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   Continuous Issue-16 | December – February 2018 
 

વિજ્ઞાન વિક્ષણમાાં ગણુિત્તા અંગે વિક્ષક પ્રવિક્ષણાર્થીઓના પ્રવિભાિોનો અભ્યાસ 

સારાાંિ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવનો મખુ્મ ઉદેળ વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં ગણુલત્તા રાલલા ભાટે સ્નાતક વળક્ષણ ભશાવલધ્મારમના 
તારીભાથીઓના પ્રવતબાલો ભેલલાનો શતો. જેભાાં લીય નભમદ દક્ષક્ષણ ગજુયાત યવુનલવવિટી વાંરગ્ન 28 વળક્ષણ 
ભશાવલધ્મારમો ૈકી ત્રણ વળક્ષણ ભશાવલધ્મારમોની માદચ્છિક યીતે નમનૂા વાંદગી કયી તે ત્રણ વળક્ષણ 
ભશાવલધ્મારમોના વલજ્ઞાન-ગક્ષણત ધ્ધવતના કુર 70 તારીભાથીઓ ાવેથી મકુ્ત પ્રશ્નાલક્ષર દ્વાયા પ્રવતબાલો 
ભેલલાભાાં આવ્મા શતા. પ્રસ્તતુ અભ્માવ વલેક્ષણ ધ્ધવતથી શાથ ધયલાભાાં આવ્મો આવ્મો શતો. પ્રાપ્ત 
પ્રવતબાલોનુાં ગણુાત્ભક યીતે વલમલસ્ત ુથૃક્કયણ કયી તાયણો ભેલલાભાાં આવ્મા શતા.  અભ્માવના અંતે પ્રાપ્ત 
તાયણો અનવુાય, વળક્ષણ પ્રક્રિમાભાાં મમટન દ્વાયા વળક્ષણ, સ્લ-અનબુલ દ્વાયા વળક્ષણ,  પ્રવવૃત્ત આધાક્રયત અધ્મમન, 

કામમ દ્વાયા વળક્ષણ જેલી નલીન વળક્ષણ ધ્ધવતઓનો વલવનમોગ, વલજ્ઞાન વાંફાંવધત વલવલધ અભ્માવેત્તય પ્રવવૃત્તઓ 
જેલી કે વલજ્ઞાન વાભવમકોની ભાક્રશતી, વલજ્ઞાન ભાંડની યચના કયલી, નાના ામે પ્રકલ્ કામો શાથ ધયલા, દયેક 
સ્તયે વલજ્ઞાન પ્રદળમનો તેભજ વલજ્ઞાનભેાઓનુાં આમોજન જેલી પ્રવવૃત્તઓ દ્વાયા લૈજ્ઞાવનક અક્ષબગભનો વલકાવ કયલો 
તથા વાધન-વાભગ્રી વજ્જ વલજ્ઞાન પ્રમોગળાા, અરામદો વલજ્ઞાનખાંડ અને વલજ્ઞાન કામમળાા જેલી વલવલધ 
બૌવતક સવુલધાઓનો લગમખાંડ વળક્ષણકામમ  વય યીતે વલવનમોગ કયી વલજ્ઞાન વળક્ષણની ગણુલત્તાભાાં સધુાય રાલી 
ળકામ િે. 

ચાિીરૂ િબ્દો:  સ્લ-અનબુલ, પ્રકલ્, વલમલસ્ત ુથૃક્કયણ, કામમળાા.   

પ્રસ્િાિના  

વળક્ષણ એ વલકવવત યાષ્ટ્રનુાં અવલબાજ્મ અંગ િે. વ્મક્ક્ત, વભાજ અને તેના થકી વભગ્ર યાષ્ટ્રના વલકાવભાાં 
વળક્ષણનો પાો ખફૂ જ ભશત્ત્લનો િે. વળક્ષણ એ વાંકુર પ્રક્રિમા િે. વળક્ષક્ષત નાગક્રયકોભાાં વભાજ ઉછચ મલૂ્મોની 
અેક્ષા યાખે િે. વળક્ષક્ષત નાગક્રયકો વલકવતા વભાજનુાં અક્ષબન્ન અંગ િે. વભાજના વલકાવ ભાટે વળક્ષણનો સચુારુ 
વલકાવ અવનલામમ િે.  વભાજ અને યાષ્ટ્રની ગણુલત્તા વયલાે વળક્ષણ પ્રક્રિમાની ગણુલત્તા ય વનબમય િે.  
મલૂ્મવનષ્ટ્ઠ વભાજ અને યાષ્ટ્ર વનભામણ ભાટે ગણુલત્તાયકુ્ત વળક્ષણ અવતઆલશ્મક િે.  

વલવલધ સ્તયીમ વળક્ષણ પ્રક્રિમાભાાં પ્રાથવભક વળક્ષણ ખફૂ જ અગત્મનુાં િે. ળાા કક્ષાએ ગણુલત્તાનો આધાય 
વળક્ષણ પ્રક્રિમા ય યશરેો િે. વળક્ષણ એ વતત ચારતી પ્રક્રિમા િે. વળક્ષણ પ્રક્રિમાની ગણુલત્તા અભ્માવિભ, 

અધ્મમન-અધ્માન પ્રક્રિમા, વલવલધ બૌવતક સવુલધાઓ, વલધ્માથીની ક્ષભતા, વલવલધ વળક્ષણ ધ્ધવતઓ તેભજ 
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પ્રવલવધઓ ય આધાક્રયત િે. ળાા કક્ષાએ ળીખલલાભાાં આલતા વલવલધ વલમોનુાં અધ્મમન કઈ યીતે કયાલલાભાાં 
આલે તો વળક્ષણભાાં ગણુલત્તા રાલી ળકામ એ જાણવુાં ખફૂ જ અગત્મનુાં િે.  દયેક વલમોનુાં અધ્મમન કયાલલાભાાં 
કાજી યાખલાથી ચોક્કવણે ગણુલત્તા રાલી ળકામ એભાાં ફેભત નથી. વલવલધ વલમો ૈકી ગક્ષણત અને  વલજ્ઞાન 
જેલા વલમો દ્વાયા ફાકોભાાં લૈજ્ઞાવનક અક્ષબગભનો વલકાવ કયલો ળક્ય ફને િે જે વળક્ષણની વભગ્રરક્ષી ગણુલત્તા 
ભાટે જલાફદાય ફની ળકે.  

વલજ્ઞાનનુાં વળક્ષણ ભાક્રશતી કેન્દ્રિત કયતાાં લધાયે અનબુલજરમ અને પ્રમોગાત્ભક શોવુાં જોઈએ. વલધ્માથીઓ 
વતત કામમળીર યશી વક્રિમતાણૂમ અધ્મમન કયે એ અવત આલશ્મક િે. વલધ્માથીઓ સ્લ-અધ્મમન કયે, પ્રવવૃતઓ 
કયે, સ્લમાં પ્રમોગ કયે અને જાતે જ વભસ્માઓનો ઉકેર ભેલી વભગ્ર વલમલસ્તનુી વભજ ભેલે એ ફાફત ખફૂ 
જરૂયી િે. આથી ળાા કક્ષાએ વલજ્ઞાન વલમની ગણુલત્તાભાાં સધુાય કયલો ખફૂ અવનલામમ િે.  

અભ્યાસનો હતે ુ 

 વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં  ગણુલત્તા રાલલા ભાટે વળક્ષક પ્રવળક્ષણાથીઓના પ્રવતબાલોનો અભ્માવ કયલો.  

અભ્યાસનો નમનૂો 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં લીય નભમદ દક્ષક્ષણ ગજુયાત યવુનલવવિટી વાંરગ્ન 28 વળક્ષણ ભશાવલધ્મારમો ૈકી ત્રણ 
વળક્ષણ ભશાવલધ્મારમોની માદચ્છિક યીતે વાંદગી કયી તે દયેક વળક્ષણ ભશાવલધ્મારમના વલજ્ઞાન-ગક્ષણત 
ધ્ધવતના કુર 70 તારીભાથીઓનો નમનૂાભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 

અભ્યાસનુાં ઉકરણ  

     પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભાક્રશતી એકત્રીકયણના ઉકયણ  તયીકે મકુ્ત પ્રશ્નાલક્ષરનો ઉમોગ કયલાભાાં 
આવ્મો શતો.  

અભ્યાસની ધ્ધવિ  

 પ્રસ્તતુ અભ્માવ વલેક્ષણ ધ્ધવતથી શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો. 

માહહિી એકત્રીકરણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભાક્રશતી એકત્રીકયણ ભાટે નમનૂાના ાત્રો ાવેથી એક મકુ્ત પ્રશ્નાલક્ષર દ્વાયા 
ભાક્રશતી ભેલલાભાાં આલી શતી.  જેભાાં વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં ગણુલત્તા રાલલા વાંફાંવધત વલવલધ પ્રશ્નો િૂલાભાાં 
આવ્મા શતા જેના ઉત્તયો તારીભાથીઓએ પ્રશ્નાલક્ષરભાાં જ આલાના શતા. 
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પ્રાપ્િ માહહિીનુાં પરૃ્થક્કરણ    

 તારીભાથીઓ દ્વાયા મકુ્ત પ્રશ્નાલક્ષરના આધાયે પ્રાપ્ત ભાક્રશતીનુાં ગણુાત્ભક યીતે વલમલસ્ત ુ
થૃક્કયણ કયી તાયણો ભેલલાભાાં આવ્મા શતા.  

અભ્યાસના િારણો 

તારીભાથીઓના પ્રવતબાલોના આધાયે નીચે મજુફના તાયણો પ્રાપ્ત થમા.  

(1) નિીન વિક્ષણ ધ્ધવિઓ સાંબાંવધિ િારણો 

વલધ્માથીઓને લગમખાંડભાાં  નલીનતભ વળક્ષણ ધ્ધવતઓથી બણાલવુાં જોઈએ જેભાાં મમટન દ્વાયા વળક્ષણ 
(Learning through Tour/visit), સ્લ-અધ્મમન ધ્ધવત (Self-Learning method), સ્લ-અનબુલ દ્વાયા વળક્ષણ ( Self-

Experienced learning), પ્રવવૃત્ત આધાક્રયત અધ્મમન(Activity based Learning), કામમ દ્વાયા વળક્ષણ(Learning by 

Doing), પ્રશ્નોત્તયી દ્વાયા વળક્ષણ (Learning through questioning)ના ભાધ્મભથી જીલાંત વળક્ષણ આી ળકામ તેભજ 
વલધ્માથીઓ જાત અનબુલ દ્વાયા પ્રમોગ કયે લગેયે જેલી વલવલધ ધ્ધવતઓ વભાવલષ્ટ્ટ િે.  

(2) વિજ્ઞાન સાંબાંવધિ અભ્યાસેત્તર પ્રવૃવૃત્તઓ 

 વળક્ષકો કે વલધ્માથીઓ દ્વાયા વનમવભત યીતે બરેુક્રટન ફોડમ ય વલજ્ઞાન વલમક રેખો પ્રવાક્રયત કયલા.  
 વલધ્માથીઓને વલવલધ  વલજ્ઞાન વાભવમકોની ભાક્રશતી આી લાચન ભાટે પે્રક્રયત કયલા.   
 દયેક ળાાભાાં પયજજમાત વલજ્ઞાન ભાંડની યચના કયી વલવલધ લૈજ્ઞાવનક પ્રવવૃતઓ કયાલી ળકામ. 

 વલધ્માથીઓ ાવે નાના ામે પ્રકલ્ કામો કયાલલા જેથી તેઓભાાં વભસ્મા ઉકેર અક્ષબગભનો વલકાવ કયી 
ળકામ. 

 દયેક ળૈક્ષક્ષણક સ્તયે વલજ્ઞાન પ્રદળમનો તેભજ વલજ્ઞાનભેાઓન ુઆમોજન કયવુાં. 
 વલજ્ઞાન વલમક વાંદબમગ્રાંથોની ભાક્રશતી આી યૂકલાચન ભાટે વલધ્માથીઓને પ્રોત્વાક્રશત કયી ળકામ. 

 વલવલધ કક્ષાએ વલજ્ઞાન પ્રશ્નોત્તયી(Science Quiz)નુાં આમોજન કયી ળકામ.    

(3) િગગખાંડ વિક્ષણકાયગ સાંબાંવધિ િારણો. 

 વલધ્માથીઓના ફૌચ્ધ્ધક સ્તય અનવુાય વળક્ષણ પ્રમોજી ળકામ. 

 વલધ્માથીઓની ક્ષભતાઓ ખીરલલા લગમખાંડભાાં મકુ્ત બાલાલયણનુાં વનભામણ કયી ળકામ. 

 વળક્ષણકામમ દયવભમાન અરમ વલમો વાથે અનફુાંધ જોડીને વલજ્ઞાન વળક્ષણ આી ળકામ. 

 વલધ્માથીઓને મામલયણ વળક્ષણ આવુાં જેથી મામલયણ જાગવૃતભાાં વશમોગ આી ળકામ. 

 ળૈક્ષક્ષણક ટેક્નોરોજીના પ્રમોગ દ્વાયા વળક્ષણકામમ કયાલવુાં.  
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 ક્રિમાત્ભક વાંળોધન શાથ ધયી લગમખાંડની વભસ્માઓનુાં વનલાયણ કયવુાં જેથી વાયા ળૈક્ષક્ષણક ક્રયણાભો ભેલી 
ળકામ.  

(4) વિજ્ઞાન સાંબાંવધિ ભૌવિક સવુિધાઓ અંગેના િારણો. 

 ફાકોને અત્માધવુનક વાધન-વાભગ્રી વજ્જ વલજ્ઞાન પ્રમોગળાા ઉરબ્ધ કયાલલી.  
 વળક્ષણકામમ ભાટે અરામદા વલજ્ઞાનખાંડની સવુલધા કયાલલી.  
 વળક્ષકો ળીખલલા ભાટેના ળૈક્ષક્ષણક વાધનો (TLM) સ્લમાં ફનાલે તેલી સવુલધા યૂી ાડલી જેથી 

વલધ્માથીઓભાાં જજજ્ઞાવાવવૃત્તનો વલકાવ કયી ળકામ.    

 વલધ્માથીઓ ભાટે ણ વલજ્ઞાન કામમળાા (Science Work shop)ની સવુલધા ઊબી કયી ળકામ.  

ઉસાંહાર 

ળૈક્ષક્ષણક વાંળોધનો વળક્ષણની ઈભાયતનો ામો િે. શારભાાં વલધ્માથીઓને ાઠયસુ્તકનુાં વલમલસ્ત ુ
ળબ્દળ: બણાલલાભાાં આલે િે. વલધ્માથીઓના યવ, રૂચીનો ખ્માર યાખ્મા લગય તેઓને વતત  નુયાલતમન દ્વાયા 
ગોખક્ષણયુાં જ્ઞાન આલાભાાં આલે િે, જે પ્રલતમભાન વભમની જરુક્રયમાત નથી આથી વલધ્માથીઓ કેલી યીતે ળીખે િે? 

કઈ ચ્ધ્ધ્તથી ઝડથી  ળીખે િે, ગ્રશણ કયે િે? આલા અનેક ઉત્તયો ભેલલા વલજ્ઞાનભાાં ગણુલત્તા રાલલી 
અવનલામમ ફની જામ િે.  વલધ્માથીઓ લગમખાંડભાાં નલીનતભ ધ્ધવતઓ દ્વાયા વક્રિમ યશી વભજણલૂમક સ્લમાં 
અધ્મમન કયે તો અને ભાત્ર તો જ વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં ગણુલત્તા વાંબલી ળકે એ વભજવુાં જ યહ્ુાં.  
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