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ઉત્તર ગજુરાતની વિવિધ શાળાઓમાાં યોજેલ ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ 
અંગે શાળાના આચાયો, કાઉન્સેલર અને બી. એડ્.ના 

તાલીમાર્થીઓના અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ 

પ્રા. કકરણબેન જે. પટેલ  
એમ. એસ. સી., એમ. એડ્.  

વ્યાખ્યાતા, 
એલ. એન. પટેલ એજ્યકેુશન કોલેજ, કલ્યાણપરુા 

1. પ્રસ્તાિના 
વશક્ષક રા્ટ્રનના વનમાનણનો તેમજ િાવિ નાગકરકોનો ઘડિૈયો છે. એટલે જ વશક્ષક માત્ર િગન 
અધ્યાપન વસિાય અન્ય શાળાકકય કામગીરીને અને પોતાની ભવૂમકાને સાચા અર્થનમાાં સમજે તે 
જરૂરી છે. આ હતે ુ વસધ્ધ કરિા વિવિધ તાલીમ સાંસ્ર્થાઓમાાં તાલીમાર્થી માટે ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમો 
યોજાય છે. આ કાયનક્રમની શી ઉપયોગીતા છે? શ ુઉણપો છે? શી ફળીભતૂતા છે? તે જાણિાનો આ 
નાનકડા  સાંશોધનનો હતે ુહતો જે હતે ુધ્યાનમાાં લઈ આ સાંશોધન હાર્થ ધરાયુાં. 
 

2. સમસ્યા કર્થન 
 “ઉત્તર ગજુરાતની વિવિધ શાળાઓમાાં યોજેલ ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ અંગે શાળાના આચાયો, 
કાઉન્સેલર અને બી. એડ્.ના તાલીમાર્થીઓના અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ” 
 

3. શબ્દોની વ્યાખ્યા 
3.1 ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ 

બી. એડ્. અભ્યાસક્રમ અંતગનત ઈન્ટનનશીપ એટલે બી. એડ્.ના તાલીમાર્થીઓને વશક્ષકના વ્યિસાય 
માટે સાંપણૂન સજ્જ ર્થિા માટે પરૂી પાડિામાાં આિતી સવુિધા કે જેમાાં ... 
 તાલીમાર્થી શાળામાાં પરુા સમય માટે સિે કાયોમાાં ઓતપ્રોત ર્થશે. 
 શાળા પયાનિરણની બધી જ હકારાત્મક િાતોને ગ્રહણ કરશે.  
 સફળ વશક્ષક બનિા માટેના બધા જ અનિુિો પ્રાપ્ત કરશે. 
 પ્રાપ્ત કરેલ સૈધ્ધાાંવતક જ્ઞાનને પ્રાયોભગક કાયન દ્વારા ચકાસશે. 
 અધ્યાપનની સારે્થ િકહિટી કાયનને પણ સમજશે. 
 સફળ વશક્ષક બનિા સજ્જ ર્થશે. 
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3.2 આચાયન 
શાળાનુાં સપણૂન વ્યિસ્ર્થાપન અને નેતતૃ્િ અદા કરનાર વ્યક્તત. 
 

3.3 કાઉન્સેલર 

કોઈપણ  શાળાના આચાયન પછીનો હોદ્દો ધરાિતી વ્યક્તત. સામાન્ય રીતે વનરીક્ષક (સપુરિાઈઝર) 
કહિેાય છે. આિી વ્યક્તત શાળામાાં ઈન્ટનનશીપ માટે તાલીમાર્થીઓને િડીલ તરીકે હુાંફ પરુી પાડી 
શૈક્ષભણક કામગીરીર્થી િાકેફ કરે અને જરૂર પડે ત્યાાં માગનદશનન પરુૂ પાડે. 
 

3.4  બી. એડ્.ના તાલીમાર્થી 
સ્નાતક ર્થયેલ વિદ્યાર્થી જે માધ્યવમક વશક્ષક તરીકે માધ્યવમક વશક્ષણ પ્રવશક્ષણ સાંસ્ર્થામાાં તાલીમ 
લઈ રહ્યો હોય તે. 
 

4. સાંશોધનના હતેઓુ 

બી.એડ્.ના તાલીમાર્થીઓએ વિવિધ શાળાઓમાાં કરેલ ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમની અસરકારકતા અંગેના 
અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ કરિો જેમાાં... 

1. શાળાના આચાયોના અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ કરિો. 
2. જે તે શાળાના કાઉન્સેલરના આ કાયનક્રમ અંગે અભિપ્રાયો મેળિિા. 
3. બી. એડ્.ના તાલીમાર્થીઓના આ કાયનક્રમ અંગેના અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ કરિો. 

 

5. સાંશોધનના પ્રશ્નો 
એલ. એન. પટેલ એજ્યકેુશન કોલેજના બી. એડ્. તાલીમાર્થીઓએ ઉત્તર ગજુરાતની વિવિધ 

માધ્યવમક શાળાઓમાાં કરેલ ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ કેિો હતો? શાળાના આચાયોની દ્રષ્્ટએ આ કાયનક્રમ 

કેટલો ઉપયોગી હતો? શાળાના કાઉન્સેલરની દ્રષ્્ટએ તાલીમાર્થીઓનુાં કાયન કેવુાં રહ્ુાં? આ કાયનક્રમ ર્થકી 
તાલીમાર્થીઓને કેિા અનિુિો મળ્યા? તાલીમાર્થીઓ માટે આ કાયનક્રમ જીિન ઘડતર માટે ઉપયોગી 
છે? 
 

6. સાંશોધનનુાં મહત્િ 

આ નાનકડુાં સાંશોધન ઉચ્ચ વશક્ષણના વિશાળ પકરપે્રક્ષ્યમાાં અને તાલીમાર્થીઓના ઘડતર માટે ઘણુાં 
મહત્િ ધરાિે છે. આ કાયનક્રમ ર્થકી બી. એડ. તાલીમ લઈ રહલેા તાલીમાર્થીઓને .... 

1. શૈક્ષભણક અને િકહિટી કાયનનો િાસ્તવિક અનિુિ ર્થાય છે. 

2. પોતાની મયાનદાઓનો ખ્યાલ આિે છે. જે તે શાળાના પયાનિરણ, િૌવતક સવુિધાનો 
પ્રત્યક્ષ અનિુિ ર્થાય છે. જે તેને તેના વ્યિસાયમાાં ખબૂ જ ઉપયોગી નીિડે છે. 

3.આ સાંશોધન તાલીમી કોલેજના તાલીમાર્થીઓ માટે તેમજ વશક્ષણ કે્ષત્ર માટે અન્ય 
અભ્યાસ ુમાટે તેની વિશેષતા અને મયાનદા જાણિા અત્યાંત ઉપયોગી બને છે. આ સાંશોધન  
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ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમની ઉપયોગીતા અને મયાનદા જાણિા હાર્થ ધરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જેર્થી 
વશક્ષણ,સમાજ અને સાંસ્ર્થાને ઉપયોગી છે. 

 

7. સાંશોધનની મયાનદા 
1. આ સાંશોધન માત્ર ઉત્તર ગજુરાતના મહસેાણા, પાટણ, સાબરકાાંઠ, બનાસકાાંઠા જીલ્લાઓની 

માધ્યવમક શાળાઓ પરૂત ુમયાનકદત હત ુાં. 
2. પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં આચાયન, કાઉન્સેલર, તેમજ તાલીમાર્થીઓ માટે સ્િ રભચત મતુત જિાબી 

અભિપ્રાયાિલીનો ઉપયોગ કયો હતો આ કારણે અભિપ્રાયાિલીની મયાનદા સાંશોધનની મયાનદા 
બની રહશેે. 

3. પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં માત્ર એલ. એન. પટેલ એજ્યકેુશન કોલેજના તાલીમાર્થીઓના અભિપ્રાયો 
ઉપયોગમાાં લીધા છે. 

4. પ્રસ્તતુ સાંશોધન ઉત્તર ગજુરાતની માત્ર  20  શાળાઓ પરૂત ુમયાનકદત હત ુાં. 
 

8. સાંશોધન પધ્ધવત 
પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં સિેક્ષણ પધ્ધવતનો ઉપયોગ કરિામાાં આવ્યો. 
 

9. સાંશોધનનુાં વ્યાપવિશ્વ અને નમનૂો 
પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં વ્યાપવિશ્વ તરીકે ઉત્તર ગજુરાતના 4 જીલ્લાઓની માધ્યવમક શાળાઓના આચાયો, 
કાઉન્સેલર અને એલ .એન. એલ. પટેલ એજ્યકેુશન કોલેજના તાલીમાર્થીઓનો સમાિેશ ર્થાય છે. 

જેમાાં એલ. એન. પટેલ એજ્યકેુશન કોલેજના 77 તાલીમાર્થીઓ દ્વારા ઈન્ટનનશીપ માટે  પસાંદ કરેલ 

ઉત્તર ગજુરાતની  20 શાળાઓના આચાયો  અને કાઉન્સેલર નમનૂા તરીકે  પસાંદગી પામ્યા. 
 

10. સાંશોધનનાાં ઉપકરણો 
પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં બી. એડ. કોલેજના અધ્યાપકોની મદદ્ર્થી આચાયો માટે, કાઉન્સેલર માટે તેમજ 

તાલીમાર્થીઓ માટે સ્િરભચત મતુત જિાબી અભિપ્રાયાિલી રચિામાાં આિી હતી. આ રીતે  માકહતી 
મેળિિા કુલ ત્રણ અભિપ્રાયાિલીનો ઉપયોગ કરિામાાં આવ્યો હતો. 
 

11. માકહતી પ્રાપ્પ્તની પ્રવિવધ 

એલ. એન. પટેલ એજ્યકેુશન કોલેજ દ્વારા તા. 10/01/07 ર્થી 17/01/07 સધુી એમ આઠ કદિસ માટે 
ઉત્તર ગજુરાતની વિવિધ શાળાઓમાાં ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ યોજ્યો હતો. તાલીમાર્થીઓના શાળાની 
સાંખ્યા દીઠ તેમજ િતનનો લાિ મળે તે રીતે જુર્થો બનાવ્યા હતા. સમગ્ર કાયનક્રમની જાણ 
આચાયોને અગાઉર્થી પત્ર દ્વારા કરી અનમુવત મેળિાઈ હતી. તા. 10/01/07ના રોજ  તાલીમાર્થીઓ 
11:00 િાગ્યે શાળાઓમાાં પહોંચી ગયા. શાળાના આચાયો તર્થા વશક્ષકોએ સત્કાર કરી અભિિાદન 
કયુું અને આચાયનશ્રીએ શાળાનુાં સાંચાલન વિશ્વાસર્થી તાલીમાર્થીઓને ફાળવ્યુાં હત ુાં. તમામ અભિપ્રાયો 
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ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ પરૂો ર્થતાાં તેમને ર્થયેલા અનિુિોના પકરપાકરૂપે છેલ્લા કદિસે મેળવ્યા હતા. 
આચાયો અને કાઉન્સીલસે સ્િેચ્છાએ અભિપ્રાયાિલી િરી આપી હતી. તાલીમાર્થીઓએ પણ 
પોતાના અભિપ્રાયો અભિપ્રાયાિલીમાાં િરી આપ્યા હતા. આમ, આચાયન અને કાઉન્સીલર તર્થા 
તાલીમાર્થીઓએ માકહતી મેળિિા માટે ખબૂ સહકાર આપ્યો હતો. 
 

12. માકહતીનુાં પથૃ્ર્થકરણ અને અર્થનઘટન 

પ્રાપ્ત માકહતીનુાં પથૃ્ર્થકરણ અને અર્થનઘટન ગણુાત્મક પધ્ધવત િડે આચાયો, અને કાઉન્સેલર અને 
તાલીમાર્થીઓના માંતવ્યો ટકાિારી િડે કરિામાાં આવ્યુાં. જે નીચે સારણી 1, 2,3માાં દશાનિેલ છે. 

સારણી 1 

આચાયોના માંતવ્યોનુાં પથૃ્ર્થકરણ ટકાિારી સારે્થ 
ક્રમ આચાયોના માંતવ્યો અને ટકાિારી   

1. 

ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમની સમગ્ર રૂપરેખા 
સારી, સાંતોષજનક અને તાલીમાર્થીઓને 
સાંપણૂનપણે સજ્જ બનાિે તેિી છે. 
100% 

- - 

2. 
તાલીમાર્થીઓ શૈક્ષભણક, િકહિટી 
સહઅભ્યાવસક બાબતોમાાં સફળ ર્થયા. 
100% 

- - 

3. 
મતુત અભિવ્યક્તત અને ઈતર િાાંચનમાાં 
તાલીમાર્થીઓમાાં કચાશ જણાય છે. 
55.55% 

વનરૂત્તર 

27.77% 

કોઈપણ બાબતમાાં 
કચાશ ન જણાઈ. 

16.66% 

4. 

આ કાયનક્રમ શાળાને િધ ુ ઉપયોગી ર્થઈ 
શકે તે માટે કાયનક્રમનો સમયગાળો 
િધારિો, તાલીમાર્થીઓનુાં જુર્થ મોટુાં અને 
દરેક વિષયના તાલીમાર્થીઓ જુર્થમાાં 
સમાિિા અને શાળાની પરીક્ષા પહલેા કે 
બાદ કાયનક્રમ ગોઠિિો જોઈએ. 
77.77% 

22.22% - 
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સારણી 2 

કાઉન્સેલરના માંતવ્યોનુાં પથૃ્ર્થકરણ ટકાિારી સારે્થ 

ક્રમ કાઉન્સેલરના માંતવ્યો અને ટકાિારી   

1. 
ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમમાાં સમાિેશ બધી બાબતો 
યોગ્ય છે. 
88.23% 

વનરૂત્તર 

11.76% 
- 

2. 
તાલીમાર્થીઓ મહદાંશે આ કાયનક્રમમાાં  મારા 
માગનદશનન હઠેળ કાયન કરિામાાં સફળ રહ ેછે. 
82.55% 

17.64% - 

3. 
તાલીમાર્થીઓ શૈક્ષભણક, િકહિટી સહઅભ્યાવસક 
બાબતોમાાં િધ ુસારી રીતે કાયન કરી શક્યા. 
100% 

- - 

4. 

તાલીમાર્થીઓએ પોતાની સજ્જતા કેળિિા 
ઈતર િાાંચન પર િધ ુ િાર આત્મવિશ્વાસ 
કેળિિા, વિષયિસ્તમુાાં િધ ુતૈયારી બાબતોમાાં 
િધ ુપ્રયત્નો કરિાની જરૂર છે. 
78.47% 

સજ્જતા 
કેળિિાની જરૂર 

નર્થી. 
23.52% 

- 

5. 

ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમને  િધ ુ સફળ બનાિિા 
કાયનક્રમનો સમયગાળો િધારિો, શાળાકીય 
પરીક્ષા ધ્યાનમાાં રાખિી, અન્ય પ્રવવૃત્ત કરતાાં 
પાઠો િધ ુરાખિા. 
58.83% 

કાયનક્રમ યોગ્ય 

17.64% 

કાયનક્રમ દર િષે 
યોજાય 

23.52% 

 

સારણી: 3 

તાલીમાર્થીઓના માંતવ્યોનુાં પથૃ્ર્થકરણ ટકાિારી સારે્થ 

ક્રમ 
તાલીમાર્થીઓના માંતવ્યો અને 

ટકાિારી 
  

1. 
ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમનો સમયગાળો 
12ર્થી 15 કદિસનો રાખિો જોઈએ. 
66.23% 

સમયગાળો  
ઉભચત હતો. 
33.76% 

- 
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2. 

ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ સમાવિ્ટ બધી 
જ બાબતો યોગ્ય, મહત્િની વશક્ષક 
બનિા માટે અવનિાયન છે. 
92.20% 

વનરૂત્તર 

5.19% 

સહઅભ્યાવસક બાબતો િધ ુ

2.59% 

3. 

ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ દ્વારા શાળામાાં 
ર્થતાાં િાસ્તવિક કાયો શીખી શકાય 
છે. 
98.70% 

1.30% - 

4. 

આચાયન, કાઉન્સેલર તર્થા 
વિદ્યાર્થીઓ સારે્થ સાયજુ્યિયાન 
સબાંધો કેળિી શક્યા. 
100% 

 - 

5. 
 

કક્રયાત્મક સાંશોધન દ્વારા સારા 
ગણુોનો વિકાસ ર્થાય તેિી પ્રવવૃત્તઓ 
યોજીને શાળાની ગણુિત્તા 
સધુારણામાાં યોગદાન આપી શક્યા. 
63.63% 

વનરૂત્તર 

12.98% 
ગણુિત્તાયોગ્ય 

6.49% 

પ્રશ્ન સમજયા 
િગર જિાબ 

16.81% 

 

13. તારણો 
13.1 આચાયોના માંતવ્યો 
ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમની સમગ્ર રૂપરેખા સારી સાંતોષજનક અને તાલીમાર્થીઓને સાંપણૂન સજ્જ બનાિે 
તેિી છે. આ કાયનક્રમ દરમ્યાન તાલીમાર્થીઓ શૈક્ષભણક, િકહિટી સહઅભ્યાવસક બાબતોમાાં સફળ 
ર્થયા પરાંત ુઅભિવ્યક્તત અને ઈતર િાાંચનમાાં ર્થોડી કચાશ જણાય છે. આ કાયનક્રમનો સમયગાળો 
િધારિામાાં આિે, કાયનક્રમ શાળાકીય પરીક્ષાઓ પહલેા કે બાદ યોજિામાાં આિે, તાલીમાર્થીઓનુાં 
જુર્થ મોટુ અને દરેક વિષયના તાલીમાર્થીઓ સમાિિામાાં આિે તો આ કાયનક્રમ શાળાને ખબૂ જ 
ઉપયોગી નીિડે તેિો છે. 
 

13.2 કાઉન્સેલરના માંતવ્યો 
ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમમાાં સમાિેશ બધી જ બાબતો યોગ્ય છે. તાલીમાર્થીઓ મહદાંશે આ કાયનક્રમમાાં 
મારા માગનદશનન હઠેળ કાયન કરિામાાં સફળ ર્થયા છે. તાલીમાર્થીઓ શૈક્ષભણક, િકહિટી 
સહઅભ્યાવસક બાબતોમાાં િધ ુસારી રીતે કાયન કરી શક્યા. તાલીમાર્થીઓ પોતાની સજ્જતા કેળિિા 
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ઈતર િાાંચન પર િધ ુ િાર, આત્મવિશ્વાસ કેળિિા, વિષયિસ્તમુાાં િધ ુ તૈયારીની જરૂર છે. 
ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમને િધ ુ સફળ બનાિિા કાયનક્રમનો સમયગાળો િધારિામાાં આિે તો આ 
કાયનક્રમ િધ ુસફળ બનાિી શકાય. 
 

13.3 તાલીમાર્થીઓના માંતવ્યો 
ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમનો સમયગાળો 12 ર્થી 15 કદિસનો રાખિો જોઈએ. ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમમાાં 
સમાવિ્ટ બધી જ બાબતો યોગ્ય, મહત્િની, વશક્ષક બનિા માટે અવનિાયન છે. ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ 
દ્વારા શાળામાાં ર્થતાાં િાસ્તવિક કાયો શીખી શકાય છે. આચાયન, કાઉન્સેલર તર્થા વિદ્યાર્થીઓ સારે્થ 
સાયજુ્યિયાન સાંબાંધો કેળિી શક્યા. કક્રયાત્મક સાંશોધન દ્વારા અને સારા ગણુોનો વિકાસ ર્થાય તેિી 
પ્રવવૃત્તઓ યોજીને શાળાની ગણુિત્તા સધુારણામાાં યોગદાન આપી શક્યા.  
 

14. સચૂનો 
1. ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમનો સમયગાળો િધારિાની િલામણ સમાજના દરેક િગનના કમનચારી કરે 

છે. પરાંત ુપ્રવશક્ષણ કાયનક્રમની મયાનદાને કારણે શક્ય નર્થી. 
2. સમયગાળો િધારિા માટે તભબભબ શાખાની માફક તાલીમાર્થીઓની પરીક્ષાઓ બાદ શાળાના 

નિા શૈક્ષભણક સત્રના પ્રર્થમ સત્રમાાં એકાદ માસનો ગાળો રાખિામાાં  અને પછી  જ પકરણામ 
આિે એિી વ્યિસ્ર્થા કદાચ િધારે ઉપયોગી નીિડ.ે 

3. તભબભબ શાખામાાં ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ દરમ્યાન તે વિદ્યાર્થીઓને અમકુ નાણાકકય ઉતે્તજન મળત ુ
હોય છે. વશક્ષણના કે્ષત્રમાાં પણ જો આવુાં નાણાકકય ઉતે્તજન સરકાર તરફર્થી આપિામાાં આિે 
તો તાલીમાર્થીઓને વશક્ષક હોિાનુાં ગૌરિ લાગે, શાળાઓની શૈક્ષભણક સવુિધાઓ પણ સચિાય 
અને વશક્ષણનુાં સ્તર ઉંચ ુઆિિાની શક્યતાઓ િધી જાય. 
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