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  Curriculum Vitae 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name : Dr. Jigneshkumar G. Patel 

Date of Birth  : 11th October 1967 

Address (Residential)    : A-6, Abhinandan Apartment, Opposite St. Kabir School 

Naranpura, Ahmedabad-380013 

Current Position : Assistant Professor,  

e-mail                                  : jgpatel67@gmail.com 

Educational Qualification 
 

Exam passed 
 

Board/ 
University 

 
Subjects 

 
Year 

Division/ 
Grade/ 
Merit. 

Ph.D. Gujarat Vidyapith 

Construction And 
Standardization of 
the Competency 
based Evaluation 

Test by Item 
Response Theory 

2002 Awarded 

M.Phil. Gujarat Vidyapith 

Effectiveness of 
Learner centered 

Science Education 
Program 

1995 First 

M.Ed. Gujarat Vidyapith 

Measurement of 
conservation ability 
and Achievement  in  

Mathematics  of 
Elementary school 

students 

1994 Distinction 

B.Ed. Gujarat Vidyapith Science And Maths 1993 Distinction 

M.Sc. Gujarat 
University 

Organic Chemistry 
(Drug) 1992 Second 

mailto:jgpatel67@gmail.com
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Contribution to Teaching 
 
Courses Taught Name of University / College 

Institution 
Duration 

B.Ed.  Shikshan Mahavidyalay, Gujarat Vidyapith Since 1995 

M.Ed. Shikshan Mahavidyalay, Gujarat Vidyapith Since 2012 

M.Phil. (Education) Shikshan Mahavidyalay, Gujarat Vidyapith Since 2013 

 

Area of Specialization  
 
Science Education 
 

Academic Programme and Courses Evolved: 
1. Bachelor of Education (Shikshan Visharad ) 

2. Master of Education (Shikshan Parangat ) 

3. M. Phil. (Shikshan Anuparangat ) 

4. Ph.D. (Vidya Vachaspati) 

 

Involvement in Institute Development 

 Resource person in an in-service training of mostly post basic school’s 
teachers. 

 Organized three days in-service training programmes collaboration with 
GCERT, Gandhinagar and IASE. 
 

Research Guidance: Awarded Ongoing 
M.Ed. 8 -- 

M.Phil. 4 3 
Ph.D. - 2 
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Books Published 
Year Title Publication 

August  2010 छा ावासः जीवन गढन ेक  योगशाळा स रय स पि लकेशनस, नई 
द ल  

2004 થી 2006 ધોરણ-8,9,10 માટ ‘આપણી યોગ 

ન ધપોથી’ 
એમ.જયતં એ ડ ુ .ં, 
અમદાવાદ 

1997 થી 1999 ધોરણ-5,6 અન ે7 માટ યોગ કર ન ે
િવ ાન શીખીએ યોગ પોથી 

એમ.જયતં એ ડ ુ .ં, 
અમદાવાદ 

 
  

Papers Published 
વષ િવષય કાશન િવગત 

May 2015 Perception of Molecular formula in 
Chemistry among Secondary school’s 
Students 

Academic Research Journal 
ISSN 2348-1676 

September 
2014 

Practice of two years B.Ed. Program: 
Opportunities And Challenges 

Edutrends :A peer reviewed 
journal of Teacher Education 
ISSN 2321 – 2020 

March 
2014 

A study of science aptitude among students 
of upper primary school 

Edutrends :A peer reviewed 
journal of Teacher Education 
ISSN 2321 – 2020 

May 2014 A Study of Teacher Self-efficacy among 
Primary and Post Basic School’s Teachers 

Online International 
Interdisciplinary Research 
Journal, 
ISSN2249-9598, Volume-IV 

Jun 2014 વષ ય બી.એ ્ .ના િશ ણાથ ઓમા ં
ાયો ગક પાસાના િવકાસનો અ યાસ 

મૈ ી િવ ાપીઠ 
ISSN  2249-6386 

May 2014 ધોરણ-9 ના િવ ાથ ઓની ગણત િવષયની 
પાયાની સકં પનાઓ ુ ંિનદાન 

ગિતશીલ િશ ણ 

વષ 14 ક-5 
ISSN  0976-3279 

Jun  2013 Study of Liberating Learning In Teacher 
Education Programme 

‘સશંોધન’   
ISSN  0975-4245 

2013 Examine the ICT Self-efficacy among 
student teachers 

Institute of Professional 
Studies, Gwalior 

2012 Study of Scientific Creativity in Student 
teachers 

Peoples Council of 
Education, Allahabad 
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January 
2012 

Measurement of Pre-service teachers’ 
Computer Phobia in terms of Gender, 
Academic stream and Social class 

મૈ ી િવ ાપીઠ 
વષ-35 
ISSN  2249-6386 

November 
2011 

A Correlational study of Practical and 
Theoretical Performance of student teachers 
in Learning of Nai Talim 

‘સશંોધન’  Issue-I 
ISSN  0975-4245 

July 2010 Effect of Computer Application Self 
Efficacy on Computer related Task 
Performance 

Journal of Education and 
Psychology(JEP)( ISSN 
0022-0590), S.P. University, 
V.V. Nagar 

2010 Awareness of student teacher’s Adolescence 
education 

RIE, NCERT, Ajmer 

2007 ાથિમક શાળામા ંવગખડં િશ ણ યવહાર- 

અ યાસ 
અ યયન-અ યાપન, ૂ ર 
સા હ ય કાશન .ુ 2007 

2005 વગ યવ થાપક તર ક િશ કની િૂમકા અચલા, ઓગ ટ -05 
2003 કલમ િતચાર િસ ાતં ારા મતાક ી 

માપન કસોટ ની રચના અન ેયથાથ કરણ 
િવ ાપીઠ, સળંગ ક 214, 

.ુ એિ લ. 
 

Review Work 

િવ ાન ુ ંસૈ ાિંતક અન ે યવહા  િશ ણ 
(બી.એ ્ . મોડ લુ – 1) 

ડૉ. બાબાસાહબ બેડકર ઓપન 
િુનવિસટ  

બીજગણત ુ ંઅ યાપન (બી.એ ્ . મોડ લુ – 
3) 

ડૉ. બાબાસાહબ બેડકર ઓપન 
િુનવિસટ  

ક ગણત અન ેધધંાક ય ગણત ુ ંિશ ણ 
(બી.એ ્ . મોડ લુ – 2) 

ડૉ. બાબાસાહબ બેડકર ઓપન 
િુનવિસટ  

 
 

 Research   Projects 
વષ િવષય આિથક સહાય 

2013-14 જૂરાત િવ ાપીઠ સચંા લત િવ ાલયોના 
િવ ાથ ઓના ગણત િવષયની પાયા પ 
સકં પનાઓ ુ ંિનદાન અન ેઉપચાર 
 

GCERT, Gandhinagar 

   



5 

2012-13 A study of science aptitude among students 
of upper primary school managed by Gujarat 
Vidyapith 

GCERT, Gandhinagar 
 

2010-11 ક ટૂર િવિનયોગ વકાયસાધકતા 
માપદંડની રચના અન ેયથાથ કરણ 

GCERT, Gandhinagar 

2005-06 Classroom observation in schools of SSA 
(Sarva Shiksha Abhiyan) district. 

GCPE, Gandhinagar 

2004-05 A case study on Two Year competency based 
and commitment oriented curriculum for 
secondary Teacher education programme in 
Gujarat Vidyapith 

NCTE, New Delhi 

2005 Impact of CRC Monthly Meeting on Teacher 
Empowerment 

GCPE, Gandhinagar 

 

Participated and presented papers in the Conferences 

તાર ખ થળ િવષય 

તા. 29-11-02 AMA અટ રા ઈ ટલનો વૂસવેા તાલીમ કાય મ 
તા.4-11-03 થી 

6-11-03 
ે ા ભારતી, કોબા કમયોગી સચંાલક કાયશાળા 

તા.12-3-05 થી 
13-3-05 

બી.એ ્ . કોલેજ, પાટણ રા ય ક ાનો શૈ ણક સિેમનારઃ પપેર 
ર ૂ ક .ુ  

Title: A Study of Development Practical 
Works of Trainees of Two years B.Ed. 

તા. 27-3-05 આર.બી. સાગર કોલેજ, 

પાલડ , અમદાવાદ 
શૈ ણક સિેમનાર 

પપેર ર  ૂક  ુશીષકઃ મતાક ી 
માપનમા ંકલમ િતચાર િસ ાતંનો 

ઉપયોગ 

તા.15-9-05 થી 
17-9-05 

એ કુશન ડ પાટમે ટ, 

અ હાબાદ 
સાયસં ક ેસમા ંપેપર ર  ૂક  ુ

Title: Science Education in Schools 

તા. 5-02-06 બી. . પટલ કોલેજ ઓફ 
એ કુશન, બારડોલી, રુત 

રા ય ક ાનો શૈ ણક સિેમનારઃ પપેર 
ર ૂ ક  ુ 

Title: Learner Centered Science 
Education in Classroom Teaching 

તા.20-12-06 થી 
22-12-06 

િશ ણ મહાિવ ાલય નઈ તાલીમ સિમ ા અને સશ તકરણઃ 
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રા ય ક ાનો સિેમનાર 
તા.29-1-07 થી 

31-1-07 
એમ.એ ્ . િવભાગ, શીવા  

િુન., કો હા રુ 
Innovation in Education: રા ય 
ક ાનો સિેમનાર- પેપર ર ૂ ક  ુ

તા 8-4-07 .ુ વડેા. તા. િવ રુ એ કુશન ફક ટ  કોલેજ ટ ચર 
એસોસીએશનનો કાય મ 

તા.14-9-07 થી 
16-9-07 

દાદા ુ ખાયલ કોલેજ, 

આદ રુ, ક છ 
તરા ય કો ફર સઃ પપેર ર  ૂક  ુ

Title: A study of attitude of B.Ed. 
trainees towards their training  

તા.25-2-09 થી 
27-2-09 

RIE, અજમરે તા ય િશ ણ પર રા ય ક ાનો 
સિેમનાર -પપેર ર ૂ ક  ુ

Title: Awareness of Student Teachers 
towards Adolescence Education 

તા 22-8-10 બી.એ ્ . કોલેજ, આણદં શૈ. સેિમનારમા ંપપેર ર ૂ ક  ુ
Title: Measurement of ICT Self-efficacy 

in B.Ed. Student Teachers 
તા. 12-11-10 થી 

13-11-10 
લવલી િુન., પં બ શૈ. સેિમનારમા ંપપેર ર ૂ ક  ુ

Title: Measurement of Computer phobia 
Among Student Teachers 

તા. 28-6-14 થી 
29-6-14 

 ૂ ો ેિસવ કોલેજ ઓફ 
ટ ચર એ .ુ , મહસાણા 

શૈ. સેિમનારમા ંપપેર ર ૂ ક  ુ
શીષકઃ ણુા મક સશંોધનના મા હતી 
િવ લેષણમા ંક ટૂરનો િવિનયોગ 

 

Seminars / Workshops / Training Camps Organized (Since Year 2001) 

તાર ખ થળ કાય મની િવગત અ યાપકની િૂમકા 

18-9-01 થી 29-
9-01 

ઉ. .ુ 

િવ ાલય, ણ, 

જ. આણદં 

IASEના ઉપ મ ેઉ. .ુ િવ ાલયોના 
િવ ાન િશ ક સ જતા િશ બર 

િશ બર સયંોજક 

26-2-04 થી 28-
2-04 

ઉ. .ુ 

િવ ાલય, 

દથલી 

ખેડા, આણદં જ લાના િવ ાન 
િશ કોની તાલીમ િશ બર 

િશ બર સયંોજક 

12-6-05 થી 14-
6-05 

ભેટ  ક , ામ સવેા ક ોના કાયકરોની િશ બર સયંોજક 
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.ૂ િવ. સ જતા િશ બર 
3-5-06 થી 5-5-

06 
કોલેજ ઓફ 
એ .ુ, 

બોરસદ, જ. 

આણદં 

િવ ાન અન ેટકનોલો ના R.P.ની 
િનગ 

િશ બર સયંોજક 

21-2-07 થી 23-
2-07 

બારડોલી, 
રુત 

ઉ. .ુ િવ ાલયના િવ ાન િશ કોની 
કાય િશ બર 

િશ બર સયંોજક 

10-1-08 થી 12-
1-08 

ક ટૂર ખડં, 

િશ ણ 
મહાિવ ાલય 

ઉ. .ુ િવ ાલયના િશ કો માટ 
ક ટૂર તાલીમ કાય મ 

િશ બર સયંોજક 

3-3-08 થી 5-3-
08 

ઉ. .ુ 

િવ ાલય, 

શામળા  

ઉ. .ુના િશ કો માટ િવ ાન, 

ગણત િવષય સ જતા િશ બર 
િશ બર સયંોજક 

1-5-08 થી 
3-5-08 

િશ ણ 
મહાિવ ાલય 

વ િવ ાન િવષયના R.P.ની 
તાલીમ કાય િશ બર 

િશ બર સયંોજક 

4-12-09 વડોદરા વડોદરા, આણદં, ખેડા જ લાના 
ઊ  આગેવાન િશ કો માટ 

તાલીમ િશ બર 

િશ બર સયંોજક 

17-12-09 સણોસરા ઊ  આગેવાન માટ તાલીમ િશ બર સયંોજક 
8-01-10 થી 9-

1-10 
ક ટૂર ખડં, 

િશ ણ 
મહાિવ ાલય 

મા હતી િવ લેષણમા ંક ટૂરનો 
ઉપયોગ ડાયેટના અ યાપકો માટ 
કાય િશ બર (સયંોજક તથા િવષય 

િન ણાત) 

િશ બર સયંોજક 

13-2-12 થી 15-
2-12 

િશ ણ 
મહાિવ ાલય 

ઉ. .ુના િશ કો માટ ભાષા 
સ જતા િશ બર 

િશ બર સયંોજક 

23-3-12 થી 24-
3-12 

ઝાલોદ, જ. 

દાહોદ 
ઉ. .ુના િશ કો માટ િવ ાન 
િવષય સ જતા િશ બર 

િશ બર સયંોજક 
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T.V. Talk Delivered  

1. Lecture on 19th  December 2011 on Educational thought of Swami Vivekananda at 
BISEG, Gandhinagar 

2. Lecture on 2nd  December 2013 on Peace Education at BISEG, Gandhinagar 
 
 

Committee Member 
 
1. Member of Academic council ( Vidyasabha) of Gujarat Vidyapith during 2010 to 

2012 
 

2. Member of Science committee of Shikshan Mahavidyalay, Gujarat Vidyapith 
since 1995. 
 

Administrative Work 
 
1. As a Rector, Management of Shikshan Chatrayalay during 1995 to 2002. 

2. Examination Coordinator of Shikshan Mahavidyalay 

3.  Coordinator of Two Years B.Ed. Curriculum of Shikshan Mahavidyalay, Gujarat 

Vidyapith 

Membership in Professional and other Bodies: 

1. Member of All India Association of Educational Research 

2. Member of Gujarat State Ph.D. Guide Association 

 

Board of Studies 

1. Member of Local BOS of Shikshan Mahavidyalay 

 

Examiner ship 

 Examiner at U.G. to M.Phil. Level of different University of Gujarat State. 
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Extension Activities 
 In service teacher training Programmes are organized regularly by Shikshan 

Mahavidyalaya as an Institute of Advanced Study in Education (IASE). 
 

 


