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ઋણ સ્વીકાર 



 ઘણા બધા વ્યક્તતઓના સહયોગથી કોઈપણ સાંશોધનકાયષ સાંપન્ન થાય છે.સાંશોધનની 
સફળતા કોઈ એક વ્યક્તત કે કોઈ એક સાંસ્થાના સહયોગ પર આધાડરત નથી પરાંત ુસહયોગના 
સમહૂની સાાંકળ રચાય ત્યારે સાંશોધન કાયષ પણૂષ તરફ આગળ ગમત કરી શકે છે. સાંશોધનના દરેક 
સોપોને કાયષને યોગ્ય ડદશામાાં અને વેગવાંત ુરાખવા તેમજ કાયષસાંપન્નતા સધુીની શોધયાત્રામાાં 
સતત માગષદશષન તથા પ્રેરણા અન ેસાથ આપનારનો ઋણ સ્વીકારવો જ રહ્યો. 

• પ્રસ્તતુ સાંશોધનના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સાથ સહકાર આપનારનુાં ઋણ સ્વીકાર કરતાાં હુાં 
ક્રુતજ્ઞતાની લાગણી અનભુવુાં છુ. 

• આ સાંશોધન જેમની પ્રેરણાથી શક્ય બન્ુાં તેવા જી.સી.ઇ.આર.ટી.ના માન. મનયામકશ્રી ડોં. 
ટી.એસ.જોર્ી સાહબેનો અનદુાન તેમજ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન 
પરૂા પાડવા બદલ હુાં આભાર માનુાં છુ. 

• પ્રસ્તતુ સાંશોધનના માગષદશષન આપવા બદલ ભવનના પ્રાચાયષશ્રી એસ.બી.બાવા સાહબેનો 
અને તાલીમ ભવનના મારા સાથી આધ્યાપકોનો હુાં ઋણ સ્વીકાર કરુાં છુ. 

• પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં સાથ સહકાર આપનાર તથા કોમવડ-૧૯ અને લોકડાઉન જેવી 
અસાધારણ પડરક્સ્થતીમાાં શાળાઓમાાં શૈક્ષણણક કાયષને ગમતમાન બનાવવા કરેલ નવતર 
પ્રયોગો કરનાર શાળાના મખુ્ય મશક્ષક અન ેઅનય મશક્ષકો અને તમામ મવધાથીઓનો આ 
તકે આભાર કારણકે તેમના યોગદાન વગર પ્રસ્તતુ સાંશોધન પણૂષ કરવુાં શક્ય ન હતુાં. 

• આ ઉપરાાંત પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આ અભ્યાસમાાં સહાયરૂપ બનનાર સવેનો હુાં ખબુજ 
અંત:કરણપવૂષક આભાર માનુાં છુ. 
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3.1.1  કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડરમાાં હાથ  ધરાયેલ 
નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથષઘટન અને સમીક્ષા 
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સારણી સણૂચ 

સારણી :3.1 

કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અન ેકડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડરમાાં હાથ ધરાયલે નવતર 
શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથષઘટન અને સમીક્ષા 

સારણી : 3.2 

કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડર માાં હાથ ધરાયલે નવતર 
શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્ક્રરણ, અથષઘટન અને સમીક્ષા 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ 1 

સમસ્યા કથન અને િબ્દોની વ્યાખ્યા 

1.0 પ્રાસ્તાશવક  
  કોરોના મહામારી ને કારણે મશક્ષણની હાલની પડરક્સ્થમત ખબૂ મનકટ છે અને આ 
પડરક્સ્થમત ક્યાાં સધુી રહશેે તેની કોઈને ખબર નથી. સમગ્ર મવશ્વમાાં હાલ આ પડરક્સ્થમત જોવા 
મળી રહી છે ત્યારે અનેકમવધ ક્ષેત્ર સડહત મશક્ષણ ક્ષેત્રમાાં પણ આજ પ્રશ્ન સામ ેઆવ્યો છે. એક 
તરફ પ્રત્યક્ષ મશક્ષણ કાયષ બાંધ છે, તો બીજી બાજુ વૈકલ્લ્પક મશક્ષણ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપ ે
મવદ્યાથીઓન ેઓનલાઇન મશક્ષણ આપવામાાં આવી રહ્ુાં છે.ઓનલાઈન મશક્ષણની પ્રાથમમકતા 
એ છે કે, મવદ્યાથીઓ પાસે એનરોઇડ મોબાઈલ અને ઈનટરનેટની સમુવધા ઉપલબ્ધ હોય તેમજ 
શાાંમતપણૂષ રીતે મશક્ષણ થઈ શકે તેવી અલગ જગ્યા હોય પરાંત ુકમનસીબી એ છે કે ગજુરાત 
જેવા સમદૃ્ધ રાજ્યમાાં પણ સેંકડો મવદ્યાથીઓ પાસ ેઆવી સમુવધા ઉપલબ્ધ નથી. 



  રાજ્ય સરકારે કોમવડથી ઉભી થયેલી આસાધારણ પડરક્સ્થતીમાાં મવદ્યાથીઓ 
પ્રવમૃિમય રહ ેતે માટે અનેકમવધ માધ્યમથી પ્રાથમમક શાળાઓના મવદ્યાથીઓ માટે વૈકલ્લ્પક 
મશક્ષણની વ્યવસ્થા જેવી કે, ઘરે શીખીએ, પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળો, એકમ કસોટી 
ઓનલાઇન મશક્ષણ વગેરે જેવી રચનાત્મક પ્રવમૃિઓ હાથ ધરી હતી. આ પ્રવમૃિઓનો ઉદે્દશ 
કોરોનાવાયરસથી ફેલાયેલ મહામારીના ભયજનક માહોલમાાંથી મવદ્યાથીઓને બહાર કાઢવાનો 
હતો. 
  કોરોનાવાયરસ ના કારણે સજાષયેલી અસાધારણ પડરક્સ્થમતમાાં શાળા મશક્ષણ બાંધ 
ન રહ,ે“િાળા બાંધ છે, શિક્ષણ નહીં.”તે સતૂ્રન ેચડરતાથષ કરવા તેમજ મવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા 
મશક્ષણકાયષ મેળવી શકે તે માટે જીસીઆરટી અને સવષ મશક્ષણ અણભયાન દ્વારા રચનાત્મક 
આયોજન કરા્ુાં હત ુાં. જેના ભાગરૂપે મવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા મશક્ષણ મળેવી શકે તે માટે ઘરે 
શીખીએ, મવદ્યાથીઓની મનોસામાજજક માવજત થાય તે હતેસુર ઘરે થઇ શકે તેવી પ્રવમૃિઓ 
તેમજ ઘરે રમી શકાય તેવી રમતો પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળો કાયષક્રમના માધ્યમથી 
દરેક ઘર સધુી પહોંચે તેવા પ્રયત્નો થયા, વર્ચ્ુષઅલ તલાસરૂમ દ્વારા મશક્ષણ, ડીડી ગીરનારના 
માધ્યમથી ઓનલાઇન મશક્ષણ અને પાઠયપસુ્તકોનુાં ઘરે મવતરણ જેવી રચનાત્મક પ્રવમૃિઓ 
હાથ ધરવામાાં આવી હતી. 
  ગજુરાત સરકાર અને મશક્ષણ મવભાગે જજલ્લાના ડીઇઓ, ડીપીઇઓ,ડાયેટ, 
પ્રાચાયષશ્રી, બીઆરસી, સીઆરસી તથા ખાનગી શાળાના સાંચાલકશ્રીઓ સાથ ેસાંપકષ કરીન ે
વતષમાન પડકારરૂપ પડરક્સ્થમતમાાં મવદ્યાથીઓની શૈક્ષણણક પ્રડક્રયા ઘરે બેઠા પણ જળવાઈ રહ ે
તે માટે થયેલ પ્રયાસોની અને જજલ્લા કક્ષાએ થયલે પ્રવમૃિઓની સમીક્ષા કરી ણબરદાવી હતી. 
સરકાર અને મશક્ષણ મવભાગના આ પ્રયાસોને કારણે પ્રાથમમક મશક્ષણમાાં અંદાજે ૨૨ લાખથી 
વધ ુ મવદ્યાથીઓ સધુી સોમશયલ મીડડયા અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી મવદ્યાથીઓ તથા 
મશક્ષકોને શૈક્ષણણક સામગ્રી પહોંચાડવામાાં આવી હતી. આ શૈક્ષણણક સામગ્રીનો ઉપયોગ 
મવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા હજુ પણ કરી રહ્યા છે. 
  કોરોના વાયરસ થી ફેલાયેલ મહામારીની મવકટ આપમિને અવસરમાાં પલટાવી 
નવી ડદશા ખોલવામાાં સૌનો સડહયારો પ્રયાસ જોવા મળ્યો હતો એવુાં નથી કે માત્ર મશક્ષણ 
મવભાગ સાંલગ્ન કચેરીઓ દ્વારા જ રચનાત્મક પ્રવમૃિઓ હાથ ધરવામાાં આવી હતી. મવદ્યાથીઓ 
મશક્ષણથી વાંણચત ન રહ ેત ેમાટે મશક્ષકોએ પણ અભતૂપવૂષ અન ેનવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ હાથ 
ધયાષ છે. જે અનવયે મશક્ષકોએ સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ રચનાત્મક પ્રવમૃતઓ જેવી કે, ઘરે 
શીખીએ, પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળો, વર્ચ્ુષઅલ તલાસરૂમ, ડીડી ણગરનારના 
માધ્યમથી ઓનલાઇન મશક્ષણ વગેરેના અમલીકરણ સાંદભે હાથ ધરેલ નવતર પ્રયોગની પણ 
નોંધ લેવી રહી. રાજ્યના દૂરના દુગષમ મવસ્તારમાાં આવેલી સરકારી સ્કૂલમાાં મશક્ષણ મેળવતા 
અને મળૂભતૂ સમુવધાઓથી વાંણચત બાળકો અને શહરેની ખાનગી સ્કૂલોમાાં અભ્યાસ કરતાાં 
મવદ્યાથીઓને શીખવાડવા માટેના માધ્યમોમાાં સાંપણૂષ બદલાવ જોવા મળ્યો છે. રાજ્યના 
છેવાડાના ભાગો વર્ચચે ડડજજટલ સાંસાધનોની ઉપલબ્ધતાની અસમાનતા મશક્ષણના ક્ષેત્રમાાં 
પણ મોટો પડકાર સાણબત થઈ છે. 



  કોવીડ ૧૯ના કારણે દરેક ક્ષેત્રમાાં ફેરફાર થયા ત્યારે શાળા મશક્ષણ બાંધ ન રહ ે
તેમજ મવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા મશક્ષણ કાયષ મેળવી શકે ત ેમાટે જજલ્લામાાં મશક્ષકોએ કરેલ નવતર 
પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરવાનો મવચાર સાંશોધકને સઝૂયો હતો. કોરોના વાયરસના કારણે 
સજાષયેલી અસાધારણ પડરક્સ્થમતમાાં મશક્ષકોએ હાથ ધરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગો જેવા કે, 
શૈક્ષણણક પ્રવમૃતઓ, સહ-અભ્યામસક પ્રવમૃિઓ, લોક જાગમૃત માટે કરેલ પ્રવમૃિઓ, 
મવદ્યાથીઓની શૈક્ષણણક મસદ્ધદ્ધમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ, મવદ્યાથીઓની હાજરીમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ, ઓનલાઇન 
મશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, પાંખીનો માળો-સલામત અને હૂાંફાળોના પ્રચાર-
પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃિઓ, એકમ કસોટીના પ્રચાર પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃિઓ, સામામયક 
કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓની મવગતોનો અભ્યાસ કરવાના ઉદે્દશથી પ્રસ્તતુ 
સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવેલ હતુાં. 
 

1.1  િીર્યક 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુાં શીર્ષક આ પ્રમાણ ેશબ્દબદ્વ કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. 

  કમાલપરુ પ્રાથશમક િાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. િાળા, તાલકુો ઇડર માાં હાથ 
ધરાયેલ નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અભ્યાસ. 

1.2 સમસ્યાકથન 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનના કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડર માાં 
હાથ ધરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગો જેવા કે, શૈક્ષણણક પ્રવમૃતઓ, સહ-અભ્યામસક પ્રવમૃતઓ, 
લોકજાગમૃત માટે કરેલ પ્રવમૃિઓ, મવદ્યાથીઓની શકૈ્ષણણક મસદ્ધદ્ધમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ, મવદ્યાથીઓની 
હાજરીમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ, ઓનલાઇન મશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, ઘરેશીખીએના 
પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃિઓ, પાંખીનો માળો - સલામત અને હૂાંફાળોના પ્રચાર-પ્રસાર 
માટે કરેલ પ્રવમૃિઓ,સામામયક કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃિઓની મવગતોનો 
અભ્યાસ દ્વારા તપાસવામાાં આવી હતી. 

1.3 અભ્યાસના હતેઓુ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના હતેઓુ આ મજુબ હતા. 

1. કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડરમાાં હાથ ધરાયેલ 
નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અભ્યાસ કરવો. 

2. કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડરમાાં હાથ ધરાયેલ 
નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો. 

3. મશક્ષકોએ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અનય શાળાઓમાાં અમલ થાય તે માટે 
મશક્ષકોને અણભમખુ કરવા. 

1.4 અભ્યાસના પ્રશ્નો  



પ્રસ્તતુ અભ્યાસ ના પ્રશ્નો આ મજુબ હતા. 

1. કમાલપરુ  પ્રાથમમક શાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગમાાં કઇ બાબતોનો 
સમાવેશ થતો હશે...? 

2. કડડયાદરા-૧ પ્રાથમમક શાળા સરકારી પ્રાથમમક શાળામાાં હાથ ધરાયલે નવતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગનો અમલ તેમણ ેકઈ રીતે કયો હશે..? 

3. કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા-૧ પ્રા. શાળા, તાલકુો ઇડરમાાં હાથ ધરાયેલ 
નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગમાાં કઇ બાબતોનો સમાવેશ થતો હશે...? 

4. કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગનો અમલ તેમણ ેકઈ 
રીતે કયો હશે  

1.5 િબ્દોની વ્યવહાર વ્યાખ્યાઓ 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં વપરાયલ શબ્દોની વ્યવહાડરક વ્યાખ્યાઓ આ પ્રમાણે હતી. 

ઇડર તાલકુો: ઇડર તાલકુો ગજુરાત રાજ્યના સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં આવલેો એક તાલકુો છે. 
તાલકુાનુાં મખુ્ય મથક ઇડર  છે. આ તાલકુામાાં ૧૧૪ ગામોનો સમાવેશ થાય છે.આમ, ઇડર  
તાલકુાનો મવસ્તાર અન ેગામડાઓનો સમહૂ એટલે કે ઇડર તાલકુો. 

સરકારી પ્રાથશમક િાળા: રાજ્ય સરકારના જજલ્લા પાંચાયત હસ્તકની શાળાઓને સરકારી 
શાળાઓ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આ શાળાઓમાાં ૧ થી ૮ સધુી શૈક્ષણણક કાયષ હાથ 
ધરવામાાં આવે છે. આ પૈકી ઇડર તાલકુાની બ ેશાળાઓ કમાલપરુ  પ્રાથમમક શાળા અન ે
કડડયાદરા -૧  ને સાંશોધકે અભ્યાસ માટે પસાંદ કરેલ હતી. આમ, ઇડર તાલકુાની જજલ્લા 
પાંચાયત હસ્તકની શાળાઓને સરકારી શાળાઓ તરીકે પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં ઓળખવામાાં આવી 
છે. 

નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગ:  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં શાળા કે મશક્ષક દ્વારા હાથ ધરાયલે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ કે કાયષના 
અથષમાાં છે. રાજ્યમાાં કોમવડ અને લોકડાઉનને કારણે ઊભી થયેલી અસાધારણ પડરક્સ્થમતની 
આપમિને અવસરમાાં પલટાવી નવી ડદશા ખોલવામાાં મશક્ષકો દ્વારા હાથ ધરાયેલ નવતર 
રચનાત્મક પ્રવમૃિઓને પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં નવતર પ્રયોગ તરીકે ઓળખવામાાં આવી છે. 

1.6 અભ્યાસનુાં મહત્વ  

દરેક કાયષને પોતાનુાં આગવુાં મહત્વ હોય છે આ સાંશોધન પણ એક શૈક્ષણણક કાયષ છે. આથી 
આ સાંશોધન કાયષ દરમમયાન સાંશોધક જે જે કાયષ કરે છે તથા જે પડરણામ મળે છે તે પડરણામોન ે
ધ્યાનમાાં રાખીને ભમવષ્યમાાં આ અભ્યાસ કોને કોને અને કેવી રીત ેમદદરૂપ બની શકે કે બાબત 
તેનુ ાં મહત્વ સચૂવે છે. 

પ્રસ્તતુ સાંશોધન દ્વારા મવજયનગર  તાલકુાની સરકારી શાળાઓના મશક્ષકો દ્વારા હાથ 
ધરેલ નવતરશૈક્ષણણક પ્રયોગ જેવા કે, શકૈ્ષણણક પ્રવમૃિઓ, સહ-અભ્યામસક પ્રવમૃિઓ, 



લોકજાગમૃત માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, મવદ્યાથીઓની શકૈ્ષણણક મસદ્ધદ્ધમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ, મવદ્યાથીઓની 
હાજરીમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ, ઓનલાઇન મશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, ઘરે શીખીએના 
પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ,પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે 
કરેલ પ્રવમૃિઓ, એકમ કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, સામામયક કસોટીના 
પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓની મવગતો મવશે ઊંડાણથી માડહતગાર થઇ શકાશે તેમજ 
આ પ્રવમૃિઓના માધ્યમથી દુગષમ પડરક્સ્થમતઓમાાં મશક્ષણનો વેગ કઈ રીતે વધારવો તેની 
ડદશા પ્રાપ્ત કરી શકાશે. 

 

1.7 અભ્યાસની મયાયદા  

સાંશોધનએ એવી પ્રડક્રયા છે કે, સાંપણૂષ રીતે સફળ થતી નથી તેમાાં કોઇને કોઇ ખામી રહી 
જવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. દરેક સાંશોધન પડરણામો જુદી જુદી પડરક્સ્થમત અનસુાર 
જુદા જુદા મળે છે. તેથી તેને દરેક સમયે લાગ ુપાડી શકાય નહીં. 

1. પ્રસ્તતુ સાંશોધન ઇડર તાલકુાની જજલ્લા પાંચાયત હસ્તકની શાળાઓને સરકારી શાળાઓ 
પૈકી કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા -૧ પ્રાથમમક પરૂતો મયાષડદત રહશેે. 

2. પ્રસ્તતુ સાંશોધન શાળામાાં થતી અનેક મવધ અભ્યામસક અને સહ અભ્યામસક પ્રવમૃતઓ પૈકી 
મશક્ષકોએ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ પરુતો મયાષડદત રહશેે. 

3. પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં શાળા મલુાકાત દરમમયાન મશક્ષકોએ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગન ે
આધારે એકત્ર માડહતી પર આધાડરત હોઈ માડહતીની યથાથષતા પ્રસ્તતુ સાંશોધનની 
યથાથષતા રહશેે. 

1.8 હવે પછીના પ્રકરણોનુાં આયોજન 

સમગ્ર સાંશોધન અહવેાલને ચાર પ્રકરણોમાાં મવભાજીત કરેલ છે. 

પ્રકરણ 2 સાંિોધનની આધારિીલા અને સાંિોધનની યોજના 

  પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં સાંશોધનનો આધાર એવુાં વ્યાપમવશ્વ, સાંશોધન પ્રકાર,સાંશોધન પદ્ધમત, 
નમનૂા પસાંદગી, માડહતી પ્રાલ્પ્તના ઉપકરણો તથા માડહતી મવશ્લેર્ણની પ્ર્કુ્તતઓ દશાષવવામાાં 
આવેલ છે. 

પ્રકરણ -૩ માડહતીનુાં પથૃક્કરણ અને અથયઘટન 

પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં હતેઓુ અનસુાર પ્રાપ્ત થયલે માડહતીને આધારને ગણુાત્મક રીત ેમાડહતીનુાં 
ઊંડાણપવૂષકનુાં વણષન અને અથષઘટન રજૂ કરવામાાં આવેલ છે. 

પ્રકરણ 4 સાંિોધન સારાાંિ, તારણો અને ભલામણો  



પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં પ્રાપ્ત માડહતી ઉપરથી મળેલાાં પડરણામોનો સારાાંશ, સાંશોધનના પ્રયોગની 
સમીક્ષા, પ્રયોગને આધારે મળેલ તારણો અને તેને આધારે માડહતીનુાં સામાનયીકરણ રજૂ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
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સાંિોધનની આધારિીલા અને સાંિોધન યોજના 
2.0 પ્રસ્તાવના : 

કોઈપણ સાંશોધનની સફળતાનો આધાર તેમાાં નક્કર આયોજન પર રહલેો છે.સાંશોધનકાયષ 
મવશ્વસનીય અન ે પ્રમાણભતૂ બનાવવા માટે ચોક્કસ યોજના હોવી જરૂરી છે.સાંશોધન કાયષના 
હતેઓુની સફળતાનો આધાર તેના આયોજન પર રહ ેછે.સાંશોધનની રૂપરેખાને કાયાષક્નવત કરવા 
માટે પદ્ધમત અને પ્રડક્રયા સાંશોધકન ે સહાયરૂપ બને છે.સાંશોધનની રૂપરેખા સાંશોધકને ડદશા 
સચૂવતી તાડકિક યોજના છે. આયોજન દરેક પ્રવમૃતની સફળતાની ગરુુચાવી છે. દરેક વ્યક્તત 
કાયષનો આરામ કરતાાં પહલેાાં તે કાયષનુ ાં આયોજન કરે છે. 

      સાંશોધન યોજના મવશે ડો. એચ.જી.દેસાઈ અન ેડો. કે.જી.દેસાઈ જણાવી છે કે-“સાંશોધન 
અહવેાલને સમજવા માટે સાંશોધન યોજનાનુાં વણષન અત્યાંત જરૂરી બન ે છે. વાચક સ્પષ્ટપણ ે
સમજી શકે અન ેતણેે પોતે અભ્યાસની પ્રમાણભતૂતા ચકાસવા એ અભ્યાસ ફરીથી ઉપાડવો જરૂરી 
બને તો સાંપણૂષ મવગતો મળી રહ ેએ રીતે આ પ્રકરણ લખવુાં જોઈએ. સાંશોધકે અભ્યાસ દરમમયાન 
હાથ ધરેલ અને પાછળથી ત્યજી દીધલે પ્રમવમધઓનો પણ ઉલ્લખે થવો જોઈએ. આમ થાય તો 
સમસ્યાની યોજના પર વધ ુપ્રકાશ પડે.” 

      સાંશોધનમાાં કઇ પદ્ધમતનો ઉપયોગ કરવો તે મહત્વનો પ્રશ્ન છે. સાંશોધક પોતાના મવર્યને 
અનરુૂપ પદ્ધમત પસાંદ કરે ત ેઅત્યાંત જરૂરી છે.વળી, સાંશોધનમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવેલ 
ઉપકરણોની માડહતી, ચલોની માડહતી, વ્યાપમવશ્વ, મનદશષ પસાંદગી અને માડહતી એકત્રીકરણની 
મવગત આપવી પણ આવશ્યક છે. 

      પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં વ્યાપમવશ્વ, સાંશોધન પ્રકાર, સાંશોધન પદ્ધમત, નમનૂા પસાંદગી, માડહતી 
પ્રાલ્પ્તના ઉપકરણો તથા માડહતી માડહતી મવશ્લેર્ણની પ્ર્કુ્તતઓ મવશેની માડહતી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

2.1 સાંિોધનનુાં વ્યાપશવશ્વ : 



સાંશોધકે સમસ્યા ઉદ્ભવ વખતે ક્ુાં વ્યાપ મવશ્વ નજર સમક્ષ રાખ્્ુાં છે તેની સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી 
છે. વળી વ્યાપમવશ્વમાાં સમામવષ્ઠ કેટલાાં પાત્રો પર ઉપકરણની અજમાઈશ કરવાની છે તે બાબત 
પણ ધ્યાનમાાં રાખવી આવશ્યક છે, આમ કરવાથી સાંશોધનકાયષ મનયત સમયમાાં પણૂષ  

થાય તેમજ હતે ુસારી રીતે મસદ્ધ થાય છે. 

કોઈપણ સાંશોધનમાાં વ્યાપ મવશ્વની સાચી વ્યાખ્યા ન થાય ત્યાાં સધુી સાંશોધનનુાં કાયષ આગળ 
વધી શકતુાં નથી તથા સમગ્ર વ્યાપમવશ્વમાાંથી મનદશષન પસાંદગી 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." 

 

વ્યાપમવશ્વ એટલે સમષ્ષ્ટ. એ એવી મવગતો, પાત્રો કે શક્ય અવલોકનોની સાંખ્યા છે કે જેમાાંથી 
નમનૂો પસાંદ થાય છે. 

કોરોના વાયરસથી ફેલાય મહામારીની મવકટ આપમિને અવસરમાાં પલટાવી નવી ડદશા 
ખોલવા માટે જજલ્લાના મશક્ષકોએ હાથ ધરેલ રચનાત્મક પ્રવમૃિઓ અન ેનવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ 
તેમજ શાળા મશક્ષણ બાંધ ન રહ ેતેમજ મવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા મશક્ષણકાયષ મેળવી શકે ત ેમાટે 
જજલ્લામાાં મશક્ષકોએ કરેલ નવતર પ્રયાસો મવશેનો અભ્યાસ હાથ ધરવાનો હોઇ પ્રસ્તતુ સાંશોધનનો 
વ્યાપ સાબરકાાંઠા  જજલ્લાનો મવજયનગર  તાલકુો રહશેે. 

2.2 નમનૂો પસાંદગી : 

સાંશોધનની પડરભાર્ામાાં વ્યાપમવશ્વનુાં સવોિમ પ્રમતમનમધત્વ કરે તેને સારો નમનૂો કહવેાય 
છે. સાંશોધનમાાં સમય, શક્તત અન ેનાણાાંનો વ્યય થતો અટકાવવા માટે સમસ્તીના શક્ય તેટલા 
બધા જ લક્ષણોનો સમાવેશ થાય ત ેરીતે મનદશષ પસાંદ કરવો જોઈએ. જેથી મનદશષ પરથી મળવલેાાં 
તારણોનુાં સામાનયીકરણ કરી સમામવષ્ટને લાગ ુપાડી શકાય. 

આ સાંશોધનમાાં સાંશોધકે સહતેકુ નમનૂા પ્ર્કુ્તતથી નમનૂો (મનદશષ) પસાંદ કરેલ છે. આ 
પ્ર્કુ્તતમાાં નમનૂાનો એકમ એક પાત્ર ન રહતેાાં સમગ્ર શાળાએ પાત્ર સમહૂ (ઝૂમખુાં) એકમ બન ે
છે. 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં શાળા મશક્ષણ બાંધ ન રહ ેતેમજ મવદ્યાથીઓ ઘરે બેઠા મશક્ષણ કાયષ 
મેળવી શકે તે માટે જજલ્લામાાં મશક્ષકોએ કરેલ નવતર પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરવાનો હોઇ સહતેકુ 
નમનૂા પસાંદગી દ્વારા જજલ્લામાાં થયેલ શ્રેષ્ઠ નવતર પ્રયાસોને અલગ તારવવામાાં આવ્યા હતા. 
તેમજ દરેક વ્યાખ્યાતાને તેમના લાયઝમનિંગ મવસ્તારની બે શાળાઓના આવા નવતર પ્રયાસો કે 
નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોનો અભ્યાસ હાથ ધરવા સણૂચત કરવામાાં આવેલ હતુાં. જે પૈકી સાંશોધકનો 
લાયઝનીંગ મવસ્તાર ઇડર હોઇ ઇડર તાલકુાની કમાલપરુ પ્રાથમમક શાળા અન ેકડડયાદરા -૧ 



પ્રા.શાળા, માાં ફાળવવામાાં આવી હતી.જે અનવયે આ બાંને શાળાઓની રૂબરૂ મલુાકાત લઇ તેમણ ે
કરેલ નવતર પ્રયાસોની મવગતો પ્રાપ્ત કરી હતી. 

2.3 સાંિોધનના ક્ષેત્રો : 

સાંશોધન માટે અનેક ડદશાઓ અને ક્ષેત્રો મવકાસ પામ્યા છે. સાંશોધન જુદા જુદા અનેક 
ક્ષેત્રો સાથ ેજોડાયેલુાં હોય છે. સાંશોધન પોતાને અનકૂુળ ક્ષેત્ર પસાંદ કરતા હોય છે. જીવન સાથ ે
સાંકળાયેલા આવા અનેક ક્ષેત્રો છે જેવા કે શકૈ્ષણણક, વજૈ્ઞામનક, તબીબી, સામાજજક, ખેતી, ઉદ્યોગ, 
વાણણજ્ય વગેરે હોય છે. 

આ પૈકી પ્રસ્તતુ સાંશોધન પ્રાથમમક મશક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલુાં છે. 

2.4 સાંિોધનનો પ્રકાર 

સાંશોધનમાાં વૈજ્ઞામનક પદ્ધમતનો ઉપયોગ થાય છે. તથેી જે ક્ષેત્રમાાંથી ઉપક્સ્થત થયલે 
અથષપણૂષ સમસ્યાના વ્યવક્સ્થત વસ્તલુક્ષી અન ેઅનભુવની એરણ પર ચકાસી શકાય તેવા ઉકેલ 
સાથે સાંબાંધ છે. તેનુ ાં સ્વરૂપ કે પ્રકાર સાંબાંમધત પ્રશ્નોના સ્વરૂપ પ્રમાણે બદલાય છે. 

સાંશોધનના મખુ્ય બ ે રીતથી પ્રકારો પડે છે. જે મનમ્નાાંડકત ઉચાટ 2005-2006 ના મતે 
સાંશોધનના પ્રકાર બ ેરીતથી દશાષવી શકાય. સાંશોધનના ધ્યેય અન ેઅમલીકરણને લક્ષમાાં રાખી 
તેનુ ાં આ મજુબ વગીકરણ કરી શકાય. 

 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં સાંશોધકને ફાળવલે બે શાળાઓના નવતર પ્રયાસો અથવા નવતર 
શૈક્ષણણક પ્રયોગોની ઊંડાણથી તપાસવાના હોઈ આ સાંશોધન ગણુાત્મક પ્રકારે હાથ ધરા્ુાં હત ુાં. 

 

2.5 સાંિોધન પદ્ધશત : 

સાંશોધનમાાં જે પ્રકારની સમસ્યા હોય તેના સાંદભષમાાં પદ્ધમતની પસાંદગી કરવામાાં આવે છે. 
સાંશોધનની પદ્ધમતઓ નીચ ેમજુબ છે. 

1. ઐમતહાસીક પદ્ધમત  
2. પ્રાયોણગક પદ્ધમત  



3. વણષનાત્મક સાંશોધનો જેમાાં- 

i. સવેક્ષણ અભ્યાસ  
ii. મવકાસાત્મક અભ્યાસ  

iii. સાંબાંધાત્મક અભ્યાસ  
a) વ્યક્તત અભ્યાસ  

b) સહસાંબાંધલક્ષી અભ્યાસ 

c) કારણ તલુનાત્મક અભ્યાસ 

પ્રસ્તતુ સાંશોધન એ વ્યક્તત અભ્યાસ આધાડરત છે. 

2.6 ઉપકરણ શવગત :  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં ઉપકરણ તરીકે સાંશોધક દ્વારા સ્વરણચત પ્રશ્નાવણલનો ઉપકરણ તરીકે 
ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ હતો. આ પ્રશ્નાવણલને ગગૂલફોમષ તરીકે મવકસાવવામાાં આવી હતી અન ે
તેમાાં એવી સમુવધા કરવામાાં આવ ે છે કે શાળાએ કરેલ નવતરપ્રયાસો કે નવતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગોની મવગતો સાથેસાથ ેફોટોગ્રાફસ અને વીડડયોના માધ્યમથી થયેલ પ્રયાસોનો વાસ્તમવક 
ણચતાર મેળવી શકાય  

2.7 માડહતીનુાં એકત્રીકરણ : 

સાંશોધકે રૂબરૂ શાળા મલુાકાત લઇ સ્વરણચત પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપે તૈયાર કરેલ ગગૂલ ફોમષ 
દ્વારા શાળાએ કરેલ નવતર પ્રયાસો કે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોની મવગતો સાથે ફોટોગ્રાફસ અન ે
વીડડયો સાંબાંધી માડહતી એકત્ર કરવામાાં આવી હતી.ગગૂલફોમષ દ્વારા નવતર પ્રયાસો કે નવતર 
શૈક્ષણણક પ્રયોગો સાંબાંધી માડહતી કઈ રીતે ભરવાની છે.તેની પ્રાથમમક સમજ શાળા મલુાકાત 
દરમમયાન આપવામાાં આવી હતી. મશક્ષકોને આ ફોમષની સમજ અંગે, માડહતી ભરવા અંગ ેફોટો 
અને મવડીયો મવશે તેમના પ્રશ્નોનુાં સમાધાન કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. જેથી પ્રાપ્ત થનાર માડહતી 
સચોટ, ચોક્કસ અને વાસ્તમવક રીત ેમળી શકે. 

2.8 માડહતીનુાં પથૃ્થકરણ અને સમીક્ષા : 

એકત્ર થયેલ માડહતીની યોગ્ય અંકશાસ્ત્રીય પદ્ધમત થકી મલુવણી એ સાંશોધનના કાયષનુ ાં 
મહત્વનુાં સોપાન ગણી શકાય. સાંશોધક માટે ઉપકરણની પસાંદગી કરવાની સાથે જ તેના થકી 
પ્રાપ્ત માડહતીનુાં પથૃક્કરણ કેવી રીતે થઈ શકશે અને તારણો મેળવવા શુાં કરવુાં પડશે ત ેઅંગેનો 
ખ્યાલ રાખવાનો થતો હોય છે. 

સાંશોધન દ્વારા સ્વરણચત પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપે તૈયાર કરેલ ગગૂલફોમષ દ્વારા શાળાની રૂબરૂ 
મલુાકાત લઇ સાંશોધનના હતેઓુ અનસુાર માડહતી એકત્ર કરી તેને વ્યક્તત-અભ્યાસના સોપાનો 
મજુબ ગોઠવવામાાં આવ્યા હતા. જેમાાં, નીચેની મવગતો જેવી કે, 

1. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે ધોરણ. 
2. મશક્ષક જે મવર્યમાાં નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે મવર્ય. 



3. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુમાર મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
4. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કનયા મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
5. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુલ મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
6. મશક્ષણના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુાં નામ. 
7. મશક્ષકે શરૂ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો મવચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો..? 

8. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંદભ ેસમસ્યાની ઓળખ કઈ રીતે કરી..? 

9. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા ઉકેલ માટે તમે શુાં પવૂષ તૈયારી કરી...? 

10. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા સાંબાંધી કારણોની એકમત્રત કરેલ માડહતીની મવગતો. 
11. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યાનુાં મનવારણ માટે કયા પગલાાં હાથ ધયાષ....? 

12. નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેમ...? તેની મશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીતે કરી...? 

13. મશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા મળી તેની મવગતો. 
14. મશક્ષકના આ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે શુાં આયોજન કરી 

શકાય. 
15. મશક્ષકના આ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે કયા મદુ્દાઓને ધ્યાને 

લેવા જરૂરી છે. 
16. અનય કોઈ મવશેર્ બાબત હોય તો. 
17. નવતર પ્રયોગ સાંબાંધી ફોટોગ્રાફ. 
18. નવતર પ્રયોગ સાંબાંધી મવડીયો. 

પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં હતેઓુ અનસુાર પ્રાપ્ત થયેલ માડહતીને આધારે ગણુાત્મક રીતે માડહતીનુાં 
ઊંડાણપવૂષક વણષન અને અથષઘટન રજૂ કરવામાાં આવેલ છે. 
         ઉપ્તુત મદુ્દાઓને અનસુાંધાનમાાં બાંને શાળાઓની મળેલ માડહતીનુાં તલુનાત્મક 
પથૃ્થકરણ અને અથષઘટન કરી તેને આધારે શાળાના નવતર પ્રયોગની સમીક્ષા હાથ ધરવામાાં 
આવી હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ 3 

માડહતીનુાં પથૃક્ક્રરણ અને અથયઘટન 



3.0 પ્રસ્તાવના : 

કોઈપણ સાંશોધનના જેટલુાં મહત્વ માડહતી એકઠી કરવાનુાં છે. તેટલુાં જ મહત્વ માડહતીનુાં 
પથૃક્કરણ કરવાનુાં છે. કોઈપણ સાંશોધકે સાંશોધન યોજના તૈયાર કરતી વખત ેકઈ-કઈ માડહતી 
મેળવવી પડશે. પ્રાપ્ત માડહતીનુાં વગીકરણ કેવી રીત ેથશે તે અંગ ેમવચારી લેવુાં જરૂરી છે. આમ 
કરવાથી માડહતી મવર્યક સચોટ ખ્યાલ આવ ેછે. 

કોઈપણ સાંશોધનમાાં એકઠી કરેલી સાંશોધન માડહતી પથૃક્કરણ અને અથષઘટનની યોગ્ય 

પ્ર્કુ્તત ધ્વારા જ અથષપણૂષ બને છે. 
3.1 કમાલપરુ પ્રાથશમક િાળા અને કડડયાદરા -૧ પ્રા. િાળા, ઇડરમાાં હાથ ધરાયેલ નવતર  િૈક્ષણણક 

પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્કરણ અને અથયઘટન. 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધન ધ્વારા ઇડર તાલકુાની  કમાલપરુ  પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા -૧ 
પ્રા. િાળા, ઇડર ના શિક્ષકો ધ્વારા હાથ ધરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગો જેવા કે, શૈક્ષણણક 
પ્રવમૃતઓ, સહ-અભ્યાસીક પ્રવમૃતઓ, લોકજાગમૃત માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, મવધ્યાથીઓની શૈક્ષણણક 
મસદ્ધદ્ધમાાં અણભવલૃ્ધ્ધ, મવધ્યાથીઓની હાજરીમાાં અણભવલૃ્ધ્ધ, ઓનલાઇન મશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર 
માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, ઘરે મશખીએના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, પાંખીનો માળો- સલામત 
અને પ્રવમૃતઓ માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, સામામયક કસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓની 
મવગતો મવશે ઊંડાણથી શાળાવાર રજૂઆત કરવામાાં આવી હતી. 

3.1.0 કમાલપરુ પ્રાથશમક િાળા અને કડડયાદરા -૧ પ્રા. િાળા, ઇડરમાાં હાથ ધરાયેલ નવતર 
િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથયઘટન અને સમીક્ષા 

 કમાલપરુ  પ્રાથમમક શાળા સરકારી પ્રાથમમક શાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથષઘટન અને સમીક્ષા 3.1 માાં રજૂ કરેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

સારણી : 3.1 

કમાલપરુ  પ્રાથશમક િાળા સરકારી પ્રાથશમક િાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર 

િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથયઘટન અને સમીક્ષા 



પ્રયોગ કરનાર તેમજ તે સાંબાંધી મદુ્દાઓ શિક્ષકે હાથ ધરેલ નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગની શવગત   

મશક્ષકનુાં નામ રાઠોડ જયેનરમસિંહ કરણમસિંહ   

હોદ્દો મશક્ષક  

શાળામાાં ચાલતા ધોરણો ધોરણ ૧ થી ૮  
મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય ત ેધોરણ ધોરણ ૬ થી ૮ 

મશક્ષકે જે મવર્યમાાં નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો 
હોય તે મવર્ય  

NMMS અન ેPSE ની પરીક્ષા ની તેયારી ૬ થી 
૮ ના બાળકો માટે  

મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કુમાર મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા  

૧૧ 

મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કનયા મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા  

૯ 

મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કુલ મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા 

૨૦ 

મશક્ષકના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુાં નામ. એક પ્રયાસ થકી બાળકોનુાં ભમવષ્ય ઉજ્જવળ 
બનાવવાની ડદશા  

મશક્ષકે શરૂ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો 
મવચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો?. 

• ભમવષ્યમાાં બાળકો સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓ 
આપે ત્યારે આત્મમવશ્વાસ થી આપે. અન ે
અત્યારથી તેની પવૂષ ત્યારી કરે તેવા 
હતેથુી  બાળકો ઘેર બેઠા માગષદશષન 
મેળવી શકે તે હતેસુર આ પ્રયોગ હાથ 
ધરવામાાં આવ્યો હતો 
 

આપના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંદભ ે
સમસ્યાની ઓળખ કઈ રીત ેકરી. 

• સમસ્યા કરતા બાળકો માાં ભમવષ્યની 
સ્પધાષત્મક પરીક્ષાની ત્યારી સારી રીત ે
કરે તે હતો.  

મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા 
ઉકેલ માટે તમે શુાં પવૂષ તૈયારી કરી..? 

• આ નવતર પ્રયોગ માટે રાજ્ય પરીક્ષા 
બોડષ  દ્વારા આવતી લીક દ્વારા મનયમમત 
25 માકષસ ની ટેસ્ટ. 

• Whatsapp ane teams દ્વારા 
ઓનલાઈન અ મવદ્યાથી ન ેમાગષદશષન. 

• એકમ કસોટી કે ઘરે શીખીએ સાડહત્ય 
મવતરણ માટે બાળકોના ઘર સધુી 
પહોચી ને માડહતી મેળવી. 

મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા 
સાંબાંધી કારણોની એકમત્રત કરેલ માડહતીની 
મવગતો. 

• આ નવતર પ્રયોગના અમલ કરવામાાં 
સૌ જીલ્લા મશક્ષણ અન ે તાલીમ 
ભવન,ઇડર દ્વારા    ની પરીક્ષા માટે 
પ્રશ્ન સાંપટુ બનાવેલ છે તેના પ્રશનો 
બાળકોને આપવામાાં આવ્યા. 



• એકમ તસોટો તથા માટે રાજ્ય પરીક્ષા 
બોડષ  દ્વારા આવતી લીક દ્વારા મનયમમત 
25 માકષસ ની ટેસ્ટ નુાં પડરણામ. 

મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યાનુાં 
મનવારણ માટે તમે કયા પગલાાં હાથ ધયાષ.  

• આ નવતર પ્રયોગ માટે સતત 
વાલીઓને વારાંવાર ફોન કરીને 
બાળકોને પડતી મશુ્કેલીઓ જાણવાનો 
પ્રયાસ કરવામાાં આવે છે. 

• બાળકોને વોટ્સપ્પમાાં ગ્રપૂ બનાવીન ે
ઓનલાઇન મશક્ષણની માડહતીથી 
તેમને વાકેફ કરવામાાં આવે છે. 

• એકમ કસોટી આપવી અને પરત 
લેવી, ઘરે મશખીએ સાડહત્યમાાં પડતી 
મશુ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે વધ ુ
મહાવરો અને રઢીકરણ કરવામાાં આવે 
છે. 

• મલુાકાત લીધેલ બાળકોના ફોટોગ્રાફ 
પાડીને C.R.C.C,B.R.C.C. અન ે
આચાયષને મોકલવામાાં આવે છે. 
 
 

નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેમ..? 
તેની મશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીત ેકરી..? 

• આ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની 
સફળતા બાળકોની નોટબકૂો અને 
સ્વાધ્યયપોથી ચકાસીન ે કરવામાાં 
આવે છે. 

• બાળકોને આપલે ગહૃકાયષ જોઈન ે
તેમણે કરેલ ભલૂો જાણી શકાય છે. 

• મવધ્યાથીઓના અને વાલીઓના 
મખુેથી સાાંભળેલ પ્રમતભાવોએ આ 
પ્રયોગની મોટામાાં મોટી સફળતા જ છે. 

• મવમવધ ટેસ્ટ ના પડરણામો ની વાલીઓ 
સાથે ચચાષ. 

મશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા 
મળી તેની મવગતો. 

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

• પહલેા કરતાાં હાલ મવધ્યાથીઑ તેમની 
ક્ષમતા મજુબ વધ ુશીખે છે અને હજુ 
વધ ુમશખતા રહશેે. 
 



મશક્ષકના આ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે શુાં આયોજન 
કરી શકાય. 

• આ પ્રયોગ અંતગતષ મશક્ષકોના ગ્રપૂમાાં 
તેની માડહતી મોકલી શકાય. 

• ફોટોગ્રાફી, મવડીયો બનાવી શેર કરી 
શકાય, જેથી અનય મશક્ષકોને પણ 
પ્રેરણા મળે. NMMS પરીક્ષાનુાં 
પડરણામ બીજાને પેરણા  આપશે. 

મશક્ષકના આ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓમાાં આમલીકરણ માટે કયા મદુ્દાઓન ે
ધ્યાને લેવા જરૂરી છે. 

• મશક્ષકોમાાં રસ, રૂચી, ખાંત અને ઉત્સાહ 
આ પ્રયોગ માટે ખબૂ જરૂરી બન ેછે. 

અનય કોઈ મવશેર્ બાબત હોય તો તે અહીં 
નોંધો. 

• NMMS પરીક્ષાના  મવધ્યાથીઓના 
વાલીઓન ેદરરોજ ફોન કરવામાાં આવ ે
છે. અને તેની નોંધ કરવામાાં આવે છે. 

• માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમાાં બાળકોન ે
અનરુૂપ સમય પ્રમાણે વધમુાાં વધ ુ
બાળકો જોડાય તે માટે અગાઉથી 
ગ્રપૂમાાં તથા વ્યક્તતગત રીતે ણલનક 
મકૂીને અને ફોન કરીને જાણ કરવામાાં 
આવે છે જેથી વધ ુબાળકો જોડાય છે. 

 

 

11.1 કડડયાદરા -૧ પ્રાથશમક િાળામાાં હાથ ધરાયેલ નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં 
પથૃક્કરણ, અથયઘટન અને સશમક્ષા 

 કડીયાદરા-૧ પ્રાથમમક શાળામાાં હાથ ધરાયલે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી માડહતીનુાં   
પથૃક્કરણ, અથષઘટન અને સમમક્ષા સારણી 3.2 માાં રજૂ કરવામાાં આવેળ છે. 

સારણી : 3.2 

કડડયાદરા -૧ પ્રાથશમક િાળામાાં હાથ ધરાયલે નવતર િૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંબાંધી 
માડહતીનુાં પથૃક્કરણ, અથયઘટન અન ેસશમક્ષા 

પ્રયોગ કરનાર તેમજ તે સાંબાંધી મદુ્દાઓ મશક્ષકે હાથ ધરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની 
મવગત  

મશક્ષકનુાં નામ પટેલ મવરલબેન પ્રમવણકુમાર  
હોદ્દો મશક્ષક  

શાળામાાં ચાલતા ધોરણો ધોરણ ૧ થી ૮ 

મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે 
ધોરણ 

ધોરણ ૬ થી ૮ 

મશક્ષકે જે મવર્યમાાં નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો 
હોય તે મવર્ય  

ગજુરાતી,ગણણત,મવજ્ઞાન અને અંગ્રેજી 



મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કુમાર મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા  

૩૫ 

મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના 
લાભાથી કનયા મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા  

૪૫ 

મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના  

લાભાથી કુલ મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા 
૮૦ 

મશક્ષકના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુાં નામ.  મારો ઈ-તલાસ  
મશક્ષકે શરૂ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો 
મવચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો?. 

• કોમવડ ૧૯ ની મહામારીને કારણ ે
સરકારશ્રી ધ્વારા શરૂ કરાયેલ 
ઓનલાઈન મશક્ષણમાાં પડતી 
મશુ્કેલીઓ દૂર કરાયેલ ઓનલાઈન 
મશક્ષણમાાં પડતી મશુ્કેલીયો દૂર 
કરવાના ભાગરૂપે અને બાળકો ઘેર 
બેઠા મશક્ષણ મળેવી શકે ત ેહતેસુર આ 
પ્રયોગ હાથ ધરવામાાં આવ્યો હતો. 

આપના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંદભ ે
સમસ્યાની ઓળખ કઈ રીત ેકરી. 

• હુાં અને મારા સ્ટાફ મમત્રો ગામમાાં  
બાળકો સધુી ગયા માગષદશષન 
આપ્્ુાં,આ સમય દરમમયાન બાળકોમાાં 
મશક્ષણની ભખૂ દેખાણી અને મવમવધ 
માધ્યમ મારફતે ઓનલાઈન મશક્ષણની 
શરુઆત કરી. 

મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા 
ઉકેલ માટે તમે શુાં પવૂષ તૈયારી કરી..? 

• રૂબરૂ મલુાકાત અને સમ્પકષ દ્વારા 
બાળકો ના મશક્ષણની વાત આગળ 
આવી.  

• ઘરે શીખીએ સાડહત્ય બરાબર તમામ 
બાળકોને મળે ત ેચકાસલે. 

મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા 
સાંબાંધી કારણોની એકમત્રત કરેલ માડહતીની 
મવગતો. 

• કયા કયા બાળકોની એકમ કસોટીઓ 
અને મલુાકાત ની મવગતો ન ેઆધારે 
માડહતી ત્યાર કરવામાાં આવી.અન ે
ઓનલાઈન મશક્ષણમાાં તેને સામલે 
કરવામાાં આવી. 

મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યાનુાં 
મનવારણ માટે તમે કયા પગલાાં હાથ ધયાષ.  

• Whatsapp ane teams દ્વારા ગ્રપુ નુાં 
આયોજન બનાવવામાાં આવ્્ુાં.  

કાયઝાલા અન ે ટેલીગ્રામ નો પણ 
ઉપયોગ કરેલ છે. 

નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેમ..? 
તેની મશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીત ેકરી..? 

• શાળા સખુી ગામમાાં  આવેલ છે. અન ે
આ બાળકો એ આજુ બાજુ ના 



મવસ્તારના હોય છે. મશક્ષકો VIRTUAL 
મશક્ષણથી પડરણચત હતા.  

• બાળકોની જનરલ નોલેજ ના પ્રશ્નો ની  
કસોટી ની ચકાસણી કરી તો ઓન 
લાઈન મશક્ષણની વાત પણ આવી.  

• બાળકોના મનયમમત ગહૃ કાયષ ની 
ચકાસણી કરવામાાં આવતી હતી. 

મશક્ષકના શકૈ્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા 
મળી તેની મવગતો. 

• આ પ્રયોગ ૭૫% સફળ રહ્યો હતો. 

મશક્ષકના આ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે શુાં આયોજન 
કરી શકાય. 

• NMMS  ની પરીક્ષા માટે ઉત્સકુ 
મવદ્યાથી માટે ઓનલાઈન સાડહત્ય ઘણુાં 
છે. મશક્ષકે આ ડદશામાાં માત્ર મવચાર 
કરી કામ શરુ કરવાનુાં છે. . 

• મશક્ષકોમાાં રસ, રૂચી, ખાંત અને ઉત્સાહ 
આ પ્રયોગ માટે ખબૂ જરૂરી બન ેછે. 

મશક્ષકના આ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય 
શાળાઓમાાં આમલીકરણ માટે કયા મદુ્દાઓન ે
ધ્યાને લેવા જરૂરી છે. 

• મશક્ષકોમાાં રસ, રૂચી, ખાંત અને ઉત્સાહ 
આ પ્રયોગ માટે ખબૂ જરૂરી બન ેછે. 

• મવમવધ સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓ નાન ે
તેની મવગતો નો પડરચય હોવો જોઈએ. 

 

 

3.2 ઉપસાંહાર : 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં સાંશોધક ધ્વારા સ્વરણચત પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપ ેતૈયાર કરેલ ગગૂલ ફોમષ 
ધ્વારા શાળાની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ સાંશોધનના હતેઓુ અનસુાર માડહતી એકત્ર કરી તેને વ્યક્તત-
અભ્યાસના સોપાનો મજુબ ગોઠવવામાાં આવ્યા હતા . જેમાાં, નીચેની મવગતો જેવી કે, 

1. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે ધોરણ. 
2. મશક્ષકે જે મવર્યમાાં નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો તે મવર્ય. 
3. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુમાર મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
4. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુલ મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
5. મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો તેના લાભાથી કુલ મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
6. મશક્ષકના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુાં નામ. 
7. મશક્ષકે શરૂ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો મવચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો?. 

8. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંદભ ેસમસ્યાની ઓળખ કઈ રીતે કરી..? 

9. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા ઉકેલ માટે તમે શુાં પવૂષ તૈયારી કરી..? 



10. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા સાંબાંધી કારણોની એકમત્રત કરેલ માડહતીની 
મવગતો. 

11. મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યાનુાં મનવારણ માટે કયા પગલાાં હાથ ધયાષ..? 

12. નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેમ..? તેની મશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીતે કરી..? 

13. મશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા મળી તેની મવગતો. 
14. મશક્ષકના આ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગન ેઅનય શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે શુાં આયોજન 

કરી શકાય. 
15. મશક્ષકના આ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે કયા મદુ્દાઓન ે

ધ્યાને લેવા જરૂરી છે. 
16. અનય કોઈ મવશેર્ બાબત હોય તો. 
17. નવતર પ્રયોગ સાંબાંધી ફોટોગ્રાફ. 
18. નવતર પ્રયોગ સાંબાંધી મવડીયો. 

 

ઉપ્તુત મદુ્દાઓના અનસુાંધાનમાાં બાંને શાળાઓની મળેલ માડહતીનુાં તલુનાત્મક પથૃક્કરણ 
અને અથષઘટન કરી તેને આધારે શાળાના નવતર પ્રયોગોની સમીક્ષા હાથ ધરવામાાં આવી હતી 
અને તેને આધારે યાવીરૂપ તારણોની મવગતો હવે પછીના પ્રકરણમાાં આપવામાાં આવેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ 4 

સાંિોધન સારાાંિ, તારણો અને ભલામણો 
4.0 પ્રસ્તાવના : 

કોરોના વાયરસના કારણે સજાષયેલી અસાધારણ પડરક્સ્થમતમાાં શાળા મશક્ષણ બાંધ ન 
રહ,ે“શાળા બાંધ છે, મશક્ષણ નહીં.” તે સતૂ્રને ચડરતાથષ કરવા તેમજ મવધ્યાથીઓ ઘર બેઠા મશક્ષણ 
કાયષ મેળવી શકે ત ેમાટે જીસીઇઆરટી અન ેસવે મશક્ષણ અણભયાન ધ્વારા રચનાત્મક આયોજન 
કરા્ુાં હત ુાં. જેના ભાગરૂપે મવધ્યાથીઓ ઘર બેઠા મશક્ષણ મેળવી શકે ત ેમાટે ઘરે મશખીએ , 
મવધ્યાથીઓની મનોસામાજજક માવજત થાય ત ેહતેસુર ઘરે થઈ શકે તેવી પ્રવમૃતઓ તેમજ 
ઘરે રમી શકાય તેવી રમતો પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળો કાયષક્રમના માધ્યમથી દરેક 
ઘર સધુી પહોંચે તેવા પ્રયત્નો થયા, વર્ુષઅલ તલાસરૂમ ધ્વારા મશક્ષણ, ડીડી ણગરનારના 
માધ્યમથી ઓનલાઈન મશક્ષણ અન ેપાઠયપસુ્તકોનુાં ઘરે મવતરણ જેવી રચનાત્મક પ્રવમૃતઓ 
હાથ ધરવામાાં આવી હતી. 

           કોરોના વાયરસ થી ફેલાયેલ મહામારીની મવકટ આપમિને અવસરમાાં પલટાવી 
નવી ડદશાખોલવામાાં સૌનો સડહયારો પ્રયાસ જોવા મળ્યો હતો એવુાં નથી કે માત્ર મશક્ષણ 
મવભાગ સાંલગ્ન કચેરીઓ ધ્વારા જ રચનાત્મક પ્રવમૃતઓ હાથ ધરવામાાં આવી હતી. 
મવધ્યાથીઓ મશક્ષણથી વાંણચત ન રહ ેતે માટે મશક્ષકોએ પણ અભતૂપવૂષ અને નવતર શકૈ્ષણણક 
પ્રયોગ હાથ ધયાષ છે. જે અનવયે મશક્ષકોએ સરકાર ધ્વારા શરૂ કરાયેલ રચનાત્મક પ્રવમૃતઓ 
જેવી કે, ઘરે મશખીએ, પાંખીનો માળો સલામત અને હૂાંફાળો. વર્ચર્ુષઅલ તલાસરૂમ, ડીડી 
ણગરનારના માધ્યમથી ઓનલાઇન મશક્ષણ વગેરેના અમલીકરણ સાંદભ ેહાથ ધરેલ નવતર 
પ્રયોગની પણ નોંધ લેવી રહી. કોમવડ ૧૯ ના કારણે દરેક ક્ષેત્રમાાં ફેરફારો થયા ત્યારે શાળા 
મશક્ષણ બાંધ ન રહ ેતેમજ મવધ્યાથીઓ ઘર બેઠા મશક્ષણ કાયષ મેળવી શકે તે માટે જીલ્લામાાં 
મશક્ષકોએ કરેલ નવતર પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરવાનો મવચાર સાંશોધકને સઝૂયો હતો. કોરોના 
વાયરસના કારણે સજાષયેલી અસાધારણ પડરક્સ્થમતમાાં મશક્ષકોએ હાથ ધરેલ નવતર શૈક્ષણણક 
પ્રયોગો જેવા કે, શકૈ્ષણણક પ્રવમૃતઓ, સહ-અભ્યાસીક પ્રવમૃતઓ,લોકજાગમૃત માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, 
મવધ્યાથીઓની શૈક્ષણણક મસદ્ધદ્ધમાાં અણભવલૃ્ધ્ધ, મવધ્યાથીઓની હાજરીમાાં અણભવલૃ્ધ્ધ, ઓનલાઈન 



મશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, ઘરે મશખીએના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ 
પ્રવમૃતઓ, પાંખીનો માળો- સલામત અને હૂાંફાળોના પ્રચારપ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, એકમ 
કસોટીના પ્રચારપ્રસાર માટે કરેલ પ્રવમૃતઓ, સામમયકકસોટીના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કરેલ 
પ્રવમૃતઓની મવગતો સાંબાંધી જાણકારી પ્રસ્તતુ સાંશોધન દ્વારા મેળવવામાાં આવી હતી. 

 

 

સાંિોધન સારાાંિ: 

  પ્રસ્તતુ સાંશોધનના શાળા મશક્ષણ બાંધ ન રહ ેતેમજ મવધ્યાથીઓ ઘર બેઠા મશક્ષણ 
કાયષ મેળવી શકે ત ેમાટે જીલ્લામાાં મશક્ષકોએ કરેલ નવતર પ્રયાસોનો અભ્યાસ કરવાનો હોઇ 
સહતેકુ નમનૂા પસાંદગી દ્વારા જીલ્લામાાં થયલે શ્રેષ્ઠ નવતર પ્રયાસોને અલગ તારવવામાાં 
આવ્યા હતાાં. તેમજ દરેક વ્યાખ્યાતાન ેતેમના લાયઝનીંગ મવસ્તારની બે શાળાઓના આવા 
નવતર પ્રયાસો કે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયાગોનો અભ્યાસ હાથ ધરવા સણૂચત કરવામાાં આવેલ 
હતુાં. જે પૈકી સાંશોધકનો લાયઝમનિંગ મવસ્તાર મવજયનગર  હોઇ ઇડર તાલકુાની કમાલપરુ  
પ્રાથમમક શાળા અને કડડયાદરા -૧ ઇડરમાાં ફાળવવાની આવી હતી. જે અનવય ેસાંશોધકે આ 
બાંને શાળાઓની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ તેમણે કરેલ નવતર પ્રયાસોની નીચે આપેલ મવગતો 
મજુબ પ્રાપ્ત કરી હતી. 
• મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તે ધોરણ. 
• મશક્ષકે જે મવર્યમાાં નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો તે મવર્ય. 
• મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુમાર મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
• મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કનયા મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
• મશક્ષકે નવતર પ્રયોગ હાથ ધયો હોય તેના લાભાથી કુલ મવધ્યાથીઓની સાંખ્યા. 
• મશક્ષકના નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનુાં નામ. 
• મશક્ષકે શરૂ કરેલ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો મવચાર કઈ રીતે ઉદ્દભવ્યો? 

• મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સાંદભ ેસમસ્યાની ઓળખ કઈ રીતે કરી..? 

• મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા ઉકેલ માટે તમે શુાં પવૂષ તૈયારી કરી...? 

• મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યા સાંબાંધી કારણોની એકમત્રત કરેલ માડહતીની 
મવગતો. 

• મશક્ષકે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગની સમસ્યાનુાં મનવારણ માટે કયા પગલાાં હાથ ધયાષ..? 

• નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગ સફળ થયો કે કેમ ..? તેની મશક્ષકે ચકાસણી કઈ રીતે કરી...? 

• મશક્ષકના શૈક્ષણણક પ્રયોગને કેટલી સફળતા મળી તેની મવગતો. 
• મશક્ષકના આ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે શુાં આયોજન 

કરી શકાય. 
• મશક્ષકના આ નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને અનય શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે કયા મદુ્દાઓન ે

ધ્યાને લેવા જરૂરી છે. 



• અનય કોઈ મવશેર્ બાબત હોય તો. 
• નવતર પ્રયોગ સાંબાંધી ફોટોગ્રાફ. 
• નવતર પ્રયોગ સાંબાંધી મવડીયો. 
  ઉપ્તુતષ મદુ્દાઓના અનસુાંધાનના બાંને શાળાઓની મળેલ માડહતીનુાં તલુનાત્મક 
પથૃક્કરણ અને અથષઘટન કરી તેને આધારે શાળાના નવતર પ્રયોગની સમમક્ષા હાથ ધરવામાાં 
આવી હતી અન ેતેને આધારે ચામવરૂપ તારણો તરવવામાાં આવ્યા હતાાં જે માટે સાંશોધક દ્વારા 
સ્વરણચત પ્રશ્નાવણલનો ઉપકરણ તરીકે ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ હતો. આ પ્રશ્નાવલીને ગગૂલ 
ફોમષ તરીકે મવકસાવવામાાં આવી હતી અને તેમાાં એવી સમુવધા કરવામાાં આવે કે શાળાએ કરેલ 
નવતર પ્રયાસો કે નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગોની મવગતો સાથે સાથે ફોટોગ્રાફ્સ અને મવડડયોના 
માધ્યમથી થયેલ પ્રયાસોનો વાસ્તવીક ણચતાર મેળવી શકાય. 

4.1 તારણો : 

પ્રસ્તતુ સાંશોધન ના ચાવીરૂપ તારણો આ મજુબ છે  

• કમાલપરુ પ્રાથશમક િાળા સરકારી પ્રાથમમક શાળાના મશક્ષક શ્રી રાઠોડ જયેનરમસિંહ 
કરણમસિંહ  દ્વારા શાળાના ધોરણ ૬ થી ૮ ના મવદ્યાથીઓ માટે ગજુરાતી, ગણણત, ડહનદી 
અને અંગ્રજેી મવર્ય આધાડરત શવદ્યાથી ઘરે રહી ને પણ શિક્ષણ મેળવે. નવતર પ્રયોગ 
હાથ ધરેલ હતો. 

• ‘િાળા બાંધ છે શિક્ષણ નહીં’ એ સતુ્રને સાથષક કરવા અને મવદ્યાથીઓના મશક્ષણકાયષ 
માટે‘એક પ્રયાસ થકી બાળકોનુાં ભશવષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવની ડદિામાાં ’નો આ નવતર 
પ્રયાસ હાથ ધરવામાાં આવ્યો હતો. 

• આ નવતર પ્રયોગના અમલ માટે મવદ્યાથીની મલુાકાત કરી NMMS પરીક્ષા માટે ઉત્સકુ 
મવદ્યાથી ઓની યાદી બનાવી  સમયપત્રક નક્કી ક્ુું. 

• આ નવતર પ્રયોગ માત ેસતત વાલીઓન ેફોન કરીને બાળકોને Whatsapp ane teams 

દ્વારા NMMS  ની વાત વાલીઓને કરવામાાં આવી. 
• બાળકોને વોટસપમાાં ગ્રપૂ દ્વારા ઓનલાઇન મશક્ષણની માડહતીથી વાકેફ કરવામાાં આવ્યા. 
• જીલ્લા મશક્ષણ અન ે તાલીમ ભવન દ્વારા બનાવેલ સાડહત્ય નો  વધ ુ મહાવરો અન ે

રઢીકરણ કરવામાાં આવ્્ુાં  

• ગ્રામ્ય  મવસ્તાર પ્રમાણે  શેરીમશક્ષણ અંતગષત બાળકોમાાં થયેલ પ્રગમતની નોંધ કરવામાાં 
આવે છે 

•  આ નવતર શકૈ્ષણણક પ્રયોગની સફળતા બાળકોની નોટબકુોઅન ે સ્વાધ્યયપોથી અન ે
પરીક્ષાના પડરણામ ની ચકાસણી કરવામાાં આવી હતી  

• પહલેાાં કરતાાં હાલ મવદ્યાથીઓ તેમની ક્ષમતા મજુબ વધ ુશીખ ેછે જે પ્રયોગની સફળતા 
દશાષવે છે. 

• કડડયાદરા -૧ પ્રાથશમક િાળા , ઇડર ના મશક્ષકશ્રી પટેલ મવરલ બહને પ્રમવણકુમાર દ્વારા 
ધોરણ ૩ ચાલો શીખીએ આપણા ડીજીટલ માધ્યમ,મશક્ષણની નવી ડદશા, ૩ થી ૮ના 



મવદ્યાથીઓ માટે ગણણત,ગજુરાતી,અંગ્રેજી તેમજ મવજ્ઞાન  મવર્ય આધાડરત નવતર 
પ્રયોગ હાથ ધરેલ છે. 

• ઓનલાઇન મશક્ષણમાાં પડતી મશુ્કેલીઓ દૂર કરવાના ભાગરૂપે અને બાળકો ઘરે બેઠા 
મશક્ષણ મળેવી શકે ત ેહતેસુર આ પ્રયોગ હાથ ધરેલ હતો. 

• એકમ કસોટી મલૂ્યાાંકનમાાં બાળકોને પડતી મશુકેલી દૂર કરવા સાડહત્ય અને સામગ્રી 
એકત્ર કરી આ પ્રયોગ આગળ વધારવામાાં આવેલ હતો. 

• મારો ઈ- ક્લાસ  બાળકોને પડતી મશુકેલી દૂર કરવા ઓનલાઈન દ્વારા શકૈ્ષણણક કાયષ 
હાથ ધરી આ પ્રયોગને સફળ બનાવાયો હતો. 

• ઓનલાઈન મશક્ષણ  દ્વારા હાથ ધરાયેલ શૈક્ષણણક કાયષ દરમમયાન બાળકોના પ્રમતભાવો 
અને બાળકો તરફથી મળતા જવાબો અને એકમ કસોટી મલૂ્યાાંકન આધારે પ્રયોગનુાં 
મલૂ્યાાંકન થ્ુાં હત ુાં. 

• આ પ્રયોગને ૮૦% સફળતા મળી હતી. 
4.2 ભલામણો : 

  પ્રસ્તતુ સાંશોધન અંતગષત અભ્યાસ હઠેળ રહલેી કમાલપરુ  પ્રાથમમક શાળા અન ે
કડડયાદરા -૧ ઇડરમાાં જી.સી.ઈ.આર.ટી.ના મનયામકશ્રી ની ટેલીકોનરસ અને અનય 
પ્રવચનમાાંથી પ્રેરણા લઇ પોતાની શાળામાાં આવા નવતર પ્રયોગો હાથ ધરે તે માટે આવા 
શૈક્ષણણક પ્રયોગોના અમલ માટે મશક્ષકોને ભલામણ કરવી જોઈએ. 

• નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે માટે આ મશક્ષકો સાથેનો વાતાષલાપ 
ગોઠવવો જોઈએ. 

• ડાયેટના બ્લોગમાાં જજલ્લામાાં નવતર કાયષકરતા મશક્ષકોની સાફલ્ય ગાથા રજુ કરવી 
જોઈએ. 

• ડાયેટ દ્વારા પ્રમસદ્ધ થતા સામામયકમાાં નવતર પ્રયોગ કરનાર મશક્ષકોના પ્રયોગની મવસ્તતૃ 
નોંધ લેખ સ્વરૂપે મકૂવી જોઈએ. 

• ડાયેટ દ્વારા નવતર પ્રયોગ કરનાર મશક્ષકોના શૈક્ષણણક ઈનોવેશનમાાં ભાગ લેવા 
પ્રોત્સાડહત કરવા જઈએ. 

• નવતર પ્રયોગો કરનાર મશક્ષકોની શાળાની એતસ્પોઝર મવઝીટનુાં ડાયેટ દ્વારા આયોજન 
કરવુાં જોઈએ. 

• નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે માટે સ્થામનક અખબારમાાં મવગતો 
મકૂવી જોઈએ. 

• રાજ્ય પરીક્ષા બોડ દ્વારા પણ પ્રીતશની ત્યારી મતે માગષદશષન આપવામાાં આવ ેછે. જીલ્લા 
કક્ષાએથી પણ આ પ્રકારની પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન તાલીમ આપવામાાં આવે છે.  

4.3 ઉપસાંહાર 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધન દ્વારા કોરોનાવાયરસથી ફેલાયલે મહામારીની મવકટ આપમિને અવસરમાાં 
પલટાવી નવી ડદશા ખોલનારા મશક્ષકોની મવદ્યાથીઓ મશક્ષણથી વાંણચત ન રહ ે ત ે માટે 



રચનાત્મક પ્રવમૃિઓ અને નવતર શૈક્ષણણક પ્રયોગને તપાસવામાાં આવ્યા હતાાં અન ે તેને 
આધારેચાવીરૂપ તારણો તારવી આવા નવતર પ્રયોગમાાંથી પ્રેરણા લઇ મશક્ષકો પોતાની 
શાળામાાં આવા નવતર પ્રયોગો હાથ ધરે તે માટે મશક્ષકોને ભલામણ કરવી જોઈએ. મશક્ષકોના 
આવા સઘન શૈક્ષણણક પ્રયત્નો અને પ્રયોગોને પ્રચાર-પ્રસાર દ્વારા વધ ુવેગ મળે તે માટે પ્રસ્તતુ 
સાંશોધન ખબૂ ઉપયોગી બનશે. 
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