ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ મૉડ� ૂલ
�દ્વતીય વષર્

કોસર્-1 (બ)
સ્વની સમજ અને શૈક્ષ�ણક �ૃ�ષ્ટ�બ��ુનો િવકાસ

�.સી.ઇ.આર.ટ�. (િવદ્યાભવન), ઉદ્યોગભવન સામે, સેક્ટર-12, ગાંધીનગર.
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કન્વીનર
શ્રી આઈ.વી. પટ�લ

પ્રસ્તાવના
પ�રવતર્નના પગિથયાં ચડ�ને જ પ્રગિતના રાજમાગર્ �ુધી પહ�ચી શકાય છે .
પ્રગિતના પી� ૂષ પીવા માટ� પ�રવતર્ન આવશ્યક છે . આ બાબતને અ�ુલક્ષીને પ્રાથિમક િશક્ષક
પ્રિશક્ષણ પ્રભાવી બનાવવા માટ� સમયાંતર� તેના અભ્યાસક્રમમાં ફ�રફાર કરવાની જ��રયાત
ઊભી થતાં ક્રમશઃ �ુનઃરચના કરવામાં આવી હતી.

િવષય સલાહકાર
ડૉ. અશોકભાઈ ડ�. પટ�લ

પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અભ્યાસક્રમની �ુનઃરચના ઇિતહાસમાં ડો�ક�ું કર�એ તો
ઇ.સ.1995માં રા�યવ્યાપી અમલી બનેલ ક્ષમતાક�ન્દ્રી અ�ભગમને અ�ુલક્ષીને ક્રમશઃ
ઈ.સ.1999 અને 2000માં અભ્યાસક્રમની �ુનઃરચના કરવામાં આવી. ત્યારબાદ રાષ્ટ્ર�ય
અભ્યાસક્રમ માળ�ું (NCF) 2005ની �હ�રાત અન્વયે રા�યની પ્રાથિમક શાળાઓના
પાઠ�ક્રમમાં પ�રવતર્ન આવતાં તેમજ અભ્યાસક્રમમાં �ુનરાવતર્ન પામતી ક્ષમતાઓ �ૂ ર
કરવાના હ�� ુસર ઈ.સ.1999 અને 2002માં અભ્યાસક્રમની �ુનઃરચના કરવામાં આવી.

લેખન સંપાદન

ત્યારબાદ રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ�ુ ં માળ�ું (NCF) 2005ની �હ�રાત અન્વયે રા�યની

શ્રી વી. ક�. યાદવ

ુ ર ઈ.સ.2008-09માં અભ્યાસક્રમને
�ુનરાવતર્ન પામતી ક્ષમતાઓ �ૂ ર કરવાના હ��સ

શ્રી િનિતનભાઈ દલવાડ�

�ુનગર્�ઠત કરવામાં આવેલ.
વતર્માન સમયના પ�રપ્રે�યમાં �ુજરાત રા�યમાં NCF-2005, RTE-2009 અને NCTE
દ્વારા પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવેલ NCETE-2009 તથા 12મી પંચવષ�ય યોજનાની ભલામણોને
ં
ધ્યાને લઈને પ્રાથિમક િશક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલ ફ�રફારોના અ�ુધાને
પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ
અભ્યાસક્રમ�ુ ં �ુનઃગઠન ઈ.સ.2014માં કર� તે� ુ ં ન�ું નામા�ભધાન ડ�.એલ.એ�્ . (D.EL.Ed.)

સમીક્ષા

રાખવામાં આવેલછે . નવા અભ્યાસક્રમમાં ક્ષમતાઓને બદલે અધ્યયન િનષ્પિ�ઓ (Learning

ડૉ. �દ્ર�શભાઈ વ્યાસ

Outcomes)ને સ્થાન આપવામાં આવેલ છે .

ડૉ. વંદના ભાગર્વ
શ્રી મનોજભાઈ કોરડ�યા
ડૉ. પર� શાબેન ઠાકર

ડૉ.રવીન્દ્રભાઈ દવે સાહ�બના અધ્યક્ષપણા રચવામાં આવેલ અભ્યાસક્રમ સિમિત અને
ડ�.એલ.એ�્ . કોર ટ�મના માગર્દશર્નને �તે ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) અભ્યાસક્રમ�ુ ં ઘડતર
કરવામાં આવે છે .
આ બે વષ�ય ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ ત્રણ િવભાગોમાં િવભા�જત છે . �ના પ્રથમ
િવભાગમાં સાત અધ્યયન ક્ષેત્રો, બી� િવભાગમાં પાંચ કાયર્ કૌશલ્યક્ષેત્રો અને ત્રી�

િનમાર્ ણ સંયોજન
શ્રી આઈ. વી. પટ� લ
(સભ્ય સ�ચવ)
ડૉ. હર� શભાઈ ચૌધર�
ડૉ. અ�ખલ ઠાકર
ડૉ. ગૌરાંગ વ્યાસ

િવભાગમાં પાંચ પ્રિતબદ્ધતા ક્ષેત્રો સમાિવષ્ટ છે .
આ વતર્માન ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) અભ્યાસક્રમને અ�ુલક્ષીને તૈયાર થયેલ
મૉડ� ૂલની સંરચનામાં �સીઈઆરટ�-ગાંધીનગર �જલ્લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવનો,
અધ્યાપનમં�દરો અને િવષય તજ�શ્રીઓ તેમજ સમીક્ષકશ્રીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે .
આ ઉપરાંત UNICEFનો પણ આિથ�ક તેમજ શૈક્ષ�ણક સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે . પ્રસ્� ુત
અભ્યાસક્રમ ડ�.એલ.એ�્ .( D.El.Ed.) પ્રિશક્ષણાથ�ઓને ઉપયોગી બનશે તેવી શ્રદ્ધા છે .
આ મૉડ� ૂલ ક્ષિતર�હત બને તે માટ� �સીઈઆરટ� દ્વારા � ૂરતી કાળ� લેવામાં આવી
છે . આમ છતાં તેની �ુણવ�ા વધાર� તેવાં � ૂચનો �સીઈઆરટ� સદાય આવકાર� છે .
સભ્ય ક્ર
સ�ચવ
ુ મ�ણકા
અ�

ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ સિમિત
�સીઈઆરટ�, ગાંધીનગર
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િનયામક
�સીઈઆરટ�
ગાંધીનગર

િવભાગ-1 : (અ) જનર્લ રાઇ�ટ�ગ
1.1

પ્રસ્તાવના

1.2

ુ
હ��ઓ

1.3

જનર્લ � ંુ છે ?

1.4

જનર્લ શા માટ� રાખવી ?

1.5

જનર્લના ભાગો

1.6

જનર્લ લેખન માટ� જ�ર� બાબતો

1.7

જનર્લ લેખન માટ� ન� ૂના�પ પ્ર�ાવ�લ

1.8

સ્વાધ્યાય

િવભાગ-1 : (બ) રાઇ�ટ�ગ ટાસ્ક
1.1

પ્રસ્તાવના

1.2

ુ
હ��ઓ

1.3

રાઇ�ટ�ગ ટાસ્કની પ્ર� ૃિ�ઓ

1.4

સ્વાધ્યાય

િવભાગ-2 : કાયર્શાળાઓ / સેિમનાર
1.1

પ્રસ્તાવના

1.2

ુ
હ��ઓ

1.3

કાયર્શાળા (Workshops) ની િવગતો

1.4

સેશનવાઇઝ કાયર્શાળાની �પર� ખા

1.5

ન� ૂના�પ સેિમનારની િવગતો

1.6

સ્વાધ્યાય

સંદભર્� ૂ�ચ:

પ�રિશષ્ટ-1 : તાલીમાથ� સ્વ-� ૂલ્યાંકન ચેક�લસ્ટ
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િવભાગ-1 : (અ) જનર્લ રાઇ�ટ�ગ
1.1

પ્રસ્તાવના
પ્રિશક્ષણાથ�ઓ પોતાના �વનની પ�ર�સ્થિતઓ પ્રત્યે વ�ુ સ�ગ બને, જવાબદાર�
લેતા થાય તેમજ વ્ય�ક્તગત િવકાસ દ્વારા સ્વ-અધ્યયન કરતા થાય. પ્રિશક્ષણાથ�ઓમાં પોતાની
ક્ષમતાના િવકાસ અથ� અસરકારક પ્રત્યાયન કૌશલ્ય, સકારાત્મક �ૃ�ષ્ટકોણ તેમજ સંવેદનશીલ
સામા�જક સંબધ
ં ોનો િવકાસ થાય.તે માટ� જનર્લ રાઈટ�ગ � ૂબજ જ�ર� છે .

1.2

1.3

ુ
હ��ઓ
•

પ્રિશક્ષણાથ� જનર્લ રાઇ�ટ�ગ �ું છે અને શા માટ� છે તેનાથી મા�હતગાર થાય.

•

જનર્લ લેખનના ભાગો તેમજ જ�ર� બાબતોથી વાક�ફ થાય.

જનર્લ �ંુ છે ?
જનર્લ તમારા િવચારો, અ�ુભવો અને અવલોકનોનો એક લે�ખત દસ્તાવેજ છે . તમે
દ� િનક કાયર્ની ન�ધ તમાર� જનર્લમાં કર� શકો છો અથવા માત્ર તમને � જ�ર� લાગે તે લખી
શકો છો.
તમારા �વનમાં અ�ુભવવામાં આવેલ પ્રસંગોને કોઈ એક િવષય, તારણ ક� વા�ોમાં
તમારા િવચારો સાથે બરાબર ત્રણ પાનાંમાં ભરો, એક ક� બે નંબરની પે�ન્સલ વાપરો અને
લીટ�ઓની �દર તેમજ ચો�સ ર�તે લખવા માટ� કહ�વામાં આવે છે . આ લખાણ એ જનર્લ
નથી. જનર્લ અલગ છે . જનર્લ માટ� કોઈ િનયમ, કંઈ સા�ું ક� ખો�ું નથી. � ૂળ� ૂત ર�તે તમાર�
જનર્લ તમારા માટ� છે . તમાર� જનર્લના ભાગો તમે વહ�ચી શકો છો ક� ગમે ત્યાર� માણી શકો છો.
તેથી તમે તેના ઇન્ચા� છો. તમાર� જનર્લ એ �ુક્ત જગ્યા છે �યાં તમે તમાર� �તને
સં� ૂણર્પણે વ્યક્ત કર� શકો છો.
મોટ� ભાગે તમને તમાર� જનર્લ રાખવા માટ� કોઈ �ુદ્દાની ક� અસાઇનમેન્ટની જ�ર હોતી
નથી. તમારા રો�જ�દા �વનમાં તમારો સમય પસાર કરવાની ખાસ જગ્યાઓ, તમાર� સાથે
સમય ગાળતા લોકો, તમારા મનના કોઈ િવચાર – આ બધી જ સામગ્રી સં� ૂણર્પણે જનર્લ
માટ�ની છે .
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1.4

જનર્લ શા માટ� રાખવી ?
અહ� જનર્લ રાખવા માટ�ના ક�ટલાક કારણો જણાવેલાં છે :
•

તમાર� �તને વ્યક્ત કરવા : તમાર� �તને શ્રેષ્ઠ ર�તે વ્યક્ત કરવા માટ� જનર્લ ઉપયોગી
થઈ શક� છે . તમારા માટ� મહત્ત્વ�ું � કંઈ હોય તેને સં�ક્ષપ્તમાં ર�ૂ કર� શકો છો. તમાર�
�ુપ્ત લાગણીઓ, ધારણાઓ � રો�જ�દા �વનમાં વ્યક્ત નથી થતી તેને તમારા લખાણમાં
ર�ૂ કર� શકો છો.

•

તમાર� યાદોને �ળવવા : આપણે ક�ટ�ું ઝડપથી � ૂલી જઈએ છ�એ ? હાલ � ૂર�,ું એક
અઠવા�ડયા પહ�લાના �દવસની અને આજના �દવસની િવગત યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
તમે બી� કોઈ �દવસ કરતાં આજના �દવસ િવશે વધાર� પ્રમાણમાં લખી શકશો. તમે ગઈ
કાલ િવશે લખવા માટ� પ્રયત્ન કરશો, તો તમે બે પાનાં કરતાં વ�ુ ભર� શકશો. ગઈ કાલના
આગલા �દવસ પર જવા માટ� તમાર� યાદશ�ક્ત કદાચ ઓછ� હશે. આપણે સતત આપણા
પોતાના �વનને �ુકડાઓમાં �ુમાવી રહ્યા છ�એ. તેમને રાખવા માટ�નો એક માગર્ જનર્લ
છે .

•

ુ ારવા : સામાન્ય ર�તે તમે �મ વ�ુ લખો તેમ વધાર� સારા લેખક બની
તમા�ં ુ લેખન �ધ
શકો. િનયિમત લેખન કરવાથી સરળ ર�તે લખી શકાય છે અને તે તમને, તમારા પોતાના
અવાજને લેખન સ્વ�પે ઢાળવામાં મદદ કર� છે . તમાર� જનર્લ પણ સ�નાત્મક લેખન માટ�
જ�ર� િવચારો અને સામગ્રી એકિત્રત કરવા માટ�� ું એક સ્થળ છે .

•

તમાર� � ૂઝને સતેજ કરવા : તમારા અ�ુભવ િવશે વ�ુ સારા િનર�ક્ષક બની શકો છો.
આપણે �યાર� કંઈક લખવા જઈ રહ્યા છ�એ, ત્યાર� આપણે એક અલગ પ્રકાર�ું ધ્યાન
રાખીએ છ�એ. જનર્લ રાખવાથી તમે તમારા દ� િનક �વનની િવગતોને ધ્યાનમાં લેવાની
આદત રાખતા થઈ જશો. પ�રણામે તમે વધાર� સ� ૃદ્ધ અને જ�ટલ િવ�માં જોવા મળતા
અવલોકનને તમાર� � ૂઝથી જોતા થશો.

•

તમાર� �તને મનોરં જન કરાવવા : લેખન એક પડકાર છે , એક સાહસ છે . તમે તમારા
�દવસ દરિમયાનના અ�ુભવો દ્વારા ઉત્પ� થયેલી ઉ�ેજના, િવિવધ લાગણીઓ, વગેર�ને
લખાણમાં આવર� શકો છો. � ભિવષ્યમાં તમને ક� વાચકને અલગ પ્રકારનો રોમાંચ ક�
મનોરંજન � ૂ�ું પાડ� શક� છે .
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•

તમાર� �તને સાથ આપવા : તમે લખો છો ત્યાં �ુધી તમે તમાર� �તથી એકલા પડતા
નથી. લેખનકાયર્ એ તમાર� �ત સાથેનો સંવાદ છે . તમાર� કલ્પનામાં કોઈ પાત્ર�ું િનમાર્ ણ
પણ કર� શકો છો.

•

અન્ય લોકોને સ્પશર્વા : તમારા લખાણને અન્ય વ્ય�ક્તઓ પાસેથી પસાર થવા દ� શો, તો
તેઓને તમાર� લાગણીઓ, અ�ુભવો ક� િવચારોને સ્પશર્ મળશે. સંભવતઃ િવચારને પણ
સ� ૃ�દ્ધ પ્રાપ્ત થઈ શક� છે .

1.5

જનર્લના ભાગો
સામાન્ય ર�તે જનર્લ�ું લખાણ બે ભાગમાં વહ�ચાયે� ું હોય છે : સાર/િનષ્કષર્
(Summary) અને ભાષ્ય (Commentary). જનર્લમાં સાર િવભાગ અનેક મહત્ત્વ� ૂણર્ પ્ર�ોના
જવાબ આપે છે . �મ ક�, લખાણનો �ુખ્ય �ુદ્દો �ું છે ? શા માટ� લખનાર આ ચો�સ ભાગ લખે
છે ? સમસ્યા �ું છે અને તેઓ તેને ઉક�લવા માટ� �ું પ્રયાસ કર� રહ્યા છે ? અને તે અથવા
તેણી �ું તારણ પર આવ્યા હતા ? આ િવભાગ જનર્લના પ્રારં ભના ફકરામાં � ૂકવામાં આવે છે .
બી�ુ,ં લખાણની દલીલ �ું છે ? પ્રસ્� ુત દલીલ એ િનષ્કષર્થી અલગ જ હોવી જોઈએ.
િનષ્કષર્ એ વાચકને જણાવી રહ્યા છે ક� લખનાર �ું સા�બત કરવા માટ� પ્રયાસ કર� રહ્યા
છે , પરં � ુ આ દલીલ િનષ્કષર્ માટ�ના કારણો સમ�વે છે . અહ� લેખક વાચકને તે� ું તારણ યોગ્ય
છે તે મનાવવાનો પ્રયત્ન કર� છે . આ માટ� તેઓ જ�ર� �ુરાવા ક� દલીલો વાચક આગળ ર�ૂ કર�
છે .
જનર્લના આ િવભાગમાં તમે �ુખ્ય �ુદ્દાઓને સં�ક્ષપ્તમાં ર�ૂ કર� શકો છો. સાર
િવભાગમાં આપના સમગ્ર લખાણમાંથી પ્રિતિનિધત્વ�પ (Representative) બે-ત્રણ િવધાનો
પસંદ કર� � ૂકવામાં આવે છે . જનર્લના �તમાં સાર લખ્યા બાદ તમાર� �ત ને

ચકાસો ક�

તમારા િવચારના સમગ્ર �ુદ્દાઓને આવર� લીધા છે . તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલ મા�હતી
� ૂરતી છે અને તે તમારા િવચારોને સમથર્ન આપે છે . હા, આ એક કૌશલ્યસભર પ્ર�ક્રયા છે ,
લખવાનો મહાવરો હશે તો તમે ઝડપથી આ કૌશલ્ય હસ્તગત કર� શકશો.
કૉમેન્ટ્ર� ક� પ્રિતભાવ એ જનર્લમાં સાર િવભાગને અ�ુસર� છે . તેમાં દલીલો અને સાર�ું
� ૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે . �મ ક� તમે તમાર� �તને � ૂછ� શકો છો ક�, તમે સાર સાથે સંમત
છો ? �ું લખાણમાં થયેલ ર�ૂઆત એ લેખકના િવચારોને સમથર્ન આપે છે ? વગેર�. અહ�,
ફક્ત સહમત ક� અસહમત થવા�ું નથી પણ તે માટ�ના તમારા િવચારો ક� અ�ભપ્રાયો આપવાના
હોય છે .
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જનર્લ એવી જગ્યા છે ક� �યાં તમે તમારા િવચારોને પ્રસ્� ુત કર� શકો છો. આ માટ�
નવા િવચારોને ર�ૂ કરવા તથા િવચારોના િવવેચન ક� �ટપ્પણથી ગભરાવાની જ�ર નથી.
તમારા �ગત િવચારોને �ુક્ત ર�તે ર�ૂ કર� શકો છો. જો તમારા �વનનો કોઈ પ્રસંગ તમાર�
ભાવનાઓ ક� િવચારોને સાર� ર�તે ર�ૂ કર� શકતો હોય તો બેશક તેને લખાણમાં સમાવવો.
તમા�ું લખાણ �ટ�ું રસપ્રદ હશે તેટલો આનંદ તેને વાંચવામાં આવશે.
ચાલો, જનર્લ લખવાનો મહાવરો કર�એ :
(1) તમારા �વનમાં બનેલ એક ર� ૂજ પસંદ કરો.
(2) તમાર� સાથે �ું બન્�ું હ� ું તે� ું લખાણ કરો.
(3) વાચક તમે અ�ુભવેલ ઘટનાને �ણી શક� તે ર�તે શબ્દોની પસંદગી કરો.
(4) શા માટ� તમારા માટ� તે ઘટના ર� ૂજ હતી તે જણાવો.
(5) તમારા હસ્તાક્ષર અને ભાષા�ુ�દ્ધ ચકાસો.

1.6

જનર્લ લેખન માટ� જ�ર� બાબતો
વણર્ન (Description) :
•

જનર્લમાં ર�ૂ કરવામાં આવનાર િવચાર, પ્રસંગ, પ�ર�સ્થિત ક� ઘટનામાં આવતી
વ્ય�ક્ત, પ્ર� ૃિ� ક� સ્થળ�ું સ્પષ્ટ વણર્ન કર�ું જોઈએ, �થી વાંચનારના મનમાં તે� ું
સ્પષ્ટ �ચત્ર ર�ૂ થાય.

•

ઘટના ક� પ્રસંગમાં સમાિવષ્ટ વ્ય�ક્તઓ ક� વસ્� ુઓની � ૂિમકા, દ� ખાવ, તેની
કામગીર� ક� વતર્ન �વી બાબતો વણર્નમાં આવી શક� છે .

•

તમારા વણર્નને સમથર્ન આપતા �ુરાવાઓનો ઉલ્લેખ કર� શકાય, જનર્લમાં જોડ�
શકાય.

•

જો કોઈ સ્થળ ક� વ્ય�ક્ત�ું િન�પણ અગાઉ કર� લ હોય તો પછ�ના લખાણમાં તેનો
સંદભર્ આપવો, �ુનઃિન�પણ કરવા�ું ટાળ� શકાય. દા.ત. શાળા ક� ઘર�ું વણર્ન.

િવશ્લેષણ (Analysis) :
•

� ૂિમકા અને જવાબદાર�ઓ તથા તક અને અડચણોના સંદભર્માં તેની પ્ર� ૃિ�ઓ,
પ્રસંગો અને વતર્નો�ું િવશ્લેષણ કરવામાં આવે છે .

•

તમાર� ફરજો અને કાય� પર વધાર� ધ્યાન આપો. તેમાં તમને મળ� ું પ્રોત્સાહન,
તક, પ�રપ્રે�ય, િવિશષ્ટ કાયર્નો ઉલ્લેખ કરવો.
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અથર્ઘટન (Interpretation) :
•

પ્રત્યેક લખાણ �-તે ઘટના, પ્રસંગ ક� વ્ય�ક્તમાં જોવા મળે લ ક� �ણવા મળે લ
� ૂલ્યો, ઉદ્દે શ્ય તથા કાયર્� ૂિત�ની ન�ધથી � ૂણર્ થ�ું જોઈએ.

•

1.7

ઉદ્દે શ્ય અને િસ�દ્ધની દ્ર�ષ્ટએ ઘટનાને આકારવી.

જનર્લ લેખન માટ� ન� ૂના�પ પ્ર�ાવ�લ :

•

�ું જનર્લ લેખન તમને પસંદ છે ?

•

�ું જનર્લ લેખન અધ્યયન-અધ્યાપનની પ્ર�ક્રયામાં મદદ�પ બને છે ?

•

�ું જનર્લ લેખન તમને એક િશક્ષક તર�ક� િવકસવા/અપગ્રેડ�શન અને �ુધાર માટ� મદદ�પ બને
છે .

•

� ંુ જનર્લ લેખન મદદ�પ બને છે ?

1. તમે �ું શીખ્યા છો તે શોધવા માટ�.
2. તમારા અધ્યયન હ�� ુઓ � ૂણર્ કરવા માટ�.
3. તમે �ું અભ્યાસ કય� ક� શીખ્યા છો તે માપવા માટ�.
4. તમે � શૈક્ષ�ણક સાધન (સામગ્રી) ઉપયોગમાં લીધી છે તેનાં � ૂલ્યાંકન માટ�.
5. તમે � શૈક્ષ�ણક પદ્ધિતઓ ઉપયોગમાં લીધી છે , તેનાં � ૂલ્યાંકન માટ� .
6. તમે � પ્ર� ૃિ�ઓ પસંદ કર� છે તેનાં � ૂલ્યાંકન માટ�.
7. તમારા િશક્ષક-િવદ્યાથ�નાં � ૂલ્યાંકન માટ�.
8. તમારા અધ્યાપનમાં કોઈ સમસ્યા શોધવા/�ણવા.
9. અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં સમાધાન પ્ર� ૃિ�ના � ૂલ્યાંકન માટ�.
10. અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં િનણર્ય લેવા�ું આવડત�ું � ૂલ્યાંકન.
11. તમારા અધ્યાપનના સફળતા� ૂવર્કનાં �ુદ્દાઓની પસંદગી માટ� .
12. તમારા અધ્યાપનના અસફળતા� ૂવર્કનાં �ુદ્દાઓની પસંદગી માટ�.
13. તમારા અધ્યાપનના નવા �ુદ્દાઓની પસંદગી માટ� .
•

� ંુ જનર્લ લેખન તમને સહાય�પ બને છે ?

1. એક િશક્ષક તર�ક� સ્વયંને િવકસાવવામાં/�ુધારવામાં.
2. એક િશક્ષક તર�ક� તમારા િવધેયાત્મક �ુણ અને શ�ક્તઓની શોધમાં.
3. એક િશક્ષક તર�ક� તમાર� નબળાઈઓની શોધમાં.
4. એક સારા, અ�ભ��ચપ્રદ,સ�નશીલ અને અસરકારક િશક્ષકની લાક્ષ�ણકતાઓની શોધમાં.
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સ્વાધ્યાય:
નીચેના પ્ર�ોના જવાબ એક વા�માં લખો.
૧. જનર્લ એટલે �ું ?
૨. જનર્લના ભાગો જણાવો .
૩. જનર્લ લેખનના ત્રણ મહત્વની બાબતો જણાવો.
�ૂંકમાં જવાબ આપો.
૧. જનર્લ રાઇ�ટ�ગના હ�� ુઓ જણાવો.
૨. જનર્લ લેખન અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં કઈ ર�તે મદદ�પ બને છે ?
�ૂંકમાં જવાબ લખો.
૧. જનર્લ શા માટ� રાખવી જોઈએ?
૨. જનર્લ લેખન માટ� ન� ૂના�પ પ્ર�ાવલી તૈયાર કરો.
સિવસ્તાર લખો .
૧. જનર્લ લેખન માટ� જ�ર� બાબતો િવસ્તારથી જણાવો.
૨. જનર્લ લેખનના કારણો�ું િવસ્તારથી વણર્ન કરો.

િવભાગ-1 : (બ) રાઇ�ટ�ગ ટાસ્ક
1.1

પ્રસ્તાવના
ં શાળા
ડ�પ્લોમાં ઈન એ�લમેન્ટ� ર� એજ�ુક�શન (ડ�.એલ.એ�્ .) કાયર્ક્રમ રાઇ�ટ�ગ ટાસ્ક�ુએ
આધા�રત પ્રાયો�ગક પ્ર� ૃિ�ઓનો એક મહત્ત્વ� ૂણર્ ભાગ છે . જનર્લ રાઇ�ટ�ગના આધાર�
ડ�.એલ.એ�્ . કાયર્ક્રમ તાલીમાથ�ને િનયિમત પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા વ્યાવસાિયક િવકાસને ઉ�ેજન
આપે છે . તાલીમાથ�ઓ માટ� ક�ટલીક ન� ૂના�પ પ્ર� ૃિ�ઓ અહ� ર�ૂ કરવામાં આવે છે .

1.2

1.3

ુ
હ��ઓ
•

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ રાઇ�ટ�ગ ટાસ્ક માટ�ની િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓઓથી મા�હતગાર થાય.

•

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ �રપૉટર્ લેખન કરતા થાય.

રાઇ�ટ�ગ ટાસ્કની પ્ર� ૃિ�ઓ
પ્ર� ૃિ�-1 : શૈક્ષ�ણક, સહ-શૈક્ષ�ણક તથા રમત-ગમત પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન (પ્રત્યેક વષ� બે
�ટલી પ્ર� ૃિ�ઓ કર� શકાય)
- આ�્ર્ સ ઍન્ડ ડ્રૉ�ગ
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-રમત-ગમત
- સાયન્સ કૉનર્ર
- �ડબેટ (વાદ-િવવાદ)
- �ક્વઝ
- સાંસ્�ૃિતક પ્ર� ૃિ�ઓ
- િનબંધ સ્પધાર્ / સ્લોગન લેખન / વાતાર્લેખન / કાવ્યલેખન
- પયાર્ વરણીય સંરક્ષણ સંબિં ધત પ્ર� ૃિ�ઓ
- માગર્દશર્ન અને પરામશર્ન પ્રકોષ્ઠ (ગાઇડન્સ અને કાઉન્સે�લ�ગ સેલ)
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : તમાર� શાળામાં ઉપરોક્ત પ્ર� ૃિ�ઓ પૈક� ચાર �ટલી પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન કર�ુ.ં
હ�� ુ :

શૈક્ષ�ણક, સહ-શૈક્ષ�ણક અને રમત-ગમત પ્ર� ૃિ�ઓનાં વ્યવ�સ્થત અને અસરકારક
આયોજનના કૌશલ્યો હસ્તગત કરવા.

તમાર� � ૂિમકા :
-

કોઈ પણ એક પ્ર� ૃિ��ું આયોજન કર�ુ,ં અમલમાં � ૂક�ું અને � ૂલ્યાંકન કર�ુ.ં

-

માગર્દશર્ક, િવદ્યાથ�ઓ અને સહકાયર્કરો પાસેથી પ્ર� ૃિ�ની અસરકારકતા �ગે પ્રિતભાવ
મેળવવા.

-

પ્ર� ૃિ� � ૂણર્ થયા બાદ �રપૉટર્ તૈયાર કરવો.

ફળ�ુિત : તાલીમાથ� દ્વારા ચારથી પાંચ પેજ અથવા પાંચસો શબ્દોમાં �રપૉટર્ તૈયાર કરવો. પ્ર� ૃિ�
�ગે �ૂંક� ન�ધનો સમાવેશ હશે, પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન, આયોજન અને અમલીકરણ �ગે સમસ્યા,
અમલીકરણ �ગે પ્રિતભાવ, તમા�ું અવલોકન અને પ્ર� ૃિ�ની ફળ�ુિત.
માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

પ્ર� ૃિ�ના આયોજનમાં સહાય અને �ુપરિવઝન � ૂ�ું પાડ�ુ.ં

-

પ્ર� ૃિ��ું અવલોકન કર�ુ,ં પ્રિતભાવ આપવો અને અસરકારક પ્ર� ૃિ�ના આયોજનમાં કૌશલ્યવધર્ન કર�ુ.ં

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
પ્ર� ૃિ��ું આયોજન - 3 કલાક

-

પ્ર� ૃિ� � ૂવર્તૈયાર�

-

� ૂચનો અને પ્રિતભાવ એકત્રીકર - 3 કલાક

6 કલાક
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�રપૉટર્ લેખન- 3 કલાક

પ્ર� ૃિ�-2 : બાળકોથી સંબિં ધત � ૂવી�ું અવલોકન અને �રપૉટર્ લેખન
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : તાલીમાથ�ઓ પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે ક� તેઓ બાળકો સંબિં ધત
શૈક્ષ�ણક � ૂવી �વી ક�, “તાર� જમીન પર”” અને “સ્ટ�નલી કા ડબ્બા”” તેમજ “સ્વદ� શ” વગેર�
સા� ૂ�હક અને વ્ય�ક્તગત ર�તે �ુ એ અને વગર્ખડં માં ચચાર્ કર� .
ુ :
હ��ઓ
-

બાળકોની �રઅલ લાઇફ (વાસ્તિવક �વન)ની પ�ર�સ્થિત�ું િવશ્લેષણ કર�ુ.ં

-

બાળકોની પ�ર�સ્થિત સાર� થાય તે માટ� પ્રયત્નો કરવા.

તમાર� � ૂિમકા :
-

પોતાના �ૃ�ષ્ટકોણથી અ�ભવ્ય�ક્તની ક્ષમતાનો િવકાસ.

-

અવલોકન ર� કૉડર્ તૈયાર કરતી વખતે કયા �ુદ્દાઓ ન�ધવા તેની ચચાર્.

-

િવિવધતાવાળા વગર્ખડં વાળ� પ�ર�સ્થિતના સંચાલનની ક્ષમતાનો િવકાસ.

ુ :
ફળ�િત
-

તાલીમાથ�ઓ દ્વારા ચારથી પાંચ પેજ અથવા પાંચસો શબ્દોમાં નીચેના �ુદ્દાઓનો સમાવેશ
થતો �રપૉટર્ તૈયાર કરો :

-

બાળકોની સાંસ્�ૃિતક � ૂિમકા, � ૂવીની થીમ વગેર�.

માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

તાલીમાથ�ઓની અવલોકન ક્ષમતા�ું � ૂલ્યાંકન.

-

�રપૉટર્ તૈયાર કરવામાં મદદ�પ થ�ુ.ં

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
-

પ્ર� ૃિ��ું આયોજન

- 3 કલાક

-

� ૂવી બતાવવી

- 6 કલાક

-

િવદ્યાથ�ઓ�ું અવલોકન�ું એકત્રીકરણ અને િવશ્લેષણ - 5 કલાક

-

�રપૉટર્ લેખન

- 4 કલાક

પ્ર� ૃિ�-3 : માપન અને િનદ� શનમાં ( Instruction) અભ્યાસક્રમ� ંુ જોડાણ
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : અભ્યાસક્રમ�ું િવશ્લેષણ. ઉદાહરણ તર�ક� િવષયવસ્� ુ અને અભ્યાસક્રમના િવિવધ
ભાગો (�વા ક� અધ્યાપન પદ્ધિત, �રસોિસ�સ, માપન પ્ર�ક્રયા) ક�વી ર�તે જોડાયેલાં છે .
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હ�� ુ : અભ્યાસક્રમના િવિવધ પાસાઓનાં િવશ્લેષણથી સમજ ક્ષમતાનો િવકાસ કરવો.
તમાર� � ૂિમકા :
-

પ્રાથિમક શાળાના કોઈ પણ ધોરણ ક� િવષય�ું અભ્યાસક્રમ/પાઠ�ક્રમ�ું નીચેના �ુદ્દાઓને
ધ્યાનમાં રાખી અધ્યાપન (1) ક�વી ર�તે અભ્યાસક્રમના િવિવધ ભાગો અને િવષયવસ્�ુ�ું િવશ્લેષણ (�વા ક�, િશક્ષણ
પદ્ધિત, �રસોિસ�સ અને માપન પ્ર�ક્રયા) જોડાયેલાં છે .
(2) િનદ� શનના આયોજન અને માપનમાં અભ્યાસક્રમનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કરશો તેની ચચાર્
કરો.

ુ :
ફળ�િત
(1) તાલીમાથ�ઓએ હ�� ુઓ અને િવષયવસ્�ુને સમાિવષ્ટ થતો �રપૉટર્ તૈયાર કરવો. અધ્યયનઅધ્યાપન અને માપનની પ્રિવિધઓ, કઈ ટ��ચ�ગ એડ તૈયાર કયાર્, ક�વી ર�તે
સી.સી.ઈ./એસ.સી.ઈ( શાળાક�ય સતત સાવર્ગ્રાહ� � ૂલ્યાકન).માં સમાવેશ થયો.
માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

એસ.સી.ઈ.ના અસરકારક ઉપયોગ અને માપન માટ� મદદ�પ થ�ુ.ં

-

બાળક�ન્દ્રી અ�ભગમને ધ્યાનમાં રાખી અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર� ૃિ�ના નવતર પ્રયોગની
યોજના તૈયાર કરવામાં મદદ�પ થ�ુ.ં

-

ર�પૉટર્ તૈયાર કરવામાં મદદ�પ થ�ુ.ં

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
-

અભ્યાસક્રમ�ું િવશ્લેષણ - 15 કલાક

-

�રપૉટર્ તૈયાર કરવા

- 5 કલાક

પ્ર� ૃિ�-4 : તમે ક�ટલા મ�હલા સંવેદનશીલ છો તે �ગે પર�ક્ષણ કર� �રપૉટર્ તૈયાર કરો.
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : મ�હલા સંવેદનશીલતા સંદભ� તમે તમારા વ્યવહાર�ું પર�ક્ષણ કર� �ુધાર કરો.
ુ :
હ��ઓ
-

મ�હલા સંવેદનશીલતા સંદભ� તમારા વ્યવહાર�ું પર�ક્ષણ કર�ુ.ં

-

મ�હલા સંવેદનશીલતા �ગે તમારા વ્યવહારમાં �ુધાર કરવો.
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તમાર� � ૂિમકા :
-

મ�હલા સંવેદનશીલતાના �ૃ�ષ્ટકોણથી છોકરા અને છોકર�ઓના વ્યવહાર�ું અવલોકન તથા
પર�ક્ષણ કરો. અવલોકનના પ�રણામને ત્રણ બાબતમાં િવભા�જત કર� શકાય.

(અ) વગર્ખડ
ં માં િવદ્યાથ� સાથે �તર�ક્રયા :
•

વગર્ખડં માં છોકરા/છોકર�ઓને �તર�ક્રયા અને ભાગીદાર�ની તકો � ૂર� પાડવી.

•

પ્ર�ોનાં પ્રત્�ુ�ર માટ� છોકરા/છોકર�ઓને તક આપવી.

•

છોકરાઓ દ્વારા શ� કર� લા પ્ર�ો માટ� છોકરા/છોકર�ઓને તક આપવી.

•

છોકરા/છોકર�ઓને સામા�જક �તર�ક્રયા માટ� તકો � ૂર� પાડવી.

(બ) અભ્યાસક�ય સા�હત્યનો ઉપયોગ :
•

મ�હલા

સંવેદનશીલતાના �ૃ�ષ્ટકોણથી

છોકરા/છોકર�ઓ

પ્રત્યે

તમારા

વ્યવહાર�ું

અવલોકન કરો. અવલોકનના પ�રણામને ત્રણ મોટા ભાગમાં વહ�ચી શકાય.
•

કા�ૂર્ ન, �ચત્રો, ચાટર્ સ, ફોટોગ્રાફમાં બા�ુની �સ્થિતમાં મ�હલાને દશાર્વવી. (ઉદાહરણ તર�ક�
પતંગ ચગાવતી વખતે �ુ�ુષને મદદ કરવી.)

•

ભવન/મકાન�ું મૉડલ બનાવતી વખતે ક� પ્રયોગશાળાના પ્રયોગના સાધનો�ું સે�ટ�ગ માટ�.

(ક) િનદ� શાત્મક ભાષાનો પ્રયોગ :
•

પરં પરાગત �ુ�ુષ/મ�હલાની � ૂિમકાનો ભેદ દશાર્ વવો. �ું તમે ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરો છો ?
•

�ુ�ુષની

ભાગીદાર�

સ�ુદાય

અને

ગ્રામ્ય

દ� શ

માટ�

મહત્ત્વની

છે

�યાર� મ�હલાઓ �ુ�ુંબની સારસંભાળ �ુધી ક��ન્દ્રત હોય છે .
•

તમે આવા િવધાનનો ઉપયોગ કરો છો

•

એક �ુવાન છોકર� ક�વી ર�તે મોટ�થી � ૂમ પાડ� શક�

•

વગર્ખડં વ્યવહાર િવશે તમારા �ું અવલોકન

•

તમે તમારા અ�ભગમને વ�ુ મ�હલા સંવેદનશીલ ક�વી ર�તે બનાવી શકો

ફળ�િુ ત :
નીચેના �ુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખી ચાર-પાંચ પેજનો અથવા પાંચસો શબ્દોવાળો એક �રપૉટર્
તૈયાર કરો :
(i) બધા જ િવદ્યાથ�ઓને પ્રત્યાયનની તક � ૂર� પાડવી.
(ii) છોકરા/છોકર�ઓને સામા�જક �તર�ક્રયાની તકો � ૂર� પાડવી.
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માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

પ્ર� ૃિ�ઓના આયોજન માટ� માગર્દશર્ન અને �ુપરિવઝન � ૂ�ું પાડ�ુ.ં

-

પ્ર� ૃિ�ના અવલોકનને અસરકારક બનાવવા માટ� કૌશલ્યવધર્ન કર�ુ.ં

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
-

� ૂવર્ આયો�જત પ્ર� ૃિ� - 3 કલાક

-

આયો�જત પ્ર� ૃિ� - 3 કલાક

-

છોકર�ઓના સાથ-સહકાર, સહપાઠ� િશક્ષક�ું અવલોકન દ્વારા મા�હતી એકત્રીકરણ – 5
કલાક

-

�રપૉટર્ લેખન - 4 કલાક

પ્ર� ૃિ�-5 : સમાવેશી વગર્ ખડ
ં િવશે � ૂલ્યાંકન/પર�ક્ષણ અને �રપૉટર્ િનમાર્ણ
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : સમાવેશી વગર્ખડં ની દ્ર�ષ્ટએ તમે એક વગર્ખડં પસંદ કર� તે� ું િવશ્લેષણ કરો.
ુ :
હ��ઓ
-

સમાવેશી વગર્ખડં ની જ��રયાત િવશે સંવેદનશીલ થ�ુ.ં

-

સમાવેશી વગર્ખડં સંદભ� વગર્ખડં �ું િવશ્લેષણ કરવાની તકો � ૂર� પાડવી.

તમાર� � ૂિમકા : તમારા વગર્ખડં સંદભ� નીચે આપેલી િવગતો�ું પર�ક્ષણ કરો :
�ુલ સંખ્યા

વગર્ ખડ
ં ની િવગત

છોકરા

1. �ુમાર
2. કન્યા
3. દ�લત
4. આ�દવાસી
5. �ુ�સ્લમ
6. �ક્રિ�યન
7. સ્થળાંતર કરતા મ�ૂરો
8. શહ�ર� સ્લમ
9. િવિશષ્ટ જ��રયાતવાળા બાળકો
10. ઉચ્ચ �િત/આિથ�ક ર�તે સા�ું
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છોકર�ઓ

�ુ લ

ુ :
ફળ�િત
નીચેના � દ્દુ ાઓને ધ્યાનમાં રાખી ચાર-પાંચ પે જનો અથવા પાં ચસો શબ્દોવાળો એક �રપૉટર્
તૈ યાર કરો :
(i) વગર્ખડં �તર�ક્રયા દરિમયાન સૌથી વ�ુ અને સૌથી ઓછ� ભાગીદાર�વાળા બાળકો�ું
નામ ન�ધો.
(ii) વગર્ખડં માં �ાર� ક ભાગીદાર� ન�ધાવતા હોય તેવા િવદ્યાથ�/બાળકો પ્રત્યે એક િશક્ષક
તર�ક� તમારા વલણ �ું છે
(iii) વગર્ખડં માં ચચાર્ દરિમયાન શાંત રહ�તા અને કોઈ ભાગીદાર� ન ન�ધાવતા બાળકોના
સામા�જક અને સાંસ્�ૃિતક અ�ુભવ મેળવવાની કોિશશ કરો ?શાંત રહ�નાર બાળકોને
બોલાવવાની કોિશશ કરો
માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

પ્ર� ૃિ�ઓના આયોજન માટ� માગર્દશર્ન અને �ુપરિવઝન � ૂ�ું પાડ�ુ.ં

-

અસરકારક આયોજન અને સંચાલન માટ� પ્રિતભાવ અને કૌશલ્ય િવકાસ કરવો.

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
-

� ૂવર્ આયો�જત પ્ર� ૃિ� - 3 કલાક

-

પ્ર� ૃિ��ું આયોજન - 3 કલાક

-

મા�હતી�ું એકત્રીકરણ અને િવશ્લેષણ - 5 કલાક

-

�રપૉટર્ લેખન - 4 કલાક

પ્ર� ૃિ�-6 : �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટ� ંુ િનમાર્ ણ
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : તમે � િવષય શીખો છો તે િવષયને લગતા �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટ અને પ્લાન�ું
િનમાર્ણ કર�ુ.ં ��ું સ્વ�પ �ચત્ર, િવડ�યો પણ હોઈ શક�.
હ�� ુ : �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટનો િવકાસ કરવો.
તમાર� � ૂિમકા :
-

ં શન ટ�કનોલો� (ICT) સંદભ� િવિવધ પ્રિવિધઓ �ગે �ડ�જટલ
ઈનફોમ�શન એન્ડ કોમ્�ુનીક�
કન્ટ�ન્ટ સ્વ�પ �ગેના �ાનનો િવકાસ કરવો.

-

પ્રારં �ભક કક્ષાએ શીખવી શકાય તેવા િવષયવસ્� ુની પસંદગી કરવી.

-

પસંદગીના �ુદ્દાઓ (ટૉિપક) પર �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ� ન્ટ�ું િનમાર્ ણ કર�ુ.ં
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-

વેબસાઇટ પર �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટ અપલોડ કરવી.

ુ :
ફળ�િત
-

છ થી સાત પેજમાં અથવા સાતસો પચાસ શબ્દોમાં એક �રપૉટર્ તૈયાર કરો. આ �રપૉટર્
પસંદગીના મહત્ત્વના �ુદ્દાને દશાર્વતો હોવો જોઈએ. �રપૉટર્ ની સાથે �ડ�જટલ કન્ટ� ન્ટને
સી.ડ�. સ્વ�પમાં પણ જોડવી.

માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

િવષયવસ્� ુની પસંદગી �ગે માગર્દશર્ન.

-

�ડ�જટલ કન્ટ�ન્ટના પ્રકારની િવિવધ પ્રિવિધઓ �ગે � ૂચન કર�ુ.ં

-

�ડ�જટલ કન્ટ�ન્ટ િવકાસ �ગે માગદશર્ન આપ�ુ.ં

-

વેબસાઈટ પર �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટ અપલોડ કરવાની પ્રિવિધઓ �ગે � ૂચન કર�ુ.ં

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
-

ટૉિપકની પસંદગી - 3 કલાક

-

પ્રિવિધઓની પસંદગી - 6 કલાક

-

�ડ�જટલ કન્ટ�ન્ટનો િવકાસ - 2 કલાક/દરરોજ (8 કલાક)

-

�રપૉટર્ તૈયાર કરવા. - 5 કલાક

પ્ર� ૃિ�-7 : �ક્રયાત્મક સંશોધન કર�ું / હાથ ધર�ું
ં માંની તમારા દ્વારા અ�ુભવાતી સમસ્યા િવશે �ક્રયાત્મક સંશોધન
પ્ર� ૃિ��ું સ્વ�પ : તમારા વગર્ખડ
કર�ુ.ં
હ�� ુ : સમસ્યાના સમાધાન માટ� વ્યવ�સ્થત તકો � ૂર� પાડવી.
તમાર� � ૂિમકા :
-

િશક્ષક તર�ક� તમારા અ�ુભવમાં આવેલી સમસ્યા પસંદ કરવી.

-

યોગ્ય પદ્ધિતશા�, ઉપકરણ, પ્રિવિધઓ, મા�હતી એકત્રીકરણના �ુરાવા, માટ� પસંદગી
કરવી.

-

તારણ પર પહ�ચવા માટ� �ુરાવા/મા�હતી�ું િવશ્લેષણ કર�ુ.ં

-

શાળા વ્યવસ્થામાં પ્રાપ્ત થયેલ તારણોનો અ�ુભવ કરવો.

-

�રસચર્ વકર્ �ગે �રપૉટર્ તૈયાર કરવો.
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ુ :
ફળ�િત
-

�રસચર્ �રપૉટર્ તૈયાર કરવો. નીચે �વા �ુદ્દાઓ �રપૉટર્ માં સમાિવષ્ટ હોવા જોઈએ :

•

િવષય/સમસ્યા સમાધાન

•

જ��રયાત / અભ્યાસ�ું મહત્ત્વ

•

સમસ્યાકથન

•

હ�� ુઓ

•

ઉત્કલ્પના

•

અભ્યાસની મયાર્દાઓ

•

પ્રયોગ કાયર્

•

મા�હતી એકત્રીકરણ અને િવશ્લેષણ

•

તારણ અને પ�રણામ

•

અ�ુકાયર્/સંશોધનના તારણોનો વ્યવહા�ુ ઉપયોગ

•

�રપૉટર્ દસથી બાર પેજમાં હોવો જોઈએ.

માગર્દશર્કની � ૂિમકા :
-

�ક્રયાત્મક સંશોધન હાથ ધરવા �ગે મદદ કરવી. (આયોજન, મા�હતી એકત્રીકરણ, મા�હતી
િવશ્લેષણ અને અથર્ઘટન)

-

�ક્રયાત્મક કાયર્ સંદભ� તમારા કાયર્ / પ્રદશર્ન�ું � ૂલ્યાંકન.

� ૂલ્યાંકન : ર� �ટ�ગ સ્ક�લ
ક્ર��ડટ પૉઇન્ટસ :
-

� ૂવર્-પ્ર� ૃિ�ની તૈયાર� - 5 કલાક

-

�ક્રયાત્મક સંશોધન હાથ ધર�ું - 15 કલાક

-

મા�હતી�ું િવશ્લેષણ - 5 કલાક

-

�રપૉટર્ તૈયાર કરવા - 5 કલાક
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સ્વાધ્યાય :
નીચેના પ્ર�ોના જવાબ એક વા�માં લખો.
૧. રાઈટ�ગ ટાસ્કમાં ફલ�ુિત એટલે �ુ?ં ૨. રાઈટ�ગ ટાસ્કની પ્ર� ૃિ�ઓમાં માગર્દશર્કની � ૂિમકા �ું હોય છે ?૩.
રાઈટ�ગ ટાસ્કની બે પ્ર� ૃિ�ઓમાં ના નામ લખો.
�ૂંકમાં જવાબ લખો .
૧. રાઈટ�ગ ટાસ્કમાં ક્ર�ડ�ટ પોઈન્ટ્સ �ું � ૂચવે છે ?૨. માપન અને િનદ� શનની પ્ર� ૃિ�માં અભ્યાસક્રમ જોડાણ
ક�વી ર�તે કરશો?સિવસ્તાર લખો :
૧. રાઈટ�ગ ટાસ્કના સોપાનોને ધ્યાનમાં રાખી ‘ તમે ક�ટલા �શે મ�હલા સંવેદનશીલ છો? તે માટ� ન�ધ
તૈયાર કરો.
૨. તમારો વગર્ખડં સમાવેશી વગર્ખડં છે ક� ક�મ? તે સંદભ� પ�રક્ષણ કર� �રપોટર્ તૈયાર કરો.
૩.તમારા વગર્ખડં ની કોઈ એક સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી �ક્રયાત્મક સંશોધન �ગે �રપોટર્ તૈયાર કરો.

િવભાગ-2 : (અ) કાયર્શાળાઓ / સેિમનાર
1.1

પ્રસ્તાવના
ડ�પ્લોમાં ઈન એ�લમેન્ટ� ર� એજ�ુક�શન (ડ�.એલ.એ�્ .) કાયર્ક્રમની સફળતા માટ� તમાર�
એટલે ક� તાલીમાથ�ઓએ વકર્ શૉપ/સેિમનારની તમામ પ્ર� ૃિ�ઓમાં ભાગ લેવો જ�ર� છે .
વકર્ શૉપના

ફ�િસ�લટ�ટર

અને

વકર્ શૉપ

ડાયર� ક્ટર,

વકર્ શૉપ

�ગે

ઓ�રએન્ટ�શન

કરશે.

વકર્ શૉપ/સેિમનારમાં તાલીમાથ� �ૂથમાં અથવા વ્ય�ક્તગત ર�તે ભાગ લઈ શક� છે , �થી
તાલીમાથ�ના અધ્યાપન કૌશલ્યનો િવકાસ થઈ શક�. તાલીમાથ� પોતાની પ્ર� ૃિ� �ગે િશક્ષકપ્રિશક્ષકના હાથ નીચે �ુપરિવઝન/માગર્દશર્નમાં કાયર્ કરશે અને વકર્ શૉપ �ગે પોતાના સહકાયર્કર સાથે કાયર્ કરવાની તક પણ મળશે. ફ�િસ�લટ�ટર દ્વારા તાલીમાથ�ની ભાગ લેવાની
તેમજ િવષયવસ્�ુની �ુણવ�ા�ું � ૂલ્યાંકન થશે. �થી દર� ક તાલીમાથ� પાસેથી એવી અપેક્ષા
રાખવામાં આવે છે ક� તેઓ વકર્ શૉપમાં ભાગ લેવા માટ� � ૂવર્તૈયાર� કર�ને આવે તે જ�ર� છે . આ
ભાગીદાર�ના ભાગને “� ૂવર્-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�” તર�ક� કહ�વામાં આવે છે . વકર્ શૉપ દરિમયાન �
પ્ર� ૃિ�ઓ કરવામાં આવે છે તેને “પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�” તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .
�દ્વતીય વષર્માં કરવાના થતા વકર્ શૉપ-II િવશે િવગતવાર જોઈએ.
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1.2

ુ
હ��ઓ
•

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ કાયર્શાળાઓ/સેિમનારના માધ્યમથી �ૂથમાં અથવા વ્ય�ક્તગત ર�તે ભાગ
લેતા થાય.

1.3

•

અધ્યાપન કૌશલ્યનો િવકાસ થાય.

•

કાયર્શાળાઓ/સેિમનાર �ગે પોતાના સહકાયર્કર સાથે કાયર્ કરવાની તક પ્રાપ્ત થશે.

કાયર્શાળા(Workshops)ની િવગતો

�દવસ
1

સેશન-I

સેશન--II

સેશન- III

સ્વાગત-પ�રચય અને

વકર્ શૉપ િવશે,

ચચાર્ અને પ્રિતભાવો અ�ુભવો�ું આદાન-

અપેક્ષાઓ�ું આદાન-

વકર્ શૉપના ઉદ્દે શ્ય

પ્રદાન
-

પ્રદાન
2

સેશન- IV

રચનાવાદ� વગર્ખડં �ગે

�વન કૌશલ્ય �ગે

નાના �ૂથમાં પ્ર� ૃિ�,

નાના-નાના

ચચાર્ અને ઓ�રએન્ટ�શન

ઓ�રએન્ટ�શન અને

�વન કૌશલ્યના િવકાસ

�ૂથમાં �વન

ચચાર્

માટ� પ્ર� ૃિ�ઓ અને

કૌશલ્ય

� ૂલ્યાંકનમાં ધારા-ધોરણ

પ્ર� ૃિ�ઓની
ર�ૂઆત

3

મૅનેજર તર�ક� િશક્ષકની

શાળાના િવિવધ

શાળા�ું બ�ટ તૈયાર

વ્ય�ક્તગત

� ૂિમકા (શાળાક�ય

સંસાધનોની મૉિનટ�ર�ગ

કર�ું

અભ્યાસની

સહઅભ્યાિસક પ્ર� ૃિ�ઓ�ું �ગે િશક્ષકની � ૂિમકા

ર�ૂઆત કરવી.

આયોજન અને
અમલીકરણ)
4

પ્લેન�રસેશન િવષયવાર

િવષયવાર લેસન

લેસન પ્લાનની તૈયાર�

પ્લાનની તૈયાર�

િવિશષ્ટ જ��રયાતવાળા
બાળકો (CWSN) સંદભ�

(સામા�જક િવ�ાન,

અવરોધ�ુક્ત �ુર�ક્ષત

ગ�ણત, િવ�ાન અને

પયાર્ વરણ/વાતાવરણ

શાળા આધા�રત
પ્ર� ૃિ�ઓ �ગે
ચચાર્

ટ�કનોલૉ�, �ગ્રે�)
5

અધ્યયન-અધ્યાપન

વતર્માન સંદભર્માં

નાના �ૂથમાં િવષયવાર લેસન પ્લાન તૈયાર

પ્ર�ક્રયામાં આઈ.સી.ટ�.ના

ઈન્ટરઍ�ક્ટવ વગર્ખડં

કરવો (પ્ર�િૃ �લક્ષી અ�ભગમ, રચનાવાદ અને

ઉપયોગ �ગે

અને ઈ-લિન�ગ �ગે

ઓ�રએન્ટ�શન અને ચચાર્

ઓ�રએન્ટ�શન અને
ચચાર્.
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નવતર બાબતોનો પ્રયોગ કર�)

-

6

મ�લ્ટગ્રેડ અને

શાળાઓનાં મ�લ્ટગ્રેડ

નાના �ૂથમાં િવષયવાર લેસન પ્લાન તૈયાર

મ�લ્ટલેવલ ટ��ચ�ગ �ગે

અને મ�લ્ટલેવલ

કરવો (બે લેસન પ્લાન પદ્ધિત-શા�ના કોસર્

ઓ�રએન્ટ�શન અને ચચાર્

ટ��ચ�ગ �ગે આયોજન
અને સંચાલન

7

આધા�રત) (નવતર રચનાવાદ� અને પ્ર� ૃિ�લક્ષી
અ�ભગમનો પ્રયોગ કર�)

-

શાળા સ�ુદાય સાથે

ટ�ચર ટ્ર�ની સાથે

નાના �ૂથમાં િવષયવાર લેસન પ્લાન તૈયાર

ચચાર્

અ�ુભવ�ું આદાન-

કરવો. (બે લેસન પ્લાન પદ્ધિત -શા�ના કોસર્

પ્રદાન, શાળાવ્યવસ્થાપન સિમિતની

આધા�રત) /(નવતર રચનાવાદ� અને
પ્ર�િૃ �લક્ષી અ�ભગમનો પ્રયોગ કર�)

-

� ૂિમકા
8

શાળા િવકાસ યોજના

નાના �ૂથમાં અભ્યાસ,

ર�ૂઆત અને ચચાર્

ટ�ચર ટ્ર�ની દ્વારા
ર�ૂઆત

શાળા િવકાસ પ્લાનની
તૈયાર�

CCE/SCEના
અમલીકરણમાં
પ્રાથિમક
િશક્ષણની
�ુણવ�ા પર RTE
2009 ઍક્ટની
અસર

9

સોિસઓ-મૅ�ટ્રક કસોટ�

નાના �ૂથમાં

વગર્ખડં વ્યવસ્થાપનને

તૈયાર કરવી.

સમાજિમિત કસોટ��ું

લગતા �ુદ્દાઓ અને

િવશ્લેષણ

પડકારો �ગે ચચાર્ તથા
ર�ૂઆત

વગર્ખડં
વ્યવસ્થાપનના
િનયમો �ગે
નાના �ૂથમાં
ચચાર્

10

તણાવ/સંઘષર્

બાળક�ું સ્વમાન અને

વ્યવસ્થાપન �ગે

આત્મિવ�ાસના િવકાસ

ઓ�રએન્ટ�શન અને ચચાર્

માટ� એક િશક્ષક ક�વી
ર�તે મદદ�પ થશે તે
�ગે ચચાર્
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પ્રિતભાવ સેશન

સમાપન

1.4

સેશનવાઇઝ કાયર્શાળાઓની �પર� ખા
વકર્ શૉપના પ્રત્યેક સેશન 90 િમિનટ્સના રહ�શે.
�દન-1

સેશન-1

સ્વાગત અને પ�રચયિવિધ
�દન-1

સેશન-2

વકર્ શૉપ િવશે :
વકર્ શૉપના ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન વકર્ શૉપના હ�� ુઓ અને ઉદ્દે શ્યો િવશે ચચાર્ કરશે.
પ્રથમ વષર્માં થયેલ વકર્ શૉપ સાથે જોડાણ પણ કરશે. પ્રથમ સત્રના વકર્ શૉપની ફળ�ુિતઓ
અને આ વકર્ શૉપની અપેક્ષાઓ િવશે ચચાર્ કરશે.
�દન-1

સેશન-3 અને 4

ચચાર્ અને પ્રિતભાવ સેશન :
પ્રાયો�ગક િશક્ષણમાં પ્રાપ્ત કર� લ અ�ુભવો�ું આદાન-પ્રદાન.

� ૂવર્ -વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમે પ્રાયો�ગક િશક્ષણ દરિમયાન અ�ુભવેલી અને પ્રાપ્ત કર� લી ક્ષમતાઓ અને
કૌશલ્યોની યાદ� તૈયાર કરો.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર�િૃ �ઓ :
આ સંશોધન તાલીમાથ�ઓ દ્વારા શ� (પ્રારં ભ) કરવામાં આવશે. વકર્ શૉપના ફ�િસ�લટ�ટર
એક મધ્યસ્થ તર�ક�ની � ૂિમકામાં કાયર્ કરશે. પ્રાયો�ગક િશક્ષણ દરિમયાન તમે મેળવેલ
અ�ુભવો�ું આદાન-પ્રદાન કરશો.
�દન-2

સેશન-1
રચનાવાદ� વગર્ખડ
ં �ગે ઓ�રએન્ટ�શન અને ચચાર્ આ સેશનના ઉદ્દે શ્ય છે .

તમારો વગર્ખડં બાળક�ન્દ્રી છે એ એક િશક્ષકને ક�વી ર�તે ખ્યાલ આવે તે �ગે મા�હતગાર કરવા.

� ૂવર્ -વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
રચનાવાદ� વગર્ખડ
ં ની લાક્ષ�ણકતાઓ િવશે ચચાર્ .
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વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ઉપરના �ુદ્દાઓ પર વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન ચચાર્ અને ર�ૂઆત કરશે.
�રસોસર્ પસર્ન રચનાવાદ� વગર્ખડં અ�ભગમ આધા�રત શૈક્ષ�ણક પ્લાનની ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
પ્રત્યેક �દવસના અધ્યયન-અધ્યાપનમાં રચનાવાદ� અ�ભગમ�ું અમલીકરણ કર�ુ.ં
�દન-2

સેશન-2, 3 અને 4
�વન કૌશલ્યના માપન અને િવકાસ �ગે ચચાર્ આ સેશનના ઉદ્દે શ્ય છે .

-

�વન કૌશલ્યના િવકાસ િવશે મા�હતગાર કરવા.

-

િવદ્યાથ�ઓમાં �વન કૌશલ્યના િવકાસની ક્ષમતા િવકસાવવી.

-

િવદ્યાથ�ઓમાં �વન કૌશલ્યના માપનની ક્ષમતા િવકસાવવી.

� ૂવર્ -વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
�વન કૌશલ્ય �ગે વગર્ખડં માં ચચાર્ કરવી.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
�વન કૌશલ્ય�ું મહત્ત્વ અને િવકાસ ક�વી ર�તે કરવાં તે �ગે ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્
પસર્ન ર�ૂઆત કરશે. ત્રી� સેશનમાં તાલીમાથ�ઓને 10-10ના � ૂપ(�ૂથ)માં િવભા�જત કરવા.
િવ� સ્વાસ્થ્ય સંગઠનનાં ડૉ� ૂમેન્ટમાં આપેલા 10 �વન કૌશલ્યો �ગે �રસોસર્ પસર્ન �ૂથમાં
ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
પ્રત્યેક �દવસના અધ્યયન-અધ્યાપનમાં આવી પ્ર� ૃિ�ઓ�ું અમલીકરણ કર�ુ.ં
�દન-3

સેશન-1
પ્લેનર� સેશન : વ્યવસ્થાપક તર�ક� િશક્ષકની � ૂિમકા (શાળાક�ય સહ-અભ્યાિસક િવિવધ

પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન અને અમલીકરણ)
આ સંસાધનના ઉદ્દે શ્ય :
- િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ �ગે ઓ�રએન્ટ�શન અને પ્લાિન�ગ કર�ુ.ં
- અસરકારક ર�તે અમલીકરણ કર�ુ.ં
- વગર્ખડં માં િશક્ષકના વ્યવહાર �ગે સંવેદનશીલ રહ��.ું
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� ૂવર્ -વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
િશક્ષકની � ૂિમકા �ગે ચચાર્.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્

પસર્ન

અલગ-અલગ

સ્તરની

સહ-અભ્યાિસક

પ્ર� ૃિ�ઓ�ું

અસરકારક આયોજન અને અમલીકરણની ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
પ્રાયો�ગક િશક્ષણ દરિમયાન શાળા આધા�રત મેળવેલ �ાન�ું ઉપયોજન કર�ુ.ં
�દન-3

સેશન-2
શાળાના િવિવધ સંસાધનોના મૉિનટ�ર�ગ �ગે િશક્ષકની � ૂિમકા સંદભ� ચચાર્.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
શાળા સંસાધનો કયા છે અને તેનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કરવાનો છે તે �ગે �રસોસર્
પસર્ન/ફ�િસ�લટ�ટર ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
ચચાર્ દરિમયાન આવેલ િવિવધ �ુદ્દાઓનો ર� કૉડર્ રાખવો.
�દન-3

સેશન-3
શાળા બ�ટને િશક્ષક ક�વી ર�તે મૉિનટર કર� શક� છે .
આ સેશન દ્વારા શૈક્ષ�ણક સંસ્થામાં આવક-�વકના સ્રોત �ગે �ણી શકાશે.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવિવધ નાણાંક�ય ગ્રાન્ટસની �ગે ચચાર્ અભ્યાસ કરવો.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�રર/�રસોસર્ પસર્ન એક અવલોકન અ�ુ� ૂ�ચ(Observation Schedule)�ું
િવસ્તરણ કરશે અને તેના આધા�રત ચચાર્ અને ર�ૂઆત કરતા જશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
ફ�િસ�લટ�ટર �રસોસર્ પસર્ન દ્વારા બધાને અવલોકન અ�ુ� ૂ�ચ આપવામાં આવશે.
શાળાના સંદભર્માં બ�ટને જોવા�ું રહ�શે. ત્યારબાદ તમાર� શાળાની આવક-�વકને લગતો એક
�રપૉટર્ તૈયાર કરવાનો રહ�શ.ે
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�દન-3

સેશન-4
નાના �ૂથમાં એક િવદ્યાથ�નો વ્ય�ક્ત અભ્યાસ (Case Study) તૈયાર કરવો.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
બાળકનો (એક િવદ્યાથ�નો) વ્ય�ક્ત અભ્યાસ (Case Study) તૈયાર કરવો.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ક�સ સ્ટડ� ક�મ તૈયાર કરવો તે તમે અગાઉ શીખી ગયા છો. એના આધાર� ક�સ સ્ટડ�
તૈયાર કરો.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમે તમાર� શાળામાં આવા પ્રકારના ક�સ સ્ટડ� હાથ ધરશો.
�દન-4

સેશન-1 અને 2 અને 3
િવષયવાર લેસન પ્લાન�ું ઓ�રએન્ટ�શન અને િનદશર્ન (સામા�જક િવ�ાન, ગ�ણત,

િવ�ાન અને ટ� કનોલૉ� તથા �ગ્રે�)
આ સેશન તમને મદદ�પ થશે -

િવિવધ પદ્ધિતઓ અને પ્રિવિધઓના િવિનયોગથી પ�ર�ચત થવામાં.

-

િવિવધ િવષયોના લેસન પ્લાિન�ગની સમજના િવકાસમાં.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
�ાફ્ટ લેસન પ્લાન તૈયાર કરો.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
�રસોસર્ પસર્ન દ્વારા આ બંને સેશનમાં ચાર પદ્ધિતશા�ીય િવષયો�ું આયોજન થશે.
તાલીમાથ�ને આમાંથી બે કોસર્ પસંદ કરવાના થશે અને તેના િવશે ચચાર્ કર� પ્લાન તૈયાર કર�
િનદશર્ન કરવા�ું રહ�શે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
આપવામાં આવેલ માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ �ુજબ લેસન પ્લાનનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવાનો
રહ�શ.ે
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�દન-4

સેશન-4
િવિશષ્ટ જ��રયાતવાળા િવદ્યાથ�ઓ માટ� શાળામાં �ુર�ક્ષત અને અવરોધ�ુક્ત

પયાર્ વરણ�ું િનમાર્ ણ, ચચાર્ અને ર�ૂઆત.
આ વકર્ શૉપમાં આપણને મદદ�પ થશે :-

CWSNના સંદભ� અવરોધ�ુક્ત પયાર્વરણની સમજનો િવકાસ કરવામાં

-

આવા પ્રકારના બાળકો સંદભ� શાળાની ભૌિતક સગવડો, વલણ અને મયાર્ દાઓ િવશે
�ણવામાં

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવિશષ્ટ જ��રયાતવાળા બાળકો (CWSN )ના બાળકો �ગે ચચાર્ અને ર�ૂઆત.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ચચાર્ના આધાર� વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન ચચાર્ અને ર�ૂઆત કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવિશષ્ટ જ��રયાતવાળા બાળકો (CWSN)ના બાળકો હળ�મળ�ને શૈક્ષ�ણક અ�ુભવો મેળવે

તે માટ� જ�ર� વગર્ખડ
ં ની વ્યવસ્થા ગોઠવી તે માટ� સહાય કરવી.
�દન-4

સેશન-4
શાળાઆધા�રત પ્ર� ૃિ�ઓ �ગે ચચાર્ .

આ સેશનનો ઉદ્દે શ્ય છે -

શાળાઆધા�રત પ્ર� ૃિ�ના અ�ુભવ �ગે આદાન-પ્રદાન કર�ુ.ં

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�રર શાળાક�ય પ્ર� ૃિ�ઓની ચચાર્ કરશે.
�દન-5

સેશન-1

વગર્ખડં અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં આઈ.ટ�.સી.ટ�.ના ઉપયોગ, ચચાર્ અને ર�ૂઆત.
સેશન-1 અને 2ના ઉદ્દે શ્યો છે -

અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં ICT/કમ્પ્� ૂટરના ઉપયોગ �ગે મા�હતગાર થ�ુ.ં

-

પાવર પૉઇન્ટ પ્રેઝન્ટ�શન તૈયાર કરવાની ક્ષમતાનો િવકાસ કરવો.

-

અધ્યયન-અધ્યાપન માટ� ઇન્ટરનેટ અને ઈ-લિન�ગની સંકલ્પના િવશે �ણ�ુ.ં
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વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ICT/કમ્પ્� ૂટર િવશે ચચાર્ કરવી.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવષયને લગતી ચચાર્/પ્રેઝન્ટ�શન ફ�િસ�લટ�રર/�રસોસર્ પસર્ન કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
રોજ-બરોજના િશક્ષણકાયર્માં ICT નો ઉપયોગ કરવો.
�દન-5

સેશન-2

વતર્માન સંદભર્માં ઇન્ટરઍ�ક્ટવ ક્લાસ�મ અને ઈ-લિન�ગ િવશે ચચાર્, ર�ૂઆત.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ� રર/�રસોસર્ પસર્ન ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
રોજ-બરોજના િશક્ષણમાં ઇન્ટરઍ�ક્ટવ ક્લાસ�મ.

�દન-5

સેશન-3 અને 4
િવષયવાર લેસન પ્લાન તૈયાર કરવો. (પ્ર� ૃિ�લક્ષી અ�ભગમ, રચનાવાદ� વગર્ખડં

અને નવતર પ્રયોગમાં ધ્યાનમાં રાખવા.)

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવષય િશક્ષક દ્વારા આપેલા ફૉમ�ટ �ુજબ લેસન પ્લાન તૈયાર કરવો. લેસન પ્લાન
તૈયાર કરતી વખતે તમારા �રસોસર્ પસર્નની મદદથી/માગર્દશર્નથી પ્ર� ૃિ�લક્ષી અ�ભગમ,
રચનાવાદ� વગર્ખડ
ં અને નવતર પ્રયોગોને ધ્યાનમાં રાખવા.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમાર� બે િવષય પર લેસન તૈયાર કરવા�ું થશે. � આવતી કાલે ર�ૂ કરવા�ું રહ�શ.ે

�દન-6

સેશન-1
મ�લ્ટગ્રેડ અને મ�લ્ટલેવલ ટ��ચ�ગ ઓ�રએન્ટ�શન �ગે ચચાર્ .

સેશન-1 અને 2ના ઉદ્દે શ્યો છે -

મ�લ્ટગ્રેડ અને મ�લ્ટલેવલની સંકલ્પનાથી વાક�ફ કરવા.

-

મ�લ્ટગ્રેડ િશક્ષણ અને મ�લ્ટલેવલ િશક્ષણ તમાર� શાળામાં અમલી�ૃત કરવા �ગે
ક્ષમતાનો િવકાસ કરવો.
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વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપના ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન ટૉિપક �ગે ર�ૂઆત કરશે.
�દન-6

સેશન-2
તમાર� શાળામાં મ�લ્ટગ્રેડ અને મ�લ્ટલેવલ ટ��ચ�ગ�ું આયોજન.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
આ પ્ર� ૃિ� નાના �ૂથમાં થશે. ઉપરોક્ત ટૉિપક પર ચચાર્ કરો.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
રોજ-બરોજના િશક્ષણમાં મ�લ્ટગ્રેડ િશક્ષણની સંકલ્પનાઓને સામેલ કરવી.

�દન-6

સેશન-3 અને 4
લેસન પ્લાનની ર�ૂઆત પદ્ધિતશા� આધા�રત બે કોસર્ �ગે લેસન પ્લાન તૈયાર

કરવો. આ સેશનના ઉદ્દે શ્ય છે -

અભ્યાસક્રમ િવિનયોગની ક્ષમતા અને કૌશલ્યનો િવકાસ કરવો.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમાર� બે લેસન પ્લાન તૈયાર કરવા.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ત્રી� અને ચોથા સેશનમાં ટ�ચર ટ્ર�નીને ચાર �ૂથમાં િવભા�જત કરવા. આ બે સેશનમાં
બે લેસન પ્લાન ર�ૂ કરો અને ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્નના પ્રિતભાવ મેળવો.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
પ્રિતભાવના આધાર� બી� બે લેસન પ્લાન તૈયાર કરો.

�દન-7

સેશન-1
શાળા સ�ુદાય�ું જોડાણ-સ�ુદાયના સ્રોત�ું મોબીલાઇઝેશન.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
શાળા સ�ુદાયના જોડાણ �ગે ચચાર્ કરવી.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ં ાને ર�ૂઆત કરશે.
વકર્ શૉપના ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન ચચાર્ના અ�ુસધ

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
આ બધા અ�ુભવોનો તમાર� શાળામાં ઉપયોગ કરવો.
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�દન-7

સેશન-2
શાળા-વ્યવસ્થાપન સિમિત (SMC)

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
શાળા-વ્યવસ્થાપન સિમિત �ગે ચચાર્ કરવી.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
આ પ્ર� ૃિ� એક નાના �ૂથમાં થશે. તમાર� શાળાના સંદભર્માં SMC �ગે ચચાર્ કરવી.

�દન-7

સેશન-3 અને 4
લેસન પ્લાનની ર�ૂઆત,પદ્ધિતશા� આધા�રત બે લેસન પ્લાન તૈયાર કરવા.

આ સેશનનો ઉદ્દે શ્ય -

અભ્યાસક્રમ િવિનયોગની ક્ષમતા અને કૌશલ્યનો િવકાસ કરવો.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમાર� બે લેસન પ્લાન તૈયાર કરવા.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
ત્રી� અને ચોથા સેશનમાં ટ�ચર ટ્ર�નીને ચાર �ૂથમાં િવભા�જત કરવા. આ બે સેશનમાં
બે લેસન પ્લાન ર�ૂ કરવા અને ફ�િસ�લટ�ટર / �રસોસર્ પસર્નના પ્રિતભાવ મેળવવા.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
પ્રિતભાવના આધાર� બી� બે લેસન પ્લાન તૈયાર કરો.

�દન-8

સેશન-1
પ્લેનર� સેશન શાળાિવકાસ યોજના (School Development Plan)

આ બે સેશનના ઉદ્દે શ્યો છે -

શાળા િવકાસ યોજનાની પ્ર�ક્રયા િવશે �ણ�ુ.ં

-

શાળા િવકાસ યોજનાના િવકાસ માટ� િશક્ષકની � ૂિમકા.

� ૂવર્ -વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
શાળા િવકાસ યોજના �ગે ચચાર્ કરવી.
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વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
શાળા િવકાસ યોજના�ું મહત્ત્વ અને યોજના ક�વી ર�તે તૈયાર કરવી તે �ગે
ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન માગર્દશર્ન આપશે.

�દન-8

સેશન-2 અને 3
શાળા િવકાસ યોજના તૈયાર કરવી.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્નના માગર્દશર્નમાં શાળા િવકાસ યોજના �ગે નાના
�ૂથમાં માગર્દશર્ન આપ�ુ.ં

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમારા કાયર્ક્ષત્ર
ે માં શાળા િવકાસ યોજના તૈયાર કરવી.

�દન-8

સેશન-4
CCE/SCE અથવા RTE-2009ના પ્રાથિમક િશક્ષણની �ુણવ�ા �ુધારણામાં િશક્ષકની

� ૂિમકા.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
પ્રેઝન્ટ� શનની તૈયાર� માટ� તમાર� ઇન્ટરનેટમાંથી સા�હત્ય, જનરલ, સમાચારપત્ર અને
�ુક �ગે� ું સા�હત્ય ભે� ું કર�ુ.ં

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
સેિમનાર ચાર � ૂપમાં ર�ૂ કરવા. આ એક વ્ય�ક્તગત પ્ર� ૃિ� તર�ક� રહ�શ.ે પાંચ થી છ
િમિનટમાં તમાર� એક પસંદગીના િવષય પર �ૂંકમાં ર�ૂઆત કરવાની થશે.

�દન-9

સેશન-1
પ્લેનર� સેશન – સમાજસિમિત કસોટ�ની રચના

આ સેશનનો ઉદ્દે શ્ય છે –
-

સમાજસિમિત કસોટ� અને તેના સંચાલનથી મા�હતગાર થ�ુ.ં

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
સમાજસિમિત કસોટ� �ગે અભ્યાસ કરવો.
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વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન સમાજિમિત સંદભ� ર�ૂઆત કરશે.

�દન-9

સેશન-2
સમાજસિમિત કસોટ��ું િવશ્લેષણ અને સંચાલન

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
અગાઉના સેશનમાં તમારા દ્વારા કસોટ� તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . આ કસોટ� દસ
િશક્ષક તાલીમાથ� પર અજમાયશ કરવી. �રસોસર્ પસર્નની મદદથી િવશ્લેષણ અને અથર્ઘટન
કર�ુ.ં

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
તમાર� શાળામાં સમાજિમિત કસોટ�ની અજમાયશ કરવી.

�દન-9

સેશન-3
વગર્ખડં વ્યવસ્થાપનના �ુદ્દાઓ અને પડકારો િવશે ચચાર્.

આ સેશનનાં ઉદ્દે શ્યો :
- િશક્ષક, િવદ્યાથ� અને સહપાઠ� વચ્ચે સકારાત્મક સંબધ
ં ોનો િવકાસ કરવો.
- વગર્ખડં માં સારા પયાર્વરણ�ું સ�ન કર�ુ.ં
- વગર્ખડં વ્યવસ્થાપન કર�ુ.ં

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વગર્ખડં વ્યવસ્થાપનના �ુદ્દાઓ �ગે ચચાર્ .

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વગર્ખડં વ્યવસ્થાપન �ગે વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન ર�ૂઆત કમ િનદશર્ન
કરશે.

�દન-9

સેશન-4
વગર્ખડં વ્યવસ્થાપનના િસદ્ધાંતો : િવશે ચચાર્ કરો.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
િશક્ષક-પ્રિશક્ષકને (ટ�ચર ટ્ર�નીને) ચાર �ૂથમાં િવભા�જત કરો. તેઓમાંથી �ૂથના લીડર
અને �રપૉટર્ લેખક ન�� કરશે. ત્યારબાદ તેઓ �ૂથમાં પોતાના અ�ુભવોની ચચાર્ કરશે. �ૂથ
નેતા પાંચ થી છ િમિનટમાં �રપૉટર્ ર�ૂ કરશે.
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પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
વગર્ખડં િશક્ષણમાં વગર્ખડં વ્યવસ્થાપનના િસદ્ધાંતો�ું અમલીકરણ કરશે.

�દન-10

સેશન-1
તણાવ/સંઘષર્ વ્યવસ્થાપન

આ સેશનનો ઉદ્દે શ્ય છે - બાળકોને તણાવ/સંઘષર્ના વ્યવસ્થાપન �ગે મા�હતગાર કરવા.

વકર્ શૉપ � ૂવ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ :
તણાવ/સંઘષર્ વ્યવસ્થાપન �ગે અભ્યાસ કરવો.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
તણાવ વ્યવસ્થાપન �ગે વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર �રસોસર્ પસર્ન ર�ૂઆત અને ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
તણાવ/સંઘષર્ વ્યવસ્થાપન �ગે બાળકોને મદદ�પ થ�ુ.ં

�દન-10

સેશન-2
આત્મિવ�ાસ અને સ્વ-સન્માન માટ� િશક્ષકની મદદ કરવી.

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
વકર્ શૉપ ફ�િસ�લટ�ટર/�રસોસર્ પસર્ન િવષય સંદભ� ર�ૂઆત અને ચચાર્ કરશે.

પોસ્ટ-વકર્ શૉપ પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવદ્યાથ�ઓમાં આત્મિવ�ાસ અને સ્વ-સમાન સંદભ� તેઓના કાયર્ક્ષત્ર
ે માં મદદ કરવી.

�દન-10

સેશન-3
પ્રિતભાવ સેશન

વકર્ શૉપ દરિમયાનની પ્ર� ૃિ�ઓ :
િવિવધ �ુદ્દાઓ પર �ૂથમાં તમારા �ૃ�ષ્ટકોણ �ગે આદાન-પ્રદાન કરશો.

�દન-10

સેશન-4
વેલી�ડક્ટર� સેશન (સમાપન સમારોહ)
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વોકર્ શોપનો સમયપત્રક:

1.5

સમય

પ્ર� ૃિ�ઓ

૧૦:૦૦

હાજર�

૧૦:૦૦ થી ૧૦:૧૦

હાજર� પત્રક પ્રમાણે હાજર�

૧૦: થી ૧૧:૩૦

પ્રથમ સત્ર

૧૧:૩૦ થી ૧૧:૪૫

ચા િવરામ

૧૧:૪૫ થી ૦૧:૦૦

�દ્વતીય સત્ર

૦૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

ભોજન િવરામ

૦૨:૦૦ થી ૦૩:૧૫

ત્રીજો સેશન

૦૩:૧૫ થી ૦૩:૩૦

ચા િવરામ

૦૩:૩૦ થી ૦૪:૩૦

ચૌથો સેશન

૦૪:૩૦ થી ૦૫:૦૦

ફ�ડબેક

ન� ૂના�પ સેિમનારની િવગતો
સેિમનાર-1
ભારતમાં િવિવધ પ�રપ્રે�યમાં બાળપણની ઝાંખી

ફૉમ�ટ :
ભારતમાં િવિવધ પ�રપ્રે�યમાં બાળપણની ઝાંખી િવષય પર ટ�ચર ટ્ર�નીએ િવિવધ
માધ્યમો �વાં ક� કથન, ફોટોગ્રાફસ, �ૃશ્યશ્રાવ્ય ર�ૂઆત, પોસ્ટર ર�ૂઆત, િવિવધ સંદભ�માં
ભારતીય બાળકોને લગતી વાતાર્ઓની ર�ૂઆત દ્વારા ચચાર્ અને આદાન-પ્રદાન કરવા.

તૈયાર� :
દર� ક ટ�ચર ટ્ર� નીએ �રસોસર્ �ુક અને બાળપણ તેમજ �વંત પ�ર�સ્થિતનાં સંદભ� ભેગાં
કરવા. ફોટોગ્રાફ, �ુલાકાત વગેર�નો પ્રયોગ.
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સેિમનાર-2
ુ ાચન કથાઓ અને સંવાદોની પસંદગી
લ�વ
ફૉમ�ટ :
નાના-નાના �ૂથમાં નાના પણ પ્રોઍ�ક્ટવ વાચન સા�હત્ય, �વન િશક્ષણ ઉપર ભે� ું
કર�ું અને સંવાદ સ્વ�પે વણર્ન કર�ુ.ં

તૈયાર� :
વાચન માટ� � ૂબ જ કાળ�� ૂવર્કના વાચન સામગ્રી પસંદ કરવી અને તેના િવશે
વાચન કર� ચચાર્, વણર્ન કર�ુ.ં

સેિમનાર-3
સમાજમાં િવ�ાન અને ધમર્ની � ૂિમકા
ફૉમ�ટ :
વાદ-િવવાદ અને ચચાર્

તૈયાર� :
િવિવધ સંદભ�માં િવષયને િવભા�જત કરવો. એક સ્રોત તર�ક� િવષયવસ્� ુની શોધ
કરવી/પસંદગી કરવી. િશક્ષક-િવદ્યાથ� �ૂથમાં તૈયાર કરશે.

સેિમનાર-4
શૈક્ષ�ણક અને પયાર્વરણીય સમસ્યાઓ
ફૉમ�ટ :
પસંદગીની થીમ પર ભેગા થઈ, નાના �ૂથમાં ચચાર્ કરવી. �ફલ્મની ર�ૂઆત અથવા
િવષયવસ્� ુ�ું વાચન તથા િશક્ષણમાં તેના અ�ુકાયર્� ું આદાન-પ્રદાન.

તૈયાર� :
દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય ર�ૂઆત તથા સમસામિયક ડૉ� ૂમેન્ટર� �ફલ્મની પસંદગી.
આ ઉપરાંત નીચે �વા અન્ય િવષયો પર પણ સેિમનાર પેપર ર�ૂ કર� શકાય :
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- પ્રવતર્માન ભારતીય સમાજના પ�રપ્રે�યમાં “િશ�ક્ષત” કોને ગણી�ું ?
- ભારતીય લોકશાહ��ું બદલાયેલ લ�ય.... 25 વષર્ બાદ.
- મારા પર અસર ઊભી કરનાર શૈક્ષ�ણક �ચ�તકો.
- પ્રવતર્માન ભારતમાં િશક્ષણના ધ્યેયો �ું હોઈ શક� ?

� ૂલ્યાંકન

1. જનર્લ રાઇ�ટ�ગ માટ� �ુણાત્મક ગ્રે�ડ�ગ.

1. બાહ્ય � ૂલ્યાંકન �ુણાત્મક

2. સેિમનારમાં સહભા�ગતા માટ� �ુણાત્મક

ગ્રે�ડ�ગના આધાર� હો�ું

ગ્રે�ડ�ગ (તૈયાર� ર�ૂઆત અને ભાગીદાર�ની

જોઈએ. ��ું � ૂલ્યાંકન

�ુણવ�ા)

વકર્ શૉપ સેિમનારના �રસોસર્

3. ફ�કલ્ટ�ના માગર્દશર્નમાં ચાર રાઇ�ટ�ગ ટાસ્ક

પસર્ને સમયાંતર� કર�ુ.ં

તૈયાર કરવા.

સ્વાધ્યાય:
નીચેના પ્ર�ોના જવાબ એક વા�માં લખો.
૧. વોકર્ શોપના દર� ક શેસનનો સમય ક�ટલો હોય છે જણાવો?
૨. ફોમ�ટ એટલે �ુ?
ં
૩. � ૂવર્ વોકર્ શોપ પ્ર� ૃિ� એટલે �ુ?
ં
�ૂંકમાં જવાબ લખો.
૧. સેમીનાર-૩માં ધમર્ અને સમાજમાં િવ�ાનની � ૂિમકા સમ�વો.
૨. સેમીનાર-૧ અને સેમીનાર-૨ િવશે મા�હતી આપો.
૩. સેમીનારમાં પેપર ર�ૂ કર� શકાય એ માટ� બે િવષયોના નામ જણાવો.
સિવસ્તાર લખો :
૧. શાળા આધા�રત પ્ર� ૃિ�ઓ �ગે કાયર્શાળાની �પર� ખા/ચચાર્ ન�ધ તૈયાર કરો .
૨. તમાર� શાળામાં મલ્ટ�ગ્રેડ અને મલ્ટ�લેવલ ટ��ચ�ગ�ુ ં આયોજન ન�ધ તૈયાર કરો.
૩. ધોરણ -૩ પયાર્ વરણ પાઠ� �ુસ્તક ને ધ્યાને લઈ પ્ર�પત્ર�ુ ં સ્વ�પ, માળ�ું અને બ્�ુયિપ્રન્ટ
તૈયાર કરો.
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પ�રિશષ્ટ-1 : તાલીમાથ� સ્વ-� ૂલ્યાંકન ચેક�લસ્ટ
શૈક્ષ�ણક, સહ-શૈક્ષ�ણક અને રમત-ગમત પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન
(i)

તમે નીચેનામાંથી ક�ટલી પ્ર� ૃિ�ઓ�ું સંચાલન/આયોજન ક�ુ� ?
•

આટર્ ઍન્ડ ડ્રૉ�ગ

•

ગેમ્સ ઍન્ડ સ્પૉટર્ સ

•

સાયન્સ કૉનર્ર

•

�ડબેટ (વાદ-િવવાદ)

•

�ક્વઝ કાયર્ક્રમ

•

સાંસ્�ૃિતક પ્ર� ૃિ�ઓ

•

િનબંધલેખન / સ્લોગન લેખન / વાતાર્ લખ
ે ન / કાવ્યલેખન / ગાયન

•

પયાર્ વરણ સંરક્ષણ સંબિં ધત પ્ર� ૃિ�ઓ

•

માગર્દશર્ન અને પરામશર્ન સેલ

(ii)

આના ઉપર તમે �રપૉટર્ તૈયાર કયાર્ છે ?

(iii)

�ું તમે તમારા �રસોસર્ પસર્ન, મેન્ટર પાસેથી પ્રમાણપત્ર ક� પ્રિતભાવ મેળવેલ છે ॽ

િવદ્યાથ�ઓને લગતી � ૂવી�ું અવલોકન અને �રપૉટર્ લેખન (i)

�ું તમે બાળકોને લગતી � ૂવી�ું અવલોકન ક�ુ� છે ?

(ii)

તમે તમારા અવલોકન�ું િવશ્લેષણ ક�ુ� છે ?

(iii)

�ું તમે �રપૉટર્ તૈયાર કયાર્ છે ?

િનદ� શન પ્ર�ક્રયામાં અભ્યાસક્રમ� ંુ જોડાણ
(i)

અભ્યાસક્રમ, પાઠ�ક્રમ અને િવષયવસ્�ુના િવિવધ ભાગો�ું િવશ્લેષણ ક�ુ� છે ?

(ii)

�ું તમે �રપૉટર્ તૈયાર કયાર્ છો ?

તમે ક�ટલા મ�હલા સંવેદનશીલ છો ? તે �ગે પર�ક્ષણ અને �રપૉટર્ તૈયાર કરો.
(i)

મ�હલા સંવેદનશીલતા સંદભ� તમારા વ્યવહાર�ું િવશ્લેષણ ક�ુ� છે ?

(ii)

�ું તમે �રપૉટર્ તૈયાર કયાર્ છે ?

સમાવેશી વગર્ ખડ
ં �ગે �રપૉટર્ તૈયાર કરવા
(i)

સમાવેશી વગર્ખડ
ં સંદભ� તમે તમારા વગર્ખડં �ું િવશ્લેષણ ક�ુ� છે ?

(ii)

�ું તમે �રપૉટર્ તૈયાર કયાર્ છો ?
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�ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટ� ંુ િનમાર્ ણ
(i)

�ું તમે �ડ�જટલ લિન�ગ કન્ટ�ન્ટ�ું િનમાર્ણ ક�ુ� છે ?

(ii)

�ું તમે �રપૉટર્ તૈયાર કયાર્ છો ?

(iii)

�ું �રપૉટર્ ની સાથે સી.ડ�. (સૉફ્ટ મટ��રઅલ) સ્વ�પે જોડવામાં આવી છે ?

�ક્રયાત્મક સંશોધન હાથ ધર� ંુ / કર� ંુ
(i)

�ું તમે �ક્રયાત્મક સમસ્યાઓનાં િવષય ન�� કયાર્ છે ?

(ii)

�ક્રયાત્મક સંશોધન કરવા માટ� સમસ્યાના સંબિં ધત કારણો ન�ધ્યા છે ?

(iii)

�ું તમે �રપૉટર્ તૈયાર કર� સ�ટ��ફક�ટ મેળવ્�ું છે ? (આચાયર્/�ુપરવાઇઝર/હ�ડમાસ્ટર)
---------------------
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