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ધોરણ - ૮ માટ� રમત-ગમત �ારા સ�ં�તૃ �યાકરણના િવભ��ત એકમ�ું િશ�ણ

સારાશં

�વત�માન સમયમાં અ�ય ભાષાઓની �લુનામાં આપણી �ાચીન સ�ં�ૃત ભાષા�ું મહ�વ ઘટ� ર�ું છે. સ�ં�ૃત ભાષા પર�વે િવ�ાથ�ઓમાં
રસ ઉ�પ� થાય અને તે� ુમ્હpવ વધે તેવા હ��નુે �યાનમાં રાખીને સશંોધનકતા�એ ���તુ િવષય પર સશંોધનકાય� હાથ ધરવા� ું ન��
ક�ુ� હ� ુ.ં ���તુ સશંોધન માટ� �ાયો�ગક પ�િતનો ઉપયોગ કય� હતો. સશંોધન અથ� �જુરાત રા�યના નવસાર� ��લાની એક શહ�ર�
િવ�તારની અને એક �ામ િવ�તારની શાળાના �ુલ ૧૨૦ િવ�ાથ�ઓને ન�નૂા તર�ક� પસદં કરવામાં આ�યા હતા. ઉપકરણ તર�ક� દ�સાઈ
શા��દક-અશા��દક સ�હૂ ��ુ�ધકસોટ�, લ�યકસોટ�, અને અ�ભ�ાયાવ�લનો મા�હતી એક�ીકરણ માટ� ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.
મા�હતી �થૃ�રણ અને તારણોની સશંોધન પેપરમાં િવગતે ચચા� કરવામાં આવી છે.

��તાવના

િશ�ણ સ�ંથાઓ �ાચીનકાળથી જ કાય�રત છે. �ાચીનકાળમાં ��ુુ- િશ�ય પરંપરા હતી. �ાચીન સમયમાં ભારતની લોક�યવહારની
ભાષા સ�ં�ૃત હતી. િશ�ણના મા�યમની ભાષા પણ સ�ં�ૃત હતી. અવા�ચીન સમયમાં કાળ�મે સ�ં�ૃત ભાષામાથંી અપ�શં થઇને �હ�દ�,
�જુરાતી, પ�ંબી, રાજ�થાની વગેર� �ાદ�િશક ભાષાઓ અ��ત�વમાં આવી. �વત�માન સમયમાં સ�ં�ૃત ભાષા કરતાં આ ભાષઓ�ું
મહpવ વ�ુ છે. વળ� ��ે� ભાષાએ પણ પોતાની મજ�તુ પકડ જમાવી છે. �યાર� સ�ં�ૃત �તૃ�ાયસમી બની રહ� છે. સ�ં�ૃત ભાષા�ું
સરં�ણ અને સવંધ�ન કર�ું આવ�યક છે.

સા�ંત સમયમાં મહદંશે િવશષે પ�િત �ારા અ�યાપનકાય� થાય તો િવ�ાથ�ઓ તેને અથ��ણૂ� ર�તે �હણ કર� અને આ અ�યયન સામ�ી
તેઓ �ચરકાળ �ધુી માનસપટમાં �થાિપત કર� શક� છે. ���તુ બાબતને �યાનમાં રાખી સશંોધનકતા�એ "ધોરણ-૮ માટ� રમત-ગમત
�ારા સ�ં�ૃત �યાકરણના િવભ�કત એકમ�ું િશ�ણ” િવષય પર સશંોધનકાય� હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં

સ�ં�ૃત �યાકરણ�ું અ�યયન િવ�ાથ�ઓને કંટાળાજનક લાગે છે. તેથી આવી િવિશ�ટ પ�ધિત �ારા અ�યાપનકાય�એ િવ�ાથ�ઓ માટ�
અથ��ણૂ� બની રહ� છે.

સશંોધનના હ��ઓુ

સ�ં�ૃત �યાકરણના "િવભ�કત' એકમ માટ� ધોરણ- ૮ ના િવ�ાથ�ઓ માટ� રમત-ગમત �ારા િશ�ણ કાય��મની રચના કર� તેની
અજમાયશ કરવી.

1. 

શહ�ર� િવ�તારની મા�યિમક શાળામાં ધોરણ- ૮ ના િવ�ાથ�ઓ પર "��ઢગત પ�ધિત અને રમત- ગમત �ારા િશ�ણ' કાય��મથી
થતા અ�યાપનનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.

2. 

�ામ િવ�તારની મા�યિમક શાળામાં ધોરણ  -  ૮ ના િવ�ાથ�ઓ પર  ’��ઢગત પ�ધિત  '  અને  ’રમત-  ગમત �ારા િશ�ણ'

કાય��મથી થતા અ�યયનનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.
3. 

ઉ�ક�પનાઓ

શહ�ર� િવ�તારના �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના �વૂ�કસોટ� અને ઉ�ર કસોટ�ના આધાર� �ા�ત સરાસર� લ��ધ�કો વ�ચે
કોઇ અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે નહ�.

1. 

�ામ િવ�તારના �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના �વૂ�કસોટ� અને ઉ�રકસોટ�ના આધાર� �ા�ત સરાસર� લ��ધ�કો વ�ચે
કોઇ અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે નહ�.

2. 

સશંોધનની પ�િત

���તુ સશંોધનકાય�માં ��ઢગત પ�ધિત અને રમત-ગમત પ�ધિત એમ બનંે પ�ધિત �ારા અ�યાપન કરાવી તેની �લુના કરવાની
હોવાથી �ાયો�ગક પ�ધિતનો ઉપયોગ કય� હતો. આ સશંોધનમાં �વૂ�કસોટ�- ઉ�રકસોટ� સમક� �ૂથ યોજનાનો ઉપયોગ થયો હતો.

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી
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���તુ સશંોધનમાં �યાપિવ� તર�ક� �જુરાત રાજયની મા�યિમક શાળામાં અ�યાસ કરતા ધોરણ-૮ ના િવ�ાથ�ઓને લેવામાં આ�યા
હતા. ન�નૂા માટ� એક શહ�ર� અને એક �ામ િવ�તારની શાળા પસદં કરવામાં આવી હતી. ન�નૂાની પસદંગી સહ��કુ ન�નૂા પસદંગી
�ારા કરવામાં આવી હતી. સશંોધન �યોગ માટ� ��યેક શાળામાથંી ન�નૂાના પા�ોને સ�ં�ૃત િવષયના �થમ કસોટ�ના �ા�તાકંની
સરાસર� ટકાવાર� અને �માણ િવચલનો શોધી તેના આધાર� ૩૦-૩૦ નાં બે �ૂથો સમક� કયા� હતા.ં આમ એક શાળમાથંી ૬૦ અને
બી� શાળામાથંી ૬૦ મળ�ને �ુલ ૧૨૦ પા�ોનો ન�નૂામાં સમાવેશ કય� હતો.

ઉપકરણોની પસદંગી અને રચના

���તુ સશંોધન અથ� દ�સાઇ શા��દક- અશા��દક સ�હૂ ��ુ�ધ કસોટ�, લ�યકસોટ� અને અ�ભ�ાયાવ�લનો ઉપકરણો તર�ક� ઉપયોગ કર�
�યોગ �ગેની મા�હતી �ા�ત કર� હતી.

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

���તુ સશંોધન અથ� સશંોધનકતા�એ �ા�ત મા�હતીને આધાર� ટ�-  કસોટ�,  સહિવચરણ ��ૃથકરણ,  કાઇવગ� કસોટ�,  �માકં,  અને
ટકાવાર�નો ઉપયોગ કર� સશંોધનની મા�હતી� ું �થૃ�રણ ક�ુ� હ� ુ.ં

સશંોધનનાં તારણો

શહ�ર� િવ�તારનાં ધોરણ- ૮ ના સ�ં�ૃત િવષયના િવ�ાથ�ઓ માટ� રમત- ગમત �ારા િશ�ણ કાય��મ અસરકારક �રુવાર થયો
હતો.
�ામ િવ�તારના ધોરણ- ૮ ના સ�ં�ૃત િવષયના િવ�ાથ�ઓ માટ� �ાયો�ગક િશ�ણ પ�િત અસરકારક �રુવાર થઇ હતી.
શહ�ર� અને �ામ િવ�તારના �ાયો�ગક �ૂથ ઉપર રમત-ગમત �ારા િશ�ણની �લુનામાં વ�ુ અસરકારક રહયો હતો.
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*************************************************** 

ક�પના એમ. પટ�લ
(એમ. એ., એમ.ઍ�્.)
આિસ�ટ�ટ �ોફ�સર
િશ�ણ ભારતી કોલેજ ઑફ ઍ��કુ�શન,

વે�,ુ ભરથાણા, �રુત.
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