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સામાન્દ્ય રીતે શાળાના ઓરડાની ચાર રદિાલ િચ્ચે ૩૦-૩૫ જમજનટના તાસમાાં જશક્ષક 

અને જિદ્યાથીઓ િચ્ચે જિચારોની આપ-લે થતી જોિા મળે છે.િનેે જશક્ષણની જદ્વ-ધ્રુિી 

પ્રરિયા ગણિામાાં આિે છે.પરાંતુ મોટે ભાગે આ પ્રરિયા જશક્ષકકેન્દ્રી બની એક ધ્રુિી પ્રરિયામાાં 
પરરિતાન પામે છે.જિદ્યાથીઓ મોટે ભાગે મૂક્શ્રોતા બની રહે છે. 

પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્ત એ જિદ્યાથી કેન્દ્રી જશક્ષણ પ્રયુજક્ત બની રહે છે.િમેાાં જિદ્યાથી સતત 

રિયાશીલ રહે છે. જિદ્યાથીઓ જાતે િ એકમ આધારરત િાચન કરી પ્રશ્નોની રચના કરે અને 
પોતાના સાથી જમત્રોની સહાયથી જશક્ષણ પ્રાિ કરી શકે છે. જિદ્યાથીઓમાાં 

િાચન,લેખન,જિચારશીલતા,મોજલકતા,પ્રશ્ન રચના ક્ષમતા, ઉિર શોધિૃજિ,સાચા ખોટા 
િિાબની પરખ, આત્મજિશ્વાસ સાથે િિાબો આપિાની રહાંમત સાથે િ ગ્મત સાથે જ્ઞાન 

આપી આખો તાસ સરિય રાખી શકાય છે.  

ટૂકમાાં, આ પદ્ધજતથી જિદ્યાથીઓ િગાખાંડમાાં બોલતા થાય અને જશક્ષણ જિદ્યાથી કેન્દ્રી બની 
રહે છે. જશક્ષકે ફક્ત માગાદશાકની ભૂજમકામાાં રહેિાનુાં હોય છે. 

 સમસ્યા  પાછળનુાં કારણ  

અધ્યેતા ગણદેિી તાલુકાની ગ્રા્ય જિસ્તારમાાં આિેલી ધનોરી પ્રાથજમક શાળામાાં આચાયા 
તરીકે એજપ્રલ-૨૦૧૫થી જોડાયા છે.શાળામાાં ધો.૧ થી ૮ માાં કુલ ૧૫૦ જિદ્યાથીઓમાાંથી 

૧૪૦ જિદ્યાથીઓ એસ.ટી. કેટેગરીના છે.િઓેના મોટાભાગના િાલીઓએ પ્રાથજમક 

શાળાનુાં  જશક્ષણ પણ પૂરુાં  નથી કયુાં.આખો જિસ્તાર મિૂર િગાનો જોિા મળે છે.િાલીઓ 
પોતાના બાળકોના જશક્ષણ માટે બહુ ગાંભીર જોિા મળતા નથી. િનેા પરરણામે 

જિદ્યાથીઓમાાં પણ અપિાદને બાદ કરતા ગાંભીરતા જોિા મળતી નથી. 

જિદ્યાથીઓને શાળાના િગાખાંડમાાં િ ેકરાિિામાાં આિે છે,તેટલુાં િ કરે છે.ઘરથી પુનરાિતાન 
માટે કોઈ સહયોગ િડીલો પાસેથી મળતો નથી.પરરણામે જિદ્યાથીઓમાાં જાગૃતતા અને 

પુનરાિતાનના અભાિે િાચન,લેખન,ગણનમાાં નબળા પડે છે.િળી,ગુણોત્સિ િિેા 

કાયાિમોમાાં જિદ્યાથીઓ અજધકારીઓ સમક્ષ આત્મજિશ્વાસ સાથે િિાબ આપી શકતાાં નથી, 
બોલિામાાં લઘુતાગ્રાંજથથી પીડાતા હોય એમ લાગતુાં હતુાં. 

ધોરણ-૬ ના સામાજિક જિજ્ઞાન જિષયમાાં આપણે ગિુરાતી 

એકમન ેપ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્ત દ્વારા જશક્ષણકાયાની અિમાયશ 
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શાળામાાં જિદ્યાથીઓ િાાંચતા-લખતા-જિચારતા થાય અને આત્મજિશ્વાસ સાથે રિૂઆત 
કરતાાં થાય. જશક્ષણની ચોક અને ટોક મેથડની યાાંજત્રક પ્રરિયામાાં ન રહેતાાં કોઈક નિી 

પ્રયુજક્ત  દ્વારા િમેાાં જિદ્યાથી સરિય રહી જાતે શીખે અને આગળ િધે.જશક્ષણ પ્રરિયામાાં 

જનયજમત બને. આ બધા કારણોને ધ્યાને લઈ અધ્યેતા પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયજુક્ત  દ્વારા 
જશક્ષણકાયા કરાિિાનો પ્રયાસ કયો હતો.   

સાંશોધનની પદ્ધજત - 

સાંશોધક પોતાના અનુભિે આ પ્રયુજક્ત  દ્વારા જશક્ષણકાયા કરાિિાનો પ્રયાસ કયો 
છે.જશક્ષણની એકધારી પ્રિચન,ચચાા,પ્રશ્નોતરી,ચોક અને ટોક મેથડ િિેી કાં ટાળાિનક 

જશક્ષણ પદ્ધજત-પ્રયુજક્ત કરતાાં જિદ્યાથી િમે બને તેમ જશક્ષણકાયામાાં સરિય બની તેનુાં 

યોગદાન આપે તે પ્રકારની જશક્ષણ પ્રયુજક્ત  અહીં પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્તના સ્િરૂપમાાં 
મુકિામાાં આિી છે. 

પ્રશ્નોતરી પ્રયુજક્ત કરતાાં આ પ્રયુજક્તમાાં નજીિો તફાિત છે. પ્રશ્નોતરી પ્રયુજક્તમાાં  મોટેભાગે 

ફકત જશક્ષક દ્વારા પ્રશ્નો પૂછિામાાં આિે અને ઉિર જિદ્યાથીઓ તરફથી મળે એિી આશા 
રાખિામાાં આિે છે.િથેી ઘણા જિદ્યાથીઓ આ પ્રયુજક્તથી કાંટાળો અનુભિે છે.લઘુતાગ્રાંજથથી 

પીડાતા જિધાથીઓ િિાબો આપતા ગભરાય છે.જશક્ષક તરફથી પૂછાયેલા સિાલોના 

િિાબો ખોટાાં પડશે તો ઠપકો મળશે એિા ડરથી બોલતાાં ખચકાય છે. 
િગામાાં જશક્ષક જિદ્યાથીઓ સાથે કેટલુય જમત્રતાભયુાં િતાન રાખે તો પણ જિદ્યાથીઓને જશક્ષક 

પ્રત્યે થોડો ડર અિશ્ય રહે છે.િનેા પરરણામે મોટે ભાગના જિદ્યાથીઓ પોતાની સમસ્યા કે 

એકમ સાંદભાના પ્રશ્નો જનભાયપણે પૂછી શકતાાં નથી. 
પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્તમાાં જશક્ષકની ભૂજમકામાાં જિદ્યાથી હોય છે િ ેપોતાના સાથીજમત્રોને 

પોતાને  સોપાયેલા એકમ પર તૈયાર કરેલા પ્રશ્નો પૂછે છે,અને જિદ્યાથીઓ ડર િગર િિાબો 
આપિા માટે તત્પર બને છે. ટૂકમાાં,પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્ત એ જિધાથી કેન્દ્રી જશક્ષણ પ્રયુજક્ત  

છે. 

સાંશોધનનુાં િણાન અન ેઅમલિારીની મારહતી  
પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્તની જિદ્યાથીઓ પર પ્રાયોજગક ધોરણે અિમાયશ કરતાાં નીચે મુિબના 

ત્રણ જિભાગમાાં પગજથયાાંઓને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આવ્યા હતા. 

પ્રથમ જિભાગ 
(૧) યોગ્ય પરરજસ્થજતનુાં જનમાાણ  

(૨) એકમની પસદગી  

(૩) િૂથ રચના 
(૪) સાંદભા સારહત્ય  

(૫) િૂથ કાયા 

બીજો જિભાગ-  
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િૂથને આપિામાાં આિેલ સમયમાાં પ્રશ્નો કાઢ્યા બાદ તેમના પાસેથી પેટા એકમ અનુસાર 
કાઢેલ પ્રશ્નોની યાદીની નોધ જશક્ષક દ્વારા લઇ લેિામાાં આિી હતી.િૂથના સભ્યોએ તેમને 

આપિામાાં આિેલા પેટા એકમના િ પ્રશ્નો કાઢ્યા હતા.એકમના અન્દ્ય પેટા એકમથી અજાણ 

હતા. 
િગાના દરેક જિદ્યાથી બધા િ પેટા એકમથી પરરજચત થાય તે માટે તેમને આખો એકમ મનમાાં 

શાાંજતથી,એકાગ્ર બની િાચી િિા માટે કહેિામાાં આવ્યુાં હતુાં.િાચન માટેની વ્યિસ્થા પણ 

જિચારિામાાં આિી હતી.આ કાયા માટે જિધાથીઓને ૨૦ જમજનટનો સમય આપિામાાં આવ્યો 
હતો. 

આ સમય દર્યાન જશક્ષક જિદ્યાથીઓના િૂથ પાસે મેળિેલ પેટા એકમના પ્રશ્નોની યાદીને 

પ્રશ્નના સ્િરૂપ પ્રમાણે અને િાક્ય રચનાની દજષ્ટ્એ યોગ્ય છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરિાની 
રહે છે.સાથે િ જિદ્યાથીઓ એકાગ્ર બની િાાંચે તેનુાં પણ જનરીક્ષણકાયા કરિાનુાં રહે છે. 

ત્રીજો જિભાગ- 

િાાંચનનુાં કાયા પૂણા થયા બાદ દરેક જિદ્યાથીઓને પાઠ્યપુસ્તક બાંધ કરી દેિાની સૂચના 
જશક્ષક તરફથી આપિામાાં આિી હતી.હિે િૂથ-૧ના નેતાને જશક્ષક ટેબલ પાસે ઊભા રાખી 

તેમના પેટા એકમના પ્રશ્નો િગામાાં બેસેલા અન્દ્ય જિદ્યાથીઓ સામે  રિૂઆત કરિાની સૂચના 

જશક્ષક તરફથી આપિામાાં આિી.િ ેજિધાથીને પ્રશ્નનો િિાબ આિડે તેમણે પોતાના હાથની 
આગળી ઊંચી કરિાનુાં કહેિામાાં આવ્યુ હતુાં.િૂથ નેતાને યોગ્ય લાગે તેને ઊભા કરી પ્રશ્નનો 

િિાબ મેળિિાની િિાબદારી આપિામાાં આિી. 

આ પ્રમાણે બાકીના િૂથ નેતાઓએ પણ પોતાના િૂથે કાઢેલા પ્રશ્નો અન્દ્ય જિદ્યાથીઓને 
પૂછ્યા હતા. આ માટે ૬૦ જમજનટનો સમય ફાળિિામાાં આવ્યો હતો.  

સાંશોધનનુાં મલૂ્યાાંકન 
સાંશોધનનુાં અમલિારી કયાા બાદ િૂથ-૧ થી િૂથ-૬ના નેતાઓ દ્વારા પેટા એક્મો માટે 

િમશઃ પ્રશ્નોની સાંખ્યા યાદી ૭,૧૩,૮,૭,૯,૧૬. જોિા મળ્યા હતા.ત્યાર બાદ દરેક િૂથ 

નેતાઓએ િારાફરતી જશક્ષક ટેબલ પાસે આિી પોતાના િૂથના સભ્યો દ્વારા કાઢિામાાં 
આિેલ પ્રશ્નોને િગાખાંડના અન્દ્ય જિદ્યાથીઓને પૂછિામાાં આવ્યા હતા. 

સાંશોધક દ્વારા જનરીક્ષણકાયા કરતાાં જોિા મળુ્યાં કે જિદ્યાથીઓ પોતાના સાથીજમત્ર દ્વારા 

પૂછિામાાં આિેલ પ્રશ્નોના િિાબો ઉત્સાહપૂિકા  આપતા િણાયા.િ ેજિદ્યાથીઓ િગાખાંડમાાં 
શરમાળિૃજિ ધરાિતા હતા તેિો પણ િિાબો આપતા િણાયા હતા. ઉપરાાંત તેઓના   

આત્મજિશ્વાસમાાં પણ સુધારો  થયો હોય એમ લાગતુાં હતુાં.  

િૂથ નેતાઓનો પ્રશ્ન પૂછિાનો ઉત્સાહ પણ અનેરો જોિા મળ્યો હતો.પોતાના પેટા એક્મના 
પ્રશ્નોના સાચાાં-ખોટાાં િિાબોની પરખ પણ નક્કી કરી શકતાાં હતા.િગાખાંડનુાં િાતાિરણ 

જીિાંત અને સ્પધાાત્મક જોિા મળુ્યાં હતુાં. 

સાંશોધનનુાં પરરણામ  
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પ્રશ્ન રિૂઆત પ્રયુજક્તનુાં મૂલ્યાાંકન બે પ્રકારે કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં.(૧)જશક્ષક જનરીક્ષણ કાયા 
દ્વારા (જિદ્યાથી પ્રશ્ન રિૂઆત-ઉિર ) અને (૨) લેજખત સ્િરૂપમાાં. 

સાંશોધક દ્વારા પેટા એકમ આધારરત  એક-બે િાકયમાાં િિાબ મળે એિાાં ૨૦ પ્રશ્નોિાળી 

લેજખત કસોટી ૨૦ ગુણની તૈયાર કરિામાાં આિી હતી.િનેા ઉિરો જિદ્યાથીઓએ પ્રશ્નપત્રમાાં 
િ લખિાના હતા.ઉિર લખિા માટે ૨૦ જમજનટનો સમય આપિામાાં આવ્યો હતો. 

પરરણામ સ્િરૂપ જિદ્યાથીઓ દ્વારા હકારાત્મક પરરણામો મળ્યા હતા.િમેાાં લઘુિમ ગુણ ૧૨ 

અને મહિમ ગુણ ૧૭ સુધી જિદ્યાથીઓએ પ્રાિ કયાા હતા. 
પ્રયુજક્ત સાંદભે સાંશોધક દ્વારા પ્રશ્ન પૂછિામાાં આવ્યા તો જિદ્યાથીઓને આ રીતે ભણિાની 

ખૂબ િ મજા આિી એિા મોજખક અજભપ્રાયો મળ્યા હતા. 
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