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વિજ્ઞાન અન ેટકે્નોલોજી વિષયમાાં પ્રોજેક્ટ પâવિના વિવનયોગ  

સાંદર્ભ ેવિક્ષકોના અવર્ભપ્રાયોનો અભ્યાસ 
 

ડૉ. વનમમલ કાવતિલાલ પટેલ 
આસી. પ્રોફેસર, 

શ્રી મહાિીર વિદ્યામાંદદર ટ્રસ્ટ  બી.ઍડ કૉલેજ પાાંડેસરા,સુરિ 
 

જીનલ નરેિર્ભાઈ ટાંડેલ 
આસી. પ્રોફેસર, 

શ્રી મહાિીર વિદ્યામાંદદર ટ્રસ્ટ  બી.ઍડ કૉલેજ પાાંડેસરા,સુરિ 

૧.પ્રસ્િાિના 

પ્રોજેક્ટ પâવિને પ્રકલ્પ કે યોજના પâવિ િરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે. આ પâવિનો વિચાર અમેદરકાનાાં મહાન 

વિક્ષણિાસ્રી જ્હોન ડ્યઈૂએ આપ્યો. જ્હોન ડ્યઈૂનાાં વિચારોને િજૈ્ઞાવનક સ્િરૂપ આપી વિકસાિિાનુાં કાયમ વિવલયમ 

વક્લપેદટ્રકે કયુું, િેમણે “પ્રોજેક્ટ પâવિ’’નામ પરૂાં પાડ્યુ. ત્યારબાદ પાકમર, કિેી, મેદરયન, સ્ટીિનસન, બેલાડમ અને બટમન 

જેિાાં વિક્ષણિાસ્રીઓએ િેના વિકાસમાાં ખૂબ મહત્િનો ર્ભાગ ર્ભજવ્યો. 

 

પ્રોજેક્ટ પâવિનો પાયો અધ્યયન છે. વિદ્યાર્થીઓ પ્રિૃવિ äFરા, દિયા äFરા , અધ્યયન પ્રદિયામાાં સહર્ભાગી બને છે, િેર્થી 

િેમનુાં અધ્યયન સમâૃ બને છે. પ્રોજેક્ટમાાં સમય આયોજન એ  સૌર્થી લાાંબુ સોપાન છે.પ્રોજેક્ટ પâવિનો મૂલાધાર સ્િ-

અધ્યયન છે. પ્રોજેક્ટ પâવિર્થી વિદ્યાર્થીઓની સજમનિવક્િનો વિકાસ ર્થાય છે. પ્રોજેક્ટ પâવિર્થી અનુર્ભિ äFરા જ્ઞાન 

મળિુાં હોિાર્થી િે સાહવજક અને વચરાંજીિ બને છે.  
 

૨. અભ્યાસના હિેઓુ 

1. પ્રોજેક્ટ પâવિના વિવનયોગ િખિે વિક્ષક  äFરા ર્થિા આયોજનનો અભ્યાસ કરિો. 

2. પ્રોજેક્ટ પâવિની અમલીકરણ િખિે વિદ્યાર્થીઓની સદિયિા જાણિી. 

3. પ્રોજેક્ટ પâવિ äFરા વિક્ષણ િેળા વિદ્યાર્થીઓની સહર્ભાગીિાનો અભ્યાસ કરિો. 

4. પ્રોજેક્ટ પâવિના અમલીકરણ સાંદરે્ભ વિક્ષકોનાાં િકૈ્ષવણક અનુર્ભિોનો અભ્યાસ કરિો. 

5. પ્રોજેક્ટ પâવિ äFરા વિક્ષણ સાંદરે્ભ નડિી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરિો. 
 

૩.અભ્યાસના પ્રશ્નો 

૧) પ્રોજેક્ટ પâવિનાાં વિવનયોગ િખિે વિક્ષક äFરા  કેિાાં પ્રકારનુાં આયોજન હાર્થ ધરાય છે? 

૨) પ્રોજેક્ટ પâવિની અમલીકરણ િખિે વિદ્યાર્થીઓની સદિયિા કેિી હોય છે? 

૩) િુાં પ્રોજેક્ટ પâવિનાાં વિવનયોગ િખિે િમામ વિદ્યાર્થીઓ સહર્ભાગી બને છે? 

૪) પ્રોજેક્ટ પâવિના અમલીકરણ સાંદરે્ભ વિક્ષકોનાાં િૈક્ષવણક અનુર્ભિો કેિા છે? 
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૫) પ્રોજેક્ટ પâવિ äFરા વિક્ષણ િખિે કઈ કઈ સમસ્યાઓ નડે છે? 

૪. અભ્યાસનુાં મહત્િ 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસનુાં મહત્િ નીચે પ્રમાણે દિામિી િકાય. 

૧) પ્રસ્િુિ અભ્યાસ äFરા િાળાઓમાાં પ્રોજેક્ટ પâવિના વિવનયોગ અાંગેની જાણકારી પ્રાપ્િ ર્થઇ િકિે.  

૨) પ્રસ્િુિ અભ્યાસ ર્થકી પ્રોજેક્ટ પâવિ અાંિગમિ રાખિામાાં આિિી કાળજીઓ જાણી િકાિે જેની જાણકારી અધ્યેિાન ે

મદદરૂપ બનિે. 

૩) પ્રસ્િુિ અભ્યાસ äFરા પ્રોજેક્ટ પâવિનાાં અમલીકરણ િખિે, નડિી સમસ્યાઓ જાણી િકાિે. જેર્થી વિષય વિક્ષક 

િરીકે અધ્યેિા િેના ઉકેલ પ્રર્થમર્થી વિચારી િકાિે.    

૪) પ્રસ્િુિ અભ્યાસ äFરા વિક્ષણકાયમ દરવમયાન વિદ્યાર્થીઓની સહર્ભાગીિા જાણી િકાિે.જેર્થી વિદ્યાર્થીઓ સહર્ભાગી ન 

ર્થિા હો િો સહર્ભાગી ર્થિા સાંદરે્ભની કાયમયોજના લાગુ પાડી િકાિ.ે      

૫) પ્રોજેક્ટ પâવિમાાં વિદ્યાર્થીઓ સદિય રહે છે કે નવહ િે જાણી િકાય. જો સદિય ન રહેિા હોય િેિા વિદ્યાર્થીઓન ે

સદિય બનાિિા િરફનાાં પ્રયાસો હાર્થ ધરી િકાિે. 

૬) પ્રસ્િુિ અભ્યાસ ર્થકી, પ્રોજેક્ટ પâવિ અાંિગમિ, વિદ્યાર્થીઓનો વ્યવક્િગિ િફાિિ સાંિોષાય છે કે નવહ િે જાણી 

િકાિે. 

૭) પ્રસ્િુિ અભ્યાસ äFરા, આ પâવિર્થી વિક્ષણકાયમ સમયનસુાર પૂણમ ર્થાય છે કે નવહ િે જાણી િકાિે િર્થા સમયનસુાર 

પૂણમ કરિા કેિા – કેિા  પ્રકારની જોગિાઈ કરી િકાય િેની જાણકારી મળેિી િકાિે. 

૧.૫  અભ્યાસનુાં સીમાાંકન 

વિષય –   પ્રસ્િુિ અભ્યાસ  માર વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષયવિક્ષકનાાં અવર્ભપ્રાયો પર હાર્થ  

             ધરાયો હિો. 

વિસ્િાર – પ્રસ્િુિ અભ્યાસ હાર્થ ધરિા માટે અધ્યેિા નિસારી વજલ્લાની  િહેરી વિસ્િારની   

             િાળાઓની પસાંદગી કરી હિી.           

ઉપકરણ – પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં માવહિી એકરીકરણ માટ ેઅર્ભીપ્રાયાિવલનો ઉપયોગ કરિામાાં  

             આવ્યો હિો. 

સમય  –  પ્રસ્િુિ અભ્યાસ િૈક્ષવણક િષમ ૨૦૧૭ -’૧૮ દરવમયાન નિસારી વજલ્લાની િહેરી  

            વિસ્િારની િાળાઓમાાં વિક્ષણકાયમ કરાિિા વિક્ષકો પૂરિો વસવમિ રેહિા પામ્યો હિો. 

૧.૬  સાંિોધન પâવિ  

પ્રસ્િુિ અભ્યાસ દવક્ષણ ગુજરાિની માધ્યવમક અને ઉચ્ચ માધ્યવમક િાળાઓમાાં કાયમરિ વિક્ષકો સાર્થે સાંકળાયેલ હોિાર્થી 

િાળા સિેક્ષણાત્મક સાંિોધન પâવિનો વિવનયોગ કરિામાાં આવ્યો હિો. 

 

૧.૭ વ્યાપવિશ્િ અન ેનમનૂાની પસાંદગી  

કોઈપણ અભ્યાસ માટે વ્યાપવિશ્િને વ્યાખ્યાવયિ કરિુાં અવિ આિશ્યક છે. પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં નિસારી વજલ્લાની િેહરી 

વિસ્િારની માધ્યવમક િાળાઓ વ્યાપવિશ્િ બને છે. જે પૈકી ૩૮ માધ્યવમક અને ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓમાાં કાયમરિ 

િર્થા વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષયનુાં વિક્ષણ કાયમ કરાિિા  કુલ ૮૭ વિક્ષકોનો નમૂનાનાાં પારો િરીકે પસાંદગી કરિામાાં 

આિી હિી. 
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૮. ઉપકરણ પસાંદગી  

કોઈ પણ અભ્યાસ હાર્થ ધરિા માટે ચોક્કસ પ્રકારની માવહિીની આિશ્યકિા હોય છે. આ માવહિી પ્રાપ્િ કરિા માટ ે

ચોક્કસ િેમજ યોગ્ય ઉપકરણ આિશ્યક હોય છે.પ્રસ્િુિ અભ્યાસ સિેક્ષણ પ્રકારનો હોિાર્થી ઉપરાાંિ માવહિી વિક્ષકો 

પાસેર્થી મળેિિા માટે બે ઉપકરણની પસાંદગી કરિામાાં આિી હિી. 

૧. વિક્ષકો માટનેી ૨૫ વિધાનો િાળી અવર્ભપ્રાયાિવલ 

૨. વિક્ષકો માટનેી ૦૯ મકુ્િજિાબી પ્રશ્નોિાળી  પ્રશ્નાિવલ 

અધ્યેિાએ ઉપકરણ િરીકે અવર્ભપ્રાયાિવલ અને મુક્િજિાબી પ્રશ્નાિવલનો ઉપયોગ કયો હિો.    
 

૯.  માવહિી એકરીકરણ 

કોઈ પણ અભ્યાસ હાર્થ ધરિા માટે માવહિીનુાં એકરીકરણ ખૂબ જ મહત્િ ધરાિે છે. પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં અધ્યેિાએ 

યોગ્ય ઉપકરણો િૈયાર કરી વ્યાપવિશ્િ માાંર્થી પસાંદ ર્થયલે િાળાઓમાાં રૂબરૂ જઈન ે                 િાળાનાાં આચાયમશ્રી ની 

અનુમિી પ્રાપ્િ કરિામાાં આિી હિી. ત્યારબાદ િાળાઓમાાં જઈ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષયનુાં વિક્ષણ કાયમ કરાિિા 

વિષયવિક્ષકને ઉપકરણ પુરા પાડિામાાં આવ્યા હિા િર્થા બે દદિસ પછી ઉપકરણ પરિ કરિા જણાિાયુ હિુાં. સમગ્ર 

માવહિી એકરીકરણ નો સમય ગાળો જાતયુઆરી – ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ રેહિા પામ્યો હિો.   

૧.૧૦  માવહિી પરૃ્થક્કરણ િર્થા અર્થમઘટન 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસ સાંદરે્ભ મળેલ માવહિીનુાં પૃર્થક્કરણ કરિા ચોક્કસ પ્રકારની આાંકડાકીય પ્રયુવક્િઓનો ઉપયોગ કરિામાાં 

આવ્યો હિો. જેમાાં અવર્ભપ્રાયાિવલ સાંદરે્ભ પ્રાપ્િ માવહિીના આાંકડાિાસ્રીય પૃર્થક્કરણ માટે આિવૃિ, ટકાિારી, િર્થા 

અગ્રિાિમ પુરા પાડિામાાં આવ્યા હિા. િેમજ, મુક્િજિાબી પ્રશ્નોનુાં પૃર્થક્કરણ િેમજ અર્થમઘટન કરિા માટ ે 

સમાતયીકરણ äFરા પૃર્થક્કરણ કરી  અર્થમઘટન કરિામાાં આવ્યુાં હિુાં. 
 

૧૧. િારણો  

૧) પ્રોજેક્ટ પâવિની પયામપ્િ સૈધ્ધાાંવિક જાણકારીનો અર્ભાિ બાધારૂપ બનિો જણાયો હિો. 

૨) ભ્યાસિમ પૂણમ કરિાની ચચાંિા આ પ્રકારે િીખિિામાાં બાધારૂપ બનિી જણાય હિી. 

૩) પ્રોજેક્ટ પâવિએ િીખિિાનુાં આયોજન કરિી િખિે વિદ્યાર્થીઓને િૈયાર કરિા પ્રયાસો કરિા પડિા આિશ્યક 

જણાય હિા. 

૪) પ્રોજેક્ટ પâવિએ કાયમ કરિા માટે વિદ્યાર્થીઓ જૂર્થમાાં જ કાયમ કરિાનો આગ્રહ રાખિા હિા. 

૫) િાસ્િવિક પદરવસ્ર્થવિમાાંર્થી ઉદ્ર્ભિિા વિષય પર કાયમ કરાિિાનો પ્રયત્ન કરાિો હિો. 

૬) પ્રોજેક્ટ પâવિ અાંિગમિ પ્રત્યકે વિદ્યાર્થીઓની સદિયિા િધિી જણાય હિી. 

૭) પ્રોજેક્ટ પâવિએ િીખિા દરેક વિદ્યાર્થીઓમાાં જિાબદારીની સર્ભાનિા િધિી  હિી. 

૮) સ્િયાંપ્રિવૃિઓ કરિાની હોિાર્થી વિદ્યાર્થીઓ વિક્ષકની રજૂઆિ ધ્યાનર્થી સાાંર્ભળિા હિા. 

૯) પ્રોજેક્ટ પâવિનાાં અમલીકરણર્થી વિદ્યાર્થીઓની િારીદરક અને માનવસક ગવિિીલિા િધિી હિી . 

૧૦) પ્રોજેક્ટ પâવિ અાંિગમિ ,જૂર્થમાાં કાયમ કરિી િખિે બધાજ વિદ્યાર્થીઓ દિયાિીલ હોિા નર્થી. 

૧૧) પ્રોજેક્ટ પâવિ અાંિગમિ, વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય િો વિક્ષક પાસે માગમદિમન માાંગિા હિા. 

૧૨) નિી પâવિ હોિાર્થી વિદ્યાર્થીઓ વિક્ષકો પાસેર્થી િમામ મદદ મળે િેિી અપકે્ષા રાખિા હિા  

૧૩) પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી સદિય બની સહર્ભાગીિાર્થી કાયમ કરિા ન હિા. 

૧૪) કેટલાાંક વિદ્યાર્થીઓ સદિય ન રહેિા પ્રિૃવિમાાં બોજ્દાયક બનિા જણાયા હિા. 
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૧૫) પ્રોજેક્ટ પâવિ વિક્ષકનો પ્રત્યક્ષ બોજ ઘટાડિી જણાય હિી. 

૧૬) જદટલ મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓનો પારસ્પદરક મદદનો ર્ભાિ વિક્ષણની અર્થમપૂણમિા િધારિો જણાયો હિો . 
 

૧૨.  િકૈ્ષવણક સવૂચિાર્થો 

૧) પ્રોજેક્ટ પâવિના વિવનયોગ િેળા વિદ્યાર્થીઓને પયામપ્િ સૈધ્ધાાંવિક જાણકારી પ્રાપ્િ ર્થાય  જોઈએ  િેિા પ્રયાસો િાળા 

કક્ષાએ કરી િકાય. 

૨)  માર પસાંદગીના પ્રકરણોમાાંજ પ્રોજેક્ટ પâવિનો વિવનયોગ કરિાર્થી અભ્યાસિમને પણ યોગ્ય સમય મયામદામાાં  પૂણમ 

કરી િકાિે. 

૩)  િમામ િાસમાાં વિદ્યાર્થીને િૈયાર કરિા કરિાાં અઠિાદડયાના બે દદિસ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષયના બે િાસ સારે્થ 

આિે િે પ્રકારનુાં સમય પરક ગોઠિી િકાય. 

૪) વિક્ષક äFરા પ્રિૃવિ બદલાય એટલે જૂર્થો બદલાય એ પ્રકારની ગોઠિણ કરી વિદ્યાર્થીઓને એક-બીજા સારે્થ ર્ભળિા 

િર્થા કાયમ કરિા કરી િકાય. 

૫) વિદ્યાર્થીઓ કાયમ કરિા હોય ત્યારે વિક્ષક äFરા િેમનુાં અિલોકન કે વનરીક્ષણ કરી િમામ વિદ્યાર્થી સદિય બને િે 

મુજબના પ્રયાિો ર્થિા જોઈએ. 
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