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બી.એડના તાલીમાથ�ઓને ��ે� િશ�ણમાં પડતી ��ુક�લીઓનો અ�યાસ

સારાશં

માનવના �વનમાં ભાષાની મહ��વ�ણૂ� �િૂમકા છે.  દર�ક બાળ�માં ભાષા શીખવાની �મતા તો ��મથી જ હોય છે.  પરં� ુ ભાષા
શીખવાની ���યા ઉપર બાળ�ની આ�ુબા�ુના વાતાવરણની તેના પર અસર પડ� છે. વળ�, ભાષા િશ�ણનો ��ુય હ�� ુ ભાષાિવકાસ
સાથે સબંિંધત િવિવધ �મતાઓનો િવકાસ કરવાનો છે. તેમાયં ��ે� ભાષાને �જુરાતી મા�યમની શાળાઓમાં ��તીય ભાષા તર�ક�
શાળાક�ાએ �વીકારવામાં આવી છે. આથી િવ�ાથ�ઓના ��ે� ભાષાના િવકાસ અથ� િશ�કપ�ે ફરજ વધી �ય છે. ભાિવ િશ�કો
બનનારા તાલીમાથ�ઓ અ�ભ�ય�કતના િવિવધ કૌશ�યોને હ�તગત કર� તે જ�ુર� છે. ��ે� ભાષાના િશ�ક તર�ક� આવ�યક ઘડતર
જ�ુર� છે. તાલીમ દરિમયાન ��ે� ભાષાના �ાયો�ગક કાય�માં ગ�, પ�, �યાકરણ, અને લેખનમાં તેઓને ઘણી �કારની ��ુક�લીઓ
નડતી હોય છે. િશ�ણકાય� દરિમયાન તાલીમાથ�ઓને � ક�ઠનતા અ�ભુવાય છે. તેને શોધવાના હ��સુર આ નાન�ડો �યાસ કરાયો છે.

��ે� િશ�ણ પ�િતના બી.એડ.ના તાલીમાથ�ઓની ��ે� િશ�ણમાં ક�ઠનતા શોધવા સમ�યાના હ��ઓુમાં દશા�વલેા �ે�ોના
સદંભ�માં પચં�બ�ુ આધા�રત �મમાપદંડની રચના કરાઈ હતી. �ની તજ� પાસે ચકાસણી કરાવી હતી. તાલીમાથ�ઓ �યાર� �ેક�ટસ
ટ��ચ�ગ કાય��મ દરિમયાન પાઠ આપતા હતા �યાર� ��ે� િશ�ણના પાઠ�ુ અવલોકનને આધાર� �મમાપદંડ ભરાયો હતો. �યારબાદ
�ધુારણાલ�ી કાય��મ આ�યો હતો. પછ� �લોક ટ��ચગ દરિમયાન અવલો�ન કર�ને તારણ શોધાયા.

��તાવના

માનવના �વનમાં ભાષાની મહ�વ�ણૂ� �િૂમકા છે.  દર�ક બાળ�માં ભાષા શીખવાની �મતા તો ��મથી જ હોય છે.  પરં� ુ ભાષા
શીખવાની ���યા ઉપર બાળ�ની આ�ુબા�ુના વાતાવરણની તેના પર અસર પડ� છે. વળ�, ભાષા િશ�ણનો ��ુય હ�� ુ ભાષાિવકાસ
સાથે સબંિંધત િવિવધ �મતાઓનો િવકાસ કરવાનો છે. તેમાયં ��ે� ભાષાને �જુરાતી મા�યમની શાળાઓમાં ��તીય ભાષા તર�ક�
શાળાક�ાએ �વીકારવામાં આવી છે. આથી િવ�ાથ�ઓના ��ે� ભાષાના િવકાસ અથ� િશ�કપ�ે ફરજ વધી �ય છે. ભાિવ િશ�કો
બનનારા તાલીમાથ�ઓ અ�ભ�ય�કતના િવિવધ કૌશ�યોને હ�તગત કર� તે જ�ુર� છે. ��ે� ભાષાના િશ�ક તર�ક� આવ�યક ઘડતર
જ�ુર� છે. તાલીમ દરિમયાન ��ે� ભાષાના �ાયો�ગક કાય�માં ગ�, પ�, �યાકરણ, અને લેખનમાં તેઓને ઘણી �કારની ��ુક�લીઓ
નડતી હોય છે. િશ�ણકાય� દરિમયાન તાલીમાથ�ઓને � ક�ઠનતા અ�ભુવાય છે. તેને શોધવાના હ��સુર આ નાન�ડો �યાસ કરાયો છે.

સમ�યા

આણદં કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન, આણદંના �જુરાતી િશ�ણ પ�ધિતના ��ે� િશ�ણ આપતા તાલીમાથ�ઓ.

આણદં કોલેજ ઓફ એ��કુ�શનના �ેક�ટસ ટ��ચગ દરિમયાન અને �લોક ટ��ચગ દરિમયાન તાલીમાથ�ઓ � તે શાળામાં પાઠ
આપે તેમાથંી ��ે� િશ�ણના પાઠ આપતાં ��ે� પ�િતના તાલીમાથ�ઓ ન�નૂા તર�ક� પસદં કરાયા.
આણદં કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન, ��ે� િશ�ણ પ�િતના પાઠ આપતા ં14 તાલીમાથ�ઓ પસદં કરાયા.

હ��ઓુ

તાલીમાથ�ઓના ��ે� િશ�ણના �ાયો�ગક પાઠ�ું અવલોકન કર�ુ.ં
તાલીમાથ�ઓની પાઠ�ું યો�ય ર�તે આરોહ, અવરોહ, ઝડપ અને યો�ય ઉ�ચારણ સાથપેાઠને વાચવાની �મતાનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓના ��ે� િશ�ણમાં ઉપયોગી પ�િતઓ અને ���ુ�તઓના િવિનયોગની �મતાનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓની અસરકારક ��ે� િશ�ણ માટ� જ�ુર� શ�ૈ�ણક સાધનોના ઉપયોગની ◌્ષમતાનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓનો ��ે� િશ�ણમાં થતાં �પ�ટ�કરણ કૌશ�યની �મતાનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓના િશ�ણમાં અપાતાં સદંભ� સા�હ�યના અ�બુધંનો અ�યાસ કરવો.
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તાલીમાથ�ઓની િવષયવ��નુી ભાષાક�ય અ�ભ�ય�કતની �મતાનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓની ભાષાત�વની સમજ શ��તનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��મુાં આવલે નવા શ�દોની િવિવધ ���ુ�તઓ �ારા થતી ર�ૂઆત શલૈીનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��મુાં રહ�લ ભાવ, રસ, ��ૂય �ધુી િવ�ાથ�ઓને લઈ જવાની �મતાનો અ�યાસ કરવો.

સભંિવત કારણો

તાલીમાથ�ઓ ��ે� િશ�ણના પાઠ દરિમયાન �ારંભ કરવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ ��ે� િશ�ણના �ારંભ અને િવષયાગં વ�ચેનો અ�બુધં બાધવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ િવષયવ���ુ ું યો�ય ર�તે વાચંન કરવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ ભાષાત�વને િવિવધ ��ુકત-���ુ�તથી સમ�વવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ નવા શ�દોના અથ� કઢાવવામાં અને �પ�ટ કરવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા ભાવ- રસને- ��ૂયને અ��ુુપ સદંભ� મા�હતી આપવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા સદંભ�માં ��િૃત કરાવવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ ��ે� િશ�ણમાં િવિવધ પ�િતઓનો િવિનયોગ કરવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા ભાવ- રસ- િવષયને �પ�ટ કરવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

તાલીમાથ�ઓ હ��લુ�ી ��ૂયા�ંન કરવામાં ��ુક�લી અ�ભુવે છે.

પાયાની જ�ુર� મા�હતી

તાલીમાથ�ઓ સમ� િવષયવ��નુો રસ-ભાવ- િવષયને અ��ુુપ અ�યાસ કરતા ન હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ ��ે� િવષય અઘરો છે એમ સમજતા હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ ��ે� િવષયના સદંભ�મા િવષયવ��નુે અ�લુ�ીને સદંભ� ��ુતકો�ું વાચંન કરતા ન હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ પોતે ��ે� શીખવી ન શક� તેવો �વૂ� �હ રાખતા હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ અ�ય સમ� �ું ��ે� બોલી ના શ�ંુ તેવો ડર રાખતા હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ પાઠ આયોજન યો�ય ર�તે ના કરતા હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓને � તે િવષયવ�� ુ �પ�ટ ન થયે�ુ હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ�ુ ��ે� ભાષા �ાન અ�રૂ� ું હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ �રૂતી તૈયાર� સાથે વગ�ખડંમાં ન �તા હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ અ�યાપ�ના આવવાથી ડર� જતા હોવાથી.
તાલીમાથ�ઓ વગ��યવહારમાં અડચણ અ�ભુવતા હોવાથી.

ઉ�ક�પના

તાલીમાથ�ઓ યો�ય ર�તે પાઠ આયોજન કરશે તો સારો �યાસ કરશ.ે

તાલીમાથ�ઓ પોતાનામાં િવિવધ કૌશ�યોનો િવકાસ કર� ��ે� િશ�ણ કરાવશે તો સારો �યાસ થશ.ે

તાલીમાથ�ઓ ��ે� િશ�ણની પ�િતનો યો�ય જ�યાએ િવિનયોગ કરશે તો સારો �યાસ કરશ.ે

તાલીમાથ�ઓ ��ે� િવષયવ��નુો �ડાણ�વુ�ક અ�યાસ કરશે તો સારો �યાસ કરશે.
તાલીમાથ�ઓ સદંભ� ��ુતકો�ું વાચંન કર� તૈયાર� સહ આવશે તો સારો �યાસ કરશ.ે

તાલીમાથ�ઓ ��ે� િશ�ણ ��યે રસ લઈ કાય� કરશે તો સારો �યાસ કરશ.ે

�ાયો�ગક કાય�ની �ુપર�ખા

��ે� િશ�ણ પ�િતના બી.એડ.ના તાલીમાથ�ઓની ��ે� િશ�ણમાં ક�ઠનતા શોધવા સમ�યાના હ��ઓુમાં દશા�વલેા �ે�ોના
સદંભ�માં પચં�બ�ુ આધા�રત �મમાપદંડની રચના કરાઈ હતી. �ની તજ� પાસે ચકાસણી કરાવી હતી. તાલીમાથ�ઓ �યાર� �ેક�ટસ
ટ��ચગ કાય��મ દરિમયાન પાઠ આપતા હતા �યાર� ��ે� િશ�ણના પાઠ�ું અવલોકનને આધાર� �મમાપદંડ ભરાયો હતો. �યારબાદ
�ધુારણાલ�ી કાય��મ આ�યો હતો. પછ� �લોક ટ��ચગ દરિમયાન અવલો�ન કર�ને તારણ શોધાયા.

�ાયો�ગક કાય�� ું અમલીકરણ
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મા�હતી�ુ ં એક�ીકરણ કરવા આણદં કોલેજ ઓફ એ��કુ�શનના તાલીમાથ�ઓ �યાર� �ે��ટસ ટ��ચ�ગ અને �લોક ટ��ચ�ગના કાય��મમાં
ગયા �યાર� ઈ�ચા� અ�યાપક અને શાળાના િશ�કોના અવલોકન આધા�રત �મમાપદંડના ઉપયોગ �ારા મા�હતી એકિ�ત કરવામાં
આવી.

��ૂયાકંન (મા�હતી� ું �થૃકકરણ અને અથ�ઘટન)

મા�હતી�ું �થૃકકરણ કરવા માટ� હ��મુાનંા �ે�ોને �યાનમાં રાખીને ��યેક િવ�ાથ�ની �લૂોની સ�ંયા િનિ�ત કરવામાં આવી હતી.
�યારબાદ ��યેક �ે�ોમાં �લૂો કરનાર અને ન કરનાર િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા અને તેની ટકાવાર� સ�પવામાં આવી. �યારબાદ બી� હ�� ુ
સમ� દ�ખાવ �ણવા માટ� દસેય �ે�ોની સરાસર� અને ટકાવાર� કાઢવામાં આ�યા હતા. અને મા�હતી� ુ અથ�ઘટન કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં
�ના અ�યાસ પરથી ક�ટલાક તારણો આ �જુબ તાર�યા છે.

િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ �ારંભ કરવામાં મ�યમ કરતાં હતા.ં �ની ટકાવાર� 50 હતી.
ઉપચારા�મક કાય� બાદ અિત ઉ�મ અને ઉ�મ �ારંભ કર� શ�ા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ �ારંભ�ુ યો�ય હ���ુથન કરવામાં મ�યમ હતાં �ની ટકાવાર� 42.85 હતી. ઉપચાર�મક કાય� બાદ અિત
ઉ�મ �ારંભ�ુ હ���ુથન કર� શ�ા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ િવષયવ���ુ ું યો�ય આરોહ, અવરોહ, ઝડપ અને યો�ય
ઉ�ચારણ��ુત વાચંન કરવામાં મ�યમ હતા.ં ઉપચારા�મક કાય� બાદ અિત ઉ�મ અને ઉ�મ પ�રચય કર� શ�ા હતા. િનદાનમાં
તાલીમાથ�ઓ ભાષાત�વને િવિવધ ��ુકત-���ુકતથી શીખવવામાં ઉ�મ હતા.ં  ઉપચારા�મક કાય� બાદ અિત ઉ�મ ��ુકત-

���ુકતથી શીખવી શ�ા હતા.ં
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ નવા શ�દોના અથ� �ઢાવી �પ�ટ કરવામાં ઉ�મ હતા. ઉપચારા�મક કાય� બાદ અિત ઉ�મ અને ઉ�મ
ર�તે નવા શ�દોના અથ� �ઢાવી �પ�ટ કર� શ�ા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા ભાવને-રસને-��ૂયને અ��ુુપ સદંભ� મા�હતી આપવામા કરવામાં મ�યમ હતા.
ઉપચારા�મક કાય� બાદ ઉ�મ કાય� કર� શ�ા હતા.ં
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા સદંભ�માં ��િૃત કરાવવામાં મ�યમ હતા. ઉપચારા�મક કાય� બાદ ઉ�મ અને અિત ઉ�મ
કાય� કર� શ�ા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ ��ે� િશ�ણમાં િવિવધ પ�િતઅઓનો િવિનયોગ સરળતાથી કરવામાં મ�યમ હતા. ઉપચારા�મક કાય�
બાદ ઉ�મ અને અિત ઉ�મ કાય� કર� શકયા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા ભાવ-  રસ –��ુયને �પ�ટ આપવામાં મ�યમ અને િન�ન હતા. ઉપચારા�મક કાય� કર�
શકયા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ હ ��લુ�ી ��ૂયા�ંન ઉ�મ અને મ�યમ ર�તે કર� શ�ા હતા. ઉપચારા�મક કાય� બાદ ઉ�મ અને અિત
ઉ�મ કાય� કર� શ�ા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ કા�યની સમ�લ�ી સમ�ુતી આપવામાં મ�યમ અને િન�ન હતા. ઉપચારા�મક કાય� બાદ ઉ�મ અને
અિત ઉ�મ કાય� કર� શ�ા હતા.
િનદાનમાં તાલીમાથ�ઓ િવષયવ��નુા સદંભ�માં ઉ�ચ��ા  (િવ�લેષણ,  સ�ંલેષણ,  ��ૂયાકંન)ના ��ો �છૂવામાં ઉ�મ હતા.
ઉપચારા�મક કાય� બાદ ઉ�મ અને અિત ઉ�મ કાય� કર� શ�ા હતા.
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