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બી.એડ.ર્ા દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમમાાં ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમ ફરજીયાત છે .
ઇન્ટર્નશીપર્ો કલ ૧૫ અઠવાદ્વડયાર્ો લાાંબો સમયગાળો કૉલેજ, તાલીમાર્થીઓ અર્ે
ઇન્ટર્નશીપ શાળાઓ માટે વ્યવહારાં પડકારો સજે છે . તાલીમાર્થીઓર્ા દ્વવકાસર્ા ઉમદા
હે તર્થી અમલમાાં આવેલ ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમર્ી સમીક્ષા કરવી જરૂરી છે . તેમજ પ્રાપ્ત
પરરણામોર્ા આધારે ઇન્ટર્નશીપર્ે અસરકારક બર્ાવવા માટે કે ટલીક વ્યૂહરચર્ાઓ ઘડતર
કરવાં પડે . બી.એડ.માાં સદ્વર્યોદ્વજત ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમ વધ અર્થનપૂણન બર્ી શકે . પ્રસ્તત
અભ્યાસમાાં એક દ્વશક્ષણ મહાદ્વવદ્યાલયર્ા ૨૦૧૮-’૧૯ર્ા ૪૬ તાલીમાર્થીઓર્ી બે
તબક્કાર્ી ઇન્ટર્નશીપર્ા અર્ભવકર્થર્ર્ા આધારે પ્રાપ્ત મારહતીર્ાં ગણાત્મક દ્વવશ્લેિણ
કરવામાાં આવ્યાં હતાં. પ્રર્થમ તબક્કાર્ા અર્ભવકર્થર્ર્ા આધારે તાલીમાર્થીઓર્ી
સમસ્યાઓ તારવી તેર્ા આધારે પ્રાર્થતમક વ્યૂહરચર્ાઓ ઘડવામાાં આવી હતી. જયારે બીજા
તબક્કાર્ી ઇન્ટર્નશીપર્ા અર્ભવકર્થર્ર્ા આધારે અમલ કરે લી વ્યૂહરચર્ાઓ કે ટલી અર્ે
કે ટલે અાંશે સફળ ર્થઇ તેર્ી સમીક્ષા કરવામાાં આવી હતી. પ્રાપ્ત મારહતીર્ા આધારે જાણવા
મળ્ાં કે - યોગ્ય રીતે વ્યૂહરચર્ા ઘડવામાાં આવે તાલીમાર્થીઓર્ે ઇન્ટર્નશીપમાાં ર્ડતી
સમસ્યાઓ ઘટે છે . કાયોર્ી અર્થનપૂણનતા વધે છે . તાલીમાર્થીઓ મહાદ્વવદ્યાલયર્ા દ્વર્દેશોર્ા
આધારે રચર્ાતમ્ક કાયન કરી શકે છે . તાલીમાર્થીઓમાાં જરૂરી મૂલયોર્ાં ઘડતર કરી શકાય છે .
ચાવીરૂપ શબ્દો: બી.એડ., ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમ, મૂલયો.
પ્રસ્તાવર્ા
ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમર્ો ખ્યાલ મૂળ તબીબી અર્ે ઈજર્ેરી દ્વવદ્યાશાખામાાંર્થી આવ્યો
છે . સમયર્ા વહે ણ સાર્થે સાંચાલકીય અર્ે દ્વશક્ષણ ક્ષેત્રે પણ આ ખ્યાલ અમલમાાં આવ્યો.
બી.એડ. દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમમાાં ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમર્ા અમલ પાછળર્ો મખ્ય આશય
‘તાલીમાર્થીઓ શાળેય પરરદ્વસ્ર્થતતર્ો પૂરતો અર્ભવ પ્રાપ્ત કરે તે છે .’ ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમ
ફરજીયાત હોવાર્થી દરે ક યદ્વર્વસીટીઓમાાં સાંલગ્ન કૉલેજોમાાં તેર્ો અમલ ર્થાય છે . પણ
કૉલેજો પોત પોતાર્ી રીતે અમલ કરતી જોવા મળે છે . આમ કરવા જતાાં ઉદેશ્યપૂણન
પ્રવૃદ્વિઓમાાં ઢીલાશ, અદ્વર્યાંતત્રતતા અર્ે એક્સત્રતાર્ો અભાવ સ્વભાદ્વવકપણે જોવા મળે.
આ પરરદ્વસ્ર્થતતમાાં NCTE Norms and Guideline-2014, યદ્વર્વસીટીર્ી ર્ીતત અર્ે
દ્વર્યમોર્ાં ચસ્તપણે પાલર્ કરવાર્ાં ર્થાય છે . ઇન્ટર્નશીપર્ી અસરકારકતા માટે દ્વશક્ષણ
મહાદ્વવદ્યાલયર્ા સમગ્ર કાયનક્રમર્ે સમસ્યાઓ અર્ે ફલશ્રતતર્ી િષ્ટ્ીએ અવલોકવામાાં આવે,
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તાલીમાર્થીઓર્ા સારા-ર્રસા અર્ભવો ધ્યાર્ે લેવામાાં આવે તો ચોક્કસપણે અર્થનપૂણન
યોજર્ા બર્ી શકે . આ દ્વવચારર્થી પ્રેરાઈર્ે તાલીમાર્થીઓર્ા ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમર્ી સમીક્ષા
અર્ે વ્યૂહરચર્ા ઘડતરર્ો ઉપક્રમ સ્વીકાયો હતો.
સમસ્યાકર્થર્
અધ્યેતાએ પૂણન દ્વવચારણા બાદ ર્ીચેર્ી સમસ્યા પર અભ્યાસ હાર્થ ધયો હતો.
બી.એડ. દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમમાાં ઇન્ટર્નશીપ કાયનક્રમર્ે અસરકારક બર્ાવવાર્ી
વ્યૂહરચર્ાઓ
મખ્ય શબ્દોર્ી વ્યાખ્યા
Internship
An Internship is a period of work experience offered by an organization for a
limited period.
વ્યૂહરચર્ાઓ
A plan of action designed to achieve a long term or overall aim.
હે તઓ
પ્રસ્તત અભ્યાસ ર્ીચેર્ા હે તઓ સહ હાર્થ ધરવામાાં આવ્યો હતો.
૧. બી.એડ.ર્ા દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમર્ી ઇન્ટર્નશીપ સાંબાંદ્વધત વ્યૂહરચર્ાઓર્ાં ઘડતર
કરવાં.
૨. ચોર્થા સેમેસ્ટરમાાં અમલી વ્યૂહરચર્ાઓર્ી સમીક્ષા હાર્થ ધરવી.
પ્રશ્નો
પ્રસ્તત અભ્યાસ અાંતગનત ર્ીચે દશાનવેલ પ્રશ્નોર્ા ઉિર પ્રાપ્ત કરવામાાં આવ્યા હતા.
૧. બી.એડ.ર્ા દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમર્ી ઇન્ટર્નશીપ સાંબાંદ્વધત કઈ કઈ વ્યૂહરચર્ાઓ
અપર્ાવી શકાય?
૨. ચોર્થા સેમેસ્ટરમાાં અમલી કરે લી ઇન્ટર્નશીપ વ્યૂહરચર્ાઓ સફળ ર્થાય છે ?
સીમાાંકર્
પ્રસ્તત અભ્યાસ માટે વિન:૨૦૧૮-’૧૯માાં બી.એડ. કરતાાં તાલીમાર્થીઓ પાસેર્થી
ઇન્ટર્નશીપ અાંગે મારહતી મેળવવામાાં આવી હતી.
પ્રસ્તત અભ્યાસ વીર ર્મનદ દચક્ષણ ગજરાત યદ્વર્વર્સસટી, સરત સાર્થે સાંલગ્ન એક સ્વદ્વર્ભનર
બી.એડ. કૉલેજ પૂરતો સીતમત હતો.
ર્મૂર્ા તરીકે કલ ૪૬ તાલીમાર્થીઓર્ે સમાવ્યા હતાાં.
સાંશોધર્ ઉપકરણ તરીકે તાલીમાર્થીઓ માટે સ્વાર્ભવકર્થર્ અર્ે અવલોકર્ર્ોંધર્ો
ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો.
તાલીમાર્થીઓ પાસેર્થી પ્રાપ્ત મારહતીર્ા આધારે જ ઇન્ટર્નશીપર્ી ગણવિા સાંબાંધી
વ્યૂહરચર્ાઓ દશાનવવામાાં આવી હતી.
વ્યાપદ્વવશ્વ અર્ે ર્મૂર્ા પસાંદગી
વીર ર્મનદ દચક્ષણ ગજરાત યદ્વર્વર્સસટી, સરત સાર્થે સાંલગ્ન બબર્અર્દાદ્વર્ત
બી.એડ. કૉલેજોર્ા ઇન્ટર્નશીપ કરતાાં તાલીમાર્થીઓ પ્રસ્તત અભ્યાસર્ાં વ્યાપ દ્વવશ્વ હતાં. જે
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પૈકી શ્રી મહાવીર દ્વવદ્યામાંરદર ટર સ્ટ બી.એડ. કૉલેજર્ા ૪૬ તાલીમાર્થીઓર્ે હાર્થવગા ર્મૂર્ા
પસાંદગીર્ી રીતે પસાંદ કયાન હતાાં.
સાંશોધર્ પદ્ધતત
પ્રસ્તત સાંશોધર્ ‘ગણાત્મક સાંશોધર્ પદ્ધતત’એ હાર્થ ધરાયાં હતાં.
ઉપકરણોર્ી પસાંદગી અર્ે સાંરચર્ા
પ્રસ્તત અભ્યાસમાાં બી.એડ.ર્ી તાલીમ અાંતગનત યોજાતી ઇન્ટર્નશીપર્ી ગણવિા
સાંબાંધી વ્યૂહરચર્ાઓ દશાનવવા બી.એડ. કૉલેજર્ા તાલીમાર્થીઓર્ા ઇન્ટર્નશીપ અાંગેર્ા
અર્ભવોર્ાં કર્થર્ અર્ે અધ્યાપકોએ શાળા મલાકાત વેળાએ કરે લ અવલોકર્ર્ોંધર્ો
ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો. જેમાાં મૂલયો, અર્ભવ, પ્રયોગો, કાયન, શાળાર્ાં સ્તર,
આચાયન કે કાઉન્સેલરર્ો સહયોગ તેમજ શાળાર્ા દ્વશક્ષકોર્ો સહકાર એમ કલ સાત આધારો
પર દ્વવચારણા કરવામાાં આવી હતી.
મારહતી એકત્રીકરણર્ી રીત
દ્વર્યત ઉપકરણોર્ી મદદર્થી બે તબક્કામાાં મારહતી મેળવવામાાં આવી હતી. પ્રર્થમ
તબક્કે ત્રીજા સેમેસ્ટરમાાં ઇન્ટર્નશીપ બાદ શાળાર્ા લીડરર્ે સ્વાર્ભવ કર્થર્ કરવા
જણાવેલ તેમજ બીજા તબક્કે ચોર્થા સેમેસ્ટરમાાં ઇન્ટર્નશીપ બાદ તાલીમાર્થીઓ પૈકી ઈચ્છા
ધરાવર્ાર તાલીમાર્થીએ અર્ભવકર્થર્ કયું હતાં. તેર્ા આધારે વ્યૂહરચર્ાઓર્ી ચકાસણી
કરી હતી. આ ઉપરાાંત અધ્યાપકોર્ી શાળા મલાકાત દરમ્યાર્ર્ા અવલોકર્ોર્ા આધારે
ઘડાયેલી વ્યૂહરચર્ાઓર્ે દ્વર્દ્વિત કરી હતી.
મારહતી દ્વવશ્લેિણર્ી રીત
પ્રસ્તત અભ્યાસમાાં તાલીમાર્થીઓર્ા સ્વાર્ભવકર્થર્ અર્ે શાળાર્ી મલાકાત
વેળાએ

અધ્યાપકોર્ા અવલોકર્ો િારા કરે લી અવલોકર્ર્ોંધર્ી મારહતીર્ાં દ્વવશ્લેિણ

કરવા સામાન્યીકરણર્ો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હતો.
અભ્યાસર્ા તારણો
બી.એડ.ર્ા દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમમાાં ઇન્ટર્નશીપ સાંદભે રચેલ વ્યૂહરચર્ાઓ
•

સારી શાળાઓર્ે પ્રતત વિન ઇન્ટર્નશીપ માટે પસાંદ કરવી.

•

આચાયન કે કાઉન્સેલર સાર્થે ચચાન કરી તાલીમાર્થીઓર્ી પ્રવૃદ્વિઓ સદ્વર્દ્વિત કરવી.

•

કાઉન્સેલરર્ે દ્વવદ્વવધ પ્રવૃદ્વિઓર્ી મારહતી લેચખતમાાં આપી યોજવા બાબતે સ્પષ્ટ્તા
કરવી.

•

એક શાળાર્ી સારી કામગીરીઓર્ે અન્ય શાળાઓ સધી લઇ જવી.

•

પરસ્પર અર્કૂ લર્ ર્ સાધતા તાલીમાર્થીઓર્ે એક ગ્રપમાાં ર્ મકવા.

•

જૂ ર્થ ર્ેતાર્ી પસાંદગી કરતી વેળાએ તાલીમાર્થીઓર્ી પસાંદગીર્ે મહત્વ આપવી.

•

સકારાત્મક દૃષ્ટષ્ટ્કોણ ધરાવતી શાળાઓર્ા ઉમદા વ્યવહારર્ો આભાર વ્યક્ત
કરવો.

•

પ્રવૃદ્વિઓ અાંગેર્ી માગનદર્શશકા તૈયાર કરવી અર્ે દરે ક જૂ ર્થર્ે આપવી.
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બલેરટર્ બોડન , સામાન્ય જ્ઞાર્ કસોટીઓ, ક્વીઝ સ્પધાનઓ, ર્ીતત-દ્વર્યમો,
સદ્વવચારો જેવી મારહતી માટે તૈયારી કરાવવી.

•

તાલીમાર્થીઓર્ે કાયનમાાં સહયોગ ર્ કરતી શાળાઓર્ી પસાંદગી ટાળવી.

•

શાળા પસાંદગી વેળાએ દ્વશસ્ત, માધ્યમ, ઘરર્થી શાળાર્ાં અાંતર ધ્યાર્ે લેવાં.

•

તાલીમાર્થીઓર્ી વતનણુક સાંબાંધી પ્રશ્નો કૉલેજ પર જ ઉકે લવા.

•

અન્ય સાંસ્ર્થાઓર્ી ઇન્ટર્નશીપ ચાલતી હોય તેવી શાળા પસાંદગી ટાળવી.

ઇન્ટર્નશીપ વ્યૂહરચર્ાઓર્ી સમીક્ષા
▪

સારી શાળાઓર્ે પ્રતતવિન ઇન્ટર્નશીપ માટે પસાંદ કરવાર્થી સારા પરરણામ પ્રાપ્ત
ર્થાય છે .

▪

આચાયન કે કાઉન્સેલર સાર્થે ચચાન કરી તાલીમાર્થીઓર્ી પ્રવૃદ્વિઓ સદ્વર્દ્વિત
કરવામાાં આવે તો બબર્જરૂરી કાયન બોજ દ્વર્વારી શકાય છે .

▪

આચાયન કે કાઉન્સેલર સાર્થે ચચાન કરી તાલીમાર્થીઓર્ી પ્રવૃદ્વિઓ સદ્વર્દ્વિત
કરવામાાં આવે તો કાયોર્ે સાચી રદશા મળે છે .

▪

સારી કામગીરીઓર્ે તમદ્વડયાર્થી અન્ય સધી પહોચાડતા અન્ય શાળાઓ પણ
કાયોમાાં રૂચચ લે છે .

▪

તાલીમાર્થીઓર્ે અર્કૂ ળ હોય તેઓર્ે એક ગ્રપમાાં મકવાર્થી સહકારયક્ત કાયન વધે
છે .

▪

તાલીમાર્થીઓર્ી પસાંદગી મજબ જૂ ર્થ ર્ેતાર્ી પસાંદગી ર્થાયતો સાંઘિન ર્થતો ર્ર્થી .

▪

સકારાત્મક દૃષ્ટષ્ટ્કોણ ધરાવતી શાળાર્ા ઉમદા વ્યવહારર્ો આભાર વ્યક્ત
કરવાર્થી કૉલેજર્ા શાળા સાર્થેર્ા સાંબાંધો મજબત બર્ે છે .

▪

પ્રવૃદ્વિઓ અાંગેર્ી માગનદર્શશકા દરે ક જૂ ર્થર્ે આપતા કાયન સમજ વધે છે .

▪

ઇન્ટર્નશીપ પૂવે બલેરટર્ બોડન , સામાન્ય જ્ઞાર્ કસોટી, ક્વીઝ સ્પધાન, સ્પધાનઓ
તૈયાર કરાવી અમલ કરવો.

▪

શાળા પસાંદગી વેળાએ દ્વશસ્ત, માધ્યમ, ઘરર્થી અાંતર જેવી બાબતો ધ્યાર્ે લેવી.

▪

તાલીમાર્થીઓર્ી વતનણુક સાંબાંધી પ્રશ્નો કૉલેજ પર ઉકે લવા.

▪

અન્ય સાંસ્ર્થાઓર્ે પણ ઇન્ટર્નશીપ ચાલતી હોય તે શાળા પસાંદગી ટાળવી.

ઉપસાંહાર
દ્વશક્ષક પ્રદ્વશક્ષણમાાં સતત ચચતર્ આવશ્યક છે . ઇન્ટર્નશીપ જેવા મહત્વપૂણન
કાયનક્રમ સાંદભે સતત અવલોકર્, પૂછપરછ કરતાાં રહે વાં જરૂરી છે . કાયનક્રમર્ા અાંતે સમીક્ષા
હાર્થ ધરીર્ે આવતા અહે વાલો મજબ પછીર્ી ઇન્ટર્નશીપર્ી વ્યૂહરચર્ા ઘડવામાાં આવે તો
મોટાભાગર્ા પ્રશ્નો દ્વર્વારી શકાય છે .
સાંદભનસચૂ ચ
દેસાઈ, કે . જી. અર્ે શાહ, જે. એચ.(૨૦૦૦).સાંશોધર્ અર્ે પદ્ધતતઓ. અમદાવાદ:
યદ્વર્વર્સસટી ગ્રાંર્થદ્વર્માનણ બોડન .
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દેસાઈ, કે ., શાહ, જે. એચ. અર્ે શાહ, આર. પી.,(૧૯૮૪). શૈક્ષદ્વણક પરરભાિા અર્ે
દ્વવભાવર્ા. અમદાવાદ: યદ્વર્વર્સસટી ગ્રાંર્થદ્વર્માનણ બોડન .
રાવલ,બી.આઈ.(૨૦૦૩). દચક્ષણ ગજરાત યદ્વર્વસીટી સાંલગ્ન બી.એડ. કૉલેજોર્ા
તાલીમાર્થીઓર્ે ર્ડતી સમસ્યાઓર્ો અભ્યાસ.(એમ.એડ. લઘશોધ દ્વર્બાંધ)
સરત:વીર ર્મનદ દચક્ષણ ગજરાત યદ્વર્વસીટી.
રાવલ,બી.આઈ.(૨૦૦૯). દ્વવદ્યાભારતી ગજરાત પ્રદેશમાાં દ્વશક્ષણ પ્રદ્વશક્ષણ: એક
સવનગ્રાહી સમીક્ષાતમ્ક અભ્યાસ(અપ્રકાદ્વશત)સરત: વીર ર્મનદ દચક્ષણ ગજરાત
યદ્વર્વસીટી.
શાહ, ડી. બી. (૨૦૦૯). શૈક્ષદ્વણક સાંશોધર્ (રદશાદશનર્). અમદાવાદ: પ્રમખ પ્રકાશર્.
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ÑíÏâåÔ
kÒâÓë» Öç¼Ìâï ÖÑâ¿âÓ áâÍÈí áâ ÑíÏâåÔ,
kÒâÓë» Êçð¼Ìâ ÖÑâ¿âÓ ÔâÕÈí áâ ÑíÏâåÔ
ÁëÕä ÓäÈë ¿âÔë Ö‘ÕíÌçï œâÖí É»ä áâ ÚÊÒ,
áëÑ ÏëÃÓä É»ä ãÌÁþÕ ¿âÔÈí ÑíÏâåÔ,
Íî*wÃ» áâÚâÓ Ìë ãÕÚâÓ ÍÓ ÌÐÈâ áâ ‘Õí,
áëÑ »ïÍÌäÌâ ÃâÕÓí ÍÓ ÌÐÈí áâ ÑíÏâåÔ,
»íÌí Àë Öï½ áëÌâ ÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë áâ ‘ÕÌ,
áë» ÖäÑ»âÅô ÍÓ áâËâÓ Óâ¼Èí áâ ÑíÏâåÔ,
ãÊÕÖ ÊÓãÑÒâÌ ÖîÌë »âÑÑâï ÑÊÊ »ÓÕâ Õâ½ë,
áÌë ÓâÝë ÏíÔäÌë ÚìÒâ ÎÎÅâÕÈâï áâ ÑíÏâåÔ,
Àë Ãë»ÌíÔí‘Ìí Ðâ½ Èí ¼ÓâÏ ÍâÖâïÒ ËÓâÕë,
ÍÇ áâÁë ‘ÕÌÌí ãÚsÖí ÏÌÈí ÑíÏâåÔ,
Ôâ½ë Àë áÏíÔ ÍÇ ’Çë áë ÖÈÈ ÏílÒâ »Óë,
ÌëÃÕ»ôÌë ÖâÉë Ô å ÖÈÈ ‘ÕÈí ÑíÏâåÔ.
ુ ા સ્વર” માાંથી સાભાર
“શિશન
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