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‘Education means to Draw out’ વ્યશકતિાાં રહેલી િશકત કે ક્ષિતાને ઓળખી તેને 

બહાર લાવવાન ાં કાિ શિક્ષણ કરે છે. તેથી શિક્ષણનો અથડ વગડખાંડ, પાઠ્યપ સ્તક કે 

અભ્યાસિિ પૂરતો ચસમિત નથી. શિક્ષણની સાથે સહિૈક્ષશણક પ્રવૃશિઓન ાં પણ એટલ  િ 
િહત્વ છે. બાળકની શવશવધ ક્ષિતાઓ િાટે સહિૈક્ષશણક પ્રવૃશિઓએ િહત્વન ાં પ્લેટફોિડ 

પ રુ પાડે છે. આિના સિયિાાં શવજ્ઞાન-ટેકનોલોજી અને તેના અત્યાધ શનક િાધ્યિોએ 

િાદહતી િાાંમત સજીડ છે અને દૂશનયાના બધા દેિો આગળ વધવા િાટે પ્રયત્નિીલ છે. દેિન ાં 
િાનવ સાંસાધન કેળવાયેલ  અને કૌિલ્ય સાંપન્ન હિે તો દેિ ઝડપથી પ્રગમત કરી િકિે, 

અને આવી િાનવિશકતને કેળવવાન ાં કાયડ પ્રાથમિક શિક્ષણથી િરૂ થાય છે.  

પ્રાથમિક કેળવણી કે્ષત્રે શવદ્યાથીને પોતાની િશકત, ક્ષિતા, ગ ણો, કૌિલ્યોને કેળવવા િાટે 
િટેલા પ્રિાણિાાં તકો િળિે એટલો િ તેિનો શવકાસ થિે. િ ે તેિને િશવષ્યિાાં એક 

કૌિલ્ય સાંપન્ન નાગદરક બનાવિે. િાળા કક્ષાએ થતી સહિૈક્ષશણક પ્રવૃશિઓની બાળક પર 

શિક્ષણકાયડ પર શવિેષ અસરો જોવા િળે છે. સહિૈક્ષશણક પ્રવૃશિન ાં આયોિન અને વ્યવ- 
સ્થાપન જો યોગ્ય રીતે ન થત ાં હોય, સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓન ાં પ્રિાણ વધ  હોય અને 

શિક્ષણકાયડ પર તેની શવપરીત અસર થતી જોવા િળતી હોય છે. વાસ્તશવકતા િ ાં છે િ ે

જાણવા પ્રસ્ત ત અભ્યાસ હાથ ધરવાિાાં આવ્યો હતો.  પ્રસ્ત ત અભ્યાસ િાટે અધ્યેતા એ 
નીચે દિાડવેલ સિસ્યા પસાંદ કરી હતી. 

પ્રાથમિક િાળાઓિાાં થતી સહઅભ્યાચસક પ્રવશૃિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરોનો 

અભ્યાસ 
અભ્યાસના હેત ઓ  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ નીચેના હેત ઓ સહ હાથ ધયો હતો. 
• નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિમત, સ રત સાંચાશલત પ્રાથમિક િાળાઓિાાં ચાલતી 

સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ કરવો.   

• સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સાંદિે િાળાના આચાયોના 
અભિપ્રાયો જાણવા.  

• સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સાંદિે િાળાઓના શિક્ષકોના 

અભિપ્રાયો િેળવવા. 

પ્રાથમિક િાળાઓિાાં થતી સહઅભ્યાચસક પ્રવશૃિઓની 
શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરોનો અભ્યાસ  
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અભ્યાસના પ્રશ્નો 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસના પ્રશ્નો આ િ િબ હતા.   
• નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિમત, સ રત સાંચાશલત પ્રાથમિક િાળાઓિાાં ચાલતી 

સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની શિક્ષણકાયડ પર કેવી અસરો થાય છે?  

• સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સાંદિે િાળાઓના 
આચાયડના િ ાં અભિપ્રાયો ધરાવે છે?  

• સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સાંદિે િાળાઓના શિક્ષકોના 

અભિપ્રાયો કેવા છે? 
અભ્યાસન ાં સીિાાંકન   

પ્રસ્ત ત અભ્યાસન ાં સીિાાંકન દિાડવ્યા િ િબ કય ાં હત ાં. 
અભ્યાસ સવેક્ષણાત્િક પ્રકારનો હતો. 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિમત, સ રત સાંચાશલત ક લ 325 પ્રાથમિક 

િાળાઓ પૈકી ચાર ઝોનની 20 િાળાઓ પૂરતો ચસમિત હતો. િિેાાંથી િ ખય શિક્ષક અને 
શિક્ષકો િળી ઝોન દીઠ 25(1+4X5=25)  લેખે ક લ 100 પૂરતો ચસમિત હતો.  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસિાાં  સ્વરચચત અભિપ્રાયાવશલનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો છે. 

વ્યાપશવિ અન ેનિનૂો  
પ્રસ્ત ત અભ્યાસિાાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિમત, સ રતની 325 િાળાઓ અભ્યાસન ાં 

વ્યાપ શવિ હત ાં. િ ેપૈકી અભ્યાસ િાટે ઉિર, દચક્ષણ, પૂવડ અને પશિિ એિ ચાર ઝોનિાાંથી 

દરેક ઝોનિાાંથી પાાંચ લેખે ક લ 20 િાળાઓ નિૂના તરીકે પસાંદ કરવાિાાં આવી હતી. પસાંદ 
કરવાિાાં આવેલી નિૂનાની િાળાઓિાાંથી િ ખય શિક્ષક અને શિક્ષકો િળીને 25 પ્રિાણે ક લ 

100 લોકોની પસાંદગી કરવાિાાં આવી હતી. નિૂનાની પસાંદગી સ્તદરકૃત યાદશચ્છક નિૂના 

પસાંદગી પિમતથી કરવાિાાં આવી હતી.  
અભ્યાસન ાં ઉપકરણ  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ વણડનાત્િક/સવેક્ષણ પ્રકારનો હોઈ સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓ અાંગે િ ખય 

શિક્ષક અને શિક્ષકો પાસેથી અભિપ્રાયો િેળવવા સ્વરચચત અભિપ્રાયાવશલનો ઉપકરણ 
તરીકે ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો હતો.  

અભ્યાસની પિમત  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ િાટે અધ્યેતાએ વણડનાત્િક સાંિોધન પિમત અાંતગડત સવેક્ષણ પિમતનો 
ઉપયોગ કયો હતો. 

િાદહતી એકમત્રકરણની રીત 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ િાટે િરૂરી િાદહતી એકમત્રત કરવા નિૂના તરીકે પસાંદ કરાયેલી 20 
િાળાઓના િ ખય શિક્ષક અને શિક્ષકો િળી ક લ ૧૦૦ અભિપ્રાયાવશલ ટપાલના િાધ્યિથી 
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પદરપત્ર સાથે િાળાઓિાાં પહોંચાડવાિાાં આવી હતી. િરાયેલ અભિપ્રાયાવશલ ઝોન પ્રિાણે 

એકત્ર કરી શિક્ષણ સમિમતિાાં િાસાનાશધકારીની કચેરી સ ધી પહોંચાડવાિાાં આવી હતી. 
િાદહતી પથૃક્કરણની રીત 

અધ્યેતાએ િાદહતી પૃથક્કરણ િાટે વણડનાત્િક અાંકિાસ્ત્રીય પૃથક્કરણ પિમતનો ઉપયોગ 

કયો હતો.  
િ ખય શિક્ષકો અને શિક્ષકો તરફથી અભિપ્રાયાવશલિાાં પ્રાિ અભિપ્રાયો પરના કાચા 

પ્રાિાાંકોને સારણીિાાં ગોઠવવાિાાં આવ્યા હતા. તેિિ આવૃશિ શવતરણ, સરાસરી અને 

ટકાવારીની ગણતરી કરવાિાાં આવી હતી. 
અભ્યાસના તારણો  

અભ્યાસના િહત્વના તારણો નીચે િ િબ છે.  
સહઅભ્યાચસક પ્રવશૃિઓની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સબાંધી તારણો  

અભ્યાસિિ અધૂરો રહી જાય છે.  

શિક્ષકોનો કાયડબોિ વધે છે. 
શવદ્યાથીઓના જીવનિૂલ્યો પર અસર પડે છે.  

બાળકોિાાં સાાંસ્કૃમતક િૂલ્યો કેળવાય છે. 

બાળકોિાાં જીવન કૌિલ્ય શવકસે છે. 
કેટલીકવાર તણાવ જોવા િળે છે. 

સહઅભ્યાચસક પ્રવશૃિની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સાંદિ ેિાળાના િ ખય શિક્ષકોના 

અભિપ્રાયો આધાદરત તારણો  
િાળાના પદરણાિિાાં સ ધારો થયો છે.  

તહેવારોની ઉિવણીથી તેની પાછળન ાં હાદડ સિજાય છે.  

પ્રવૃશિઓના આયોિન િાટે િરૂરી સાધનો અને સ શવધાઓનો અિાવ છે.  
શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ વચ્ચે પ્રત્યાયન(communication) વધે છે.  

પ સ્તકાલયનો ઉપયોગ વધ્યો છે.  

પ્રવૃશિઓથી િાળાના વ્યવસ્થાના પ્રશ્નો ઉદ્દિવે છે.  
સહઅભ્યાચસક પ્રવશૃિની શિક્ષણકાયડ પર થતી અસરો સાંદિ ેિાળાના શિક્ષકોના અભિપ્રાયો 

આધાદરત તારણો  

બાળકોની ક્ષિતા જાણી િકાય છે.  
શવદ્યાથીઓ સાંદિડ સાદહત્યનો ઉપયોગ કરતા થયા છે. 

શિક્ષકો સ્વૈશચ્છક રીતે પ્રવૃશિઓિાાં જોડાવાન ાં પસાંદ કરતા નથી. 

શિક્ષકો વગડકાયડ પર ધ્યાન આપી િકતા નથી.  
શવદ્યાથીઓ વચ્ચે ઈષ્યાડ થતી નથી.  

શિક્ષકોિાાં નેતૃત્વનો ગ ણ શવકસે છે.   
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ઉપસાંહાર 

શિક્ષણના િાધ્યિથી બાળકોિાાં રહેલી સ ષ િ િશકત બહાર લાવી િકાય તે િાટે 
સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિ આવશ્યક છે. િાળાકક્ષાએ સહઅભ્યાચસક પ્રવૃશિઓની સારી અને 

નબળી અસરોનો આધાર તેના આયોિન ઉપર છે. ‘અભ્યાસ એ િોિન થાળ છે તો સહ 

અભ્યાચસક પ્રવશૃિઓ તેિાાં પીરસાતી મિઠાઈ છે’. આિ, િ ખય પ્રશ્ન પ્રવૃશિઓના આયોિન, 
અિલીકરણના શવવેક પર રહેલો છે.  
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અગં્રેજી ભાષા શિક્ષણ માટેિી જરુરી વબેિાઇટ 
❖ http://a4esl.org/ 
❖ http://carla.acad.umn.edu/ 
❖ http://www.eslcafe.com/ 
❖ http://resources.hkedcity.net/ 
❖ http://iteslj.org/ESL.html 
❖ http://www.teachitprimary.co.uk/ 
❖ http://www.teachingenglish.org.uk/ 
❖ http://www.teachitprimary.co.uk/ 
❖ http://www.tefl.net/esl-lesson-plans/ 
❖ http://www.language-education.com/eng/index.asp 
❖ http://www.edufind.com/english/grammar/ 
❖ http://www.rong-chang.com/ 
❖ http://www.englishclub.com/ 
❖ http://www.webenglishteacher.com/index.html 

િકં્લિ  
ડો. ક્્પિે શવ. પટેલ  

આસિ. પ્રોફેિર, શ્રી એિ. આર. પટેલ બી. એડ.્ કોલજે, અશણિા, (શકમ) 
 

http://www.englishclub.com/

