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પ્રસ્તાવના 

વીરનર્મદ દક્ષિણ ગજુરાતી યુક્ષનવક્ષસમટી સલગ્ન બી. એડ્ અભ્યાસક્રર્ર્ાાં પાઠ્યક્રર્ તેર્જ તેની સાથે સાથે EPC, 

ક્ષિલ્ડવર્મ , પ્રોજકે્ટ, TLM તેર્જ ઇન્ટનમશશીપ નોઅભ્યાસક્રર્ર્ાાં સર્ાવેશ ર્રવાર્ાાં આવ્યો છે. ર્ાયમક્રર્ દરક્ષર્યાન 

શાળાર્ીય ર્ાર્ગીરી તેર્જ પોતાની ર્ોલજે દ્વારા ર્રવા આપેલી ર્ાર્ગીરી વચ્ચે સર્ાયોજન સાધુ ઘણુાં જ રુ્શ્રે્લરૂપ થઈ 

પડે છે. સાંશોધર્ દ્વારા પ્રસ્તુત પપેર તાલીર્ાથીઓ ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન રે્વી રે્વી સર્સ્યાઓ અનભુવે છે તેનો 

અભ્યાસ ર્રવા ર્ાટે પ્રસ્તુત ર્રવાર્ાાં આવ્યુાં હતુાં. 

વ્યાખ્યા 

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ 

સી.વી.ગુડ (૨૦૦૯) ના મટે, 

“ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ એટલે વ્યક્ષિને આપવાર્ાાં આવતા બધા જ ઓપચાક્ષરર્ અન ેઅનૌપચાક્ષરર્ અનુભવો તથા 

ક્ષક્રયાઓ રે્ જ ેવ્યક્ષિને ક્ષશિણના વ્યવસાયર્ાાં યોગ્યતા પ્રદાન ર્ર”ે 

પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ાાં ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણની ર્ોલજે એટલે વીરનર્મદ દક્ષિણ ગજુરાત યુક્ષનવક્ષસમટી સાંલગ્ન ર્ોલજેો જરે્ાાં 

પ્રથર્ અન ેક્ષદ્વતીય વર્મના તાલીર્ાથીઓનો સર્ાવેશ થયો હતો. 

 

તાલીમાર્થી 

દેસાઈ અને િાહ (૨૦૦૨)ના મટે, 

“તાલીર્ાથી એટલે તાલીર્ લેનાર જનેે તાલીર્ આપવાર્ાાં આવે છે.” 

પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ાાં તાલીર્ાથી એટલે સ્નાતર્ રે્ અનુસ્નાતર્ પછી ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેર્ાાં તાલીર્ લેવા ર્ાટે 

આવનાર ક્ષવદ્યાથી. 
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ઇન્ટનનિિીપ  

“ઇન્ટનમશશીપ એટલે યુક્ષનવક્ષસમટીના ધારા ધોરણ પ્રર્ાણે સેરે્સ્ટર૩ર્ાાં સાત અઠવાક્ષડયા તેર્જ સેરે્સ્ટર૪ર્ાાં આઠ 

અઠવાક્ષડયા ર્ાટે શાળાર્ાાં જઈન ેરે્ળવવાની તાલીર્.” 

પ્રસ્તુતસંિોધનનાહેતુઓ 

૧. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી શૈિક્ષણર્ સર્સ્યાઓ    

   જાણવી. 

૨. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી આક્ષથમર્ સર્સ્યાઓ  

   જાણવી. 

૩. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી ર્ૌટુાં ક્ષબર્ સર્સ્યાઓ  

   જાણવી. 

૪. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી સાર્ાક્ષજર્ સર્સ્યાઓ જાણવી. 

પ્રસ્તુત સંિોધનના પ્રશ્નો 

૧. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી શૈિક્ષણર્ સર્સ્યાઓ    

   ર્ઈ ર્ઈ હોઈ શરે્? 

૨. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી આક્ષથમર્ સર્સ્યાઓ    

   ર્ઈ ર્ઈ હોઈ શરે્? 

૩. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતીર્ૌટુાંબીર્ સર્સ્યાઓ  

   ર્ઈ ર્ઈ હોઈ શરે્? 

૪. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન ઉદ્ભવતી સાર્ાક્ષજર્ સર્સ્યાઓ ર્ઈ ર્ઈ હોઈ 

શરે્? 

પ્રસ્તુત સંિોધનનુ ંસીમાંકન 

૧. પ્રસ્તુત સાંશોધન ભરૂચ ક્ષજલ્લાની ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેો પૂરતુાં જ ર્યામક્ષદત રહ્ુાં હતુાં. 

૨. ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેર્ાાં બી.એડ ર્ોલજેનો જ સર્ાવેશ ર્રવાર્ાાં આવ્યો હતો. 

૩. બી.એડ ર્ોલજેર્ાાં ર્ાત્ર વી. એન. એસ. જી. યુ સાંલગ્ન ર્ોલજેોનો જ સર્ાવેશ ર્રવાર્ાાં આવ્યો  

   હતો. 

૪. બી.એડ ર્ોલજેના ર્ાત્ર સેરે્સ્ટર ૩ ના જ તાલીર્ાથીઓનો નરૂ્નાર્ાાં સર્ાવેશ ર્રવાર્ાાં આવ્યો  

   હતો. 

૫. સ્વ રક્ષચત ગૂગલિોર્મ દ્વારા જ ર્ાક્ષહતી એર્ત્રીર્રણ ર્રવાર્ાાં આવી હતી.  

વ્યાપ શવશ્વ અને નમૂના પસંદગી 

પ્રસ્તુત સાંશોધનનો ક્ષવર્ય ક્ષશિર્ પ્રક્ષશિણ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓને ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન 

ઉદ્ભવતીસર્સ્યાઓનો અભ્યાસ હોવાથી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગજુરાતની તર્ાર્  બીએડ ર્ોલજે તેર્જ તાલીર્ાથીઓ 

પ્રસ્તુત સાંશોધનનો વ્યાપ ક્ષવશ્વ બન્યુાં હતુાં. 

જ્યાર ેવ્યાપ ક્ષવશ્વનો પ્રક્ષતક્ષનક્ષધત્વ ધરાવતો ભાગ એટલે નરૂ્નો જરે્ાાં ભરૂચ ક્ષજલ્લાની પાાંચ બીએડ ર્ોલજેના 

સેરે્સ્ટર ત્રણ ના તાલીર્ાથીઓની નરૂ્ના તરીરે્ પસાંદગી ર્રવાર્ાાં આવી હતી. 

સંિોધન પદ્ધશત 

પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ાાં સવેિણ સાંશોધન પદ્ધક્ષતનો ઉપયોગ ર્રવાર્ાાં આવ્યો હતો. 
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ઉપકરણ 

નરુ્નાર્ાાં સર્ાક્ષવષ્ટ ર્ોલજેના તાલીર્ાથીઓ પાસ ેર્ાક્ષહતી એર્ક્ષત્રત ર્રવા ર્ાટે સ્વરચીત ગુગલિોર્મ બનાવવાર્ાાં 

આવ્યુાં હતુાં. 

 

માશહતી એકત્રીકરણની રીત 

સાંશોધન યોજના સ્પષ્ટ હોય પરાંતુ જો ર્ાક્ષહતી એર્ત્રીર્રણની પ્રક્ષક્રયા ર્ાળજીપૂવમર્ ના પ્રયોજાયતો ર્ોઈ અથમ 

રહેતો નથી. ર્ાક્ષહતીની સીધી અસર સાંશોધનનાપક્ષરણાર્ો પર પડે છે. આથી જ ર્ાક્ષહતી એર્ત્રીર્રણ ર્ાળજીપૂવમર્ થાય 

એ અત્યાંત આવશ્યર્ બની રહે છે. એ ન્યાય સાંશોધરે્ સ્વરક્ષચત ગુગલિોર્મ બનાવી નરૂ્નાર્ાાં સર્ાક્ષવષ્ટ ર્ોલજેોના આચાયમ 

તેર્જ અધ્યાપર્નો સાંપર્મ  ર્રી તેર્ના તાલીર્ાથીઓને આ ગુગલિોર્મ ભરવા ર્ાટે જણાવવાર્ાાં આવ્યુાં હતુાં. 

માશહતીનું પૃર્થક્કરણ 

પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ાાં તાલીર્ાથીઓ પાસેથી સ્વરક્ષચત ગુગલિોર્મ દ્વારા ર્ાક્ષહતી એર્ક્ષત્રત ર્રવાર્ાાં આવી હતી. અને 

તે ર્ળેલી ર્ાક્ષહતીની જરૂરી આાંર્ડાશાસ્ત્રીય પદ્ધક્ષત દ્વારા ટર્ાવારી ર્ાઢીને તારણોની પસાંદગી ર્રવાર્ાાં આવી હતી. 

પ્રસ્તુતસંિોધનના તારણો 

૧. એર્ સાથે અનેર્ વગો ક્યારરે્ લેવા પડતા તેથી સર્સ્યાઓ અનુભવતા હતા. 

૨. દરરે્ વગો ર્ાટે તૈયારી અલગ અલગ ર્રવાની હોવાથી સર્સ્યાઓ અનુભવતા. 

૩. ઇન્ટનમશશીપર્ાાં અલગ અલગ શાળાર્ાાં જવાનુાં હોવાથી ત્યાાં આવવા જવા ર્ાટે લાગતા નાણાને  

   ર્ારણે સર્સ્યાઓ અનભુવતા. 

૪. ઇન્ટનમશશીપ દરક્ષર્યાન શાળાર્ાાં શૈિક્ષણર્ સાધનો પર થતા ખચમન ેર્ારણે સર્સ્યાઓ  

    અનુભવતા. 

૫. ર્ૌટુાં ક્ષબર્ જવાબદારીન ેર્ારણે શાળા તેર્જ ર્ોલજેર્ાાંથી બન્ન ેજગ્યાએ થી રજા ન ર્ળતા  

    સર્સ્યાઓ અનુભવતા. 

૬. શાળાનો સર્ય પૂણમ ક્ષદવસનો હોવાથી પક્ષરવારના ર્ાયમર્ાાં સર્યના આપવાન ેર્ારણે સર્સ્યા  

   અનુભવતા. 

૭. સાર્ાક્ષજર્ પ્રસાંગોર્ાાં સર્યના આપી શર્વાને ર્ારણે તઓે સર્સ્યા અનુભવતા. 

૮. સર્ાજની સાથે સાથે પક્ષરવાર તેર્જ ઇન્ટનમશશીપ ર્ાયમક્રર્ને ન્યાય આપવાર્ાાં સર્સ્યા અનુભવતા. 

સંિોધનનાફશલતાર્થો 

૧. તાસનુાં સર્ય આયોજન બરાબર ર્રતા શીખવી શર્ાય. 

૨. ક્ષવર્યાાંગના  પેટા રુ્દ્દાઓને રે્વી રીતે ઓછી ર્હેનતે સારી રીતે અધ્યયન ર્રાવી શર્ાય ત ે 

    શીખવી શર્ાય. 

૩. ર્ોલજે દ્વારા તાલીર્ાથીઓને એર્ના નજીર્ના સ્થળે ઇન્ટનમશશીપ ર્ાટેની વ્યવસ્થા ગોઠવી   

    શર્ાય. 

૪. ર્ોલજેર્ાાં શાળાર્ાાં જ ેTLM  અથવા શૈિક્ષણર્ સાધનો છે તેનો ઉપયોગ ર્રતા શીખવી શર્ાય. 

૫. ક્ષવદ્યાથીને ક્ષનયક્ષર્તતાના ગુણો શીખવી શર્ાય. 

૬. શાળાના સર્ય બાદ પણ પક્ષરવારને સર્ય આપી જ શર્ાય છે તે જણાવી શર્ાય. 

૭. સાર્ાક્ષજર્ પ્રસાંગોન ેશાળા સાથે પણ ન્યાય આપી શર્ાય ત ેસર્જાવી શર્ાય. 

૮. પક્ષરવાર/સર્ાજ/ઇન્ટનશીપ બધાનુાં જ એર્ન ેરૂ્લ્ય સર્જાવી શર્ાય. 
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ઉપસંહાર 
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ઉપાયો જણાવવાનો પ્રયાસ ર્રવાર્ાાં આવ્યો હતો. 
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