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મા�યિમક િશ�ણ ક�ાએ ��ે� િવષયમાં દાખલ થયેલા સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમ િવશે �રુત શહ�રના િશ�કો અને િન�ણાતોના
અ�ભ�ાયો

સારાશં

આજના ઝડપથી પ�રવત�ન પામતા િવ�મા જો કઇ ��થર છે તો તે પ�રવત�ન જ છે. પ�રવત�ન પામતા િવ�મા ટક� રહ�વા માટ� િશ�ણ
�ે�ે પણ િવિવધ તબ�ે પ�રવત�નો થતા ર�ા છે. આ�ુ જ એક પ�રવત�ન ��ે� િવષય િશ�ણ મા ModCom Approach છે આથી
અ�યેતાએ ModCom Approach િવશે િશ�કો અને િન�ણાતંોના અ�ભ�ાયો �ુ હશે તે મેળવવાનો �ય�ન કય� હતો. અ�યેતાએ 84

મા�યિમક શાળાઓમા મા�યિમક ક�ાએ ��ે� િવષય�ુ અ�યાયન કરાવતા તમામ �ુલ 150 િશ�કોને અ�યાસમા આવર� લીધા
હતા. ���તુ સવ��ણમા �વર�ચત અ�ભ�યાવ�લ અને ��ાવલીનો ઉપકરણ તર�ક� ઉપયોગ કરવામા આ�યો હતો મા�હતી �થુ�રણ
અને તારણોની િવગતે ચચા� સશંોધન પેપરમા કરવામાં આવી છે.

��તાવના

આજની પેઢ�ની પાયાની જ��રયાતોમાની એક જ��રયાત િશ�ણ છે આજના �પધા� અને આ�િુનક ટ��નોલો�ના �ગુમા િશ�ણની
જવાબદાર� �બૂ જ વધી �ય છે. િશ�ણે એવા નાગ�રકો� ુ િનમા�ણ કરવા�ુ છે ક� �ઓ વત�માન સમયની જ��રયાતોને સતંોષી શક�. આ
હ��નુી િસ��ધ અથ� સમ� િશ�ણ �યવ�થાને િવિવધ િવષયો અને તબ�ાઓમાં વગ��ૃત કરવામાં આવી છે શાળેય િશ�ણમાં િવિવધ
િવષયો �વા ક� �જુરાતી, ગ�ણત,સમાજિવધા, િવ�ાન, સ�ં�ૃત, ��ે�નો સમાવશે કરવામાં આવે છે ��યેક િવષય�ું પોતી�ંુ મહ�વ છે
પરં� ુ આ િવિવધ િવષયો પૈક� વત�માન સમયમાં ��ે� િવષય�ું મહ�વ િવશષે �કાઇ રહ�ું છે. પ�રવત�ન પામતા િવ�માં ��ે�
િશ�ણ પ�ધિતમાં પણ સમયાતંર� પ�રવત�નો થતા રહયા છે આ�ું જ એક પ�રવત�ન ModCom Approach આધ�રત ��ુતકોનો
�વશે છે.  ��ે� િશ�ણમાં રાજય સરકાર �ારા " ModCom Approach " દાખલ કરવામાં આ�યો છે તેને પ�રણામે વગ�માં
�યવહા�ુ ��ે� શીખવવાના �ય�નો િશ�કો �ારા થાય તે ઇ�છનીય છે ઉ�ચ હ�� ુ િસ�ધ કરવા અને િવધાથ�ઓની ��ે� િવષયમાં
��યાયન �મતા વધે એવી �વૂ� િવચારણા વડ� અ�યાપન કરાવતા િશ�કોને કોઇ સમ�યાઓ નડ� છે ખર�? વગેર� �વા ��ોનો ઉક�લ
મેળવવા અ�યેતાએ ���તુ અ�યાસ હાથ ધય� હતો.

અ�યાસના હ��ઓુ

અ�યેતાએ ���તુ અ�યાસ માટ� નીચેના હ��ઓુ ન�� કયા� હતા.

��ે� િવષયમાં દાખલ થયેલા સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમની પ�ર�ચતતતા સદંભ� િશ�કોના અ�ભ�યો �ા�ત કરવા.1. 

સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમના અમલીકરણ સદંભ� િશ�કોને નડતી સમ�યાઓ �ણવી.2. 

સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમ આધ�રત પાઠય��ુતક સદંભ� િશ�કોના અ�ભ�ાયો મેળવવા.3. 

સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમ વડ� અ�યયન કરતાં િવધાથ�ઓની સમ�યાઓ સદંભ� િશ�કોના અ�ભ�ાયો �ા�ત કરવા.4. 

સવંિધત ��યાયન અ�ભગમ િવશે િન�ણાનતોના અ�ભ�ાયો મેળવવા.5. 

અ�યાસની પ�ધિત

���તુ અ�યાસ અથ� સવ��ણ પ�ધિતનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી
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સશંોધનના �યાપિવ� તર�ક� �રુત શહ �રની �જુરાતી મા�યમની તમામ મા�યિમક શાળાઓનો સમાવેશ કરાયો હતો જયાર� ન�નૂા
તર�ક� તમામ અ�દુાિનત ૮૪ મા�યિમક શાળાઓમાં ��ે� િવષય�ું અ�યાપન કરાવતા �ુલ ૧૫૦ િશ�કોનો સમાવેશ કરવામાં આ�યો
હતો. આમ, �યાપિવ� એ જ ન�નૂો હતો ત�ુપરાતં �રુત શહ�રની ૫ બી.એડ. કોલેજોમાં ��ે� િવષય�ું અ�યાપન કરાવતાં છ
�ા�યાપકોને િન�ણાત તર�ક� અ�યાસ હ�ઠળ આવર� લેવામાં આ�યા હતા.

ઉપકરણની પસદંગી અને રચના

���તુ અ�યાસમાં મા�હતી એકિ�ત કરવા િવષયને અ��ુપ �વર�ચત અ�ભ�ાયાવલી અને ��ાવ�લનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

અ�ભ�ાયાવ�લ પર �ા�ત �િતચારોના �થૃ�રણ માટ� સર�રાશ ભારાકં શોધી અ�તા�મ આપવામાં આ�યા હતા. આ ઉપરાતં પાચં
િવક�પો પર આ�િૃત �ા�ત કર� તેનો કાઇવગ� શોધી િવધાનની સાથ�કતા શોધવામાં આવી હતી. ��ાવ�લ પર �ા�ત �િતચારો માટ�
ટકાવાર� શોધવામાં આવી હતી.

અ�યાસના તારણો

સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમ �તગ�ત �યાકરણના પાસાનંે ગૌણ ગણવામાં આવે છે.1. 

મોટ� સ�ંયા ધરાવતા િવધાથ�ઓના વગોમાં કથન કૌશ�ય�ું ��ૂયાકંન યો�ય ર�તે થઇ શક� ું નથી.2. 

સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમ આધા�રત પાઠ���ુતક �વારા મૌ�ખક અ�ભ�ય��તને �થાન મળે છે.3. 

આ અ�ભગમથી અ�યાપનકાય� કરાવવા માટ� વ�ુ સમયની જ��રયાત રહ� છે.4. 

બધાજં િન�ણાતોએ જણા��ુ ં ક� સવંિધ�ત ��યાયન અ�ભગમથી િશ�કો સફળતા�વૂ�ક અ�યાપન કરાવી શકશે.5. 
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�ા. દ���ત પી. �ોફ
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KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/edu/issue4/dipti.php

2 of 2 10/02/2016 5:09 PM


