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દક્ષિણ ગજુયાત યનુનવનસિટી સરંગ્ન ફી.એડ. કૉરેજભા ંફી.એડ.ની તારીભ અંતર્ગત 
તારીભાથીઓને નડતી સભસ્માઓન અભ્માસ 

ટૂંકસાય  
શળક્ષક પ્રશળક્ષણકામયભાાં વક્રિમ ફી.એડ. કૉરેજ લર્યભાનભાાં વાંિા ાંશર્કાભાાંથી વાય થઇ યશી છે. નલા સ્લરૂ 
અને અનેક મશુ્કેરીઓભાાં શળક્ષક પ્રશળક્ષણ ભાટે સ્નાર્ક અને સ્નાર્કત્તય શળક્ષણથી ભબન્ન ક્રયસ્સ્થશર્ અને 
વ્મલસ્થાભાાં ર્ારીભને સ્ળયર્ા વ ઘટકને આલયી રઈ પ્રસ્તરુ્ અભ્માવ શાથ ધમો શર્. લણયનાત્ભક પ્રકાયના 
આ વાંળધનભાાં વલેક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જેભાાં દભક્ષણ ગજુયાર્ યશુનલશવિટી વાંરગ્ન ાાંચ અનદુાશનર્ 
ફી.એડ. કૉરેજના કુર ૩૭૨ ર્ારીભાથીઓને નમનૂા ર્યીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા શર્ાાં. અભ્માવભાાં ભાક્રશર્ી 
પ્રાપ્તર્ના ઉકયણ ર્યીકે સ્લશનશભિર્ ‘અભબપ્રામાલભર’ ન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. જેભાાં શલબાગ–અ ભાાં 
કુર વ ેટા શલબાગભાાં ૧૬૯ વભસ્મા શલધાન અને શલબાગ–ફ ભાાં ફે મકુ્ર્ જલાફી પ્રશ્ન શર્ાાં. પ્રાતર્ 
ભાક્રશર્ીનુાં શલશ્રેણ કાઈલગય અને વયાવયી બાયાાંક ળધી િભાાંકન દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. રે્ભજ મકુ્ર્ 
જલાફી પ્રશ્ન ય પ્રાતર્ પ્રશર્બાલની આવશૃત્તઓ પ્રાતર્ કયી શર્ી. અભ્માવના ર્ાયણભાાં ણવણલા ભયુયુાં કે 
ર્ારીભાથીઓને પ્રલેળ, ખચય, અભ્માવિભ, શનદળયનાઠ,ાઠ આમજન,ાઠ આર્ી લેાએ, ાઠ અલરકન, 
ભાઈિાઠ, મલૂમાાંકન, વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓ, અધ્માકન વ્મલશાય જેલી ફાફર્ભાાં વશલળે વભસ્માઓ 
શર્ી. 
ચાવીરૂ શબ્દ:  ફી.એડ., ર્ારીભ, ર્ારીભાથીઓ, ભાઈિાઠ, વભસ્માઓ. 
પ્રસ્તાવના 

વદીઓથી  વભાજભાાં િાાંશર્કાયી ક્રયલર્યન આણલાભાાં શળક્ષકની ભશૂભકા કેન્દ્રસ્થાને યશી છે. જેલ શળક્ષક 
ર્ેલ વભાજ એ ફાફર્ મગ્મ છે. આથી જ શળક્ષણના લધર્ા વ્માને શોંચી લલા લધનેુ લધ ુ શળક્ષકની 
જરૂક્રયમાર્ ઉદબલી જેની અવયરૂે લોથી ચારી આલેરી ભાન્દ્મર્ા ‘નશિક ત જન્ભે છે, તેને તૈમાય ન કયી 
શકામ’ એનુાં સ્થાન ‘નશિક તૈમાય કયી શકામ છે’ એ શકીકરે્ રીધુાં. 

શળક્ષક ભાટેની ર્ારીભન મખુ્મ આળમ શળક્ષક ર્યીકેની વ્માલવાશમક વજ્જર્ા શલકવાલલન છે. 
શળક્ષણક્ષેતે્ર પ્રલર્યભાન વભમભાાં ગણુલત્તારક્ષી, મલૂમરક્ષી અને જીલનરક્ષી શળક્ષણ આલા ય બાય મકૂલાભાાં 
આલી યશમ છે, ત્માયે લૂયવેલા ર્ારીભનુાં ભશત્લ અનેકગણુાં લધી ણવમ છે. ફી.એડ.ની ર્ારીભના ઉદેશ્મ ગભે 
ર્ેટરાાં ઉભદા શલા છર્ાાં વાચી શવદ્ધિ ત્માયે જ ભી કશલેામ જમાયે રે્ ક્રયણૂય થામ. વભમાાંર્યે યચાર્ા લેર્ન 
આમગની પરશ્રશુર્રૂે શળક્ષકને ભર્ આકયક ગાય, નકયીની વરાભર્ી, કામયબાય, વાભાજજક ભબ, અને 
અન્દ્મ રાબની ફાફરે્ ફીણવ વ્મલવામની તરુનાએ શળક્ષકના વ્મલવામ પ્રત્મે રકને ખાવ આકયણ શાંભેળા યશ ે
છે, ર્ેથી જ ફી.એડ.ભાાં પ્રલેળ ભેલલાનુાં શજીણ લરણ જલાઈ યશયુાં છે. આલર્ા ર્ારીભાથીઓને પ્રલેળ, 
આશથિક, બોશર્ક સશુલધાઓ, ગ્રાંથારમ, અભ્માવિભ, અધ્માનકામય, ળકૈ્ષભણકાઠ, વશભ્માવ પ્રવશૃત્તઓ, 
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મલૂમાાંકનકામય ફી.એડ.ની ર્ારીભના વભમના ક્રયપ્રેક્ષ્મભાાં શલચાયીએર્ ટૂાંકા વભમગાાભાાં ર્ારીભાથીઓ 
વૈિાાંશર્ક શલમના અધ્મમન અને પ્રામભગકકામય એલા ફેલડા બાય શઠે આલી ણવમ છે. આલા વાંજગભાાં 
સ્નાર્ક કે અનસુ્નાર્ક કક્ષા સધુી ભેલેરા શળક્ષણથી ભબન્ન એલા ફી.એડ. કૉરેજના લાર્ાલયણભાાં ર્ારીભ 
દયશભમાન કેટરીક વભસ્માઓ અનબુલે રે્ વાશજજક ફાફર્ ગણામ. અધ્મેર્ાએ ર્ારીભાથીઓને અનબુલાર્ી 
વભસ્માઓને લાચા આલા આ શલમ ય અભ્માવ શાથ ધયલાનુાં મનુાશવફ વભયયુાં. 
દેવાઈ, ળાશ, અને ળાશ (૧૯૮૪)ના ભર્-ે 
     “વભસ્માઓ એટર-ે(અ) શળક્ષણની િશર્ કે જેભાાં ડકાય આે રે્લી ક્રયસ્સ્થશર્ના ઉકેર ભાટે શલદ્યાથી 
પ્રેયામ. (ફ) મખુ્મ વભસ્માને રે્ના ઘટક વભસ્માભાાં ર્ાવીને ઉકેરનુાં ણવરે્ વાંકરન કયલાન અભબગભ.”  

પ્રસ્તરુ્ અભ્માવભાાં ફી.એડ.ની ર્ારીભ ભેલર્ા ર્ારીભાથીઓને પ્રલેળ, આશથિક, બોશર્ક સશુલધાઓ, 
ગ્રાંથારમ, અભ્માવિભ, અધ્માનકામય, ભાઈિાઠ, ળૈક્ષભણકાઠ વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓ, મલૂમાાંકન કામય, 
અધ્માકના લર્યન અને છાત્રારમ સશુલધા જેલા ફહુશલધ ાવાાંને રગર્ી વભસ્માઓ ણવણલા પ્રમત્ન થમ શર્. 
હતેઓુ  
૧.ફી.એડ. કૉરેજભાાં ર્ારીભાથીઓને નડર્ી વભસ્માઓ શલળે અભબપ્રામ ભેલલા. 
૨.ફી.એડ. કૉરેજભાાં ર્ારીભાથીઓની વભસ્માઓ દૂય કયલા વાંફાંધી સચૂન ભેલલા. 
પ્રશ્ન  
૧.ફી.એડ. કૉરેજભાાં ર્ારીભાથીઓને કઈ કઈ વભસ્માઓ નડે છે? 
૨.ફી.એડ. કૉરેજભાાં ર્ારીભાાંથીઓને નડર્ી વભસ્માઓ દૂય કયલાના ળક્ય ઉકેર કમા શઈ   ળકે? 
સીભાકંન  

 પ્રસ્તરુ્ અભ્માવ લીય નભયદ દભક્ષણ ગજુયાર્ યશુનલશવિટી, સયુર્ વાથે વાંરગ્ન અનદુાશનર્ ફી.એડ. કૉરજે યૂર્ 
વીશભર્ શર્. 

 નમનૂા ર્યીકે કુર ૩૭૨ ર્ારીભાથીઓ રીધા શર્ાાં. 
 વાંળધન ઉકયણ ર્યીકે ભાત્ર અભબપ્રામાલભરન જ ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. 
 છાત્રારમ વાંફાંધી વભસ્માઓભાાં છાત્રારમ શનલાવી કુર ૧૦૩ ર્ારીભાથીઓના જ અભબપ્રામ રેલાભાાં આવ્મા 

શર્ા. 
વ્માનવશ્વ અને નમનૂા સદંર્ી  

લીય નભયદ દભક્ષણ ગજુયાર્ યશુનલશવિટી, સયુર્ વાથે વાંરગ્ન ાાંચ અનદુાશનર્ ફી.એડ. કૉરેજને અભ્માવ 
શઠે આલયી રીધી શર્ી. અને ર્ે કૉરેજભાાં ફી.એડ.ની ર્ારીભ ભેલર્ાાં કુર ત્રણવ ફોંર્ેય(૩૭૨) 
ર્ારીભાાંથીઓ ય વલેક્ષણ શાથ ધયુું શત ુાં. આભ, પ્રસ્તરુ્ અભ્માવભાાં વ્માશલશ્વને જ નમનૂા ર્યીકે રેલાયુાં શત ુાં. 
સશંધન દ્ધનત   

પ્રસ્તરુ્ વાંળધન લણયનાત્ભક વાંળધન િશર્એ શાથ ધયાયુાં શત ુાં, જેભાાં વલેક્ષણ શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં. 
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 ઉકયણની સદંર્ી અને સયંચના  
પ્રસ્તરુ્ અભ્માવભાાં ફી.એડ. કૉરેજના ર્ારીભાથીઓને નડર્ી વભસ્માઓ ણવણલાના શતેવુશ ‘સ્લયભચર્ 

અભબપ્રામાલભર’ન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. જેભાાં શલબાગ-અભાાં પ્રલેળ, આશથિક, બોશર્ક, ગ્રાંથારમ,  
 

અભ્માવિભ, અભ્માવિભ વાંફાંધી, અધ્માનકામય વાંફાંધી, દાળયશનક ાઠ, ભાઈિાઠ, ાઠઆમજન 
શલળે, ાઠ આર્ી લેાએ નડર્ી, ાઠ અલરકન અંગે, ભથક ફશાયના કામયિભ શલળે, વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓ 
અંગે, મલૂમાાંકનકામય અંગે, અધ્માકના લર્યન વાંફાંધી અને છાત્રારમ જેલા કુર વ ેટાશલબાગ શર્ાાં. જેભાાં 
વભાશલષ્ટ શલધાનની કુર વાંખ્મા એકવ ઓગણવીર્ેય (૧૬૯) શર્ી. જે ર્ે ેટા શલબાગભાાં મકૂલાભાાં આલેરા 
વભસ્માશલધાન વકાયાત્ભક અને નકાયાત્ભક એ યીર્ે યચના કયીને વભાવ્મા શર્ા. શલધાન ય દળાયલેર ાંચ 
ભફિંદુ ૈકી કઈ એક ય ર્ાન અભબપ્રામ દળાયલી ખયાાંની શનળાની કયલાની શર્ી. જમાયે શલબાગ-ફભાાં ફે 
મકુ્ર્ જલાફી પ્રશ્ન મકૂલાભાાં આવ્મા શર્ાાં. જેભાાં પ્રથભ પ્રશ્ન વોથી શલળે નડર્ી ત્રણ વભસ્માઓ ણવણલા વાંફાંધી 
અને ફીજ પ્રશ્ન આ વભસ્માના ઉકેર ળા શઈ ળકે? રે્ અંગેના શર્ા. 

વભગ્ર ઉકયણની યચનાભાાં ઉકયણ વાંયચનાની શનશચિતર્ પ્રક્રિમાને અનવુયલાભાાં આલી શર્ી.   
ભાહહતી એકત્રીકયણની યીત  

શનમર્ ઉકયણની યચના ફાદ ળૈક્ષભણક લયના ફીણવ વત્રભાાં ૨૯ભી ણવન્દ્યઆુયીથી ળરૂ કયી ને ૧૫ભી 
પેબ્રઆુયી સધુીભાાં ભાક્રશર્ીનુાં એકત્રીકયણ કયલાભાાં આવ્યુાં. નમનૂા શઠેની ર્ભાભ કૉરેજભાાં રૂફરૂ જઈ 
ર્ારીભાથીઓ વાથે વાયયુમ સ્થાી ભાક્રશર્ી પ્રાતર્ કયલાભાાં આલી શર્ી. 
ભાહહતી નવશ્રેષણની યીત  

પ્રસ્તરુ્ અભ્માવભાાં અભબપ્રામાલરી દ્વાયા ભેલેરી ભાક્રશર્ીનુાં શલશ્રેણ કયલા ભાટે કાઈલગય પ્રશલશધન 
ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. રે્ભજ પ્રત્મેક શલધાન ય પ્રાતર્ અભબપ્રામ ને આધાયે વયેયાળ બાયાાંક ળધી 
િભાાંક આલાભાાં આવ્મા શર્ાાં. અભ્માવિભ રાાંફ રાગે છે. (કાઈલગય મલૂમ-૮૫૧.૭૦) અને છાત્રારમભાાં ભફભાય 
ડુાં ત્માયે કાજી રેલામ છે. (કાઈલગય મલૂમ-૨.૧૦) શત ુાં. આભ, કાઈલગયન શલસ્ર્ાય ૮૪૯.૬ શર્.  

મકૂ્ર્ જલાફી પ્રશ્ન મખુ્મત્લે ફે ફાફર્ વાંદબે શર્ા. પ્રથભ પ્રશ્નભાાં ર્ારીભાથીઓને વશલળે નડર્ી ત્રણ 
વભસ્માઓ ણવણલા ફાફર્ે અને ફીજ આ વભસ્માઓના ઉકેર જણાલલા ફાફરે્ શર્. જે ર્ે પ્રશ્ન ય ભેર 
ઉત્તયભાાં એકવભાન ફાફર્ શમ ર્ નુયાલશર્િર્ થર્ી વભસ્મા કે ઉકેર ભાટે આવશૃત્ત ભચહ્ન કયી ગણર્યી કયી 
શર્ી. જે વભસ્મા કે ઉકેર ાાંચ થી લધાયે આવશૃત્ત ધયાલર્ાાં શમ રે્ને અતે્ર નોંધલાભાાં આવ્મા શર્ા. ગણર્યી 
કયલા કમ્પતયટુયન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. 
અભ્માસના તાયણ  

ફી.એડ.ની ર્ારીભ અંર્ગયર્ ર્ારીભાથીઓને નડર્ી વભસ્માઓ વાંદબે પ્રાતર્ થમેરા અભબપ્રામના 
અંકળાસ્ત્રીમ થૃક્કયણ અને રે્ના અથયઘટન ય આધાક્રયર્ મખુ્મ ર્ાયણ નીચે પ્રભાણે છે:  
નવબાર્–અ  
પ્રવેશ સફંધંી સભસ્માઓ  

 પ્રલેળ કાભગીયી કૉરેજ ળરૂ થમા છી ણ ચારર્ી શલાથી અન્દ્મ અભ્માવભાાં જડાઈ ળકાત ુાં નથી. 
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 પ્રલેળ પ્રક્રિમાભાાં અધ્મમનની િશર્ઓ વાંદ કયલાની છુટ નથી. 
 ર્ારીભાથીઓને વાંદગીની કૉરેજભાાં પ્રલેળ ભર્ નથી. આશથિક વભસ્માઓ  
 આશથિક વભસ્માઓભાાં વાંદબય સુ્ર્કની ખયીદી અને ળૈક્ષભણક ઉકયણન ખચય લધ ુથર્ શર્.  
 વાંસ્થાઓ દ્વાયા લાયાંલાય નાણા ઉઘયાલાભાાં આલર્ાાં શર્ાાં. 
 શળષ્મવશૃત્તઓ વભમવય ભર્ી નથી. 
 ળૈક્ષભણક વાધન ફનાલલાન ખચય લધાયે આલે છે. 
 આલન-ણવલનન ખચય લધ ુઆલે છે. 
 ર્ારીભાથીઓએ ર્ારીભ ભાટે દેવુાં કયવુાં ડત ુાં શત ુાં. બોશર્ક વભસ્માઓ  
 કૉરેજભાાં કમ્પતયટુયની રે્ભજ જરૂયી વાભગ્રીન અબાલ જલા ભયુમ શર્. 
 દૃશ્મ-શ્રાવ્મ ખાંડભાાં ઉરબ્ધ વાધનન યૂર્ા પ્રભાણભાાં ઉમગ થઇ ળકર્ નશર્. 
 નલી ળૈક્ષભણક ભાક્રશર્ી આર્ી વી.ડી. રે્ભજ કેવેટ લવાલલાભાાં આલી નથી. 
 વભમના અબાલે સશુલધાઓન ઉમગ થઇ ળકર્ નશર્. ગ્રાંથારમ વાંફાંધી વભસ્માઓ  
 ગ્રાંથારમભાાં ગ્રાંથારની શનભણુાંકના અબાલે ર્ારીભાથીઓને સુ્ર્ક ર્યર્ ભર્ા ન શર્ાાં. 
 ગ્રાંથારમન વભમ અને સુ્ર્ક આલાની નીશર્ને રીધે ર્ારીભાાંથીઓ યૂર્ રાબ રઇ ળકર્ા ન શર્ાાં. 
 ગ્રાંથારમન ઉમગ કયલાન માયતર્ વભમ ભર્ નથી. અભ્માવિભ વાંફાંધી વભસ્માઓ  
 અભ્માવિભભાાં વાક્ષયી શલમનુાં બાયણ શલળે શત ુાં. 
 અન્દ્મ યશુનલશવિટીઓના અભ્માવિભ લચ્ચે એકસતુ્રર્ા નશર્ી. 
 અભ્માવન લધ ુડર્ ફજ શાશનકાયક જણામ શર્. 
 અભ્માવિભ રાાંફ જણામ શર્. અધ્માનકામય વાંફાંધી વભસ્માઓ  
 અધ્માક ભટેબાગે શળક્ષણકામય કથનિશર્થી કયર્ાાં શર્ાાં. 
 વ્માખ્માનભાાં શલમાન્દ્ર્ય કયર્ાાં શલાથી અધ્મમન કાંટાાજનક ફનતુાં શત ુાં. દાળયશનક ાઠ વાંફાંધી વભસ્માઓ  
 દાળયશનકાઠની વાંખ્મા વીશભર્ શર્ી. 
 દાળયશનકાઠ કથન-ચચાય િશર્એ જ અાર્ા શર્ાાં. 
 દાળયશનકાઠ શનષ્ણાર્ અધ્માક દ્વાયા અાર્ા નશર્ા. ભાઈિાઠ વાંફાંધી વભસ્માઓ  
 સકુ્ષ્ભાઠની વાંખ્મા ભમાયક્રદર્ યાખલાભાાં આલે છે. 
 કોળલમ પ્રાપ્તર્ સધુી નુયાલર્યન કયાલલાભાાં આલતુાં નશત ુાં. 
 અમકુ કૉરેજભાાં ભેિાઠ છી ભાઈિાઠ મણવર્ા શર્ા. 
 પ્રશર્ણભાાં આત્ભરભક્ષર્ા જલા ભર્ી શર્ી. 
 શનયીક્ષણ ભાટે અદ્યર્ન વાધનન ઉમગ કયલાભાાં આલર્ નશર્.ાઠ આમજન વાંફાંધી વભસ્માઓ   
 ાઠઆમજનનુાં બાયણ શલાથી ભાનશવક ભચિંર્ા યશરે્ી શર્ી. 
 ાઠ આમજનની કાચી નોંધ લાયાંલાય રખાલલાભાાં આલર્ી શર્ી. 
 શલશલધ િશર્ઓનુાં જ્ઞાન ઓછુ શત ુાં. 
 ાઠ ભાટે એકભ વાંદગી ભાટે ળાાભાાં ણવરે્ જવુાં ડત ુાં શત ુાં. 
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 ળૈક્ષભણક ઉકયણના અબાલે ાઠ આમજન અવયકાયક ફનતુાં ન શત ુાં. 
ાઠ આર્ી લખરે્ નડર્ી વભસ્માઓ  

 ાઠ આલાભાાં શલદ્યાથીઓથીન યૂર્ વશમગ ભર્ ન શર્. 
 પ્રત્મક્ષ વાંકયના અબાલે ળાાન વશકાય ભર્ નથી. 
 વભમત્રકના ફાંધનને રીધે બણાલલાની સ્લર્ાંત્રર્ા ઓછી ભર્ી શર્ી. 
 ાઠ શનયીક્ષક અધ્માકની શાજયી ને રીધે ગબયાટ થર્ શર્. 

ાઠ અવરકન કામગ સફંધંી સભસ્માઓ  
 અધ્માક દ્વાયા ાઠનુાં અલ વભમ ભાટે થત ુાં મલૂમાાંકન શત ુાં.  
 શનયીક્ષકના લર્યનના કાયણે ક્યાયેક શળસ્ર્ના પ્રશ્ન વણવયર્ા શર્ા. 
 શનયીક્ષકની વ્મસ્ક્ર્રભક્ષર્ાની અવય મલૂમાાંકન ય જલા ભર્ી શર્ી. 
 અધ્માક એકની એકજ સચૂના લાયાંલાય આર્ાાં શર્ા. 

ભથક ફશાયના કામયિભભાાં નડર્ી વભસ્માઓ 
 ર્ારીભાથીઓને જૂથ વાંદગીની ર્ક ભર્ી નથી. 
 કામયિભભાાં પયજીમાર્ યાશત્ર શનલાવ કયલ વભસ્મારૂ ફને છે. 
 ફશાયગાભ જલાનુાં શલાથી ભાનશવક ર્ાણ અનબુલામ છે. 
 અન્દ્મ પ્રવશૃત્તઓના ફજને રીધે ાઠ મગ્મ યીરે્ આી ળકાર્ા નથી. 
 ાઠની રૈ્માયી લેાએ ભમાયક્રદર્ વાક્રશત્મ ય આધાય યાખલ ડે છે. 
 કામયિભ ખફૂજ ખચાય ફની યશ ેછે. 
 કામયિભભાાં શભ વીકનેવ (ઘયઝૂયા) અનબુલામ છે. વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓ વાંફાંધી વભસ્માઓ     
 વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓનુાં પ્રભાણ લધાયે જલા ભે છે. 
 લધ ુઅને પયજજમાર્ણે કયાલલાભાાં આલર્ી પ્રવશૃત્તઓ ફજ્દામક ફનર્ી શર્ી. 
 પ્રવશૃત્તઓ ભાટે શળક્ષણકામયન બગ રેલાર્ શર્. 
 વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓભાાં અધ્માક લચ્ચે ભર્બેદ જલા ભર્ાાં શર્ા. 
 કામયિભની લૂયરૈ્માયી ભાટે લધ ુવભમ ણવમ છે. 
 વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓ ભાટે કયાર્ી ગણુ પાલણી મગ્મ નથી. 

મલૂમાકંન સફધંી સભસ્માઓ  
 મલૂમાાંકન કવટીઓ ઔચાક્રયકર્ા ખાર્ય રેલાર્ી શમ રે્વુાં જણાયુાં. 
 મલૂમાાંકન વાંદબે ધભકીવબય લાર્ કયલાભાાં આલર્ી શર્ી. 
 મલૂમાાંકન લર્યણુાંકને ધ્માનભાાં યાખી થત ુાં શમ રે્વુાં જણાત ુાં શત ુાં. 
 વલયગ્રાશી મલૂમાાંકનન અબાલ જલા ભયુમ શર્. 
 આંર્ક્રયક ગણુ લધ ુભેલલા ભાટે અધ્માકની ખળુાભર્ કયલી ડર્ી શર્ી. 
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અધ્માકના વતગન સફંધંી સભસ્માઓ  
 અધ્માકના આચાય અને શલચાયભાાં બેદ જલા ભર્ શર્, 
 ગેયશાજય યશનેાયને અધ્માક ઓક્રપવભાાં ફરાલી ઠક આર્ા શર્ાાં. 

છાત્રારમ સફધંી સભસ્માઓ  
 શસ્ટેરભાાં યવડાાંની વગલડ ઉરબ્ધ નશર્ી. 
 ફધાજ ર્ારીભાથીઓ છાત્રારમની સશુલધાન રાબ ભેલી ળકર્ા ન શર્ા. 
 ભનયાંજનના વાધન લવાલલાભાાં આવ્મા નથી. 
 અન્દ્મ ર્ારીભાથીઓ વાથ ેઅનકુરૂનના પ્રશ્ન વણવયમ છે. 
 છાત્રારમભાાં સ્લશલકાવની અલ ર્ક જલા ભે છે. 

મકુ્ત જવાફી પ્રશ્ન ય પ્રાપ્ત ઉત્તયના આધાહયત તાયણ  
તારીભાથીઓને નડતી મખુ્મ સભસ્માઓ 

 અભ્માવિભનુાં બાયણ લધ ુછે. 
 અભ્માવિભ રાાંફ છે. 
 વભમના અબાલે ગ્રાંથારમન ભમાયક્રદર્ ઉમગ 
 અધ્માક ક્ષાર્ી લર્યન કયે છે. 
 શલશલધ પ્રવશૃત્તઓ ખચાય શમ છે. 
 ફી.એડ.ભાાં વભમન અબાલ નડે છે. 

તારીભાથીઓને નડતી સભસ્માઓના ઉકેર 
 અભ્માવિભનુાં બાયણ ઘટાડવુાં. 
 ખચય ઓછ થામ રે્લી પ્રવશૃત્તઓ મજલી. 
 અધ્માકએ શનષ્ક્ષર્ાથી મલૂમાાંકન કયવુાં જઈએ. 
 ગ્રાંથારની વત્લયે શનભણુાંક કયલી.  
 આશથિક યીર્ે નફાાં ર્ારીભાથીઓને ભદદ કયલી. 
 કૉરેજન વભમ અનકુૂ યાખલ.  

શૈિક્ષણક પક્ષરતાથો   
 ફી.એડ. કૉરેજને શલશલધ વભસ્માઓથી ક્રયભચર્ કયાલી ર્ેભાાં ઘટાડ કયલા પ્રમાવ કયલા જઈએ.  
 ચકકવ મદુ્દાઓને રગર્ી વભસ્માઓનુાં શલશ્રેણ કયી રે્ દૂય કયલાનુાં આમજન કયી ળકામ. 
 ગણુલત્તાણૂય ર્ારીભ ભાટે ભેર સચૂન અભરભાાં રાલી વભસ્માઓભાાં ઘટાડ ફાફર્ કયી ળકામ. 
 પ્રલેળ પ્રક્રિમાને રલચીક ફનાલલી જઈએ. 
 આશથિક ફાફર્નુાં બાયણ ઘટે રે્લી વ્મલસ્થાઓ કયલી જઈએ. 
 ગ્રાંથારમ ભાટે ગ્રાંથારની શનયસુ્ક્ર્ કયી લધનેુ લધ ુર્ારીભાથીઓ રાબ રે રે્લા શનમભ ઘડલા. 
 આલશ્મક વશઅભ્માવ પ્રવશૃત્તઓનુાં આમજન કયી ફજ ઘટાડી ળકામ.  
 દાળયશનક ાઠ ર્જજ્ઞ અધ્માકે વાધન વાથે આલા. 
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 ાઠનુાં માયતર્ ભાગયદળયન રુૂાં ાડવુાં, ાઠ ભાગયદળયન ભાટે નલી ટેકનીક શલકવાલલી જઈએ. 
 ાઠ અલરકન ભાટે યૂર્ વભમ આી ઉમગી સચૂન કયલા જઈએ. 
 ભથકેત્તય કામયિભભાાં અધ્માનની પ્રવશૃત્તઓ યન ઝોંક લધ ુયાખલ જઈએ. 
 મલૂમાાંકન ભાટેના ભાદાંડ જણાલી ર્ટસ્થ મલૂમાાંકન કયવુાં જઈએ. 
 અધ્માકએ ર્ારીભાથીઓ વાથે ઉભદા લર્ાયલ કયી પ્રત્વાશન રુૂાં ાડવુાં જઈએ. 
 આલશ્મકર્ા લાા ફધાજ ર્ારીભાથીઓને છાત્રારમભાાં પ્રલેળ ભે ર્ેલી વ્મલસ્થા ગઠલલી. ર્ારીભાથીઓના 

અનકુરૂન, ભનયાંજન જેલી ફાફર્ ય કામય કયવુાં. ભફભાય ર્ારીભાથીઓને ર્ાત્કાભરક વાયલાય ભે રે્લી 
ગઠલણ કયલી. 
 

સદંબગસકુ્ષચ 

 

I. દેવાઈ, કે. જી. અને ળાશ, જે. એચ.(૨૦૦૦).‘વાંળધન અને િશર્ઓ’ અભદાલાદ: યશુનલશવિટી ગ્રાંથશનભાયણ 
ફડય. 

II. દેવાઈ, કે., ળાશ, જે. એચ. અને ળાશ, આય. ી.,(૧૯૮૪).‘ળૈક્ષભણક ક્રયબાા અને શલબાલના’, 
અભદાલાદ: યશુનલશવિટી ગ્રાંથશનભાયણ ફડય.  

III. ળાશ, ડી. ફી. (૨૦૦૯). ‘ળૈક્ષભણક વાંળધન (ક્રદળાદળયન)’  અભદાલાદ: પ્રમખુ પ્રકાળન. ‘શળક્ષણની યાષ્રીમ 
નીશર્–૧૯૮૬’ અભદાલાદ: યાયમ શળક્ષણ બલન. 

 
**************************************************************************************** 

 

ડૉ.બાવેશ ઈશ્વયબાઈ યાવર 

આચામય  

શ્રી ભશાલીય શલદ્યાભાંક્રદય રસ્ટ ફી.એડ. કરેજ 

ાાંડેવયા  

 
  Copyright © 2012 - 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 


