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પન્ના એસ.ઠાકર 
 (અધ્યાપક) 

ડી.ડી.ચોકસી કૉલેજ ઓફ સેકં. એજ્ય,ુ વિદ્યામદંિર કેમ્પસ, પાલનપરુ 
 

સારાશં   
પ્રસ્તતુ શોધ કાયષ બી.એડ. ના તાલીમાર્થીઓ ની પોતાના અભ્યાસક્રમ ના િાર્રૂપ પ્રયોર્ીક કાયો 
એટલેકે ઈન્ટનષશીપમાાં પડતી મશુ્કેલીઓ તર્થા સારા પાસાઓ વવરે્ અભિપ્રાયો ઉપર કરવામાાં આવ્ુાં હત ુાં. 
 

1.પ્રસ્તાિના :  
ઈન્ટનનશીપ એટલે શુ ં? 
વશક્ષણ કે્ષતે્ર કોઈપણ પ્રકારની તાલીમ આપતાાં તાલીમાર્થીઓને પરુતો કાયાષનિુવ આપવા માટે 
ઈન્ટનષશીપની જોર્વાઈ હોય છે. વયવસાવયક કે્ષત્રો જેવા કે તબીબી, ઈજનેરી, પત્રકારત્વ, ટેકનીકલ, 
ધાંધાકીય વયવસ્ર્થાપન અને શૈક્ષભણક સાંસ્ર્થાઓ દરેક કે્ષત્રમાાં તાલીમ મેળવી રહલેા તાલીમાર્થીઓને 
ઈન્ટનષશીપર્થી તાલીમ આપવામાાં આવેછે. જેર્થી તે પોતાના કે્ષત્રમાાં વયવસાવયક સજ્જતા કેળવીને 
સરળતાર્થી પોતાની પસાંદર્ીના કાયષકે્ષત્રમાાં વનપણુતા કેળવી શકે. 
 

2.ઈન્ટનનશીપ કાયનક્રમ ની અગત્યતા : 
વશક્ષક માટે શાળા નુાં પયાષવરણ એ આવશ્યક ઘટક છે. શૈક્ષભણક બાબતોને આનસુાંભર્ક કેટલીક મહત્વની 
બાબતોર્થી તાલીમાર્થી વાકેફ હોવો જરુરી છે. વર્ષખાંડ માાં વશક્ષક પોતાના કાયષિાર નુાં જવાબદારી પવૂષક 
યોગ્ય રીતે વહન કરીશકે તે અનસુાંધાને ઈન્ટનષશીપ કાયષક્રમ ની અર્ત્યતા  

 શાળાનુાં પયાષવરણ અનિુવવા માટે 

 વશક્ષક તરીકેનો આત્મ વવશ્વાસ રૂઢ કરવા માટે 

 શાળાકીય મલૂ્યો ને આત્મ સાત કરવા માટે 

 શાળા ની સમસ્યાઓને પરેુપરુી સમજવા માટે 

 વશક્ષક ની ભવૂમકા માાં રહી શાળાની વાસ્તવવક પરરસ્સ્ર્થવતને તપાસવા માટે 

 વવદ્યાર્થીઓના સાંદિષમાાં કેટલીક વહીવટી ફરજો વનિાવવા માટે 

 સહ અભ્યાવસક પ્રવવૃતઓમાાં સરક્રય િાર્ીદારી લેવા માટે અને 

 વશક્ષક તરીકેનો સઘન અનિુવ મેળવવા માટે 
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ઉપરોક્ત ઘટનાઓમાાંર્થી પસાર ર્થઇ પ્રત્યક્ષ જીવાંત વાતાવરણ ના અનિુવ માટે ઈન્ટનષશીપ કાયષક્રમ 

તાલીમ રૂપી કાયામાાં મસ્સ્તષ્કનુાં સ્ર્થાન ધરાવે છે. 

3.અભ્યાસના હતેઓુ  
 તાલીમાર્થીઓના અભિપ્રાય જાણવા માટે અિીપ્રાયાવલી ની રચના કરવી 

 અિીપ્રાયાવલી નો અમલ કરી પરરણામ જાણવુાં 

4.ઉપકરણ : 
અિીપ્રાયાવલી 
 

5.નમનૂો : 
ડી.ડી. ચોકસી કૉલેજ ઓફ સેકન્ડરી એજ્્કેુશન, પાલનપરુ ના ૫૦ તાલીમાર્થીઓ 
 

6.અભ્યાસની મયાનિા  
આ અભ્યાસમાાં સ્વવનવમિત સાધનોનો ઉપયોર્ કરેલ છે.  
 

7.અભ્યાસની પદ્ધવત : 
પ્રસ્તતુ સવેક્ષણમાાં ત્રણ જૂર્થ ભલધેલ છે.  
1. બી.ઍડ્. ના અભ્યાસક્રમને અંતર્ષત ઈન્ટનષશીપ કેટલા રદવસ જરૂરી છે. 

2. વશક્ષકનુાં વનમાષણ કરવા માટે  ઈન્ટનષશીપ કેટલી જરુરી. 

3. વવજ્ઞાન, વવનયન અને વાણીજ્ય તમામ પ્રવાહના તાલીમાર્થીઓ માટે ઈન્ટનષશીપ જરુરી છે ? 

4. પણૂષ વયવસાવયક સજ્જતા કેળવવા માટે ઈન્ટનષશીપ જરુરી છે ? 

5. ઈન્ટનષશીપનો સમય ર્ાળો વધારવાર્થી ું ુાં ુણુવ્ામાાં વધારો ર્થશે ? 

6. ઈન્ટનષશીપ નો સમય ર્ાળો વધારવાર્થી ું ુાં ઉચ્ચક્ષમતા ધરાવતા વવદ્યાર્થીઓ ની સાંખ્યામાાં વધારો 

કરી શકાશે ?  

7. ઈન્ટનષશીપ કાયષક્રમ દરમ્યાનની સૈધાાંવતક કામર્ીરીનુાં ુણુાાંકન જે-તે શાળાના વશક્ષકો કરશેતે યોગ્ય 

છે ?  

8. વશક્ષક બનવા માટે શાળાઓની રૂબરૂ મલુાકાત જરુરી છે ?  

9. ઈન્ટનષશીપનો સમય ર્ાળો વધારવાર્થી તાલીમાર્થીઓમાાં કામ પ્રત્યેની અરુભચ વધશે ?  

10. ઈન્ટનષશીપનો સમય ર્ાળો વધારવાર્થી શાળાઓ પરનુાં િારણ વધશે ?  

11. ઈન્ટનષશીપમાાં સહભ્યાવસક પ્રવવૃતઓનો કેટલે અંશે સમાવેશ યોગ્ય છે ? 
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12. ઈન્ટનષશીપ તાલીમી સાંસ્ર્થાના તાલીમાર્થીઓ વારાંવાર શાળાઓમાાં જતા શાળાઓના અભ્યાસક્રમ પર 

અસર પડશે ?  

13. તાલીમી સાંસ્ર્થાઓ માટે વધારે શાળાઓનુાં વયવસ્ર્થાપન કરવાનુાં કાયષ જરટલ બનશે ?  

14. તાલીમાર્થીઓ શાળામાાં જતાાં શાળાના વાતાવરણ નુાં પ્રત્યક્ષ અવલોકન કરી શકશે ?  

15. ઈન્ટનષશીપ નો સમય ર્ાળો સીવમત હોયતો તાલીમાાંર્થીમાાં પ્રાયોભર્ક કચાસ જોવા મળશે ?  

16. તાલીમાર્થી ઈન્ટનષશીપ ના િાર ને લીધે પોતાના સૈધાાંવતક વવર્યોને ન્યાય આપીશ શક્શે ?  

17. શાળાઓમાાં જવા-આવવા માટે તાલીમાર્થીઓના સમયનો વયય ર્થશે ?  

18. ઈન્ટનષશીપના વધારે પડતા બોજને કારણે તાલીમાર્થીઓ પોતાના કાયષમાાં એકાગ્રતા કેળવી શક્શે ?  

19. શાળાઓમાાં તાલીમાર્થીઓને મોકલતાાં શાળાના વશક્ષકોનો ભબનજવાબદાર બની જવાનો િય રહ ેછે? 

20. શાળાના વશક્ષકો સારે્થના વનયવમત સાંપકષર્થી તર્થા તાલીમાર્થીઓના વાણી-વતષનમાાં કોઈ પ્રશ્નો ઉપસ્સ્ર્થત 

ર્થશે ? 

21. શાળાના વશક્ષકો તર્થા તાલીમાર્થીઓમાાં પરસ્પર્ આદાન-પ્રદાનમાાં પ્રશ્નો ઉપસ્સ્ર્થત ર્થશે ? 

22. વતષમાન સમયમાાં કેટલાક વશક્ષકોના સાંપકષમાાં આવતાાં તાલીમાર્થીઓ પણ વનષ્ઠા વર્રના બની જવાનો 

િય રહછેે ? 

23. તાલીમાર્થી બહનેો માટે શાળાના વશક્ષકો સારે્થના વયવહાર માટે કાંઇક અલર્ ધોરણો અંરકત કરવા પડશે 

? 

24. માધ્યવમક તર્થા ઉચ્ચ માધ્યવમક શાળાઓ તાલીમાર્થીઓને તેમના પાઠો  આપવા લાાંબા સમય શાળામાાં 

રોકવાની માંજૂરી આપશે ?  

25. શાળાઓના વશક્ષકો પોતાનુાં વનરીક્ષણ તાલીમાર્થીઓને કરવા સાંમવત આપશે ? 
 

8. વનષ્કર્ન   

બી.ઍડ્.  મહાવવદ્યાલયના તાલીમાર્થીઓના ઉપરોક્ત અિીપ્રયાવલી ને આધારે મત જાણવામાાં આવયા. 

મોટાિાર્ના તાલીમાર્થીઓનો મત આવો રહ્યોકે ઈન્ટનષશીપનો સમયર્ાળો ભબનજરૂરી વધારી દેવામાાં આવયોછે 

જે સમયની વયર્થષતા છે. કેટલીકવાર તાલીમાર્થીઓને તેમના ફાળવેલ પાઠ ઉપરાાંત શાળાના વશક્ષકો દ્વારા 

શૈક્ષભણક કાયષમાાં જોડવામાાં આવે છે. આયોજન વર્ર આરીતે તેમને શૈક્ષભણક કાયષ મા જોડી રૂરઢર્ત વશક્ષણ 

ની પ્રણાલી ઉિી કરાય છે જે (તાલીમાર્થીઓ) નવોરદત વશક્ષકો માટે પડકાર સાભબત ર્થાય તેમ છે કારણકે 

શાળાના વશક્ષકો તાલીમાર્થીઓના આવવાર્થી પોતાની ફરજમાાંર્થી મસુ્ક્ત મળી હોય તેવો વયવહાર કરતા જોવા 

મળેછે જે સરાહનીય નર્થી.  
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