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�.ુ�.સી. : એ.એસ.સી. ઓર�એ�ટ�શન કાય��મના સહભાગી િશ�ક-�િશ�કોના �િતભાવોનો અ�યાસ

સારાશં:

���તુ સશંોઘનનો હ�� ુ ઓર�એ�ટ�શન કાય��મની અસરકારકતા અને તે �ગે અ�યા૫કોનો ���ટકોણ જણાવવાનો હતો.  આ માટ�
સશંોઘકોએ એ.એસ.સી., રાજકોટ ખાતે આયો�ત એિ�લ-મે 2006માં ઓર�એ�ટ�શન �ો�ામ – ૭૫/૭૬ માં હાજર િશ�ક-�િશ�કોની
સહ��કુ ન�નૂા ૫સદંગી કર� હતી. મા�હતી એક�ીકરણ માટ� ઉ૫કરણ તર�ક� �વર�ચત અ�ભ�ાયાવલીની રચના કરવામાં આવી હતી.
�માં ૩૦ કલમોના સમંત, તટ�થ, અસમંત એમ �ણ �બ��ુમાં અને �ણ �કુત જવાબી ��ોના જવાબ આ૫વાના હતા.ં ��ું અ��ુમે
�કશા��ીય ૫�િત અને �ણુા�મક ૫�િતથી �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં �ના તારણો આ �જુબના હતા.ં આ કાય��મ અ�યા૫કોની
�યવસાિયક સ�જતામાં વઘારો કર� છે અને અ�યા૫કોની સશંોઘન �િૃ�, વાચન �િૃ� અને િવચાર �િૃ�માં વઘારો કરનાર છે. ���તુ
કાય��મ અ�યા૫કોના �ફ�મ, એડવટા�ઇઝ�ગ, સા�હ�ય અને પોતાના �યવસાય ��યેનો ���ટકોણ બદ�યો છે.

��તાવના

તમસો મા જયોિતગ�મય – �ડા �ઘાર�થી ��ુ પરમ સ�યે � ું લઇ � – આ ઉ�કત �માણે�ું કાય� એ ખર�ખર િશ�કના હાથમાં સ�પાયે�ું
છે. િશ�ક એ ભાિવ નાગ�રક ઘડવા�ું અિત મહ�વ�ું કાય� કર� છે. આજના �ગુમાં પણ સમાજને િશ�કો પાસેથી ઘણી બઘી અપે�ાઓ
છે. િશ�ક� પોતે સવ��મ બન�ું પડશ.ે આવા આદશ� િશ�કો�ું િનમા�ણ કરવા�ું કામ િશ�ક-�િશ�ણ સ�ંથાઓ િવ�ાથ�ઓને સા�ંુ અને
સા�ું િશ�ણ આપી સમાજનો �ણ��ઘાર કર� છે.

"Education is the complete development of individual so that he can make on original contribution to
human life according to his best capacity."
�ૂંકમા,ં  આમ કહ� શકાય ક� િશ�ણ �ય�કતનો સવા�ગી િવકાસ કર� છે અને તેમાં શાર��રક, માનિસક, આ�યા��મક, �ય�કતગત અને
સામા�જક એમ દર�ક �કારના િવકાસનો સમાવશે થાય છે.એટલે કહ� શકાય ક� િશ�ણ થક� િશ�ક� શાર��રક, માનિસક, આ�યા��મક,

�ય�કતગત અને સામા�જક િવકાસ ક�ળવવો પડશ.ે �ૂંકમાં કહ� શકાય ક� િશ�ક� પોતાના �યાવસાિયક સ�જતા િવકસાવવા પડશ.ેિશ�ક-

�િશ�ણ સ�ંથાઓમાં િશ�ણ કાય� કરવાથી �યવસાિયક સ�જતા ક�ળવાય જ છે તેમ કહ�� ું યો�ય નથી. તે માટ� િશ�ણ ઉપરાતં િવિવઘ
કાય��મોમાં િશ�ક� ભાગ લેવો અિનવાય� બની રહ�શે. નીચેના �વા કાય��મો િશ�ક-�િશ�કો માટ� ઉપયોગી બની રહ�શે: ફો�ફર�સ,

સેિમનાર, ગો��ઠ, ટ��લકો�ફર�સ, �ૂથ ચચા�, ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ, ર���શર કાય�કમ વગેર�.નવા િશ�ક-�િશ�કો માટ� ઓર�એ�ટ�શન
કાય��મ મહ�વનો છે. � UGC �વારા િનઘા��રત કર� છે અને તે નોકર�ની શ�આતમાં અ�કુ સમય મયા�દામાં કરવો ફર�જયાત છે.

ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ કરવાથી િશ�ક-�િશ�કોમાં �યાવસાિયક સ�જતા ક�ળવાય છે ક� ક�મ? તેનો ���તુ સશંોઘનમાં ઉ�લેખ કરવામાં
આવલે છે. િશ�ક-�િશ�કોનો ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ ��યેનો ���ટકોણ ક�વો છે. તેનો અ�યાસ હાથ ઘરવામાં આ�યો છે. �માથંી મળતા
ઉ�રો આપવાને ઓર�એ�ટ�શન કાય��મની અસરકારકતાથી મા�હતગાર કરવો અને આ �હતનો અ�યાસ ભાિવ પેઢ� માટ� ઉપયોગી બનશે
તેવી આશા ચો�સ છે.

અ�યાસ કથન

���તુ અ�યાસ�ું સમ�યા િશષ�ક આ �જુબ હ� ુ.ં
�.ુ�.સી. : એ.એસ.સી. ઓર�એ�ટ�શન કાય��મના સહભાગી િશ�ક-�િશ�કોના �િતભાવોનો અ�યાસ
A  STUDY  OF  REFLECTIONS  OF  TEACHER  EDUCATORS  PARTICIPATED  IN  THE  UGC  :  ASC
ORIENTATION PROGRAMME

સશંોઘનના હ��ઓુ

���તુ અ�યાસ નીચે �વા હ��સુર હાથ ઘરાયો હતો.
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ઓર�એ�ટ�શન કાય��મની અસરકારકતાનો અ�યાસ કરવો.1. 

િશ�ક-�િશ�કોના ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ �ગેનો ���ટકોણ �ણવો.2. 

સશંોઘન સીમાકંન

હાથ ઘરવામાં આવલે અ�યાસમાં નીચે� ું સીમાકંન �વીકાય� હ� ુ.ં
���તુ સશંોઘન માટ�  ASC  આયો�ત એિ�લ-મે  2006માં ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ  –  75/76 માં હાજર  31  િશ�ક-�િશ�કોનો
સમાવશે કર�લ હતો.

સશંોઘન યોજના

���તુ સશંોઘનએ વણ�ના�મક સશંોઘન છે. � �તગ�ત સવ��ણ પ�િતનો ઉપયોગ કરાયો હતો.

ઉપકરણ

ન�નૂા હ�ઠળના પા�ો પાસેથી મા�હતી �ા��ત માટ� �વર�ચત ઉપકરણ તર�ક� અ�ભ�ાયાવ�લનો ઉપયોગ કરાયો હતો.

અ�ભ�ાયાવ�લ

���તુ સશંોઘનમાં અ�ભ�ાયાવ�લ િશ�ક-�િશ�કોના પિતભાવો મેળવવા માટ� અ�ભ�ાયાવ�લ બનાવવામાં આવી હતી.  �માં બે
િવભાગો રાખવામાં આ�યા હતા. �થમ િવભાગમા ં30 કલમો રાખવામાં આવી હતી. �માં િશ�ક-�િશ�ક� સમંત, તટ�થ, અસમંત એમ
�ણેયમાથંી એક ઉ�રની પસદંગી કરવાની હતી.  જયાર� બી� િવભાગમાં િશ�ક-�િશ�કોએ �ણ �કુત જવાબી ��ોના જવાબ
આપવાના હતા.ં

ન�નૂા પસદંગી

���તુ સશંોઘન માટ� સશંોઘકો �.ુ�.સી. : એ.એસ.સી. a આયો�ત એિ�લ-મે 2006માં ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ – 75/76 માં હાજર
31 િશ�ક-�િશ�કોને સહ��કુ ન�નૂા પસદંગી �ારા પસદં કરવામાં આ�યા હતા.ં

મા�હતી એક�ીકરણ

���તુ સશંોઘન માટ� સશંોઘકોએ એિ�લ-મે 2006માં આયો�જત ઓર�એ�ટ�શન કાય��મ – 75/76 ના �િતમ �દવસોમાં િશ�ક-

�િશ�કો પાસેથી અ�ભ�ાયાવ�લ ભરાવી મા�હતી એક�ીત કર� હતી.

મા�હતી �થૃ�રણ

�ા�ત મા�હતી�ું વણ�ના�મક �કડાશા�� વડ� �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં  અ�ભ�ાયાવ�લના 30 િવઘાનોના ઉ�ર �ણ �બ��ુમાં
લેવામાં આ�યા હતા.ં �યાર� �ણ �કુત જવાબી ��ો�ું �ણુા�મક �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

િશ�ક-�િશ�કોના �િતભાવોની ટકાવાર� અને કાઈવગ�

�મ સમંતના % તટ�થના % અસમંતના % કાઈવગ� સાથ�કતા

87.10 12.90 0.00 41.17 0.01

97.77 3.23 0.00 56.27 0.01

87.10 6.45 6.45 40.40 0.01
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67.74 22.58 9.68 17.36 0.01

45.16 41.94 12.90 5.94 -

22.58 19.35 58.06 8.65 0.05

77.97 19.35 9.68 20.27 0.01

6.45 12.90 80.65 31.49 0.01

6.45 6.45 87.10 40.40 0.01

3.23 16.13 80.65 32.07 0.01

64.52 16.13 19.35 13.69 0.01

77.52 19.35 3.23 28.40 0.01

58.06 29.03 12.90 9.81 0.01

77.42 16.13 6.45 27.62 0.01

25.81 25.81 48.39 3.23 -

29.03 19.35 51.61 5.17 -

29.03 29.03 41.91 1.10 -

70.97 25.81 3.23 22.20 0.01

12.90 16.13 70.97 19.88 0.01

77.42 19.35 3.23 28.40 0.01

80.65 12.90 6.45 31.49 0.01

90.32 9.68 0.00 45.81 0.01

64.52 16.13 19.35 13.69 0.01

74.19 22.58 3.23 25.10 0.01

9.68 32.26 58.06 10.98 0.01
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87.10 12.90 0.00 41.17 0.01

64.52 35.48 0.00 19.49 0.01

87.10 12.90 0.00 41.17 0.01

67.47 29.03 3.23 19.69 0.01

80.65 16.13 3.23 32.07 0.01

તારણો

ઉપરોકત �કશા��ીય �થૃ�રણને આઘાર� નીચે �જુબના તારણો મ�યા:

87.10% અ�યાપકોના મતે અ�ય િવ�તારના અ�યાપકોના સપંક� અને િવચારોની આપલેથી નવીન મા�હતી �ા�ત થઇ.

96.77% અ�યાપકો માને છે ક� આ �કારના કાય��મોથી અ�યાપકોને �વિવકાસની ઉ�મ તક મળે છે.

87.10% અ�યાપકોના મતે �ફ�મ �ર�� ુ �ગેના �વચનથી અમારો �ફ�મ જોવાનો ���ટકોણ બદલાયો.
67.74% અ�યાપકોના મતે 6 �દવસની ક���ટૂર તાલીમથી ક���ટૂર �ગેનો હાઉ �ૂર થયો �યાર� 22% આ બાબતે તટ�થ છે.

45.16% અ�યાપકોના મતે આ કાય��મમાં સશંોઘન �ે�ે ઇ�ટરનેટના ઉપયોગથી મા�હતગાર થયા �યાર� 42% તટ�થ છે.

58% અ�યાપકો દ� િનક ચેરપસ�નની િનમ� ૂકં એ મા� સહભાગીપણાની ઔપચા�રકતા જ બની રહ�. આ બાબત સાથે અસમંત છે.

70.97% અ�યાપકોના મતે સેિમનારના આયોજનથી અ�યાપકો પોતાની મયાદા�ઓ �ગે સભાન બની શકયા.
80.65% અ�યાપકો આ �કારના કાય��મથી સાચા અથ�માં કોઇ �યવસાિયક િવકાસ જણાયો નથી. આ બાબત સાથે અસમંત છે.

87.10% અ�યાપકો �રૂ��રુા આિથ�ક વળતરના કારણે જ મને આવા કાય��મોમાં જોડા� ું ગમે છે. આ બાબત સાથે અસમંત છે.

80.65% અ�યાપકોના મતે FIRO-B �વા િવષય અ�યાપકો માટ� ઉપયોગી છે.

64.52% અ�યાપકોના મતે આ કાય��મમાં સશંોઘન �ગે �રૂતી મા�હતી મળ� નથી.
77.52% અ�યાપકોના મતે આ કાય��મથી સા�ંત સમયમાં િશ�ણમાં થતાં પ�રવત�નોથી મા�હતગાર થયા.
58.06% અ�યાપકોના મતે ઉનાળાના �દવસોમાં યો�તા તાલીમ કાય��મનો સમય સવારો હોય તો તે ઇ�છનીય છે.

71.42% અ�યાપકોના મતે એક�ડ�િમક �ટાફ કૉલેજના �થંપાલનો અ�ભગમ સમ� કાય��મની હકારા�મક જણાયો.
51.61% અ�યાપકનો મતે ક���ટૂરના બે�ઝક અ�યાસ�મની �ણૂ� સમજ મળ� નથી.
41% અ�યાપકોના મતે લાબંા સમયગાળાના કાય��મથી કંટાળો જ��યો.
70.97% અ�યાપકોના મતે િશ�ણમાં નવીનતમ ટ�કનોલો�થી મા�હતગાર થયા.
70.97% અ�યાપકોના મતે ��ઝુીકલ કાય��મમાં વાતાવરણની અસરથી ઉઘ આવી �ય છે. આ બાબતથી સમંત નથી.
77.52% અ�યાપકોના મતે અ�યાપકોમાં શ�ૈ�ણક �વન ��ૂયોનો િવકાસ થશ.ે

80.85% અ�યાપકોના મતે ��ઝુીકલ �રલેકશશેનથી આગળનો કાય��મ વગેવતંો બને છે.

90.32% અ�યા૫કોના મતે સા�હ�ય �ગેના �વચનોએ સા�હ�ય �ષૃા વઘાર� છે.

64.32% અ�યા૫કોના મતે અ�દુિનત સશંોઘનો તથા �કાશનો તરફનો અમારો અ�ભગમ િવક�યો છે.

74.19% અ�યા૫કોના મતે િશ�ણની તાલીમથી ક���ટૂરની �ાિથમક મા�હતીની અસરકારકતા વઘી.
58.06% અ�યા૫કો છ કલાક િસવાયના સમયગાળામાં કોઇ શ�ૈ�ણક આદાન �દાન થ� ું નથી. આ બાબત સાથે અસમંત છે.

જયાર� 32.26% તટ�થ છે.

87.10% અ�યા૫કોના મતે ��યાયન કૌશ�ય સબંઘંી �મતાઓનો િવકાય થયો.
64.52% અ�યા૫કોના મતે અ�યા૫કોમાં �યોગશીલતાના અ�ભગમ િવક�યો છે.

87.10% અ�યા૫કોના મતે િશ�ણ અને સા�હ�ય વ�ચેનો સબંઘં સમ� શકાયો.
67.74% અ�યા૫કોના મતે સમય – �યવ�થા૫નના �વચનો �ય�કત�વ િવકાસમાં મદદ�૫ થશ.ે
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80.65% અ�યા૫કોના મતે ક�સ �ટડ� અને ��ુતક સમી�ા �વી �ાયો�ગક કાય�થી વાચન અને િવચારશ�કત ખીલી છે.

અ�ભ�ાયાવલીના �કુત જવાબી ��ોને આઘાર� નીચેની બાબતો �૫�ટ થઇ.

���તુ કાય��મથી �યાવસાિયક સજજતામાં વઘારો થાય છે.

િશ�ણને �વતં અને ચેતનામય બનાવવાની ૫�ઘિતઓ �ણી.
િવ�ાથ�ઓની સમ�યાઓ �ણીને ઉક�લવાનો �યાસ કરવા માગ�દશ�ન મ��ુ.ં
પોતાને આ�વન િવ�ાથ� �વીકાર�ને સતત આગળ વઘતા રહ�વાની �ેરણા �ા�ત થઇ.

સમયપાલન અને શી�તનો �ણુ ક�ળવાયો.
િસનેમા અને એડવટા�ઇઝીગ િવશે નવો ���ટકોણ ખી�યો.

કાય��મની મયા�દાઓ

કાય��મ �દવસોની ���ટએ વ�ુ લાબંો લાગે છે.

ઉનાળાની ઋ� ુ �માણે 11:00 થી 6:00 સમય અયો�ય ક���ટૂરની તાલીમ માટ� ઓછો સમય.

�ાયો�ગક કાય�, ચચા�, ��ો�ર� માટ� યો�ય �માણમાં સમય ફાળવલે નથી.
��ડર બાયસ સચંાલકો તરફથી જણાઇ આ�યો.

�ચૂનો

અ�ભ�ાયાવલીને આઘાર� નીચે �જુબ �ચૂનો �ા�ત થયા છે. �ના અમલીકરણથી કાય��મ વ�ુ અસરકારક બનશ.ે

ઓર�એ�ટ�શન કાય��મના �દવસો ઘટાડવા અને ઋ� ુ અ�સુાર સમય�ું માળ�ું ગોઠવ�ુ.ં
ક���ટૂર શીખવવામાં થીયર� �ેકટ�કલનો �મ �ળવવો અને શીખી શકાય તેટલો �રૂતો સમય આપવો.
ક���ટૂર-ઇ�ટરનેટનો ફાજલ સમયમાં ઉ૫યોગ કરવાની �ટ આપવી.
લાય�ેર� કાય� અસરકારક બનાવવા વાચન િશ�બર, 'આ સ�તાહ� ું વાચન' �વી ���ુકતઓ અજમાવી શકાય.

સશંોઘન ��તાવ અને સશંોઘન પે૫ર �ગે અ�યા૫કોને િવ��તૃ સમજ આપવી.
�ફ�ડ િવ�ઝટ અને �વાસના કાય��મો વ�ુ હ��લુ�ી ર�તે યો�ય એ જ�ર� છે.

શાર��રક િવકાસ અને અ�યા��મક િવકાસને સાકંળતા �વચનો� ું આયોજન કર�ુ.ં
દર�ક તજ�ોના લેકચરની કોપી દર�ક અ�યા૫કને મળ� રહ� તેવી સગવડ કરવી �થી અ�યા૫કો લખવા કરતાં ચચા�માં વ� ુ ભાગ
લે.
બે-�ણ �૫ઘા��મક ��િૃ�ઓ�ું આયોજન કર� શકાય.

દર�ક �યા�યાનને �ત ��ો�ર� અને ચચા� માટ� િનિ�ત સમયની ફાળવણી કરવી જોઇએ.

��યા�મક સશંોઘન અને �ૂથ ચચા�� ું આયોજન કર� શકાય.

સ�ના�મક લેખનને ઉ�જેન મળે તેવા �વા�યાયકાય�� ું આયોજન કર�ુ.ં
જમવાની સગવડ એ.એસ.સી. હો�ટ�લમાં હોય તો તે વ�ુ ઇ�છનીય છે.

સેિમનાર અને ક�સ�ટડ�ઝ માટ� વ�ુ સમય ફાળવવો.
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