  વ્યક્ક્ત અભ્યાસનો અથષ :- 

એચ. ડબલ્ય ુઓડમના મતે વ્યક્ક્ત અભ્યાસ એ એવી પ્રયકુ્ક્ત છે કે 

જેના વડે કોઇ એક સસં્થા કે વ્યક્ક્ત અથવા સમિૂના જીવનની કોઇ ઘટનાનુ ં

તેના જૂથમા ંકોઇ અન્ય સાથેના સબંધંના સદંભષમા ંપથૃક્કરણ કરવામા ંઆવે 

છે. આમ વ્યક્ક્ત કે જૂથના શવર્તપણૂષ અભ્યાસને જીવન ઇશતિાસ કે  વ્યક્ક્ત 

અભ્યાસ કિવેાય છે.  

વ્યક્ક્ત અભ્યાસ એ ગણુાત્મક શવશ્લેર્ણનુ ંએવુ ંસ્વરૂપ છે કે જેમા ંકોઇ 

એક વ્યક્ક્ત, એક પહરક્સ્થશત, એક ઘટના, એક સસં્થા, એક શવચારધારા, એક 

સામાજિક જૂથની ઊંડાણપવૂષક અને સપંણૂષ તપાસ કરવામા ં આવે છે.  

સિંોધન િઠેળના એકમના દરેક પાસાનંો ઝીણવટભયો અભ્યાસ કરીને તેનુ ં

શવર્તપણૂષ વણષન અને પથૃક્કરણ કરવામા ંઆવે છે. જેના પરથી અથષઘટનો 

કે સામાન્યીકરણો તારવવામા ંઆવે છે.  

(૨) વ્યક્ક્તઅભ્યાસનાલક્ષણો :- 

• વ્યક્ક્ત અભ્યાસમા ંકોઇ એક સામાજિક એકમનો અભ્યાસ કરવામા ં

આવે છે.આ પધ્ધશત િઠેળ કોઇ એક વ્યક્ક્તનો િ કે વ્યક્ક્તઓના 

સમિૂનો િ અભ્યાસ કરવાનો િોય છે તેવો અથષ નથી.  
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• વ્યક્ક્ત અભ્યાસ કોઇ લક્ષણના સદંભષમા ં શવશિષ્ટતા ધરાવતા 

એકમનો અભ્યાસ કરવામા ંઉપયોર્ી બને છે.  

• અભ્યાસ િઠેળના એકમના લર્ભર્ બધા િ પાસાઓને આવરીને 

સપંણૂષ તપાસ કરવામા ં આવે છે. તે િમેિા ં ઊંડાણમા ં એટલે કે 

ર્િનતાથી અભ્યાસ કરવાની પધ્ધશત છે.  

• વ્યક્ક્ત અભ્યાસમા ં અવલોકન અને મલુાકાત એ આવશ્યક 

ઉપકરણો છે. આ ઉપરાતં અન્ય કેટલાકં ઉપકરણો જેવા ંકે શસધ્ધ્ધ 

કસોટી, પ્રશ્નાવલી, અણભપ્રાયવશઇ, ઓળખયાદી, મલૂ્યાકંનપત્રનો 

પણ માહિતી એકત્ર કરવામા ંઉપયોર્ી થાય છે.  

• વ્યક્ક્ત અભ્યાસમા ં પસહંદત એકમ પર ભતૂકાળના અનભુવો, 

પ્રવતષમાન ક્સ્થશત તેમિ  પયાષવરણ  કઇ રીતે અસર કરે છે તે 

તપાસાય છે. 

• આ પધ્ધશતમા ં તપાસ િઠેળના એકમની વતષન તરાિનો પ્રત્યક્ષ 

અભ્યાસ કરવામા ંઆવે છે.  

• વ્યક્ક્ત અભ્યાસ વડ ે પહરક્સ્થશત કે ઘટના અંરે્ માત્ર માહિતી 

મેળવવાનુ ંિ ધ્યેય િોત ુ ંનથી પરંત ુકારણભતૂ પહરબળો જાણીને 

સધુારણા અંરે્ ઉપાયો સચૂવવાનુ ં પણ ધ્યેય િોય છે. એટલે કે 

શનદાન ઉપચાર એ  વ્યક્ક્ત અભ્યાસનો મિત્વનો અણભર્મ છે.  

• વ્યક્ક્તઅભ્યાસમા ં એકત્ર કરેલી માહિતી વડે શવશવધ ચલોનો 

પરસ્પર સબંધં નક્કી કરી તપાસ િઠેળના એકમનુ ંસવષગ્રાિી અને 

સકંણલત ણચત્ર ઉભુ ંકરવામા ંઆવે છે.  

 

  (૩) વ્યક્ક્ત અભ્યાસના અણભર્મો :- 
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 વ્યક્ક્ત અભ્યાસ પધ્ધશત દ્વારા કયા ધ્યેય શસધ્ધ કરવાના છે તેના 
આધારે આ પધ્ધશતના બે અણભર્મો સચૂવવામા ંઆવ્યા છે જે નીચે પ્રમાણે 
છે.  

(૧) વ્યક્ક્તલક્ષી અણભર્મ : 
આ અણભર્મમા ં કોઇ એક વતષન અને વલણોનો અભ્યાસ કરવામા ં

આવે છે. અિીં પ્રાપ્ત પહરણામો પરથી અન્ય વ્યક્ક્તઓ કે જૂથો માટે 
સામાન્યીકરણો તારવવાના િોતા નથી.સામાન્યતાઃ ઉપચારાત્મક કાયો માટે 
આ અણભર્મ ઉપયોર્ી છે. આથી આ અણભર્મને શનદાન-ઉપચાર અણભર્મ 
પણ કિી િકાય. 

 

(૨) સમિૂલક્ષી અણભર્મ : 
શવિાળ વ્યાપને લાગ ુ પાડી િકાય તેવા શસધ્ધાતંો કે શનયમોને 

ઉપજાવવા કે શવકસાવવા માટે વ્યક્ક્ત અભ્યાસનાઆ અણભર્મનો ઉપયોર્ 
કરવામા ંઆવે છે.  

અિીં સિંોધકો સમાિના પ્રશતશનશધ તરીકે વ્યક્ક્તઓનો કાળજીપવૂષક 
નમનૂો પસદં કરી વ્યાપશવશ્વ અંરે્ પ્રમાણભતૂ તારણો તારવે છે. આ 
અણભર્મ ઉત્કલ્પના ચકાસવાની તક આપ ેછે.  

આમ ઉપર દિાષવ્યા પ્રમાણે વ્યક્ક્ત અભ્યાસ દ્વારા કયા િતેઓુ પર 
ભાર મકૂવામા ંઆવે છે  તેના સદંભષમા ંિ આ બનેં અશમર્મો વચ્ચે તફાવતો 
રિલેા છે. આમ બનેં અણભર્મો વચ્ચેના સબંધંો એકબીજાને પરૂક તેમિ 
પોર્ક છે.  

 

(૪) વ્યક્ક્ત અભ્યાસની મયાષદાઓ :- 
• અભ્યાસ િઠેળની ઘટના સાથે ઐશતિાશસક કે પ્રવતષમાન પહરબળો 

પૈકી કયા પ્રકારના પહરબળો સબંશંધત છે તે નક્કી કરવુ ંમશુ્કેલ છે.  



27 
 

• સિંોધકને અનકુળૂ િોય તેવા પાત્ર પસદં કરવાનુ ંવલણ ઉભુ ંથઇ 
જાય છે.  

• વ્યક્ક્ત અભ્યાસ એ ખબૂિ  આત્મલણક્ષતા ધરાવે છે.  

• મળતી માહિતીની શવશ્વસનીયતા,પ્રમાણભતૂતા તપાસવી મશુ્કેલ છે. 
આથી આ રીત ઓછી વૈજ્ઞાશનક અને અચોક્કસ ર્ણાય છે.  

• અન્ય પધ્ધશતઓની તલુનામા ંસમય અને ખચષ વધ ુથાય છે.  

• આ પધ્ધશતમા ંસિંોધક પકે્ષ ઘણા મોટા પ્રમાણમા ંવસ્તલુણક્ષતા િોવી 
અત્યતં આવશ્યક છે. અિવેાલ લેખનમા ં આ બાબત ધ્યાનમા ં
રાખવી અર્ત્યની છે.  

 

૨.૭ પવેૂ થયેલા સિંોધનોના સારાિં :- 

અભ્યાસ- ૧  

િીર્ષકાઃ પહરવતષન સાપં્રત સમાિમા ં તરુણાવસ્થાની સમસ્યાઓનો વ્યક્ક્ત 

અભ્યાસ .  

કતાષનુ ંનામાઃ જૈન એ.  

સિંોધનના િતેઓુાઃ  

 તરુણોના સામાજિક- આશથિક દરજ્જજાના તેમિ જાશતર્ત તફાવતોના 

સદંભષમા ંતેમની શવશવધ સમસ્યાઓને વ્યક્ક્ત અભ્યાસ કરવો .  

ઉપકરણાઃ 

 એચ.સી.િોર્ી અને િર્દીિ પાડંે દ્વારા રણચત ’સમસ્યા સણૂચ’ અને 

સ્વરણચત વ્યક્ક્ત અભ્યાસ પ્રશ્નાવણલ.  
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નમનૂોાઃ  

 સિતેકુ યાિધ્ચ્છક શનદિષન પધ્ધશત દ્વારા ૨૭ શવદ્યાથીઓની પસદંર્ી 

કરવામા ંઆવી િતી.  

માહિતીનુ ંશવશ્લેર્ણાઃ 

માહિતીનુ ંશવશ્લેર્ણ કરવા માટે શવચરણ પથૃક્કરણનો ઉપયોર્ કરેલ છે.  

તારણોાઃ  

(૧) શનમ્ન સામાજિક આશથિક દરજ્જિો ધરાવતા તરુણોમા ંમધ્યમ અને ઉચ્ચ 
સામાજિક, આશથિક   દરજ્જિો ધરાવતા તરુણો કરતા ં તમામ સમસ્યાઓનુ ં
પ્રમાણ વધારે િોવા મળયુ.ં  

(૨) તરુણ છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચે તમામ અણર્યાર સમસ્યાઓમા ં
સાથષક તફાવત િોવા મળતો નથી.  

(૩) છોકરીઓ પણ છોકરાઓની જેમ િ કારહકદી અંરે્ની , આરોગ્ય અંરે્ની 
સમાનતા ધરાવે છે. તેમિ ધધંા વ્યવસાય માટે છોકરાઓ જેટલી િ 
મિત્વકાકં્ષી છે.  

અભ્યાસ- ૨  

િીર્ષકાઃ ણબિારની આશ્રમિાળાઓનો અભ્યાસ  

કતાષનુ ંનામાઃ એસ. કે. બોઝ  

સિંોધનના િતેઓુાઃ  

(૧) િાળાતતં્ર પ્રમાણે આશ્રમિાળાઓની િગ્યાનો અભ્યાસ કરવો.  
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(૨) આહદવાસી શવસ્તારની િૈક્ષણણક િરૂહરયાતોનો અભ્યાસ કરવો .  

(૩) આશ્રમિાળાઓના આશથિક પાસાનો અભ્યાસ કરવો.  

પધ્ધશતાઃ સવેક્ષણ પધ્ધશત 

નમનૂોાઃ ણબિારના રાચંી, શસિંધભમૂ, સથંાલ જિલ્લામાથંી આશ્રમિાળાઓ પસદં 
કરવામા ંઆવી.  

ઉપકરણાઃ પ્રશ્નાવલી  

તારણોાઃ  

(૧) શિક્ષણના સમગ્ર તતં્રમા ંઆશ્રમિાળાઓ ખબૂ િ અલ્પ પ્રમાણમા ંિોવાથી 
તેની ઉપેક્ષા થયેલ છે. 

(૨) આ આશ્રમિાળાઓ જે તે વસ્તીની િૈક્ષણણક િરૂહરયાતો સતંોર્વામા ં
શનષ્ફળ ર્યેલ છે.  

અભ્યાસ- ૩ 

િીર્ષકાઃ પ્રાથશમક શિક્ષણના શવકાસમા ં ગિુરાત રાિયની નઇ તાલીમ 

આધાહરત સ્વાયત સસં્થાઓનેા ફાળો.  

કતાષનુ ંનામાઃ અચષના જી. પડંયા  

સિંોધનના િતેઓુાઃ  

(૧) ગિુરાત રાિયની ઉચ્ચ શિક્ષણકે્ષતે્ર કાયષ કરતી નઇ તાલીમ આધાહરત 

સ્વાયિ સસં્થાઓને ઇશતિાસ જાણવો.  



30 
 

(૨) નઇ તાલીમ આધાહરત સ્વાયિ સસં્થાઓની પ્રાથશમક શિક્ષણ કે્ષતે્ર થતી 

કામર્ીરી માટેના જુદા-જુદા શવભાર્ોનો અભ્યાસ કરવો.  

(૩)  નઇ તાલીમ આધાહરત સ્વાયિ સસં્થાઓની પ્રાથશમક શિક્ષણ માટેની 

વિીવટી,આશથિક અને િૈક્ષણણક બાબતોમા ંઅભ્યાસ કરવો.  

પધ્ધશતાઃ વણષનાત્મક સવેક્ષણ પધ્ધશત  

ઉપકરણાઃ પ્રશ્નાવલી અને મલુાકાતપત્રક  

વ્યાપશવશ્વાઃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  વ્યાપશવશ્વ તરીકે ઉચ્ચશિક્ષણ આપતી ગિુરાતની ત્રણ સ્વાયત સસં્થા 
ગિુરાત શવદ્યાપીઠ, ર્ાધંી શવદ્યાશપઠ વેડછીતથા લોકભારતી સણોસરાના 
સમાવેિ થાય છે.  

તારણોાઃ  

(૧) ત્રણેય સસં્થાઓમા ં પાયાની કેળવણી તરીકે બશુનયાદીના તત્વો પર 
આધાહરત કેળવણી અપાય છે.  

(૨) આ સસં્થાઓમા ં તૈયાર થયેલા કાયષકરો ગિુરાતભરમા ં બશુનયાદી 
શિક્ષણની િયોત િર્મર્ાવે છે. તેમા ં પ્રાથશમક શિક્ષણને પાયાનુ ં અને 
મિત્વનુ ંર્ણી જુદી-જુદી સસં્થાઓ ઊભી કરી િકાય છે.  

(૩) ત્રણેય સસં્થાઓ પોતાના સ્થાશનક શવસ્તાર શસવાય અન્ય િગ્યાએ 
પ્રાથશમક િાળાઓ, આશ્રમ િાળાઓ, છાત્રાલયો , ઉિર બશુનયાદી શવદ્યાલયો 
કે ઉચ્ચ શિક્ષણની સસં્થઓ ચલાવે છે.    

અભ્યાસ – ૪  
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િીર્ષકાઃ નવો મેનેિર એક વ્યક્ક્ત અભ્યાસ  

કતાષનુ ંનામાઃ શ્રી ણલવોનાડષ જે. કાઝમીયર  

તારણોાઃ  

 (૧) નવા મેનેિરની તીવ્ર બધુ્ધ્ધ ક્ષમતમ તેણે તૈયાર કરેલ બે પ્રોજેકટ દ્વારા 
સ્પધાષત્મક કક્ષાએ  અર્ત્યના માલમુ પડયા િતા.  

(૨) તેની પેઢીનો ઝડપી શવકાસ થયો િતો ખને તેના કારણે તેની શવશિષ્ટ 
કામર્ીરીની કદર કરી કંપનીએ તેને ઊંચ ુસ્થાન પણ આપ્યુ ંિત ુ.ં  

(૩) તેની શવચારિક્ક્ત વેધક માલમુ પડી િતી. તે માટે નવા પ્રયોર્ો િાથ 

ઉપર લેવાની ક્ષમતા કારણભતૂ િતી. િનો લાભ કંપનીને અનેક ર્ણો 

થયેલો માલમુ પડયો િતો.  

અભ્યાસાઃ૫  

િીર્ષકાઃ ગિુરાત રાિયની ઉચ્ચતર બશુનયાદી શવદ્યલયોના શવર્ય માળખાનો 

અભ્યાસ  

કતાષનુ ંનામાઃ રશતલાલ ઘસુાભાઇ વાઘેલા  

સિંોધનના િતેઓુાઃ  

(૧) ગિુરાત રાિયમા ં આવેલી ઉચ્ચતર ઉિર બશુનયાદી શવદ્યાલયોની 

સામાન્ય માહિતી જાણવી.  
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(૨) ઉચ્ચતર ઉિર બશુનયાદી શવદ્યાલયોમા ંમખુ્ય ઉદ્યોર્ ઉપરાતં બીજા કયા 

કયા ઉદ્યોર્ો આપવાની િોર્વાઇ છે તે અંરે્ ક્સ્થશત જાણવી.  

(૩) ઉચ્ચતર ઉિર બશુનયાદી શવદ્યાલયોમા ંિાલ કયા કયા ફરજિયાત શવર્યો 

આપવામા ંઆવેલ છે તે જાણવુ.ં  

(૪) ઉચ્ચતર ઉિર બશુનયાદી કક્ષાએ અંશતમ પરીક્ષામા ં કુલ કેટલા શવર્યો 

અને કેટલા ગણુભાર િોવા િોઇએ તે શવરે્ આચાયોનો અણભપ્રાય જાણવો.  

પધ્ધશતાઃ સવેક્ષણ ( વણષનાત્મક સવેક્ષણ)  

ઉપકરણાઃ પ્રશ્નાવલી  

વ્યાપશવશ્વાઃ  

ગિુરાત રાિયની તમામ (૭૩) ઉચ્ચતર ઉિર બશનયાદી િાળાઓનો 

સમાવેિ કરે છે. જેમા ં શવશનયન પ્રવાિ, વાણણિય પ્રવાિ, શવજ્ઞાન પ્રવાિ 

ધરાવતી ધોરણ-૧૧, ૧૨  શવદ્યાલયોનો સમાવેિ થાય છે.  

તારણોાઃ  

(૧) મોટાભાર્ના આચાયો સમાિ નવરચના ફરજિયાત શવર્ય િોવો િોઇએ 

તેવી તરફેણ કરે છે. 

(૨) બાધંકામશવદ્યા શવર્યને એકપણ શવદ્યાલયે પ્રથમ, દ્વદ્વતીય કે તતૃીય 

ઉદ્યોર્ તરીકે પસદં કરેલ નથી.   

(૩) મોટાભાર્ની િાળા વૈકધ્લ્પક શવર્યમા ંઉદ્યોર્ના બે પ્રશ્નપત્રો આવે છે .  
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(૪) ) મોટાભાર્ના આચાયોનુ ં મતંવ્ય છે કે ઉદ્યોર્ના સૈધ્ધાશંતક અને 

પ્રાયોણર્ક ગણુ સરખા િોવા િોઇએ.  

૨.૮ પવેૂ થયેલા સિંોધનોની સમીક્ષા :-  

 પવેૂ થઇ ર્યેલા સિંોધનોની સમીક્ષાનુ ંમિત્વ  

(૧) સિંોધન સાહિત્યની સમીક્ષા સિંોધકને આંતરસઝૂનો શવકાસ કરે છે, 

માહિતી મેળવવા સિાયભતૂ થાય છે અને સમયનો બચાવ થાય છે.  

(૨) અન્ય સિંોધકોએ અપનાવેલા અણભર્મો, પધ્ધશતઓ અને શવર્યો 
માટેની આંતરિન્દ્ષ્ટની તક પરૂી પાડે છે . 

(૩) સિંોધકને સિંોધન પહરયોિનાના સાથષક સધુારા પ્રશત લઇ જાય છે.  

(૪)સીડ ફામષ પ્રાથશમક િાળા અને મારી પ્રાથશમક િાળાનીશવિેર્તાઓ જાણી 
િકાિે. 

(૫)સીડ ફામષ પ્રાથશમક િાળા અને મારી પ્રાથશમક િાળાની મયાષદાઓ જાણી 
િકાિે. 

(૬) સીડ ફામષ પ્રાથશમક િાળા અને મારી પ્રાથશમક િાળાની ગણુોત્સવના 
સદંભષમા ંપ્રર્શત ચકાસી િકાિે.   

અભ્યાસ – ૧  

 જૈન એ. દ્વારા િાથ ધરાયેલા ‘પહરવતષનિીલ સાપં્રત સમાિમા ં
તરૂણાવસ્થાની સમસ્યાઓનેા વ્યક્ક્ત અભ્યાસ ’ એ એક સવેક્ષણ પ્રકારનુ ંકાયષ 
િત ુ.ં જેમા ં સિતેકુ યાિધ્ચ્છક શનદિષન પધ્ધશત દ્વારા ૨૭ શવદ્યાથીઓષની 
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પસદંર્ી કરવામા ં આવી િતી. જેમા ં છોકરાઓ, છોકરીઓની સામાજિક, 
આશથિક દરજ્જિો ધરાવતા તરૂણોની સમસ્યાઓના પ્રમાણનો અયાસ કરી 
તારણો મેળવવામા ંઆવ્યા િતા.  

અભ્યાસ - ૨  

 એસ. કે. બોઝ દ્વારા િાથ ધરાયેલ ણબિારની આશ્રમિાળાનો અભ્યાસ 
એ એક સવેક્ષણ પધ્ધશત દ્વારા થયેલ સિંોધન િત ુ.ં જેમા ંમાહિતી પ્રાધ્પ્ત માટે 
પ્રશ્નાલીનો ઉપયોર્ કરવામા ં આવ્યો િતો. જેમા ં ણબિારની આશ્રમિાળાના 
િૈક્ષણણક િતેઓુની શસધ્ધ્ધ માટે તારણો મેળવવામા ંઆવ્યા િતા.    

અભ્યાસ – ૩  

 અચષના જી. પડંયા દ્વારા િાથ ધરાયેલા પ્રાથશમક શિક્ષણના શવકાસમા ં

ગિુરાત રાિયની નઇ તાલીમ આધાહરત સ્વાયિ સસં્થાનો ફાળો શવર્યપર 

િાથ ધરેલ સિંોધનમા ંસવેક્ષણ પધ્ધશત દ્વારા સિંોધન થયેલ જેમા ંપ્રશ્નાવણલ 

અને મલુાકાત પત્રક દ્વારા માહિતી મેળવવામા ંઆવી િતી.અને ર્ાધંી મલૂ્યો 

આધાહરત જીવનપ્રણાલી અંરે્ના તારણો મેળવવામા ંઆવ્યા િતા.  

અભ્યાસ – ૪  

 ણલવોનાડષ જે. કાઝમીયર દ્વારા િાથ ધરાયેલા નવો મેનેિર એક વ્યક્ક્ત 

અભ્યાસમા ં મલુાકાત અને અવલોકન પધ્ધશતનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવ્યો 

િતો. નવા મેનેિરની  શવશિષ્ટ કામર્ીરી, બધુ્ધ્ધક્ષમતા, શવચારિક્ક્ત, અને 

સામાજિક તેમિ વ્યવસાશયક ઉિરદાશયત્વનો અભ્યાસ કરીને તારણો 

મેળવવામા ંઆવ્યા િતા .  
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અભ્યાસ – ૫ 

 રશતલાલ ઘસુાભાઇ વાઘેલા દ્વારા િાથ ધરાયેલા ગિુરાત રાિયની 

ઉચ્ચતર ઉિર બશુનયાદી શવદ્યાલયોના શવકાય માળખાનો અભ્યાસ એ એક 

સવેક્ષણ પધ્ધશત દ્વારા થયેલ સિંોધન િત ુ.ં સિંોધકે માહિતી પ્રાધ્પ્ત માટે 

પ્રશ્નાવણલનો ઉપયોર્ કયો િતો. ઉચ્ચતર ઉિર બશુનયાદી કક્ષાએ 

અભ્યાસક્રમના નવા માળખામા ં કયા પ્રકારના ફેરફારો કરવા િોઇએ તે 

અંરે્ના આચાયષશ્રીઓના અણભપ્રાયો જાણીને તારણો મેળવવામા ંઆવ્યા ંિતા.ં  

 

૨.૯ પ્રસ્તતુ સિંોધનની શવિેર્તાઓ  :- 

પ્રસ્તતુ સિંોધનની શવિેર્તાઓ નીચે મિુબ છે. 

૧.િાળા વર્ર પણ શિક્ષણ કાયષ થઈ  િકે છે તે વાતનો સ્વીકાર થયો. 

૨. શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓમા ંટેકનોલોજી શવરે્ની જાણકારી શવકસી. 

૩.ઓન-લાઈન શિક્ષણમા ઘણા જાણકાર તિજ્ઞોનો લાભ અનેક લોકોને 

મળ્યો. 

૪.ચોક/ટોક ને બદલે શિક્ષકો બદલાયેલા સમયને અપનાવી ટેકનોલોજીનો 

સ્વીકાર કરતા થયા. 

૫.વાલીઓ ટેકનોલોજી શવરે્ની જાણકારી મેળવતા થયા. 

૬.ગ્રામ્ય શવસ્તારોમા શિક્ષણની સજાર્તા વધી. 
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                                પ્રકરણ: ૩  

કાયષક્રમનુ ંઅમલીકરણ 

 ૩.૧ પ્રસ્તાવના :- 

સિંોધક વૈજ્ઞાશનક અણભર્મ તથા શવશ્વસશનય માહિતી પ્રાધ્પ્ત માટે 

પેાતાના કાયષની યોિના તૈયાર કરેછે. પોતાના કાયષની રૂપરેખા તૈયાર કરેછે. 

જેમા સિંોધન પધ્ધશત,અભ્યાસ િઠેળ કેવા અને કયા-કયા એકમો સમાવવા 

તેનો શનણષય કરેછે. પ્રમાણભતૂ માહિતી માટે ઉણચત ઉપકરણની રચના 

અથવા પસદંર્ી કરેછે. માહિત એકત્રીકરણની યોિના બનાવે છે.પ્રાપ્ત 

માહિતીની રજૂઆતની રૂપરેખા તૈયાર કરે છે. તથા માહિતીના પથૃ્થકરણ માટે 

ઉણચત આંકડાિાસ્ત્રીય પ્રયહુકત પસદં કરે છે. 

પ્રસ્તતુ પ્રકરણમા ં લોક-ડાઉન સમયમા ં શિક્ષકોએ કરેલી શવશિષ્ટ 

કામર્ીરીના વ્યહકત અભ્યાસ અંરે્ની કાયષપધ્ધશતઆપેલી છે.. જેની સિંોધન 

પધ્ધશત, વ્યાપશવશ્વ અને નમનૂો,ઉપકરણો,માહિતીપ્રાધ્પ્તની 

પ્રયકુ્ક્તઓ,માહિતી પથૃ્થકરણની પ્રયહુકતઓ વરે્રે આપેલી છે.     

ગિુરાત િૈક્ષણણક સિંોધન અને તાલીમ પરીર્દ (જી.સી.ઇ.આર.ટી.) 

ર્ાધંીનર્ર દ્વારા ગિુરાત રાજ્યના ં તમામ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ 

ભવનના ંઅધ્યાપકોને વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના  સિંોધન માટે વર્ષ ૨૦૨૦મા ંલોક 

ડાઉન સમયે શિક્ષકોએ શિક્ષણમાટે કરેલા શવશિષ્ટ કાયોને બીરદાવવા માટે 

વ્યહકત અભ્યાસ તરીકે શવર્યની ફાળવણી કરવામા ં આવેલ િતી.વ્યહકત 

અભ્યાસ િાથ ધરવાનો થયો  ત્યારે જીસીઈઆરટીના આદેિ, પ્રાચાયષશ્રીના 
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માર્ષદિષન અને તાલીમ િાખાના ં આયોિન મિુબ ર્ત વરે્ લોકડાઉનના ં

સમયમા ં અમને લાયઝન તરીકે સોંપાયેલા તાલકુામા ં િોમ લનીંર્, એકમ 

કસોટી, પ્રશતભાિાળી શિક્ષકોની મલુાકાત, ઓન લાઈન તાલીમો જેમકે શનષ્ઠા 

તાલીમ વદેં ગિુરાતનુ ંપ્રસારણ બાળકો શનિાળી િકે તેમા ંતે િાળાએ કરેલા 

પ્રયત્નો વરે્રે બાબતોને ધ્યાનમા ંરાખીને વારંવાર મલુાકાત લેવાનુ ંથત ુ ંિત ુ.ં 

ઉપરોકત સોંપવામા ંઆવેલ સિંોધનકાયષ કામર્ીરીના ંભાર્રૂપે આ તાલકુામા 

થયેલી મલુાકાતોમા ં ઘણા શિક્ષકોની આવી શવશિષ્ટ કામર્ીરી ધ્યાન પર 

આવેલી તેથી મારા લાયઝનીંર્નો કોઇ એક િ તાલકુો ન િોઇ સાબરકાઠંાના 

ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના તાલકુાના શિક્ષકોએ કરેલી શવશિષ્ટ કામર્ીરીને િ 

મારા સિંોધનનો શવર્ય બનાવ્યો.  

 વ્યહકત અભ્યાસસિંોધનકાયષને સફળ બનાવવા માટે તાલકુાના 
ટી.પી.ઓ., કેળવણી શનરીક્ષક, બી.આર.સી., સી.આર.સી. તેમિ સબંશંધત 
િાળાના ંઆચાયષના ંસતત સપંકષમા ંરિી િકાય તે માટે તેઓના ંસપંકષ નબંર 
પણ લેવામા ંઆવ્યા િતા. િાળાની પ્રથમ મલુાકાત, બીજી મલુાકાત તેમિ 
ક્રશમક મલુકાત દરશમયાન શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ સાથે નવી પહરક્સ્થશતમા ં
કઈ રીતે  કામર્ીરી કરેછે, તેનુ ં શનરીક્ષણ કરેલુ,ં અને ત્યાર બાદ િરૂરી 
માહિતી મેળવેલી.    

૩.૨ વ્યાપશવશ્વ :- 

       અભ્યાસ સાથે સબંશંધત એકમો કે એકમ સબંશંધત લક્ષણોના ંમાપનો 
સમિૂ અભ્યાસ માટે વ્યાપશવશ્વ રચે છે. પ્રયોિક પેતાના અભ્યાસના સદંભષમા ં
વ્યાપશવશ્વની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે. આ વ્યાખ્યાને આધારે  અભ્યાસમા ં
કયા,ંકેવા અને કેટલા પાત્રો પસદં કરવા તે નક્કી કરે છે. વ્યાપશવશ્વની 
વ્યાખ્યા તેના ગણુધમો આપીને કરવામા આવે છે.  
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પ્રસ્તતુ અભ્યાસની લાક્ષણણકતાઓ આ પ્રમાણે િતી.  

1. સાબરકાઠંા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા અને પોિીના તાલકુાના શિક્ષકોની 
શવશિષ્ટ કામર્ીરીની  વ્યકશત અભ્યાસના એકમ તરીકે પસદં 
કરવામા આવી.  

2. ર્ત વરે્ ઉદભવેલ લોક ડાઉનની પહરક્સ્થશત દરમ્યાનની માહિતીના 
સમયર્ાળાના સદંભષમા ંઅભ્યાસ િાથ ધયો િતો.  

3. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંજીસીઈઆરટી, સરકારશ્રી તથા શવભાર્ દ્વારા જે 
કંઈ કાયષક્રમો શિક્ષણને ર્શતમા ંરાખવા લોંન્ચ થયા તે બધાિ જેવાકે 
પહરવારનો માળો, િોમ લનીંર્, ઓન લાઈન શિક્ષણ, 
બાયસેપપ્રસારણ, િરેી નાટક, એકમ કસોટી, શવશવધ સ્પધાષ, ઘર 
મલુાકાત, ઓન લાઈન કોસષ, હદક્ષા પોટષલ,વરે્રે બાબતોને ધ્યાનમા 
રાખવામા આવેલી.  

૩.૩ નમનૂો પસદંર્ી :- 

સિંોધનની પહરભાર્ામા ં વ્યાપશવશ્વનુ ં સવોતમ પ્રશતશનશધત્વ કરે તેને 
સારો નમનૂો કિવેાય છે. સિંોધનમા ંસમય િહકત અને નાણાનો વ્યય થતો 
અટકાવવા માટે સમન્દ્ષ્ટના બધાિ લક્ષણોનો સમાવેિ થાય તે રીતે નમનૂો 
પસદં કરવો િોઈએ.જેથી શનદિષન પરથી તારવેલ સામાક્ન્યકરણ સમન્દ્ષ્ટને 
લાગ ુપાડી િકાય.  

   સિંોધન માટે નમનૂા પસદંર્ીની પ્રયહુકતઓ નીચે મિુબ છે.  

૧. યાદ્દધ્ચ્છક નમનૂો            

૨. સ્તહરકૃત યાદ્દધ્ચ્છક નમનૂો 
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૩. ઝૂમખા નમનૂો  

૪.  આનિુણંર્ક નમનૂો  

૫. બહુસોપાની નમનૂો 

૬. યોિનાબધં નમનૂો  

૭. બેવડો નમનૂો 

૮. સિતેકુ નમનૂો. 

આ સિંોધનમા ંસિંોધકે સિતેકુ નમનૂા પ્રયહુકતથી નમનૂો પસદં કરેલ 
છે. આ સિંોધનમાટે વર્ષ ૨૦૨૦મા ં લોક-ડાઉનના ં સમયમા ં શવશિષ્ટ 
કામર્ીરી કરનાર ૦૬ શિક્ષકોની નમનૂા તરીકે પસદંર્ી કરેલ છે.  

૩.૪ સિંોધનના ંકે્ષત્રો :- 

સિંોધન માટે અનેક હદિાઓ અને કે્ષત્રો શવકાસ પામ્યા છે. સિંોધન 

જુદા જુદા અનેક કે્ષત્રો સાથે િોડાયેલુ ંિોય છે. સિંોધન પોતાને અનકુૂળ કે્ષત્ર 

પસદં કરતા ંિોય છે. જીવન સાથે સકંળાયેલા આવા અનેક કે્ષત્રો છે જેવા કે 

િૈક્ષણણક, વૈજ્ઞાશનક, તબીબી, સામાજિક, ખેતી, ઉદ્યોર્, વાણણજ્ય વરે્રે િોય 

છે. આ પૈકી પ્રસ્તતુ સિંોધન સામાજિક શવજ્ઞાન શિક્ષણ કે્ષત્ર સાથે િોડાયેલુ ં

છે. 

 શિક્ષણમા ંસિંોધન િાથ ધરવા માટે પસદંર્ીના ઘણા ંકે્ષત્રો િોવા મળે 
છે. પ્રયોિક સિંોધન કાયષ િાથ ઘરે તે પિલેા ં તે કયા સિંોધનકે્ષત્ર સાથ ે
સલંગ્ન છે તે અંરે્ શવચાર કરે છે. આ કે્ષત્ર પૈકી બચુ (1990) હફફ્થ સવે ઓફ 
હરસચષ ઈન એજ્યકેુિનનાપિલેા વોલ્યમુમા ંકુલ 38 કે્ષત્રો દિાષવ્યા છે. 
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ક્રમ સિંોધન કે્ષત્ર ક્રમ સિંોધન કે્ષત્ર 
1 ભાર્ા શિક્ષણ 20 ર્ણણત શિક્ષણ 
2 શિક્ષણનુ ંતત્વજ્ઞાન 21 શિક્ષણ અને આરોગ્ય 
3 શિક્ષણનુ ંસમાિિાસ્ત્ર 22 નૈશતક કલા અને સૌંદયષ શિક્ષણ 
4 શિક્ષણનો ઈશતિાસ 23 િૈક્ષણણક ટેક્નોલોજી 
5 શિક્ષણનુ ંઅથષિાસ્ત્ર 24 અધ્યાપન પ્રયકુ્ક્ત 
6 શિક્ષણનુ ંમનોશવજ્ઞાન 25 શિક્ષણ પરીક્ષણ 
7 માનશસક આરોગ્ય 26 વ્યવસાશયક અને ટેક્ક્નકલ શિક્ષણ 
8 માનશસક પ્રહક્રયા 27 શવશિષ્ટ શિક્ષણ 
9 સામાજિક પ્રહક્રયા 28 દુરવતી શિક્ષણ 
10 પે્રરણા 29 પ્રૌઢ, અવૈશધક અને શનરંતર શિક્ષણ 
11 સર્જનાત્મક અને ભાશવન્ય 30 કન્યાઓ અને મહિલાઓનુ ંશિક્ષણ 

12 
માર્ષદિષન અને 
સલાિદિષન 

31 
અનસુણૂચત જાશત, અનસૂશૂતત િનજાશત 
અને લઘમુતીઓનુ ંશિક્ષણ 

13 અભ્યાસક્રમ શવકાસ 32 પયાષવરણ શવર્યક અભ્યાસો 
14 પવૂષ પ્રાથશમક શિક્ષણ 33 તલુનાત્મક શિક્ષણ 

15 પ્રાથશમક શિક્ષણ 34 
િૈક્ષણણક આયોિન અને નીશતશવર્યક 
સિંોધન 

16 માધ્યશમક શિક્ષણ 35 વસ્તી શિક્ષણ 
17 ઉચ્ચ શિક્ષણ 36 િૈક્ષણણક વિીવટ અને સચંાલન 
18 સામાજિક શવજ્ઞાન શિક્ષણ 37 શસદ્વદ્ધ અને સબંશંધત ચલો 
19 શવજ્ઞાન શિક્ષણ 38 િૈક્ષણણક પરીક્ષણ અને મલૂ્યાકંન 

 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસ સર્જનાત્મકતાઅને નાશવન્ય કે્ષત્ર સાથે ખબૂ િ 

સબંશંધત છે. 
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૩.૫ સિંોધનનો પ્રકાર :- 
સિંોધનમા ં વૈજ્ઞાશનક પદ્ધશતનો ઉપયોર્ થાય છે. તેથી જે તે કે્ષત્રમાથંી 

ઉપક્સ્થશત થયેલ અથષપણૂષ સમસ્યાના વ્યવક્સ્થત વસ્તલુક્ષી અને અનભુવની 

એરણ પર ચકાસી િકાય. તેવા ઉકેલ સાથે સબંધં છે. તેનુ ં સ્વરૂપ કે પ્રકાર 

સબંશંધત પ્રશ્નોના સ્વરૂપ પ્રમાણે બદલાય છે. 

સિંોધનના મખુ્ય બે રીતથી પ્રકારો પડે છે. જે શનમ્નાહંકત ઉચાટ-2005-06 

ના મતે સિંોધનના પ્રકાર બે રીતથી દિાષવી િકાય. સિંોધનના ધ્યેયઅને 

અમલીકરણને લક્ષમા ંરાખી તેનુ ંઆ મિુબ વર્ીકરણ કરી િકાય. 
 

સિંોધનના પ્રકારો 

 

 

ધ્યેયના આધારે     અમલીકરણના આધારે 

 

મલુર્તવ્યવિાહરકહક્રયાત્મકસખં્યાત્મકગણુાત્મકસિંોધનસિંોધનસિંોધન

 સિંોધન  સિંોધન 

 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં લોક ડાઉનના સમય દરમ્યાન શવિેર્ કામર્ીરી 

કરનાર શિક્ષકોની માહિતીમેળવી તેમણે કરેલ િૈક્ષણણક અને સિ-અભ્યાસકીય  

પ્રવશૃતઓની માહિતીમેળવી િતી. સિંોધકે મલુાકાત, પ્રશ્નો અને દસ્તાવેિ 
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દ્ૃવારા માહિતી મેળવી િતી. તેનુ ં અથષઘટન કરી અને ગણુાત્મક રીતે 

પથૃ્થકરણ કરવામા ંઆવેલ તેથી પ્રસ્તતુસિંોધન ગણુાત્મકકહિ િકાય.  

૩.૬ સિંોધન પદ્ધશત :- 
સિંોધન પદ્ધશત એ સિંોધન પહક્રયાનો એક આવશ્યક ભાર્ છે. કોઇ 

પણ સમસ્યાને વૈજ્ઞાશનક રીતે તપાસવા માટે જે અલર્ અલર્ પદ્ધશતઓનો 

ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે છે તેને સિંોધન પદ્ધશત તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

સિંોધનની નીચે દિાષવ્યા મિુબ ત્રણ પદ્ધશતઓ છે. 

1. ઐશતિાશસક પદ્ધશત  

2. પ્રાયોણર્ક પદ્ધશત  

3. વણષનાત્મક પદ્ધશત 
 

૧.ઐશતિાશસક પધ્ધશત. 

ભતૂકાળમા ંબનેલી ઘટનાઓને તપાસવા માટેની આ ગણુાત્મક પધ્ધશત 

છે. ઐશતિાશસક સિંોધનમા ંભતૂકાળમા ંબનેલા બનાવોને તપાસવામા ંઆવે 

છે. તેમિ તેનુ ંપથૃ્થકરણ અને અથષઘટન કરવામા ંઆવે છે. વતષમાન સમસ્યા 

માટે ભતૂકાળની બાબતોનો ઉપયોર્ કરીને સમસ્યાના ઉકેલ માટે પ્રયાસ 

કરવામા ં આવે છે. ઐશતિાશસક સિંોધનનો અથષ માત્ર ઈશતિાસની શવર્ય 

અંરે્નુ ં સિંોધન એમ નથી.તેમા શનસર્ષ, ધમષ,શવજ્ઞાન,વૈહદકિાસ્ત્ર, કે 

કાયદાિાસ્ત્ર એવી કોઈ પણ પ્રકારની જ્ઞાન િાખા અંરે્ની ભતષપવૂષ 

ઘટનાઓનાઅથષઘટન અને શવશ્વસશનયતા નકકી કરવાનો પણ થાય છે. 

ભતૂકાળના બનાવો અથવા ભતૂકાળને લર્તી કોઈ પણ બાબતના સદંભષમા ં

િો વતષમાનનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવે તો તે ઐશતિાશસકપધ્ધશત કિી િકાય.  
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 ૨. પ્રયોર્ પદ્ધશત : 

ભશવષ્યના સદંભષમા ં કોઈ ચલ ને અસરકતાષ કરીને સિંોધનદ્વારા 

પહરણામો મેળવવામા ં આવે તેને પ્રાયોણર્ક પધ્ધશત કિછેે. આ પધ્ધશતમા ં

જૂથોને શનશિત કરેલ પહરક્સ્થશતમા ંમકૂી પ્રયોર્ િડેળના પાત્રોની પહરક્સ્થશત કે 

વતષણુકંને કેવી રીતે અસર કરે છે તેનુ ંવણષન કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંઅમકુ 

પહરબળોને દૂર કરવામા ં આવે છે. એ અંકુશિતકરવામા ં આવે છે. આમ 

કરવાથી શુ ં થિ?ે શનયશંત્રત કરેલી પહરક્સ્થશત િઠેળ ચોકસાઇ પવૂષક તૈયાર 

કરાયેલી માવિતની િી અસર થાય છે તે તપાસવા માટેની પદ્ધશત 

છે.પ્રાયોણર્ક પધ્ધશતએ પ્રશ્નોના વ્યવક્સ્થત અને તાહકિક િવાબો આપે છે.     

 
3. વણષનાત્મક પદ્ધશત : 

આ સિંોધન પદ્ધશતમા ં વતષમાનકાળનો સદંભષ છે. વતષમાન સમયમા ં

અક્સ્તત્વમા ં િોય તેવા બનાવ માટે વણષન અને અથષઘટન કરવા માટેની 

સિંોધન પદ્ધશતઓ આ શવભાર્મા ંઆવે છે. સિંોધનમા ંિો વતષમાન સમયની 

કોઇ પણ શવર્તના સદંભષમા ં વણષન કરી સિંોધન કરવામા ં આવે તેને 

વણષનાત્મક સિંોધન પદ્ધશત તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે. સામાન્ય રીતે 

િૈક્ષણણક સિંોધનોમા ં ઉપયોર્મા ં લેવાતી સિંોધન પદ્ધશતએ વણષનાત્મક 

સવેક્ષણો છે. 

વણષનાત્મક સિંોધન પદ્ધશતઓના શવભાર્મા ં એક થી વધ ુ સિંોધન 
પદ્ધશતઓ છે.  

1. સવેક્ષણ પદ્ધશત 

2. શવર્યવસ્ત ુશવશ્લેર્ણ પદ્ધશત 

3. સબંધંાત્મક પદ્ધશતઓ 
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 (1) વ્યકશત અભ્યાસ પદ્ધશત 
(2) સિસબંધંાત્મક પદ્ધશત 
(3) કારણ તલુનાત્મક પદ્ધશત 

4. શવકાસાત્મક પદ્ધશતઓ   

(1) સળંર્ સતુ્રી પદ્ધશત  

(2) આડછેદી પદ્ધશત 

 

1. સવેક્ષણ પદ્ધશત.  

સવેક્ષણમા ં વતષમાન પહરક્સ્થશતની ઊડાણંપવૂષકની માહિતી એકશત્રત 

કરી તેનુ ં શવશ્લેર્ણ કરી વતષમાન ક્સ્થશત કેટલે અંિે યોગ્ય છે તેની 

ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. સવેક્ષણ એ મિત્વની અભ્યાસ માટેની પદ્ધશત 

છે. તેમા ં સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાશયત સમસ્યા િોય છે. તેમિ શનશિત કરેલા 

ચોક્કસ ઉદે્દિો પણ િોય છે. આ પદ્ધશતમા ંએકશત્રત માહિતીનુ ંયોગ્ય રીતે 

શવશ્લેર્ણ અને અથષઘટન તેમિ તારણોની તાહકિક રજૂઆત મિત્વની બની 

રિ ેછે. િૈક્ષણણક, સરકારી, ઔદ્યોણર્ક અને રાિકીય સસં્થાઓના સિંોધકો 

સમસ્યાઓ ઉકેલતી વખતે સામાન્ય રીતે સવેક્ષણ પદ્ધશતનો ઉપયોર્ 

કરતા ં િોય છે. સવેક્ષણાત્મક પ્રકારથી કોઇ નવા વૈજ્ઞાશનક શનયમોનો 

શવકાસ થતો નથી. પણ સ્થાશનક સમસ્યાઓને ઉકેલવામા ંતે મદદરુપ બને 

છે. વધ ુ પાયાના સિંોધન માટેની ભશૂમકા પરૂી પાડે છે. ગણુાત્મક કે 

સખં્યાત્મક સિંોધન િોઇ િકે.પ્રસ્ તતુ સિંોધનએ પ્રાયોણર્ક પદ્ધશત 

(અસમાન જૂથ પવૂષકસોટી-ઉિરકસોટી યોિના) આધાહરત છે.  
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૩.૭ માહિતી સ્ત્રોત :- 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુ ંકાયષ સ્પસ્ટ હદિા સચૂક બને તે માટે િતેઓુ નહકક 
કયાષ િતા. આ િતેઓુના સદંભષમા ંનીચે દિાષવેલ સ્ત્રોત દ્વારા માહિતી એકત્ર 
કરી િતી.  

પ્રથમ િતેનુા સદંભષમા ં તાલકુામા ં બી.આર.સી , સી,આર.સી. તથા 
િાળામા ં શિક્ષકોની વારંવાર મલુાકાત અને ચચાષ પ્રત્યક્ષ કામર્ીરી પણ 
શનિાળેલ. આથી  મોટા ભાર્ની માહિતી િતીિ, ખટૂતી માહિતી િાળાના 
આચાયષ પાસેથી મેળવી િતી. 

બીજા િતેનુા સદંભષમા શવિેર્માહિતી માટે તાલકુામા ં બી.આર.સી, 
સી,આર.સી. શમત્રોને જાણ કરી પ્રવશૃતના ફોટા, આલ્બમ, અિવેાલ વરે્રેને 
ધ્યાનમા રાખીને માહિતી મેળવી.  

ત્રીજા િતેનુા સદંભષમા ંપ્રાપ્ત થયેલ માહિતીનુ ંવાચંન કરી અથષઘટન 
કરી તેનુ ંશવશ્લેર્ણ કયુાં   

૩.૮ ઉપકરણ :- 

ઉચાટ (૨૦૦૯) ના મતે ઉપકરણ એટલે “સિંોધનપ્રહક્રયા દરમ્યાન 
અભ્યાસના િતેઓુ અનસુાર આવશ્યકમાહિતીમેળવવા માટેના સાધનને 
ઉપકરણ કિવેાય. ” 

     વ્યહકત અભ્યાસમા ં અભ્યાસિઠેળના એકમોના સદંભષમા ં આવશ્યક 

માહિતી શવશવધ સ્ત્રોતોમાથંી ઉંડાણપવૂષક મેળવાય છે. એકમનો ઈશતિાસ 

કાળજીપવૂષક મેળવવામા ં આવે છે. આ માટે આત્મકથા,રોિનીિી,પત્રો, 

દસ્તાજેિો, અવલોકનો, મલુાકાતો, વરે્રે પૈકી ઉણચત ઉપકરણનો ઉપયોર્ 

કરીને આવશ્યક માહિતી એકત્ર કરવામા ં આવે છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં
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પ્રયોિકે મલુાકાત જેવા ઉપકરણો દ્વારા માહિતી એકત્ર કરી િતી. 

મલુાકાતદ્વારા કુશતયાણા તાલકુાના શવશિષ્ટ કામર્ીરી કરનાર શિક્ષકોના 

પ્રયોર્ોને ધ્યાનમા ં રાખીને મખુ્ય બાબતો આધાહરત માહિતીનુ ં વણષન 

કરવામા ં આવેલ જેમા ં સમસ્યા, સમસ્યાના કે્ષત્રો, પ્રયોર્નુ ં વણષન મળેલ 

પહરણામ તેમિ પ્રયોર્ની ઉપયોણર્તા જેવા મદુા આધાહરત માહિતીનુ ં

એકત્રીકરણ કરવામા ંઆવેલુ ં 

૩.૯ માહિતીનુ ંએકત્રીકરણ :- 

     પ્રસ્તતુ અભ્યાસના િતેનુા સદંભષમા માહિતીનુ ં એકત્રીકરણ  ગણુાત્મક  

રીતે કરવાનુ ંથત ુ ં િત ુ ંઆ માટે  મલુાકાત, દ્વારા િોવા મળેલ કામર્ીરીની 

માહિતી ગણુાત્મક રીતે તપાસવા બી.આર.સી, સી,આર.સી. શમત્રોની મદદ 

લીધેલી અને તેમને અિવેાલ સ્વરૂપે માહિતી એકત્ર કરવા તથા સાથે 

ફોટોગ્રાફ િોડવા પણ સચૂન કરેલ જેના આધારે માહિતીની રજૂઆત તથા 

પારદિષકતાની ખાતરી કરી િકાય.    

૩.૧૦ પ્રાપ્ત માહિતીની સ્પષ્ટતા અને રજૂઆત :- 

માહિતીને સ્પષ્ટ અને અથષસભર બનાવવા માહિતીને શવશવધ સ્વરૂપે 

રજૂ કરવામા આવે છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંગણુાત્મક  પ્રકારની માહિતી પ્રાપ્ત 

થઈ િતી આ માહિતીને અભ્યાસના િતે ુઅનસુાર આ પ્રમાણે રજૂ કરી િતી.  
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-:: લોક ડાઉનમા ંસારી કામર્ીરી કરનાર શિક્ષકોની યાદી ::- 

 

ક્રમ શિક્ષકનુ ંનામ િાળાનુ ંનામ તાલકુો 

1 પટેલ ધવલભાઈ  શ્રી દિધિયા આિીવાસી આશ્રમશાળા  ખેડબ્રહ્મા 

2 પ્રજાપતિ મેહુલભાઈ  શ્રી બાાંડડયા નુાં િળાવ પ્રા.શાળા/ 
બાાંડડયાનુાં િળાવ સીઆરસી 

     ખેડબ્રહ્મા 

3 સોલાંકી નરેશભાઈ  શ્રી દેલવાડા(છો) પ્રા.શાળા      પોશીના 

4 ડૉ.અર્ચના પરુોડિિ શ્રીદેમિી (રોજગઢા) પ્રા. શાળા       પોશીના 
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-:: લોક ડાઉનમા ંકેવા પ્રકારની શવશિષ્ટ કામર્ીરી કરનાર શિક્ષકો ::- 

ક્ર
મ 

શિક્ષકનુ ંનામ િાળાનુનંામ શવશિષ્ટ કાયષ 

૧ પટેલ 

ધવલભાઈ  

શ્રીહદશધયા 
આદીવાસી 
પ્રા.િાળા 

શવધ્યાથીઓ ઓ કોરોના જેવી 

મિામારીમા ં લાઈવ અભ્યાસ કરી િકે 

તે માટે લાઇવ કેમેરા દ્વારા શિક્ષણ 

૨ 

પ્રજાપશત 

મેહુલભાઈ  

શ્રી બાહંડયા નુ ં
તળાવ પ્રા.િાળા/ 
બાહંડયાનુ ંતળાવ 
સીઆરસી 

youtube ચેનલ િરૂ કરવામા ં આવી 
અને વાલી શવદ્યાથી તેમિ શિક્ષક ને 
િાળા લક્ષી જે કાયષક્રમો આવે છે તેને 
યોગ્ય અમલીકરણ માટે ict ના 
માધ્યમથી પે્રક્ટીકલી વીહડયો બનાવીને 
એક ડેમો શવડીયો તેમને સેન્ડ કરવામા ં
આવ્યો અને શિક્ષકો દ્વારા વાલીને તે 
શવહડયો િોઈ અને િીખવા માટે પે્રરણા 
આપવામા ં આવી તમામ શિક્ષકો તેમા ં
િોડાયા અને વાલીઓ અને બાલકો ને 
પણ યોગ્ય માર્ષદિષન મળી રહ્ુ ં

૩ 

સોલકંી 

નરેિભાઈ  
શ્રી દેલવાડા(છો) 
પ્રા.િાળા 

લાઈટ શવનાના અંતહરયાળ શવસ્તારના 
મકાનો તથા ઘરો ની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ 

વાલી તથા બાળકો સાથે આત્મીયતા 
કેળવી તેમના ખબર અંતર પછૂી બાળકો 
ને મિામારી મા ં રાખવાની થતી તમામ 

પ્રકાર ની સાવચેતી થી વાકેફ કરી બાળકો 
ને વારંવાર સાબ ુ થી િાથ ધોવા અને 

ભીડભાડ વાળી િગ્યા એ સોશિયલ 
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હડસ્ટન્સ અને માસ્ક નો ઉપયોર્ કરવો 
તથા ઘરે શિખીએ શવિે ખબૂ િ નાની 
નાની બાબતો ની ચચાષ કરી સમિ આપી. 
શવર્ય પ્રમાણે પાઠયપસુ્તક માથી 
સમજાવી અને લેપટોપ દ્વારા શવડીયો નુ ં
શનદિષન કરાવી હડજીટલ શિક્ષણ આપવા 
ની એક અનોખી પિલે કરેલ છે. 

 
૪ 

ડૉ.અચષના 

પરુોિીત ્

શ્રીદેમતી 

(રોિર્ઢા) પ્રા. 

િાળા  

ર્ામના મખુ્ય ચાર ફણળયામા ં શનયશમત 
શિક્ષકો મલુાકાતે િવા લાગ્યા. જે – તે 
ફણળયામા ં રિતેા ધોરણ 1 થી 8 મા ં
ભણતા ં બાળકોના િાિરીપત્રક બનાવી 
શિક્ષકો તે િાિરીપત્રક સાથે ફણળયાની 
મલુાકાત લઈ જે ધોરણનુ ંબાળક જેટલે 
છે ત્યાથંી આર્ળ િૈક્ષણણક કાયષ િરૂ 
કરાયુ.ં  
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                                   પ્રકરણ:૪ 

માહિતીની રજૂઆત, પથૃ્થકરણ અને અથષઘટન  

૪.૧ પ્રાસ્તાશવક :- 

આ સોપાનમા ં સિંોધક એકત્ર કરેલી માહિતી પરથી રચાયેલા 

અભ્યાસના િતેઓુના સદંભષમા ંઅથષઘટનો તારવે છે. અને પહરણામો મેળવે 

છે. અભ્યાસના િતેઓુ અને પ્રશ્નોના સદંભષમા પ્રાપ્ત માહિતીનુ ં સપંાદન, 

વર્ીકરણ,સારણી કે આલેખ દ્વારા રજૂઆત,સાકેંતીકરણ તથા આંકડાકીય 

પથૃ્થકરણ કરવામા આવે છે. આમ પ્રાપ્ત માહિતીને રચાયેલા પ્રશ્નોના 

િવાબો મેળવી અથષ આપવામા આવે છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો િતે ુપોિીના અને ખેડબ્રહ્મા તાલકુામા ંલોક-ડાઉન 

દરમ્યાન શવિેર્ કામર્ીરી કરનાર શિક્ષકોએ કરેલા કાયષનુ ં દસ્તાવેજીકરણ 

કરવાનો િતો તેના સદંભે માહિતી મેળવવા માટે એક ફોમેટ તૈયારકરવામા ં

આવેલ િત ુ,ં તેના સદંભે શિક્ષકોએ કરેલા કાયષની માહિતી મેળવવામા ંઆવી 

િતી. અનેપ્રસ્તતુ પ્રકરણમા ં પ્રાપ્ત માહિતીના શવશવધ પથૃ્થકરણ  કરવામા 

આવ્યુ ંછે. 

 ૪.૨ પથૃ્થકરણની પદ્ધશત :- 

એકત્ર થયેલ માહિતીને યોગ્ય આંકડાિાસ્ત્રીય પ્ધ્ધશતથી મલુવણી એ 

સિંોધન કાયષનુ ં મિત્વનુ ં સોપાન ર્ણાય સિંોધનકાર માટે ઉપકરણની 

પસદંર્ી કરવાની સાથેિ તેના થકી પ્રાપ્ત માહિતીનુ ં પથૃ્થકરણ કેવી રીતે 
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થઈ િકિ?ે અને તારણો મેળવવા શુ ં કરવુ ં પડિે? તે અંરે્નો 

ખ્યાલરાખવાનો થતો િોય છે.  

  અિીં શિક્ષકોએ કરેલા કાયષનુ ંગણુાત્મક પહરક્ષણ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

૪.૩ માહિતીની રજૂઆત, પથૃ્થકરણ અને અથષઘટન :- 

ખેડબ્રહ્મા તાલકુામા ંલોકડાઉન દરમ્યાન શવશિષ્ટ કામર્ીરી કરનાર શિક્ષકોએ 

કરેલ કાયષની શવર્તો નીચે મિુબ આપવામા ંઆવી છે.  

❑ વ્યહકત અભ્યાસ-૧ પટલે િવલકમુાર િશરથલાલ 
➢ COVID -19 મિામારી દરશમયાન 

શિક્ષક,મખુ્યશિક્ષકકેિાળાદ્વારાકરવામાઆંવેલશવશિષ્ટકામર્ીરી/કાયષનીશવ

ર્ત 

તાલકુા કક્ષાએ પ્રાપ્ત થયેલ શવશિષ્ટ કામર્ીરી કરતા ં શિક્ષકોના ં

અિવેાલો પૈકી પ્રથમ પટલે િવલકમુાર િશરથલાલનો િતો આ અિવેાલની 

શવર્તવાર માહિતી નીચે મિુબ છે. 

❖ શવશિષ્ટ કામર્ીરી : (E CLASS LIVE STUDY) 

❖ જિલ્લાનુ ંનામ : સાબરકાઠંા 

❖ તાલકુાનુ ંનામ : ખેડબ્રહ્મા 

❖ િાળાનુ ંનામ : શ્રી હદશધયા આદીવાસી આશ્રમિાળા તા.- ખેડબ્રહ્મા, જિ. 

સાબરકાાંઠા. 

❖ મોબાઇલ નબંર: ૯૪૨૭૮૬૩૪૨૬ 
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❖ િાળાનો શવસ્તાર: ગ્રામ્ય 

કોશવડ – ૧૯ દરશમયાનની શવશિષ્ટ કામર્ીરી (E CLASS LIVE STUDY) 

❖ હેતઓુ :-  
• શાળાના શવધાથીઓ કોરોના જેવી મિામારીમા ંલાઈવ અભ્યાસ કરી િકે. 

• કોઈ બીમારી કે તકલીફના કારણે બાળક િાળામાનંા આવી િકે તો પણ તે 
િાળામા ચાલતો અભ્યાસ લાઈવ િોઈ િકે અને અભ્યાસથી વણંચત ના રિ.ે 

❖ સાિન સામગ્રી :- લાઈવ કેમેરા, 
         કાયય પધ્િધત :- િાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંબાળકો કોઈ તકલીફને કારણે િાળામા ં
આવી ના િકે અને તેને િાળામાં ચાલતો અભ્યાસ કરવો છે તો આ શસસ્ટમની 
મદદ વડે િાળા નો બાળક અભ્યાસ કરી િકે છે. અત્યારે ચાલી રિલે કોરોના જેવી 
મિામારીમા ં િાળાઓ િરૂ થયા પછી પણ કેટલાક બાળકોના વાલીઓ િાળામા ં
બાળકોને મોકલવા તૈયાર નથી તો તે બાળકો િાળામા ં જે તે વર્ષમા ં ચાલતો 
અભ્યાસ લાઈવ િીખી િકે છે. આ સશુવધા માટે વર્ષમા ંએક કેમેરો લાર્વામા ંઆવે 
છે. જે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ િોય છે જે કેમેરો એપ્લીકેિન મારફતે લાઈવ ક્લાસનો 
ડેમો કરે છે જેનો ID  & Password બાળકને આપાવામા ંઆવે તો ઘરે રિલેુ ંબાળક 
િાળાના વર્ષના સીધા સપંકષમા ંઆવે છે અને ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરી િકે છે. 

આ સશુવધા િાળામા ં2000 રૂશપયાના નજીવા ખચષ દ્વારા કરી િકાય છે.                                                                                                                                                                           

❖ ઉપયોધિતા :- બાળક ઘરે રિીને પણ વર્ષખડં સાથે િોડાયેલો રિી અભ્યાસ 

કરી િકે છે. 

❖ આઉટકમ્સ :-  કોરોના જેવી મિામારી ર્રે રિલે બાળક પણ અભ્યાસ થી 

વણંચત ના રિ.ે   
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વ્યહકત અભ્યાસ-2 પ્રજાપશત મેહુલભાઈ િોઇતાભાઇ 

❑ COVID-19 

મિામારીદરશમયાનશિક્ષક,મખુ્યશિક્ષકકેિાળાદ્વારાકરવામાઆંવેલશવશિષ્ટ
કામર્ીરી/કાયષનીશવર્ત 

❑ શવશિષ્ટ કામર્ીરી : “શિક્ષણમા ંICT નો ઉપયોર્ 

❑ જિલ્લાનુ ંનામ : સાબરકાઠંા 

❑ તાલકુાનુ ંનામ : ખેડબ્રહ્મા 

❑ િાળાનુ ંનામ : શ્રી બાહંડયાનુ ંતળાવ સી.આર.સી. તા.- ખડેબ્રહ્મા, ધિ. સાબરકાાંઠા. 

❑ મોબાઇલ નબંર: 9426522760 

❑ િાળાનો શવસ્તાર: ગ્રામ્ય 

કોશવડ – ૧૯ દરશમયાનની શવશિષ્ટ કામર્ીરી :“શિક્ષણમા ંICT નો ઉપયોર્ 

               વતષમાન પહરક્સ્થશતને ધ્યાને લેતા કોરોના મિામારી ના કારણે આપ સૌ 

જાણતા િ િિો એ પ્રમાણે બાળકોને િાળાએ બોલાવવાના થતા નથી ર્વમેન્ટની 

સ્પષ્ટ guideline ના આધારે િ િાળાઓ મા ં કામર્ીરી કરવાની થાય છે ત્યારે 

બાળકોના િૈક્ષણણક કાયષ ને કઈ રીતે ચલાવવુ ં એ એક પડકારરૂપ પ્રશ્ન બની રિ ે છે 

આવા સમયમા ં શિક્ષણ શવભારે્ તેમિ જીસીઆરટી અને સ્ટેટ SSAM કચેરી દ્વારા 

સમગ્ર રાજ્ય મા ં"િોમ લશનિંર્" કાયષક્રમની િરૂઆત કરવામા ંઆવી અને બાળકોને 

ICT ના માધ્યમથી શિક્ષણ મળી રિ ેતેમિ કોરોના મિામારી ના સમયમા ંબાળકો 

મિામારી નો ભોર્ બને નિીં તે માટે  ટીવી,દીક્ષા એધ્પ્લકેિન અનેક અન્ય 

સોશિયલ મીહડયાના માધ્યમથી જુદા જુદા કાયષક્રમો "િોમ લશનિંર્ કાયષક્રમ" નીચે 

ચલાવવામા ંઆવ્યા 

❑ િવે જ્યારે પણ િાળા મલુાકાત કરવામા ંઆવે છે અને ર્ામની મલુાકાતે 

િઈએ છીએ ત્યારે  કાયષક્રમ અંતર્ષત ઘણા બધા વાલીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા 
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એક પ્રશ્ન સામે આવતો િતો કે તેમને ટેકશનકલી આ બધીિ APP કેવી રીતે 

વાપરવી અને ઓનલાઇન િોડાવુ ં તેનુ ં ટેકશનકલ જ્ઞાન ન િોવાના કારણે 

તેનો તેઓ ઉપયોર્ કરી િકતા ન િતા આને કારણે સરકાર દ્વારા 

ચલાવવામા ં આવતા આવા કપરા સમયે આ મિત્વના કાયષક્રમનો યોગ્ય 

ઉપયોર્ કરી શિક્ષણકાયષ મેળવી   િકતા નિોતા 

❑ િવે આ સમસ્યાના સમાધાન માટે એક એક વાલીને મળીને તેમના 

મોબાઇલમા ંઆના ઊપયોર્ ની તાલીમ આપવી એ િક્ય ન િોવાના કારણે 

એક નવા શવચાર સાથે youtube ચેનલ િરૂ કરવામા ં આવી અને વાલી 

શવદ્યાથી તેમિ શિક્ષક ને િાળા લક્ષી જે કાયષક્રમો આવે છે તેને યોગ્ય 

અમલીકરણ માટે ict ના માધ્યમથી પે્રક્ટીકલી વીહડયો બનાવીને એક ડેમો 

શવડીયો તેમને સેન્ડ કરવામા ંઆવ્યો અને શિક્ષકો દ્વારા વાલીને તે શવહડયો 

િોઈ અને િીખવા માટે પે્રરણા આપવામા ં આવી તમામ શિક્ષકો તેમાં 

િોડાયા અને વાલીઓ અને બાલકો ને પણ યોગ્ય માર્ષદિષન મળી રહ્ુ ં

જેથી કરીને વધમુા ંવધ ુિોમ લશનિંર્ કાયષક્રમ નો ઉપયોર્ કરી િકાય અને 

ઘરે બેઠા શિક્ષણ મેળવી િકાય 
❑ ચેનલનુ ંનામ :Me Gujarati,ચેનલની ણલન્ક: https://youtube.com/c/MeGujarati 

❑ આિની ક્સ્થશતએ િોઈએ તો તમામ ક્લસ્ટરના શિક્ષકો સાથે સાથે અન્ય  

તાલકુા, જિલ્લા ના શિક્ષકો પણ ચેનલ સાથે િોડાયેલા છે અને જે અવનવા 

કાયષક્રમો રાજ્ય સરકાર દ્વારા િાળા ઓ મા ં શિક્ષણ લક્ષી મકૂવામા ંઆવે છે 

તે તમામે તમામ શિક્ષણ લક્ષી કાયષક્રમો ને કેવી રીતે અમણલકૃત કરવાના છે 

તેના શવડીયો બનાવવામા ંઆવે છે અને ઓનલાઈન જે કામર્ીરી કરવાની 

થાય તેના પણ  પે્રક્ટીકલ ડેમો વીહડયો બનાવીને ચેનલ ઉપર અપલોડ 

કરવામા ંઆવે છે જેથી કરીને શિક્ષકો તે વીહડયો િોઈને આસાનીથી પોતાનુ ં 
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કામ કરી િકે છે અને તમામ માહિતી તેમ ને  મળી રિ ેસાથે સાથે બાળક 

લક્ષી જે કાયષક્રમો આવે છે તેના પણ વીહડયો બનાવવામા ંઆવે છે 

❑ શમત્રો આ નવાચાર થી થયેલ લાભની વાત કરંુ તો મારા સી.આર.સી 

ક્લસ્ટરના તમામ શિક્ષકો અને બાળકોને આવરી લેતા તાલકુા અને 

જિલ્લાના અન્ય શિક્ષકો અને બાળકોને પણ લાભ થયેલો છે તમામ લોકો 

ચેનલ સાથે િોડાયા છે અને શનયશમત પણે તેમને ઊપયોર્ી થવાનો મારો 

પ્રયત્ન રિ ેછે  

❑ હું આિા રાખીિ કે અન્ય શિક્ષક શમત્રો પણ પે્રરણા લઇ અને ચેનલ િરૂ કરે 

અને પોતાના બાળકોને ict ના માધ્યમથી શિક્ષણ આપે અને  પોતાની અંદર 

રિલેી ખબૂીઓ ને  તાલકુા,જિલ્લા અને અન્ય શવસ્તારના બાળકો સધુી પણ 

ict ના માધ્યમથી પિોંચી તેમને પણ શિક્ષણકાયષ આપવાનો પ્રયત્ન કરે એ 

િ આિા…! 

 
પોિીના તાલકુામા શિક્ષકોએ કરેલ શવશિષ્ટકામર્ીરી/કાયષનીશવર્ત 

 

❑ વ્યહકત અભ્યાસ-3 સોલકંી નરેિકુમાર અળખાભાઈ 
❑ COVID -19 

મિામારીદરશમયાનશિક્ષક,મખુ્યશિક્ષકકેિાળાદ્વારાકરવામાઆંવેલશવશિષ્ટ
કામર્ીરી/કાયષનીશવર્ત 

 

❑ શવશિષ્ટ કામર્ીરી : નોક નોક તમારા દરવાજે શિક્ષણ સહરતા 

❑ જિલ્લાનુ ંનામ : સાબરકાઠંા 

❑ તાલકુાનુ ંનામ : પોિીના 
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❑ િાળાનુ ંનામ : શ્રી દેલવાડા (છો) પ્રા.િાળા તા.- ખેડબ્રહ્મા, જિ. 

સાબરકાઠંા. 

❑ મોબાઇલ નબંર: ૯૪૨૮૭૭૨૧૫૫ 

❑ િાળાનો શવસ્તાર: ગ્રામ્ય 

કોશવડ – ૧૯ દરશમયાનની શવશિષ્ટ કામર્ીરી : નોક નોક તમારા દરવાજે 

શિક્ષણ સહરતા 

 િતેઓુ:  

- િાળા બધં છે પણ શિક્ષણ બધંન થી જેથી બાળકો,શિક્ષણ થી વણંચત ના રિી જાય. 

- કોશવડ-19 જેવી જીવલેણ મિામારીમા ંબાળકો ને ડોર ટુ ડોર શિક્ષણ મળી રિ.ે 

- સરકાર ની પરુી ર્ાઈડ લાઈન પ્રમાણે દરેક બાળક ને સોશિયલ હડસ્ટન્સ સાથે જે તે 

ધોરણ અને શવર્ય ના પાઠ નુ ંજ્ઞાન મળે. 

- રમત ર્મત અને મનોરંિન સાથે બાળકો ને શિક્ષણ અપાય. 

- કોઈપણ હડજીટલ સાધનો તથા નો નેટવકષ ,મોબાઈલ ના ખચષ વર્ર આધશુનક પદ્ધશત 

થી શિક્ષણ આપવુ.ં 

- િોમ લશનિર્ માટે વતષમાન સરકાર શ્રી દ્વારા કરવા મા ંઆવેલ પ્રયત્નો ને શવના ખચે 

સફળ બનાવવા. 

- જે બાળકો પાસે મોબાઈલ ફોન ,ટીવી કે બીજા કોઈ પણ જાત ના ડીજીટલ ઉપકરણો 

ઉપલબ્ધ નથી તેવા બાળકો ને વતષમાન પ્રવાિ સાથે િોડવા. 

કાયષ પદ્ધશત : 
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કોરોનાની મિામારી છેલ્લા નવ માસ થી ચાલી રિી છે. રાિય ની તમામ 

િાળાઓ,મિાિાળાઓ,કોલેિો  અને શિક્ષણ સસં્થાઓ બધં છે, ત્યારે પ્રાથશમક િાળા ના 

ધોરણ-1 થી 8 ના બાળકો અને અંતહરયાળ શવસ્તારો મા ંિાળાઓ બધં છે શિક્ષણ નિી 

આ સ્લોર્ન ને સાથષક કરવા માટે આ સમાિ ને મિામારી થી બચાવવા સાથે જીવન ના 

મખુ્ય પ્રવાિ ને શિક્ષણ કાયષ સાથે િોડી શિક્ષણ ના નવતર પ્રયોર્ ,પ્રવશુતિઓ,પ્રયકુ્ક્ત 

દ્વારા બાળકો ને રમત ર્મત સાથે મનોરંિન મળી રિ ે તેવા નાના નાના પ્રયોર્ો 

કરી,શિક્ષણ ની જ્યોત િલાવી રાખવા ના પ્રયત્ન કરેલ છે. 

રાજ્ય સરકાર ના શિક્ષણ શવભાર્ તથા શિક્ષકો પર આવી પડેલા પડકારિનક 

સમસ્યાને ખબૂ િ સિિતા થી લઈ લાઈટ શવના ના અંતહરયાળ શવસ્તાર ના મકાનો 

તથા ઘરો ની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ વાલી તથા બાળકો સાથે આત્મીયતા કેળવી તેમના 

ખબર અંતર પછૂી બાળકો ને મિામારી માં રાખવાની થતી તમામ પ્રકાર ની સાવચેતી 

થી વાકેફ કરી બાળકો ને વારંવાર સાબ ુથી િાથ ધોવા અને ભીડભાડ વાળી િગ્યા એ 

સોશિયલ હડસ્ટન્સ અને માસ્ક નો ઉપયોર્ કરવો તથા ઘરે શિખીએ શવિે ખબૂ િ નાની 

નાની બાબતો ની ચચાષ કરી સમિ આપી. શવર્ય પ્રમાણે પાઠયપસુ્તક માથી સમજાવી 

અને લેપટોપ દ્વારા શવડીયો નુ ંશનદિષન કરાવી હડજીટલ શિક્ષણ આપવા ની એક અનોખી 

પિલે કરેલ છે. 

આવા અંતહરયાળ અને ર્રીબ આહદવાસી શવસ્તાર મા ં મોટાભાર્ ના લોકો પાસે 

સ્માટષફોન ,ડીડી ણર્રનાર શનિાળવા માટે TV પણ નથી જેથી મે ફળીયે ફળીયે ફરી , 

જાગતૃ વાલીઓ નો સપંકષ  કરી તેમના શવસ્તાર મા ં 

ધો.10 થી 12 સધુી તથા કોલેિ કરેલા યવુક યવુતીઓ નો સપંકષ  કરી તેમના શવસ્તાર 

પરૂતા બાળકો ને િોમ લશનિર્ તથા એકમ કસોટી ના પેપર લખવા માં પડતી મશુ્કેલીઓ 

નુ ંસરળતા થી શનવારણ થાય અને િોમ લશનિર્ નો પ્રોગ્રામ સફળ થાય તે માટે ફળીએ 
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ફળીએ વોલીહટયર શમત્રો  નો સિકાર લઈ ખબૂ િ ઓછા સમય માં દરેક બાળકો સધુી 

પોિચવાનોપ્રયત્ન કયો છે. 

મારી પોતાની ઈકો વાન દ્વારાપણ બાળકો ને શિક્ષણ ના ઉપકરણો સાથે રાખી ,િોમ 

લશનિર્ અને એકમ કસોટી ને ખબૂ િ સારો પ્રશતસાદ પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રયત્નો કરેલ 

છે.આશથિક પહરક્સ્થતી ને ધ્યાન મા ંલેતા ઈડર ના દાતા શ્રી દ્વારા બાળકો ને િૈક્ષણણક કીટ 

પેન,નોટબકુ તથા ચોપડા શવતરણ કરવામા ંઆવ્ય ુિત,ુ જેથી તમામ બાળકો ને એક 

સરખા નોટબકુ,ચોપડા મળતા શિક્ષણ મા ંઆર્ળ આવવા અને િૈક્ષણણક ગણુવતા માં 

નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. 

ઉપયોણર્તા: 

 આ પ્રયોર્ દ્વારા બાળકો ને કોઈ પણ જાત ના આશથિક ખચષ વર્ર પોતાના ઘરે અને જાતે 

સરુણક્ષત રિી ,િોમ લશનિંર્ ના પરૂા પ્રોગ્રામ ને ખબૂ સાથષક સફળ અને ઉપયોર્ી બનાવી 

પોતાની િૈક્ષણણક ગણુવતા ટકાવી રાખવાની પરેૂપરુો પ્રયત્ન બાળકો પાસે કરાવેલ છે 

તથા શિક્ષણ ને ર્મ્મત સાથે જ્ઞાન અને મનોરંિન સાથે શિક્ષણ આપવા નો પરૂો પ્રયત્ન 

કરેલ છે. 

આઉટકમ્સ : 

- કોશવડ-19 ની મિામારી મા ંબાળકો પોતાને અને પહરવાર ને  સરુણક્ષત રાખી િકે છે. 

- કોઈપણ પ્રકાર ના આશથિક વધારા ના ખચષ વર્ર હડજિટલ શિક્ષણ બાળકો ને 

આપી િકાય છે. 

- પોતાના ઘર મા ં િાળા જેવ ુ વાતાવરણ પેદા થતા ભણવા ની ઉત્સકુતા અને 

આત્મશવશ્વાસ પેદા થાય છે. 
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- બાળકો અને વાલી તથા વોલીંહટયર શમત્રો દ્વારા આ કાયષક્રમ મા ંભાર્ લેવાથી ર્ામ માં 

એક િકારાત્મક ઉજાષ પેદા થાય છે. 

- બાળક શિક્ષણ ના નવતર પ્રોગ્રામ સાથે સતત િોડાયેલા રિ ેછે. 

- બાળકો પોતાના ઘરે પ્રવશૃતમય, આનદંદાયી અને રસભર શિક્ષણ કાયમ મેળવતા રિ ે

છે. 

❑ વ્યહકત અભ્યાસ-4 ડો.અચષના પરુોહિત 
❑ COVID -19 

મિામારીદરશમયાનશિક્ષક,મખુ્યશિક્ષકકેિાળાદ્વારાકરવામાઆંવેલશવશિષ્ટ
કામર્ીરી/કાયષનીશવર્ત 

❑ શવશિષ્ટ કામર્ીરી : “મારો ફણળયા વર્ષ” 

❑ જિલ્લાનુ ંનામ : સાબરકાઠંા 

❑ તાલકુાનુ ંનામ : પોિીના 

❑ િાળાનુ ંનામ : શ્રી દેમતી રોિર્ઢા પ્રા.િાળા.- પોશીના ધિ. સાબરકાાંઠા. 

❑ મોબાઇલ નબંર: ૯૮૨૪૦૫૨૮૩૦ 

❑ િાળાનો શવસ્તાર: ગ્રામ્ય 

❑ કોશવડ – ૧૯ દરશમયાનની શવશિષ્ટ કામર્ીરી : મારો ફણળયા વર્ષ 

 

                  કોશવડ 19 ની મિામારી ના કારણે બાળકોને િાળામા ં
બોલાવી િકાતા નથી, ત્યારે સરકારશ્રી દ્વારા કોઈપણ બાળક શિક્ષણથી 
વણંચત ન રિી જાય તે માટે ઘણા અસરકારક િૈક્ષણણક અનભુવો પરૂા 
પાડવાના જુદા-જુદા આયમો અમલમા ં આવ્યા છે. જેવા કે ઘરે િીખીએ-અંક, 
એકમ કસોટીઓ, હદક્ષા એપ દ્વારા, બાયસેર્ દ્વારા, ડીડી ણર્રનાર વડે શિક્ષણ 
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આપીને, જ્ઞાનકંુિ તથા માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા વચુષઅલ ક્લાસ ચલાવીને, 
ક્યઆુર કોડ સ્કૅન કરીને વરે્રે અલર્ અલર્ માધ્યમો થકી િાળાઓ સતત 
બાળકો સધુી શિક્ષણ  પિંોચાડવાનો પ્રયાસ કરી રિી  છે અને તેના ઘણા 
સારા પહરણામો પણ પ્રાપ્ત થયા છે. 
  એક તરફ આ રીતે ઓનલાઇન શિક્ષણનો એક નવો િ પ્રયોર્ 
કરીને ઘરે રિીને પણ શિક્ષણ પ્રાધ્પ્તનો નવો અનભુવ પ્રાપ્ત થયો છે જ્યારે 
શસક્કાની બીજી બાજુ કેટલાક અંતહરયાળ ડંુર્રાળ શવસ્તાર કે જ્યા ંઆ બધા 
િ અનભુવો પિંોચાડવા ઇન્ટરનેટની કનેન્દ્ક્ટવીટીના અભાવે તથા વાલીઓની 
આશથિક નબળી પહરક્સ્થશતના લીધે – ઇલેક્રીક રે્જેટ્સ ન વસાવી િકવાના 
કારણે પરેૂપરૂા િક્ય ન બન્યા. આવા શવસ્તારના બાળકો િૈક્ષણણક અનભુવોથી 
વણંચત રિી જાય - તે કેમ ચાલે? મારી િાળા દેમશત રોિર્ઢા સાબરકાઠંાના 
પોિીના તાલકુાના ં એવા ડંુર્રાળ શવસ્તારમા ં છે જ્યા ં ણબલકુલ નહિવત 
ઇન્ટરનેટ કનેન્દ્ક્ટશવટી આવે છે તથા વાલીઓ પાસે એંડરોઈડ ફોનની સશુવધા 
નથી, બે-પાચં વાલી પાસે કદાચ એંડરોઈડ ફોન િિે તો તેમની પાસે 
ઇન્ટરનેટ બેલેન્સ કરાવવાની રકમ નથી. જ્યા ંમકાનો દૂર દૂર છે સર્વડનો 
અભાવ છે તથા ઓનલાઇન શિક્ષણનુ ં કોઈ માધ્યમ પિંોચી િકે તેમ નથી, 
ત્યા ંબાળક સધુી રૂબરૂ િવા શસવાય કોઈ ઉપાય ન દેખાતા શવચાર સ્ૂયો કે 
િવે કોશવડ 19ની ર્ાઇડ લાઇનને અનસુરીને બાળકોને િૈક્ષણણક માર્ષદિષન 
પરંુૂ પાડીએ. સ્ટાફ શમત્રો સાથે શવચાર શવમિષ કરી ર્ામના મખુ્ય ચાર 
ફણળયામા ં શનયશમત શિક્ષકો મલુાકાતે િવા લાગ્યા. જે – તે ફણળયામા ંરિતેા 
ધોરણ 1 થી 8 મા ં ભણતા ં બાળકોના િાિરીપત્રક બનાવી શિક્ષકો તે 
િાિરીપત્રક સાથે ફણળયાની મલુાકાત લઈ જે ધોરણનુ ં બાળક જેટલે છે 
ત્યાથંી આર્ળ િૈક્ષણણક કાયષ િરૂ કરાયુ.ં  
    આમ કુદરતી વાતાવરણ મા ંખલુ્લી સ્વરછ િવામા ં
છ ૂટ ના અંતર સાથે બાળકો અને શિક્ષકો ની મલુાકાતો નો શસલશસલો િરૂ 
થયો અને ર્ામ લોકો નો પણ પરૂતો સાથ અને સિકાર પ્રાપ્ત થયો॰ આ 
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કરવાથી જે સૌથી મોટો ફાયદો એ થયો કે આવા અંતહરયાળ શવસ્તારની 
ખરેખરી જીવન િૈલીથી વાકેફ થઈ બાળકો ની સામાજિક, આશથિક, માનશસક, 
િારીહરક - દરેક પહરક્સ્થશતથી વાકેફ થઈ તેમની નજીકનો ઘરોબો કેળવી 
િકાયો, બાળકોનુ ંિકૈ્ષણણક કાયષ ચાલ ુરહ્ુ ંઅને ખરા અથષમા ંઅમારો ફણળયા 
વર્ષ સાથષક થયો.  
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                                                        પ્રકરણ- ૫  

સારાિં, તારણો અને ભલામણો 

૫.૧ પ્રસ્તાવના – 

      પ્રયોિકે ચોકકસ િતે ુઅને ઉત્કલ્પના પર અભ્યાસ િાથ ધયો િતો. આ 

પ્રકરણમા ં સમગ્ર પ્રહક્રયાનો સારાિં રજૂ થયેલ છે. ઉત્કલ્પનાને આધારે 

તારણો પ્રાપ્ત થયા િતા. તેનાઆધારે પહરણામોની ચકાસણી કરી િકાઈ 

િતી. િૈક્ષણણક શનષ્પશત અને ભાશવ સિંોધન અંરે્ની ભલામણો પણ આ 

પ્રકરણમા ંરજૂ કરવામા ંઆવી છે.  

૫.૨ સારાિં- 

     પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો િતે ુખેડબ્રહ્મા અને પોિીના તાલકુાઓમા ંલોક ડાઉન 

દરમ્યાન શવિેર્ કામર્ીરી કરનાર શિક્ષકોએ કરેલા કાયષનુ ં દસ્તાવેજીકરણ 

કરવાનો િતો તેના સદંભે શિક્ષકોએ કરેલા કાયષની માહિતી મેળવવામા ંઆવી 

િતી. અને  પ્રસ્તતુ પ્રકરણમા ંપ્રાપ્ત માહિતીનુ ંગણુાત્મક પથૃકકરણ સારાિં 

સ્વરૂપ ેકરવામા આવ્યુ ંછે. 

૧. ખેડબ્રહ્મા તાલકુાના પટેલ ધવલભાઈ દ્વારા કરવામા ં આવેલ શવશિષ્ટ 

કામર્ીરી..... 

• બાળકો કોરોના જેવી મિામારીમા ં લાઈવ અભ્યાસ કરી િકે તે માટે 

લાઇવ કેમેરા દ્વારા શિક્ષણ શવરે્ સમિ આપી શિક્ષણકાયષની ઉિમ 

કામર્ીરી 
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• ૨. ખેડબ્રહ્મા તાલકુાના પ્રજાપશત મેહુલભાઈ દ્વારા કરવામા ં આવેલ 

શવશિષ્ટ કામર્ીરી..... 

            પ્રજાપશત મેહુલભાઈ દ્વારા You Tube ચેનલ િરૂ કરવામા ંઆવી 

અને વાલી શવદ્યાથી તેમિ શિક્ષક ને િાળા લક્ષી જે કાયષક્રમો આવે છે 

તેને યોગ્ય અમલીકરણ માટે ict ના માધ્યમથી પે્રક્ટીકલી વીહડયો 

બનાવીને એક ડમેો શવડીયો તેમને સેન્ડ કરવામા ં આવ્યો અને શિક્ષકો 

દ્વારા વાલીને તે શવહડયો િોઈ અને િીખવા માટે પે્રરણા આપવામા ંઆવી 

તમામ શિક્ષકો તેમા ંિોડાયા અને વાલીઓ અને બાળકોને પણ યોગ્ય 

માર્ષદિષન મળી રહ્ુ.ં 

૩. પોિીના તાલકુાના નરેિભાઈ સોલકંી દ્વારા કરવામા ં આવેલ શવશિષ્ટ 

કામર્ીરી..... 

                     લાઈટ શવનાના અંતહરયાળ શવસ્તારના મકાનો તથા ઘરો ની રૂબરૂ મલુાકાત 

લઈ વાલી તથા બાળકો સાથે આત્મીયતા કેળવી તેમના ખબર અંતર પછૂી બાળકો ને 

મિામારી માં રાખવાની થતી તમામ પ્રકાર ની સાવચેતી થી વાકેફ કરી બાળકો ને 

વારંવાર સાબ ુ થી િાથ ધોવા અને ભીડભાડ વાળી િગ્યા એ સોશિયલ હડસ્ટન્સ અને 

માસ્ક નો ઉપયોર્ કરવો તથા ઘરે શિખીએ શવિે ખબૂ િ નાની નાની બાબતો ની ચચાષ 

કરી સમિ આપી. શવર્ય પ્રમાણે પાઠયપસુ્તક માથી સમજાવી અને લેપટોપ દ્વારા 

શવડીયો નુ ંશનદિષન કરાવી હડજીટલ શિક્ષણ આપવા ની એક અનોખી પિલે કરેલ છે. 

૪. પોિીના તાલકુાના ડો.અચષના પરુોહિત દ્વારા કરવામા ં આવેલ શવશિષ્ટ 

કામર્ીરી..... 



67 
 

            ર્ામના મખુ્ય ચાર ફણળયામા ં શનયશમત શિક્ષકો મલુાકાતે િવા 
લાગ્યા. જે – તે ફણળયામા ં રિતેા ધોરણ 1 થી 8 મા ં ભણતા ં બાળકોના 
િાિરીપત્રક બનાવી શિક્ષકો તે િાિરીપત્રક સાથે ફણળયાની મલુાકાત લઈ જે 
ધોરણનુ ંબાળક જેટલે છે ત્યાથંી આર્ળ િૈક્ષણણક કાયષ િરૂ કરાયુ.ં જેના ઉિમ 
પહરણામો મળ્યા. 

૫.૩  તારણો :- 

આ સિંોધનનુ ં ગણુાત્મક પથૃ્થકકરણ કરવામા ં આવેલુ ં અને તેના તારણો 

નીચે મિુબ છે.  

• ૪ નવતર પ્રયોર્માથંી ૦૧ ઓન લાઈન શિક્ષણ અને 0૧ ય-ુટયબુના 

અને 2 રુબરુ માધ્યમ દ્વારા શિક્ષણ કાયષ થયેલ છે. 

• ધોરણ-1 થી 8 ના બાળકો અને અંતહરયાળ શવસ્તારોમા ં શવશિષ્ટ કામ 

થયેલ િોવા મળે છે.  

• શિક્ષકોની શવિેર્ કામર્ીરી Online અને રુબરુ મોડમા ંથયેલ છે. 

• શિક્ષકોની કાયષ ઉપયોણર્તા િાળા પરૂતી મયાષહદત ન રિતેા બીજી 

િાળાઓ  પણ ઉપયોર્મા લૈ િકે તેમ છે.  

૫.૪ િૈક્ષણણક ફણલતાથો :- 

• બાળકોને ઘરે બેઠા પણ શિક્ષણમારસ લેતા કરી િકાયા. 

• સરકારી પ્રા. િાળામા ંલોકોનો અને વાલીઓનો શવશ્વાસ વધ્યો.  

• આ સમય ર્ાળામા ંસરકારી િાળાઓમા ંનામાકંરણ પણ વધ્યુ.ં 

• આ સમય ર્ાળામા ંિાળાઓ બધં છે પણ શિક્ષણ નહિ તે શવધાનને 

શિક્ષકોએ સાણબત કરી બતાવ્યુ.ં 
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૫.૫  ભાશવ સિંોધન અંરે્ની ભલામણો :- 

• પ્રસ્તતુ સિંોધનના તારણોનો ઉપયોર્ શિક્ષણ અંરે્ની પોલીસી 

ઘડવામા ંકરી િકાય. 

• અન્ય શિક્ષકોને પોતાના કાયષ કે્ષત્રમા ંમાર્ષદિષન મળી રિ.ે 

• નવતર પ્રયોર્ કરનાર શિક્ષક પોતાના પ્રયોર્ પર સિંોધનકાયષ 

િાથ ધરી િકે. 

• શિક્ષણની ઘણી બધી ણક્ષશતિો ખલૂી િકે તે માટે િજી વધ ુપ્રયત્નો 

િાથ ધરી િકાય. 
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    ::સિંોધન ઉપકરણ ::- 
જિલ્લા શિક્ષણઅને તાલીમ ભવન –ઇડર 

વ્યક્ક્ત અભ્યાસ. 

COVID -19 મિામારી દરશમયાનશિક્ષક,મખુ્ય શિક્ષક કેિાળાદ્વારાકરવામા ં
આવેલ શવશિષ્ટકામર્ીરી/કાયષનીશવર્ત 

❖ શવશિષ્ટ કામર્ીરી  

❖ જિલ્લાનુ ંનામ : 

❖ તાલકુાનુ ંનામ : 

❖ િાળાનુ ંનામ : 

❖ મોબાઇલ નબંર:  

❖ િાળાનો શવસ્તાર: િિરેીકેગ્રામ્ય 

❖ શવશિષ્ટ કામર્ીરી  

 

❖ કોશવડ-19 સમયદરમ્યાનશિક્ષકો, આચાયો અનેિાળાદ્વારાકરવામા ં આવેલ 
શવશિષ્ટકામર્ીરીનીશવર્ત 

(િાળામાશંિક્ષકો, આચાયો અને િાળા (સમગ્ર સ્ટાફ)દ્વારા કરવામા ં આવેલ 
શવશિષ્ટકામર્ીરી નોધ કરવી.જેમાઓંનલાઈન શિક્ષણ, ,ઇનોવેિન, સાહિત્ય 
શનમાષણ,વરે્રે) 
 

૧.      શવશિષ્ટ કામર્ીરી : ઓનલાઈન શિક્ષણ 

▪ પ્રાસ્તાશવક 

▪ િતેઓુ 

▪ નવતર પ્રયોર્ / ઇનોવેિન 

▪ મળેલ પહરણામ  
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▪ ભાશવ યોિના  

▪ ફોટોગ્રાફ્સ / દસ્તાવેજી પરુાવાઓ િોડવા.  

 

૨.શવશિષ્ટ કામર્ીરી : ઇનોવેિન (તાલકુા/જિલ્લા કક્ષાએ ભાર્ લીધેલ િોય તે)   

 

૩.શવશિષ્ટ કામર્ીરી : સાહિત્ય શનમાષણ   

     આ ઉપરાતં અન્ય કોઈ કામર્ીરી કરવામા ંઆવેલ િોય તો તેની શવર્તની ટૂંકમા ં

આપવી. 


