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પ્રકયણ ૧
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના લતાભાન વંજગ, વભસ્માઓ ને બાશલ-દદળા

૧.૧ દયચમ

બાયતે અઝાદીથી ભાંડીને ત્માય સુધીભાં ળારેમ શળક્ષણના ક્ષેત્રભાં નંધાત્ર પ્રગશત કયી
છે . ખાવ કયીને વાક્ષયતા પ્રભાણ , ભાખાકીમ સુશલધાઓ , વાલાશત્રક ળૈક્ષણીક સુરબતા
ને ળાા પ્રલેળનાં વંદબાભાં પ્રગશત જઇ ળકામ છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના વંદબાભાં લતાભાન
વભમભાં ફે ભશત્ત્લના ગરાં રેલાભાં અવ્મા. (૧) પ્રાથશભક કક્ષાના શળક્ષણનાં

વાલાશત્રકયણની લાજફી ભાગણીને યાજકીમ ભાન્મતા ભી છે ને (૨) ભપત શલનામ ૂલ્મે
ને પયજજમાત શળક્ષણ શધશનમભ-૨૦૦૯ ના સ્લરૂે ફા શક્કના કામદા અંગે યાજ્મની

પ્રશતફદ્ધતા . અને રીધે રામકાત ધયાલતા પ્રાથશભક શળક્ષકની ભાંગભાં

નેકગણ

લધાય થળે. અણા દે ળે શલે અલનાયા વભમભાં વાયી રામકાત ને વ્મલવામી તારીભ
ાભેરા શળક્ષકની બાયે ભાંગની વભસ્માને ઈકેરલાની છે . ફીજી ફાજુ ગુણલત્તાયુક્ત
ભાધ્મશભક શળક્ષણની ભાંગ ણ એકધાયી યીતે લધી યશી છે . દવ લાભાં ભાધ્મશભક
શળક્ષણને વાલાશત્રક સ્તયે શંચાડલા ન ઈદ્દે ળ યાખલાની બરાભણ કયલાભાં અલી છે .
નફી ભાખાગત સુશલધાઓ ને લ્ સુવજ્જ શળક્ષકને રીધે લતાભાન વભમભાંભટા
બાગની ભાધ્મશભક ળાાઓભાં નફી ગુણલત્તાલાળું શળક્ષણ ામ છે અ વભસ્માને શર
કયલા ભાટે ભાધ્મશભક ળાાના શળક્ષકને વ્મલવામી શળક્ષક ફનાલલા જરૂયી છે .
૨૦૦૫ ભાં યચલાભાં અલેર નેળનર કદયકયુરભ ફ્રેભલકા (એન.વી.એપ.)ભાં શળક્ષક ાવેથી
શલશલધ ેક્ષાઓ યાખલાભાં અલી છે

જેને ળરૂઅતના તફક્કે તેભ જ વતત તારીભ

દ્વાયા જ અ ેક્ષાઓ વંતી ળકામ. યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ળાાભાં શળક્ષકની ક્ષભતાના ભશત્ત્લ
ય ન બાય કઇણ યીતે લધુ ડત ન ગણી ળકામ. એ લાત સ્ષ્ટ્ટ છે કે
શલદ્યાથીઓની શવદ્ધદ્ધઓની ગુણલત્તા ને પ્રભાણન અધાય શળક્ષકની ક્ષભતા, વંલેદનળીરતા
ને શળક્ષકના પ્રત્વાશન ય છે . એ ણ સુશલદદત ફાફત છે કે શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક
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શવદ્ધદ્ધઓની પ્રાપ્તત ભાટે ભ્માવરક્ષી લાતાલયણ ને શળક્ષકનુ ં ળૈક્ષણણક ને
વ્માલવાશમક સ્તય અલશ્મક ઘટક છે . ળૈક્ષણણક વજ્જતા કેલલા ભાટે ન
વભમગા, તાના શલમનુ ં જ્ઞાનની ગુણલત્તા

, શલશલધ દયસ્સ્થશતઓભાં શળક્ષક ભાટે

જરૂયી ધ્માન કોળરનુ ં જ્ઞાન , વ્મલવામ પ્રત્મેની શનષ્ટ્ઠાની કક્ષા

, વાંપ્રત વભસ્માઓ

ને મુદ્દાઓ પ્રત્મેની વંલેદનળીરતા ને શળક્ષકની ધગળ, લગખ
ા ડં ભાં ભ્માવક્રભના
શેત ુઓ શવદ્ધ કયલા ભાટે તથા શલદ્યાથીની શળક્ષા ભાટે ને વયલાે વાભાજજક દયલતાન
ભાટે શત અલશ્મક ફાફત છે .
શળક્ષકની ગુણલત્તા ય ભાં નેક ફાફતન વભાલેળ થામ છે જેભ કે-શળક્ષકનું વભાજભાં
સ્થાન, અશથિક લતય કેલી દયસ્સ્થશતઓભાં તેઓ કામા કયે છે તે ને તેઓનુ ં ળૈક્ષણણક ને
વ્માલવાશમક શળક્ષણ. શળક્ષક તારીભ દ્ધશત ાવેથી એલી ેક્ષાઓ યાખલાભાં અલે છે કે
તાના પ્રાયં ણબક ને વતત ચારતા વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ના કામાક્રભ દ્વાયા, દે ળની
ળાાઓ ચરાલલા ભાટે  ૂયતી વંખ્માભાં વભથા શળક્ષક પ્રાતમ ફનાલે. પ્રાયં ણબક શળક્ષકપ્રશળક્ષણ શળક્ષકના ઘડતયભાં એક ગત્મની ભ ૂશભકા બજલે છે . અ પ્રાયં ણબક શળક્ષકપ્રશળક્ષણ નલા દાખર થમેર ઈભેદલાયને અ વ્મલવામની ભશત્તા વભજાલે છે ને બાશલશળક્ષકભાં ભશત્લાકાંક્ષા, ામાગત જ્ઞાન, ધ્માન ક્ષભતા ને ભાનલીમ લરણનુ ં અયણ
કયે છે .
૧. ૨ ળાાકીમ માાલયણભાં ફદરાલ ને તેની જરૂદયમાત
શળક્ષક, ળાા શળક્ષણના શલળા ભાખા અંતગાત કામા કયે છે ને અ ભાખાભાં
ધ્મેમ, ભ્માવક્રભ, દ્ધશતઓ ને શળક્ષક ાવેથી યાખલાભાં અલતી ેક્ષાઓન
વભાલેળ થામ છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભ્માવક્રભનુ ં ભાખુ ં ળાા ભ્માવક્રભના ભાખા
ં ત શવું જઇએ. શળક્ષકને ળાાની જરૂદયમાત ને ભાગના વંદબભ
વાથે સુવગ
ા ાં તથા
ળાાભાં ઈદબલતા પ્રશ્ન , શલદ્યાથી ને ધ્મમનને રગતા પ્રશ્ન વાથે વતત વંકામેર
યશેલા ભાટે તૈમાય કયલાના છે . વભાજના વ્માક વાભાજજક

, અશથિક ને યાજકીમ

દયલતાનના વંદબાભાં શળક્ષક ાવેથી ઘણી ેક્ષાઓ યાખલાભાં અલે છે જે વભમાંતયે
ફદરતી યશે છે .
અઝાદી છીના દામકાઓભાં ળારેમ શળક્ષણભાં નંધાત્ર દયલતન
ા જલા ભળ્મ છે .
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બાયત વયકાયના અંદાઝ મુજફ ૫ થી ૧૪ લન
ા ી લમના ૨૦ કયડ ફાકભાંથી ૮૨%
ફાકએ પ્રાથશભક ળાાભાં પ્રલેળ ભેવ્મ શત

, જેભાંથી રગબગ ૫૦ % ફાકએ

ધયણ ૮  ૂણા કમાા શેરાં જ ળાા છડી દીધી. લાસ્તશલક દયસ્સ્થશત જતાં કઇને ણ
રાગે કે અ ભાગાભાં ઘણી મુશ્કેરીઓ છે . પ્રાદે શળક

, વાભાજજક ને જાશતગત વભાનતા

એભાં નલા ડકાય ઉબા કયે છે . અ લાસ્તશલકતાઓ શલનામ ૂલ્મે ને પદયજમાત શળક્ષણ
શધશનમભ ન્લમે ફાકના શળક્ષણ ભેલલાના શકને ભરભાં મુકલાભાં ને ખાવ
કયીને તેભાં શળક્ષકની ભ ૂશભકા ને સ્થાનના વંદબાભાં નેક ડચણ ને ડકાય
ઉબા કયે છે .
શળક્ષક ભાત્ર બણાલલાભાં જ નદશ યં ત ુ શલદ્યાથીઓ ને લારીઓના વભાજને વભજલા
ભાટે ણ વજ્જ શલ જઇએ જેથી શલદ્યાથીઓ ળાાભાં શનમશભત શાજયી અી ળકે ને
શળક્ષા પ્રાતત કયી ળકે. અ કામદા ન્લમે શળક્ષકે ફાકને ળાયીદયક વજા ન
અલી; અેર વભમ ભમાાદાભાં ભ્માવક્રભ  ૂણા કયી નાખલ

; શલદ્યાથીઓનુ ં મ ૂલ્માંકન

કયવુ;ં લારીઓની ભીદટંગ ફરાલીને તેઓને ફાકની પ્રગશત શલળે જાણ કયલી ને ળાા
વંચારન વશભશતના વભ્મ તયીકે ળારેમ પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં વંચારન કયલાનુ ં પયજીમાત ફનાલાયુ ં
છે .
અ કામદાની કરભ શલબાગ ૨૯(૨), ભ્માવક્રભ ને મ ૂલ્માંકનની પ્રદક્રમાના નક્કી
કયલાભાં નીચેની ફાફત ય ખાવ બાય મ ૂકે છે :


ં તતા.
ફંધાયણભાં શનદદિ ષ્ટ્ટ મ ૂલ્મ વાથે સુવગ



ફાકન વલાંગી શલકાવ.



ફાકભાં જ્ઞાન, વાભર્થમા ને પ્રશતબાન શલકાવ.



 ૂણા ળાયીદયક ને ભાનશવક શલકાવ.



શલદ્યાથી-શપ્રમ ને શલદ્યાથી-કેન્દ્ન્િત લાતાલયણભાં પ્રવ ૃશત્તઓ

, ળધ ને

વંળધન દ્વાયા શળક્ષણ.
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શલદ્યાથીરક્ષી ને શલદ્યાથી-કેન્દ્ન્િત દ્ધશત ભાયપત પ્રવ ૃશત્તઓ , ળધ ને
વંળધન દ્વાયા શળક્ષણ.



જ્માં સુધી વ્મલશારુ શમ ત્માં સુધી ફાકની ભાત ૃબાાને જ ભ્માવનુ ં
ભાધ્મભ યાખવુ.ં



ફાકને ડય, બમ કે ણચંતા મુક્ત યશી તાના શલચાય મુક્ત યીતે યજૂ કયી
ળકે તેલા લાતાલયણનુ ં શનભાાણ કયવુ.

 ફાકભાં શલકવેર જ્ઞાનની વભજ ને તેન વ્મલશાયભાં ઈમગ કયી
ળકલાની ફાફતભાં તેન ુ ં વલાંગી ને વતત મ ૂલ્માંકન કયવુ.ં
અ ફાફત શળક્ષક ભાટે પ્રાયં ણબક તેભ જ વેલા-કા દયમ્માનના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે
ખ ૂફ જ ભશત્ત્લની છે .
અ ઈયાંત, એન.વી.એપ. શળક્ષક ાવેથી એલી ેક્ષા યાખે છે કે તે ફાકભાં જ્ઞાન ને
તેન થા વભજ તે યીતે ફાકને ળીખલલા વશામકની ભ ૂશભકા ણ બજલે. શળક્ષક ણ
શલદ્યાથીની વાથે વાથે જ્ઞાન-શનભાાણની પ્રદક્રમાભાં બાગીદાય શમ છે . અને રીધે એક શળક્ષક
ભાટે ભ્માવક્રભ , ાઠય-ુસ્તક ને ધ્માન ને ધ્મમન વાભગ્રીના શનભાાણભાં
વશબાણગતાન ભાગા ણ ખુરે છે . અ પ્રકાયની ભ ૂશભકા ભાટે શળક્ષક ાવે એક
તયપ ભ્માવક્રભ ભાટે ની વભજ , શલમ અંગેન ુ ં માાતત જ્ઞાન ને શળક્ષણળાસ્ત્રના કોળલ્મ
ને ફીજી તયપ વમ ૂદામ ને ળાાના ભાખા ને વ્મલસ્થાનની વભજ ણ શલી
જરૂયી ફને છે .
૨૦૦૨ભાં કામાાસ્ન્લત થમેર વલા શળક્ષા ણબમાન ને યુ.ઇ.ઇ. કામ-ા મજનાને લેગ અલા
ભાટે ની નાણાકીમ જગલાઇ ને શળક્ષણ ભાટે ના કયની જગલાઇઓએ ગુણલત્તાયુક્ત
શળક્ષણ ભાટે શળક્ષક તૈમાય કયલાની ફાફતને કેન્િભાં રાલી દીધી છે . અલનાયા લોભાં
વંબશલત ભાધ્મશભક શળક્ષણના વાલાત્રીકયણને ધ્માનભાં રઇને ણ અ ભાંગ જરૂયી ફની
ગઇ છે .
યાજ્મભાં, ળાા શળક્ષણભાં થમેર ગુણલત્તાનુ ં ધલાણ ને ઉતયતી કક્ષાની
શનમંશત્રત ખાનગી ળાાઓન જે યાપડ પાટય છે તે, ૬ થી ૧૪ લન
ા ા તભાભ ફાકને
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પ્રાથશભક શળક્ષણભાં ામાગત જરૂદયમાત  ૂયી ાડલાની યાષ્ટ્રીમ ઘણાની વાભે નેક
ડકાય ઉબા કયે છે . લધતાં જતાં ખાનગીકયણને રીધે ને ળાા શળક્ષણપ્રથાભાં જલા
ભતા તપાલતને રીધે ફાકના ગુણલત્તાયુક્ત શળક્ષણના શધકાયભાં ચાનક જ નેક
મુશ્કેરીઓ ેદા થઆ છે . અ ઈયાંત

, લધતાં જતાં લૈશિકયણના દફાણ શેઠ જમાયે

શળક્ષણ વદશતના તભાભ ક્ષેત્રભાં ખાનગીકયણ થઆ યહ્યું છે ને શયીપાઇ લધી યશી છે ત્માયે
શલદ્યાથીઓ વભક્ષ એક એલા ભ ૂત ૂલા વંજગ ઉબા થમા છે ને તેઓએ તેન વાભન
કયલાન છે . એલી ેક્ષા યાખલાભાં અલે છે કે શલનામ ૂલ્મે ને પયજજમાત શળક્ષણના
ફાકના શક્કન કામદ અ ફજારું દયફ શનશભિત લતાભાનપ્રલાશ ય અંકુળ રાલળે.
એ લાત શલે વલાસ્લીકામા ફની ગઇ છે કે લતાભાન ળાા-શળક્ષણ, અણા ફાક ય
દફાણ રાલે છે . ભ્માવક્રભનુ ં શલવંગત ભાખુ ં ફાકના વાભાજજક ને વ્મસ્ક્તગત
માાલયણથી તદ્દન શલમુખ છે તેને રીધે અ ફજ ઈદબલે છે . તેભ જ શળક્ષકની  ૂયતી
તૈમાયીને રીધે તેઓ ફાક વાથે વંલાદ વાધી ળકતા નથી, ને તેઓની જરૂદયમાતનું
ભોણરક યીતે શનયાકયણ રાલી ળકતા નથી એ લાત ણ એટરી જ જલાફદાય છે . શળક્ષક
જ્ઞાનન યણચમતા શલ જઇએ ને એક શલચાયળીર વ્મલવામી શલ જઇએ. તેઓ
ફાક ઘયે , વભાજભાં ને તે તાના વાંસ્કૃશતક ભાશરભાંથી શુ ં શુ ં ળીખે છે તે જાણે ને
વભજે, તેને ીછાણલાની શળક્ષકભાં ક્ષભતા શલી જઇએ ને વાથે વાથે ફાકને નવુ ં નવુ ં
ળધી કાઢલાની, ળીખલાની ને શલકાવ ાભલાની તક  ૂયી ાડે. એન.વી.એપ. ની ળાા
ભ્માવક્રભ અંગેની બરાભણ અ તર્થમ ય અધાદયત છે . શળક્ષણળાસ્ત્રીઓન ણ એલ
ભત છે કે, અ ફજના ઈદબલનુ ં કાયણ એલી ભાન્મતા છે કે જ્ઞાનને એક એલી લસ્ત ુ ભાની
રેલાભાં અલી છે જેને શલદ્યાથીઓને ‘અી’ ળકામ

; એક એલી લાસ્તશલકતા જે

ાઠયુસ્તકભાં યશેરી છે ને ળીખનાયની ‘ફશાય’ સ્સ્તત્લ ધયાલે છે .
શળક્ષણ અંગેન અ િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ શળક્ષક તૈમાય કયલા અંગે ુનશલિચાયણા ભાંગી રે છે . શળક્ષણ
એ ભાદશતી અ-રેની માંશત્રક પ્રદક્રમા નથી , ને ન ત શળક્ષક ભાદશતી અનાય વ્મસ્ક્ત
છે . એક શળક્ષકને ભાત્ર ભ્માવક્રભન લશેલાય કયનાય ભધ્મસ્થી તયીકે ન જતાં શલદ્યાથી
વાથે જ્ઞાનનું શનભાાણ કયનાય વ્મસ્ક્ત તયીકે રઆ ળકામ. ાઠયુસ્તક સ્લત: જ્ઞાન કે
વભજન શલકાવ કયનાયા નથી. ધ્મમન લગાખડં ની ચાય દીલાર લચ્ચે કેદ શતુ ં નથી.
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તેથી જ જ્ઞાનને ળાાની ફશાયના જીલન વાથે જડવુ ં જઇએ ને
ભ્માવક્રભને ઓંછ ુસ્તક-કેન્દ્ન્િત ફનાલીને તેને લધુ વમ ૃદ્ધ કયલ ડળે.
૧. ૩ લતાભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની દયસ્સ્થશત
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓની વંખ્મા ને ળાખાઓભાં

છે લ્રાં થડાં લોભાં થમેર

ભ ૂત ૂલા લધાય , લતાભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનુ ં એક રક્ષણ છે . ળાાઓભાં શલદ્યાથીઓની
લધતી જતી વંખ્મા ને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે પ્રાથશભક શળક્ષણના સુધાયાને રગતા કામાક્રભ જેલા
કે વાલાશત્રક ` પ્રાથશભક શળક્ષણના શેત ુવય સ્થામેર ‘વલા શળક્ષા ણબમાન’(૨૦૦૨)

,

ઓયે ળન બ્રેક ફડા(૧૯૮૬) ને જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ કામાક્રભ(૧૯૯૫)ને રીધે
શળક્ષકની ભાંગભાં લધાય થમ છે . અ ઈયાંત

, ળાાઓભાં શેરેથી જ વેલા અતાં

ણફનતારીભી શળક્ષકનું પ્રભાણ તથા તેભની ને શનભણકં ૂ ભાટે દડગ્રીની જરૂદયમાતે,
લતાભાન વંસ્થાકીમ ક્ષભતા ય ઘણુ ં દફાલ ઉભુ ં કયુા છે . ુયલઠા કયતા ભાંગ લધી
જલાથી ફજારું દયફએ દે ળના ભટાબાગના ક્ષેત્રભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓની
વંખ્માભાં જબ્ફય લધાય કમો છે . લધતી જતી ભાંગ ને બાશલ વંબશલત ફેકાયીભાં શળક્ષકતારીભનુ ં પ્રભાણત્ર એક વરાભતી પ્રદાન કયત ુ ં શલાથી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ એક નપાકાયક
ધંધ ફની ગયુ છે . અને રીધે ભટી વંખ્માભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓ ફૂટી નીકી છે
શળક્ષક-તારીભના વંદબાભાં  ૂલા-પ્રાથશભક
દૂ યંતય

ભ્માવની દ્ધશતઓભાં

, પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક સ્તયે

, રૂફરૂ ને

, એભ.એડૌ . યે ગ્યુરય ને

ઘયફેઠાં, વી.ી.એડૌ ., ફી.ી.એડૌ . ને એભ.ી.એડૌ . ના ભ્માવ ભાટે ાતા કાની
વંખ્મા ભાચા ૨૦૦૪ભાં ૩૪૮૯ શતી ને વંસ્થાઓની વંખ્મા ૩૧૯૯ શતી. અ આંક, ભાચા
૨૦૦૯ભાં લધીને ૧૮૮૬૧ વંસ્થાઓભાં ૧૪૪૨૮ કા સુધી શંચી ગમ છે . અ ગાાભાં
શલદ્યાથીઓની વંખ્મા ૨ ,૭૪,૦૭૨ થી લધીને ૧૦ ,૯૬,૬૭૩ સુધી શંચી છે . અ લધાયાને
રીધે શળક્ષણના ગુણલત્તાદળાક દયફ જેલા કે ભાખાગત સુશલધાઓ

, શળક્ષક-

રામકાત, ભ્માવ સ્ત્રત, ને શલદ્યાથી ઘડતય ય શલદયત વય ડી છે .

ડીવેમ્ફય ૨૦૦૯ સુધીભાં શળક્ષણભાં ઈચ્ચ ભ્માવ ની ૩૧ જેટરી ને શળક્ષણ શળક્ષણની
કરેજભાં ૧૦૪ જેટરી વંસ્થાઓને ભંજૂયી અલાભાં અલી ને તભાભ વંસ્થાઓ ત્માયે
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કામય
ા ત ણ થઆ. દે ળના ૫૯૯ જજલ્રાઓભાંથી ૫૭૧ જજલ્રાઓભાં જજલ્રા શળક્ષણ તારીભ
વંસ્થા (ડામેટ) સ્થાલાભાં અલી શતી

, જેભાંથી ભાત્ર ૫૨૯ વંસ્થાઓ જ કામાયત છે .

અભ શજુ ણ ૪૨ ડામેટ વંસ્થાઓ કામય
ા ત થલાની ફાકી છે . મગ્મ રામકાત
ધયાલતા પ્રશળક્ષકની પ્રાતમતા, ડામેટની મુખ્મ વભસ્મા છે . ત્માયે શનભણકં ૂ ાભેરા
પ્રશળક્ષક ન ત પ્રાથશભક શળક્ષણન નુબલ ધયાલે છે ન ત રામકાત. નેક શળક્ષકપ્રશળક્ષણની કરેજ, ધ્માકની ખટ નુબલે છે

; ુસ્તકારમની સુશલધા  ૂયતી

છે ; પ્રાયં ણબક શળક્ષણભાં લધુ ડત વભમ પાલલાભાં અલે છે , જમાયે વંળધન ને
નલીન-ભોણરક પ્રવ ૃશત્તઓ યત્લે  ૂયતુ ં ધ્માન અલાનુ ં ફાકી છે . આન્દ્ન્ડમન એડ્લાન્વ સ્ટડી
આન એજ્યુકેળન ણ અ જ વભસ્માઓન વાભન કયે છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની કરેજ ને
આન્દ્ન્ડમન એડ્લાન્વ સ્ટડી આન એજ્યુકેળન-એ ફન્નેને વંામેરી ભ ૂશભકા બજલલા ભાટે ની
તેઓની ક્ષભતા ય ગંબીય શલચાયણા ચારી યશી છે .
શલદ્યાથીઓભાં ળાાના શળક્ષક ફનલાનુ ં ઓછું અકણ
ા

ુ ં ા દામકાથી
ને નેવન

શળક્ષકના પ્રાયં ણબક પ્રશળક્ષણ અંગે નાણાકીમ પાલણીભાં નંધામેર ઘટાડાને રીધે
ઔચાદયક ળાા શળક્ષણભાં ઓછી રામકાત ધયાલતા કે રામકાત લગયના શળક્ષકની
બયતીને લેગ ભળ્મ. શલદ્યા

-વશામક સ્કીભ શેઠ બયતી ાભેર શળક્ષક ણ તભાભ

ફાકને શલનામ ૂલ્મે ને પયજજમાત શળક્ષણના કામદાના

ભરભાં ઘણાં ભટા ડકાય

વજેા છે . પ્રાયં ણબક શળક્ષક તારીભ ને ત્માયફાદ વેલાકા દયમ્માન જ શલશલધ અંતયારભાં
તારીભ કા અલાની પ્રથા યાજ્મ દ્વાયા સ્લીકાયલાભાં અલી છે . અને રીધે ણ ળાા
શળક્ષકના દયજ્જાની

લનતી થઆ છે ને શળક્ષકની એક વ્મલવામી તયીકેની

ુ ં ા દામકાના ભધ્મબાગથી જ ંચામતી પ્રાથશભક શળક્ષણ
ઓખને ધક્ક શંચ્મ છે . નેવન
કામાક્રભ જેલા ગરાંઓ ભાત્ર વેલાયત શળક્ષકને તારીભના શલચાયને ભશત્ત્લ અતાં
શતા. અના કાયણે, વેલાયત તારીભ શળક્ષક ને  ૂલવ
ા ેલા તારીભ શળક્ષક લચ્ચે બેદ
વજ્મો છે . ળાા શળક્ષક, ઈચ્ચ શળક્ષણ ભેલલાના કેન્િથી રગ યશેલા રાગે છે ને તેની
વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટેની જરૂદયમાત યત્લે ધ્માન ાયુ ં નશી.
અનું જભાં ાસુ ં એ છે કે શળક્ષક -પ્રશળક્ષણની સુધાયણાના વંદબભ
ા ાં નેળનર કાઈન્વીર પય
ટીચય એજ્યુકેળન દ્વાયા છે લ્રા દામકાભાં શ્રેણીફદ્ધ ગરાંઓ રેલાભાં અવ્મા છે . એન. વી.
ટી. ઇ એ યાષ્ટ્રીમ મ ૂલ્માંકન ને શધકૃશત

દયદ ને શનયં તય શળક્ષણ દયદ વાથે
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ુ ી શાથ શભરાવ્મા છે ને અ ભાટે
શળક્ષણભાં ગુ ણલત્તા રાલલા ને જાલલાના શેતથ
વેલાયત શળક્ષકના વલાંગી શલકાવ ભાટે મુક્ત ને શનયં તય શળક્ષણ દ્ધશતન ઈમગ
કયલાભાં અલળે . તેણે બાયતીમ ુનલવ
ા ન દયદ વાથે ૨૦૦૨ ને ૨૦૦૫ભાં વભાલેળી
શળક્ષણના ભ્માવક્રભ તૈમાય કયલા ને તેને વાભાન્મ શળ ક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામાક્રભન બાગ
ફનાલલા ભાટે બાગીદાયી કયી છે .
યાષ્ટ્રીમ જ્ઞાન ંચ નંધે છે કે શળક્ષક એ ળાા શળક્ષણનુ ં એક ગત્મનુ ં અંગ છે ને
રામકાત ધયાલતા ને વભશિત શળક્ષકની ખટ દે ળ નુબલી યહ્યું છે . તે ત્મંત
ગત્મની ફાફત ફની ગઇ છે કે શળક્ષકની ગયીભા પ્રસ્થાશત કયલાભાં અલે ને રામક
ને વભશિત શળક્ષકને લધુ પ્રત્વાશન અલાભાં અલે. ણફન-ળૈક્ષણણક પયજ જેલી કે
ંૂ
ચટણીને
રગતી કાભગીયીથી તેઓને દૂ ય યાખલી ને શળક્ષણ પ્રદક્રમાભાં ફાધા ન
શંચાડલી. એક એલા પયભની યચના કયલી જે શળક્ષકને શલચાય

, ભાદશતી ને

ં
નુબલના
અદાનપ્રદાન ભાટે તક  ૂયી ાડે ને અ ભાટે એક લેફ-ફેઝ્ડ ટારન
ણ શલકવાલી ળકામ. વાથે વાથે શળક્ષકની જલાફદાયી શનશિત કયલા એક ાયદળાક દ્ધશત
ણ ભરભાં મ ૂકલી જઇએ. ળક્ય શમ ત્માં સુધી શળક્ષકની બયતી ચક્કવ ળાાભાં જ
થલી જઇએ.
શળક્ષકની તારીભ એક મુખ્મ ણચંતાન શલમ છે કાયણ કે ભટા બાગના યાજ્મભાં
 ૂલાવેલા ને વેલાકા દયમ્માનની તારીભ કાં ત  ૂયતી છે

થલા ત ખયાફ યીતે

અમજજત કયલાભાં અલે છે . વેલા- ૂલા તારીભભાં સુધાયાની જરૂય છે ને ખાનગી ને
વયકાયી ળાાભાં તેન ું રગ રગ યીતે શનમભન થવુ ં જઇએ. જમાયે વેલાકા
દયમ્માનની તારીભભાં એલી શલસ્તયણ ને સુધાયાની જરૂય છે જેનાથી લધુ સ્લતંત્રતા
રાલી ળકામ. દે ળના શલશલધ બાગભાં શળક્ષકના દયજ્જા ને જરૂદયમાતની ફાફતભાં ભટા
તપાલત જલા ભે છે . એક એવુ ં વ્માક ભ્માવક્રભનુ ં ભાખુ ં તૈમાય કયવુ ં જઇએ જે
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના જુદાં જુદાં તફક્કે ઈસ્સ્થત થતા ગત્મના પ્રશ્નને શર કયલાભાં
ભદદરૂ થામ ને અ ભાટે તે યાજ્મને તાના સ્થાશનક વંદબાભાં ઈદબલતા પ્રશ્નનુ ં
શનયાકયણ રાલલા ભાટે વભથા ફનાલે. લી

, લૈકપ્લ્ક ળાાઓ, વયકાયી ને ખાનગી

ળાાઓની ળારેમ શળક્ષણ વ્મલસ્થાભાં શલશલધ જરૂદયમાત છે તેને શચી લલાની ણ
જરૂય છે . એભાં શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ભ્માવક્રભ ચરાલતી એજન્વીઓના વંદબભ
ા ાં ણ
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લૈશલધ્મ પ્રલતે છે . અભાં યાજ્મ વયકાયની વંસ્થાઓ

, યુશનલશવિટી વંરગ્ન વંસ્થાઓ ને

નજીકના ભ ૂતકાભાં ભટી વંખ્માભાં સ્સ્તત્લભાં અલેર ખાનગી વંસ્થાઓન શળક્ષકપ્રશળક્ષણના વ્માાયીકયણભાં ભટ પા અતમ છે .
૧. ૪ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ સુધાયણાનુ ં દયરૂ: ભ ૂતકા ને લતાભાન
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના વંદબાભાં કેન્િભાં યશેર વલાર એ છે કે- ‘શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ બાશલ શળક્ષકભાં
કમા મ ૂલ્મનુ ં અયણ કયે છે જેને રીધે તે વર્જનાત્ભક ને વંળધન વ ૃશત્તલાા શલદ્યાથીઓ
ને દયણાભે દે ળના નાગયીકનુ ં શનભાાણ કયી ળકે?’ શળક્ષણ ય યજૂ થમેર ભટા બાગની
વશભશતઓના ને ંચના શેલારભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ એક ણચંતાન શલમ યહ્ય છે . ૧૯૬૪
થી ૧૯૬૬ દયમ્માન કામાયત

શળક્ષણ ંચે

વશલસ્તાય ચચાા કયી છે . તેણે

શળક્ષકના વ્માલવાશમકયણ ય શલળે બાય મુક્ય છે . ને

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાથે વંકામેર મુદ્દાઓની

વાથે વાથે વલા-વભાશલષ્ટ્ટ શળક્ષણની કરેજ ને ઇન્ટનાળી ય બાય મ ૂકલાભાં અવ્મ છે .
નેળનર કશભળન ઓન ટીચવા (૧૯૮૩-૮૫) દ્વાયા ાંચ લાના વંયક્ુ ત ભ્માવક્રભ ને
ઇન્ટનાળીની બરાભણ કયલાભાં અલી છે . નેળનર રીવી ઓન એજ્યુકેળન
(એન.ી.ઇ., ૧૯૮૬) દ્વયા

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ય પેય-શલચાયણા કયલાભાં અલી ને તેને

લધાયે વ્માલવાશમક ણબમુખ કયલાની બરાભણ કયલાભાં અલી ને અ ફાફતે ગાઈના
કશભળન દ્વાયા કયલાભાં અલેર બરાભણન ણ ઈલ્રેખ કયલાભાં અવ્મ. તેની
બરાભણને રીધે વેન્રરી સ્ન્વડા સ્કીભ ઓપ ટીચય એજ્યુકેળનની સ્થાના કયલાભાં
અલી, જેભાં ડામેટ ને વી.ટી.ઇ. ને અઇ.એ.એવ.ઇ.ની સ્થાનાન વભાલેળ થામ છે .
યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ નીશત યની પેય-શલચાયણા વશભશત (૧૯૯૦) ને ‘બાય લગયના બણતય’
યની યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય વશભશતએ

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં ગુણલત્તા ભાટે નેક સુધાયાઓ

ને ગરાંઓ સ ૂચવ્મા છે . અ દયવ્ય ૂ કભીટીએ બરાભણ કયી કે ઇન્ટનાળીભાં એક ટૂંકા
ગાાન ણબમુખતાન કામાક્રભ(નન-પ્રેકટીકર) ને ત્માયફાદ કઇ એક ભાગાદળાક શેઠ
૩ થી ૫ લાના ગાા દયમ્માન કઇ એક ળાાભાં પ્રમગાત્ભક તારીભ શલી જઇએ.
વરાશકાય વશભશતએ તાના ‘બાય લગયના બણતય’ભાં એ ફાફત ય ધ્માન ખંચ્યુ ં છે કે
ભ્માવક્રભ ને ાઠયુસ્તકના શનભાાણભાં શળક્ષકની ભ ૂશભકા શનલામા છે ને તારીભન
શેત ુ શળક્ષક પ્રવ ૃશત્ત , વંળધન, લરકન ને વભજ દ્વાયા ધ્મમન કયાલી ળકે તે શલ
જઇએ. અ બરાભણને

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના યાષ્ટ્રીમ ભ્માવક્રભના ભાખાના લતાભાન
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મુવદ્દાભાં રક્ષભાં રેલાભાં અલી છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના વંદબભ
ા ાં કેન્િભાં યશેર વલાર એ છે
કે- ‘શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ બાશલ શળક્ષકભાં કમા મ ૂલ્મનુ ં અયણ કયે છે જેને રીધે તે વર્જનાત્ભક
ને વંળધન વ ૃશત્તલાા શલદ્યાથીઓેદા થામ ને દયણાભે દે ળના નાગયીકનુ ં શનભાાણ
કયી ળકે?’ શળક્ષણ ય યજૂ થમેર ભટા બાગની વશભશતઓના ને ંચના શેલારભાં
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ એક ણચંતાન શલમ યહ્ય છે . ૧૯૬૪ થી ૧૯૬૬ દયમ્માન કામય
ા ત શળક્ષણ
ંચે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાથે વંકામેર મુદ્દાઓની વશલસ્તાય ચચાા કયી છે . તેણે શળક્ષકના
વ્માલવાશમકયણ ય શલળે બાય મુક્ય છે ને વાથે વાથે વંકણરત કામક્ર
ા ભ તૈમાય કયલા
તથા શળક્ષણની વલાગ્રાશી કરેજ ને ઇન્ટનાળી ય બાય મ ૂકલાભાં અવ્મ છે . નેળનર
કશભળન ઓન ટીચવા (૧૯૮૩-૮૫) દ્વાયા, ાંચ લન
ા ા વંયક્ુ ત ભ્માવક્રભ ને
ઇન્ટનાળીની બરાભણ કયલાભાં અલી છે . નેળનર રીવી ઓન એજ્યુકેળન
(એન.ી.ઇ., ૧૯૮૬) દ્વયા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ય પેય-શલચાયણા કયલાભાં અલી ને તેને
લધાયે વ્માલવામ ણબમુખ કયલાની બરાભણ કયલાભાં અલી ને અ ફાફતે ગાઈના
કશભળન દ્વાયા કયલાભાં અલેર બરાભણન ણ ઈલ્રેખ કયલાભાં અવ્મ. તેની
બરાભણને રીધે શળક્ષક પ્રશળક્ષણની કેન્િ ુયસ્કૃત મજનાની સ્થાના કયલાભાં
અલી, જેભાં ડામેટ ને વી.ટી.ઇ. ને અઇ.એ.એવ.ઇ.ની સ્થાનાન વભાલેળ થામ છે .
યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ નીશત યની પેય-શલચાયણા વશભશત (૧૯૯૦) ને ‘બાય શલનાના બણતય’
યની યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય વશભશતએ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં ગુણલત્તા ભાટે નેક સુધાયાઓ
ને ગરાંઓ સ ૂચવ્મા છે . અ વભીક્ષા વશભશતએ બરાભણ કયી કે ઇન્ટનાળીભાં એક ટૂંકા
ગાાન ણબમુખતાન કામક્ર
ા ભ(નન-પ્રેકટીકર) ને ત્માયફાદ કઇ એક ભાગદ
ા ળક
ા શેઠ
૩ થી ૫ લાના ગાા દયમ્માન કઇ એક ળાાભાં પ્રમગાત્ભક તારીભ શલી જઇએ.
વરાશકાય વશભશતએ તાના ‘બાય શલનાના બણતય’ભાં એ ફાફત તયપ ધ્માન ખંચ્યુ ં છે કે
ભ્માવક્રભ ને ાઠયુસ્તકના શનભાાણભાં શળક્ષકની ભ ૂશભકા શનલામા છે ને તારીભન
શેત ુ શળક્ષક પ્રવ ૃશત્ત , વંળધન, લરકન ને વભજ દ્વાયા ધ્મમન કયાલી ળકે તે શલ
જઇએ. અ બરાભણને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના યાષ્ટ્રીમ ભ્માવક્રભના ભાખાના લતાભાન
મુવદ્દાભાં રક્ષભાં રેલાભાં અલી છે .
૧. ૫ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં સુધાયણાનું ભશત્લ
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં તાકીદે વઘન સુધાયણાની જરૂય છે . ળાાકીમ વેલા દયમ્માન દયે ક
સ્તયે , દયે ક અંતયારે ને દયે ક પ્રકાયના ભાખાભાં શળક્ષકન વ્માલવાશમક શલકાવ ને
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વ્માલવાશમક તૈમાયી લચ્ચે એકીકયણની તાકીદની જરૂદયમાત છે . શળક્ષકનાં વ્મલવામની
જદટરતા ને ભશત્ત્લને ધ્માનભાં યાખતાં એ પયજજમાત ફની ગયુ ં છે કે અ શળક્ષકપ્રશળક્ષણનુ ં વભગ્ર કામા યુશનલશવિટી કક્ષાનાં સ્તયનુ ં શવુ ં જઇએ ને કન
ા ી વઘનતા ણ
એને ન ૂરૂ શલી જઇએ.
પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક સ્તયે પ્રાયં ણબક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાથે નેક વભસ્માઓ જડામેરી
છે જેભાંની કેટરીક વભસ્માઓ વાભાન્મ છે જમાયે કેટરીક વભસ્માઓ શળક્ષણના જુદાં જુદાં
તફક્કા  ૂયતી ભમાાદદત છે .

પ્રાયં ણબક પ્રાથશભક શળક્ષક તારીભ
પ્રાયં ણબક પ્રાથશભક શળક્ષક તારીભ વભક્ષ કેટરીમ વભસ્માઓ છે , જેભ કે તે એક રામદ
ભ્માવક્રભ છે , ને તે દડગ્રી કા ન શલાથી તેને ફીન-ભશત્ત્લન ગણલાભાં અલે છે

;

વ્માલવાશમક િન્દ્ષ્ટ્ટએ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને એક એલા ભ્માવક્રભ તયીકે જલાભાં અલે છે જે
ફી.એડૌ . ને ડી.એડૌ . વાથે એકરૂતા ધયાલે છે . (પ્રાથશભક શળક્ષણ કે જેને મ ૂભ ૂત શક્કભાં
વભાશલષ્ટ્ટ કયલાભાં અલેર છે ને વ્મસ્ક્ત ને યાષ્ટ્ર શલકાવભાં તેની ગત્મની ભ ૂશભકા છે
છતાં પ્રાયં ણબક પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને) ગંબીયતાથી રેલાભાં નથી અલતુ ં ને તેની
વભસ્માઓને ન્મ વભસ્માઓ વાથે વાભાન્મ શ્રેણીભાં મ ૂકલાભાંઅલે છે . ભ્માવક્રભનુ ં
જે ભાખું ત્માય સુધીભાં તૈમાય કયલાભાં

અવ્યુ ં છે તે એટું વાભાન્મ છે કે પ્રાથશભક

શળક્ષકને જુદાં જુદાં તફક્કે ડતી તારીભની જરૂદયમાત ભાટે તે ઈમગી થઆ ળકે તેભ
નથી. ક્લણરટી ટીચય એજ્યુકેળન ભાટે ૧૯૯૮ભાં યણચત ભ્માવક્રભ ભાખાંભાં પ્રથભ
લખત જુદાં જુદાં તફક્કે તારીભ ભાટે ભાગાદળાક સ ૂચનાઓ અલાભાં અલી છે . યાષ્ટ્રીમ
શળક્ષણ નીશત (૧૯૮૬) છી ‘ડામેટ’ની સ્થાના, એક ગત્મનુ ં કદભ શતુ ં જેના દ્વાયા
પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના મુદ્દાને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે રઆ જલાભાં અવ્મ.

પ્રલેળ રામકાત ને તારીભ વભમગાાભાં લધાય કયીને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને દડગ્રી વભકક્ષ
ફનાલીને તથા તેને યુશનલશવિટીના વતા-દયઘભાં મ ૂકીને પ્રાયં ણબક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને ઈચ્ચ
સ્તયે રઆ જલાની ખાવ જરૂદયમાત ઉબી થઆ છે .

અ એટરા ભાટે જરૂયી ફની ગયુ ં છે

કાયણ કે પ્રલેળ રામકાત ભાટે ૧૦+૨ નુ ં ધયણ, બાશલ શળક્ષકને પ્રાથશભક ળાાભાં
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બણાલલાભાં અલતા શલમ , ખાવ કયીને ધયણ ૩ થી ૮ ભાં બણાલલાભાં અલતા
શલમના જરૂયી જ્ઞાનથી વજ્જ કયત ુ ં નથી કે ન ત ટૂંકા ગાાની તારીભ બાશલ-શળક્ષકને
જરૂયી ધ્માન અલડતથી વજ્જ કયે છે કે ન ત ફાકની ભન-વાભાજજક જરૂદયમાતને
વભજીને તેઓને ળીખલાભાં ભદદરૂ થલા ભાટે વ્માલવાશમક વંવાધનથી વજ્જ કયે છે .
પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભાટેના નેક દડગ્રી કા દે ળભાં ને ફશાય ચારી યહ્યા છે જે
શલકાવને અગ ધાલે છે . દદલ્શી ખાતે ચારત (B.EL.Ed.) ન કા અનુ ં એક ઈદાશયણ
છે .

પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના શલકાવ ભાટે જે ફાફત જરૂયી છે તેભાં વહ્બાગીતા ૂણા
ભ્માવક્રભનું અમજન જેભાં તભાભ દશતધાયક વંકામેર શમ

, ભાદંડ અધાદયત

ભ્માક્રભનું અમજન જેભાં વંળધનાત્ભક િન્દ્ષ્ટ્ટને પ્રત્વાશન ભે તેલ ુસ્તક અધાદયત
ભ્માવ ને જેભાં પ્રમગાત્ભક કામા ણ વભાશલષ્ટ્ટ થામ છે . અ ધ્મેમ શવદ્ધ કયલા ભાટે
રાંફા ગાાના ભ્માવક્રભની અલશ્મકતા છે . જ્માં ચાય લાન સ્નાતક કક્ષાન વંકણરત
ભ્માવક્રભ થલા ફે લન
ા  ફીજ સ્નાતક કક્ષાન ભ્માવક્રભ અ નલા સ્લરૂભાં
રૂાંતયણ શનશિત વભમ ભમાાદાભાં  ૂણા થઆ જવુ ં જઇએ

, દા. ત. ાંચ લા. અ ભાટે

શળક્ષકના ભાગાદળાકને તૈમાય કયલાન જે વભમ રાગળે તેને ણ ધ્માનભાં યાખલ
જઇએ. લચગાાના વભમભાં લતાભાન ફે લાન ુ ં ડી.એડૌ . નુ ં ભૉડેર ળાા  ૂણા કમાા
છીનું છે તે ચાુ યાખી ળકામ ને વાથે વાથે એ પ્રમત્ન ણ યશેલ જઇએ કે અ
દસ્તાલેજના પ્રકયણ -2 ભાં શલગતે ચચલ
ા ાભાં અલેર શળક્ષણના બાશલ-દદળા અંગેના
શલચાયને ધ્માનભાં યાખી લતાભાન ભ્માવક્રભને સુધાયતા યશેલ જઇએ ને લધાયે
વઘન ફનાલતા યશેલ જઇએ.
પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની લશેરનાનુ ં ફીજુ ં ઈદાશયણ શળક્ષક તૈમાય કયતા ભાગદ
ા ળક
ા ની
જરૂદયમાત યત્લેની ઈદાવીનતા છે . એ સ્લીકાયી રેલાભાં

અવ્યુ ં છે કે શળક્ષકના ઘડતયભાં

લતાભાન વ્મલસ્થા વાયી યીતે ચારી યશી છે : પ્રાથશભક શળક્ષક ભાટે ફી.એડૌ . શમ તેલા
ભાગાદળાક ને ભાધ્મશભક ભાટે એભ.એડૌ . મગ્મ ગણલાભાં અલે છે શં એ તકા રેલાભાં
અવ્મ છે કે એક સ્તય લધુ ભ્માવ કયે ર વ્મસ્ક્ત નીચેના સ્તયના કાભાં ધ્માન
કયાલલા ભાટે વક્ષભ શમ છે

, ણ એ ફાફતને ધ્માનભાં રેલાભાં ન અલી કે જે તે
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ભાગદ
ા ળક
ા જરૂયી વંવાધનથી વજ્જ શમ છે કે નદશ. પ્રાથશભક ળાાભાં ફાકને બણાલલા
ઈયાંત અ ક્ષેત્ર વાથે વંકામેર છે તેલા તભાભ કામાની દે ખયે ખ એલા રક દ્વાયા
કયલાભાં અલે છે જેને ભાધ્મશભક સ્તય ભાટે તારીભ અલાભાં અલી છે ને અ સ્તયે જ
તેઓએ ધ્મમન કયાવ્યું શમ છે , કાયણ કે પ્રાથશભક શળક્ષણ ક્ષેત્રે મગ્મ રામકાત ધયાલતા
ભાગદ
ા ળક
ા ની છત છે . પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કભ
ા ાં કઇ સ્નાતક કે સ્નાતક
છીની દડગ્રી ન શલાથી અ દયસ્સ્થશત લધાયે ગંબીય ફની છે . શારભાં પ્રાથશભક શળક્ષકને
ભાગાદળાન અનાયા તાની વ્માલવાશમક રામકાત લધાયલા એભ.એડૌ . ન ભ્માવ કયે
છે . અઇ.એ.એવ.ઇ.(IASE) પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ અતાં ભાગાદળાકની તારીભ એભ.એડૌ .
કા ભાયપત ામ છે . જ કે એ લાત સ્ષ્ટ્ટ છે કે લતાભાન વભમન એભ.એડૌ . ન કા
પ્રાથશભક શળક્ષકની તારીભની જરૂદયમાત વંતી ળકે તેભ નથી કાયણ કે તે ભાધ્મશભક
શળક્ષણની જરૂદયમાતને ધ્માનભાં રઇને તૈમાય થમ છે . પ્રાથશભક શળક્ષકની તારીભ
અતાં ભાગાદળાકભાં નેક શલદ્યાળાખાઓભાં શલદ્વતા જરૂયી છે જેભ કે શલજ્ઞાન

, વાભાજજક

શલજ્ઞાન, ગણણત ને બાાઓ.
શળક્ષણ એ આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાનનુ ં ક્ષેત્ર છે ને આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાન એટરે
ભાત્ર કેટરીક મુખ્મ મુખ્મ શલદ્યાળાખાઓન શલશનમગ જ નથી તે એલા વંજગ ને
યં યા છે જ્માં વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક જ્ઞાન વતત શનજત ુ ં શમ. કઇ વંકલ્ના કે
શલચાયને વ્માખ્માશમત કયતાવભજાલતા ળબ્દના ઘડતય ય લધુ બાય મ ૂકીને
શળક્ષણના શલમભાં ચચાા-શલચાયણાને પ્રત્વાદશત કયલી એ ખ ૂફ ગત્મની ફાફત છે . ને
અ પ્રદક્રમા ભાયપત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને ભાદશતગાય કયલાનુ ં છે ને તેનાથી ભાદશતગાય
થલાનું છે . યં યાગત યીતે , ભાધ્મશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓ યુનીલશવિટીના શળક્ષણ
શલબાગભાં શલકવી છે જમાયે તેલા પ્રાથશભક ને  ૂલા-પ્રાથશભક શળક્ષણને જ્ઞાનનુ ં એક
રગ ક્ષેત્ર ગણી લગણલાભાં

અવ્યુ ં છે , જેને તાની રગ વભસ્માઓ છે

, રગ

ખ્માર છે ને દ્ધશતઓ છે . એક વંયક્ુ ત જ્ઞાનધાયા તયીકે તેભજ રગ રગ યીતે
શળક્ષણના તભાભ ક્ષેત્રન શલકાવ એ ગત્મની ફાફત છે . ને અ પ્રદક્રમા ળાાના
માાલયણભાં તેભજ ફાહ્ય-ક્ષેશત્રમ ળૈક્ષણણક ગરાંઓના દસ્તાલેજીકયણની પ્રદક્રમા ને
વંળધન દ્વાયા ળક્ય ફને છે . ચતયપ શલખયામેર નુબલ ને જ્ઞાનને વંકણરત કયીને
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શળક્ષણની દયબાાન, વંળશધત ને ણરણખત જ્ઞાનવંગ્રશન, ને શળક્ષણની વભગ્રતા તેભજ
શળક્ષણના તભાભ ક્ષેત્ર શલળેની વભજન શલકાવ કયલ જઇએ.

ભાધ્મશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
ભાધ્મશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ શલળે ણ ણચંતન કયલાની ખાવ જરૂદયમાત છે . એક લાન
ફીજ દડગ્રી ભ્માવક્રભ શલે તાની પ્રસ્તુશત ગુભાલી ચ ૂક્ય છે . ફી.એડૌ . કરેજની
વંખ્માભાં થમેર જબ્ફય લધાય ને ખાનગીકયણને રીધે અ કા વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક
ફન્ને પ્રકાયના પ્રશળક્ષણભાં નફ ડય છે . જે વંસ્થાઓ અ ભ્માવક્રભને શેત ુવબય
ફનાલલા ભથી યશી છે તેઓ ણ એક લાના ટૂંકા ગાાની ભમાાદાને રીધે નેક
ડકાયન વાભન કયી યશી છે . જમાયે ફીજી સ્નાતક દડગ્રી શજુ ણ કદાચ પ્રસ્તુત શમ ત
ણ એ ત શનલામા જ છે કે વભમગાા, વઘનતા ને ભશત્તાના વંદબાભાં તેને વફ
ફનાલલ જ યહ્ય.
ભાધ્મશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓએ જે તે યુનીલશવિટી શળક્ષણના દયઘભાં શલા
છતાંમ તાનું એકાકી સ્સ્તત્લ ચાુ યાખ્યુ ં છે . અને રીધે વભાનતા, ણરંગબેદ ને
ન્મામ યના ળૈક્ષણણક ચચાા-વંલાદ, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણકાયના યજજંદા જીલનભાંથી ફાકાત
યશેલા ામ્યું છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓ ળૈક્ષણણક ગશતળીરતા ને દયલતાન વાભે
પ્રશતયધક ફની ગઇ છે . શળક્ષકની તારીભ વંકુણચત ને ફોદ્ધદ્ધક યીતે ણફભાય એલા
લાતાલયણભાં થઆ યશી છે જે લાસ્તશલકતાથી ને તાના મ ૂભ ૂત ધ્મેમથી વાલ શલમુખ
છે . અલી ફોદ્ધદ્ધક શલમુખતા, ળૈક્ષણણક શવદ્ધાંતલાદ ને શલદ્યાળાખાકીમ ને
આંતયશલદ્યાળાખાકીમ વંળધનને શતત્વાશ કયે છે .
એ આચ્છનીમ છે કે એક લાન દડગ્રી કા ભાખાગત યીતે ફે લાના કાભાં રૂાંતદયત
થામ ને ળારેમ નુબલ વાથે રાંફાગાાન વંકા વધામ ને વૈધાંશતક જ્ઞાન લધુ
શલલેચનાત્ભક ને પ્રશતદક્રમાત્ભક ફને. અ દયમ્માન લચ્ચેના દયલતાનના અંતયારભાં
પ્રાતમ વભમના ભશત્તભ ઈમગ દ્વાયા

, ઇન્ટનાળી ય બાય

મ ૂકીને, તારીભાથીના િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ ને વંજગ અધાદયત ભોણરક પ્રવ ૃશત્તઓ ય બાય
મ ૂકીને, ને શળક્ષણના મ ૂભ ૂત ખ્માર

ુ
, ભ્માવક્રભના શેતઓ
, લતાભાન વભાજ ને

ધ્માનની શલશલધ દ્ધશતઓ ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયીને લતાભાન વભમના એક લાના
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કન
ા ે લધાયે પદામી ફનાલી ળકામ છે .(અ દસ્તાલેજના પ્રકયણ-2 ભાં અને ભરી
ફનાલલા ભાટે ના ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર ને સ ૂચલામેરા શલચાય અલાભાં અવ્મા છે )
૧. ૬ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં દ્ધશતની વભસ્માઓ
ઉતયતી કક્ષાની ખાનગી શળક્ષક -પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓની વંખ્માભાં થમેર લધાય ને
લતાભાન શળક્ષક -પ્રશળક્ષણના કાની સ્સ્થશત -અ ફન્ને શલનામ ૂલ્મે ને પયજજમાત શળક્ષણના
ુ  ૂણા
શક્કના કામદાના ભર વાભે ને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ભ્માવક્રભના ભાખાના શેતઓ
કયલા વાભેના ગંબીય લયધ છે . અ કા લતાભાન બાયતીમ ળાાઓની જરૂદયમાતને ન
વંતલા ને ગુણલત્તાયુક્ત શળક્ષ ણ ુરૂ ાડલાની ક્ષભતા ફદર ટીકારૂ ફન્મા છે . અ
ભ્માક્રભની યચના ને ભર શળક્ષકના વ્મસ્ક્તગત ને વ્માલવાશમક શલકાવને ને
લૈચાદયક પ્રગશતને લયધે છે

. તેઓ શળક્ષકને ભાત્ર ભાદશતી પ્રદાન કયતી વ્મસ્ક્ત

તયીકે લતાભાન દ્ધશતભાં નુરૂ થલાનુ ં ળીખલે છે

. તેઓ ળાા -ભ્માવક્રભ ને

ાઠયુસ્તકને એક ‘ન્મને અી ળકામ તેલી ’ લસ્તુના સ્લરૂભાં જૂએ છે . ને શળક્ષકને
લતાભાન ળાા દ્ધશતભાં ચક્કવ પભેટભાં ાઠનુ ં જડ અમજન ળીખલે છે ને જરૂયી
વ્માખ્માન અલાની શલશધ  ૂણા કયે છે .
નેળનર કદયકયુરભ ફ્રેભલકા (એન.વી.એપ. ) દ્વાયા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ શલળેની લતાભાન
વભમની વભસ્માઓને નીચે મુજફ લણાલલાભાં અલી છે .
•

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની લતાભાન ળૈરી એવુ ં સ ૂચલે છે કે જ્ઞાન એક

‘અી ળકામ ’ તેલી

ફાફત છે ને ભ્માવક્રભભાં જે લણામેર છે એને કઇ ળંકા કમાા લગય સ્લીકાયી રેલાનુ ં
ુ ધ્માનભાં યાખલાભાં અલતા નથી. પ્રશળક્ષક ને કામાયત
છે ; ભ્માવક્રભના અંશતભ શેતઓ
શળક્ષક દ્વાયા ાઠયુસ્તકની કે ભ્માવક્રભની શલલેચનાત્ભક વભીક્ષા કયલાભાં અલતી
નથી.
•

શળક્ષકનું બાા પ્રભુત્લ લધવુ ં જઇએ , યં ત ુ લતાભાન પ્રણારીઓના ભ્માવક્રભભાં

બાા કેટરી શાદાવભાન છે તે વભજન બાલ લતાામ છે .
•

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં પ્રશળક્ષકને તાના નુબલ ય ઊંડી શલચાયણા કયલાની તક

ભતી નથી.
•

શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાનને, ધ્માન કોળલ્મથી રગ ભાનલાભાં અલે છે .
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•

મ ૂક ાઠના ધ્માનન ભશાલય, શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે  ૂયત છે

એવું ભાની રેલાભાં અવ્યુ.ં
•

એવું ભાની રેલામ છે કે પ્રશળક્ષક શવદ્ધાંત ને શલશલધ ભૉડેરના ભ્માવ ને

ં તાની યીતે વભજી રે છે .
ધ્માન દ્ધશત લચ્ચેન વંફધ
•

શળક્ષકને તાના  ૂલગ્ર
ા શ ને ભાન્મતાઓ શલળે શલચાયણા કયલાની કઇ તક

ભતી નથી. લગાખડં ભાં થતા ચચાા શલચાયણા (લાતાારા) ને પ્રશ્નતયીની પ્રદક્રમાના
એક બાગ તયીકે તે તાના નુબલ શલળે ણચંતન કયી ળકત નથી.
•

કાભાં અલતા શવદ્ધાંતને પ્રામણગક-કામા ને લાસ્તશલક શક્કીકત વાથે કઇ

રેલાદે લા નથી.
•

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં મ ૂલ્માંકન દ્ધશત લધાયે ડતી ભાદશતી-રક્ષી , ગુણલત્તાને ફદરે

પ્રભાણને પ્રાધાન્મ અનાયી ને વલાંગીકતાના બાલલાી છે .
•

શલશલધ ખ્માર ને ધ્માન દ્ધશતઓના જ્ઞાન ઈયાંત

, શળક્ષકભાં કેટરાંક

ગુણ, વ ૃશત્તઓ, સ્લબાલગત રક્ષણ , ટેલ ને યવ કેલાલા જઇએ. જ કે લતભ
ા ાન
મ ૂલ્માંકન દ્ધશતભાં અ ફાફત રક્ષભાં રેલાભાં અલતી નથી.
અ લરકન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભ સુધાયણાના શલશલધ ાવાઓ શલળેના
રગ રગ મુદ્દાઓ યત્લે શનદે ળ કયે છે .
૧. ૭ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ સુધાયણાના વંદબાભાં લતાભાન વંજગ ને વભસ્માઓ

વભાલેળી શળક્ષણ
લગાખડં ભાં પ્રલતાતી શલશળષ્ટ્ટતાને વભજલાભાં શળક્ષકની  ૂયતી તૈમાયીને રીધે ળાાભાં ફે
પ્રકાયની ફદશષ્ટ્કૃતતા જલા ભે છે . પ્રથભ પ્રકાયની ફદશષ્ટ્કૃતતા કઇણ પ્રકાયની ળાયીદયક
ંગતા ધયાલતા શલદ્યાથીઓ ને ળીખલાની ક્ષભતા ધયાલતા શલદ્યાથીઓ વાથે
અચયલાભાં અલે છે . ન ત શળક્ષક અલા શલદ્યાથીઓની જરૂદયમાત વભજે છે કે ન ત તેની
ાવે એ વભજ છે કે અલા શલદ્યાથીઓ ણ ળીખતા થામ તેના ભાટે શુ ં કયવુ ં જઇએ.
શલકરાંગતા (વભાન તક , સુયક્ષા ને  ૂણા વશબાણગતા) શધશનમભ ૧૯૯૬ તભાભ અલા
ફાકને ૧૮ લા સુધી શલનામ ૂલ્મે ને પયજજમાત શળક્ષણની જગલાઇ કયે છે . અ
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શધશનમભના ભર ભાટે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓએ તાના કન
ા ી નલેવયથી
યચના કયી, લધુ વભાલેળી ફનાલલા ડળે.
ફીજી ને લધાયે બમાનક ફદશષ્ટ્કૃતતા એ એલા ફાકની છે જેઓ વભાજના લંણચત અલે
છે , જેભ કે નુસ ૂણચત જાશત, નુસ ૂણચત જનજાશત, રઘુભતી ને ન્મ છાત
લગ,ા છકયીઓ, ને ળીખલાની ફાફતે જેઓની શલશળષ્ટ્ટ જરૂદયમાત છે તેલા ફાક.
શળક્ષકને તાના અ પ્રકાયના  ૂલગ્ર
ા શથી ઈય ઉઠીને અલા ડકાયન વાભન કયલાની
વ્માલવાશમક યીતે વજ્જ કયલાની તાતી જરૂદયમાત છે . વાભાજજક ને અશથિક યીતે
છાત, ખાવ કયીને એવ.વી., એવ.ટી. ને રઘુભતીના ફાકના શળક્ષણ અંગેની ફાફત એ
નેક લોથી મુખ્મ યાષ્ટ્રીમ ણચંતાન મુદ્દ યહ્ય છે . એવ.વી., એવ.ટી. વમ ૂશભાં વાક્ષયતાનું
પ્રભાણ નેકગણુ ં લધ્યું શલા છતાંમ શજુ ણ વાભાન્મ શ્રેણીની વયખાભણીભાં અ પ્રભાણ
નીચું ગણી ળકામ. જ વાભાજજક વભાનતાન ફંધાયણીમ શેત ુ ાય ાડલ શમ ત ને
શળક્ષણ દ્વાયા વાભાજજક લંણચતતા દૂ ય કયલી શળે ત શળક્ષક વજ્જ શલ જઇળે.
વલ-ા વભાલેળી શળક્ષણ એ દાળશા નક શલચાય છે ને વંસ્થાકીમ સુશલધાઓ ને પ્રદક્રમાઓ
વાથે વંફશં ધત છે . એ સુશનશિત કયે છે કે દયે ક ભાટે , ખાવ કયીને શાંશવમાભાં ધકેરાઇ ગમેર
વમ ૂશ જે વાભાજજક દયજજાને રીધે થલા ળાયીદયક કે ભાનશવક ક્ષભતાને રીધે
ધ્મમનભાં વભસ્માઓન વાભન કયે છે તેઓના ફાકને શળક્ષણ પ્રાતત થામ ને
વપતાની વભાન તક ભી યશે. અન શેત ુ એક વંકણરત લાતાલયણ ેદા કયલાન છે
જેભાં ક્ષભ ફાક , રગ રગ વાભાજજક દયપ્રેક્ષ્મભાંથી અલતા ફાક ને
ળીખલાની શલશળષ્ટ્ટ જરૂદયમાતલાા ફાકને શળક્ષણની વભાન તક  ૂયી ાડલાભાં
અલતી શમ.
લગાખડં ભાં શલદ્યાથીનીઓ શાજય યશે ને લગાખડં ની પ્રવ ૃશત્તભાં વશબાગી ફને તે
પ્રત્મે શળક્ષકએ વંલેદનળીર ફનલાની જરૂય છે . એ જરૂયી છે કે જે શળક્ષક લગખ
ા ડં નુ ં
વંચારન કયે છે ને ધ્માન કામા કયે છે તેઓ અ ફાફતે વંલેદનળીર ફને ને
વભાલેળી શળક્ષણની શલચાયધાયા પ્રત્મે વજાગ ફને ને ળાાનુ ં
આંતયભાખુ,ં ભ્માવક્રભ, ધ્માન દ્ધશતઓ ને ન્મ ળાા કામો જે તભાભ
શલદ્યાથીઓની જરૂદયમાતને વંતનાયા શમ તે યત્લે વંલેદનળીર ફને.
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લાજફી ને સ્થામી શલકાવન િન્દ્ષ્ટ્ટકણ
જે વભાજના તભાભ લગો ભાટે લાજફી ને સ્થામી શલકાવને પ્રત્વાદશત કયે એલા
બાશલ નાગયીકનુ ં ઘડતય કયલા ભાટે એ જરૂયી છે કે તેઓભાં જાશત
વભાનતાન િન્દ્ષ્ટ્ટકણ શલકવે, ળાંશતના મ ૂલ્મની વભજ શલકવે

, તભાભ ભાટે વમ્ભાનની

રાગણી જન્ભે ને મ ૂલ્મશનષ્ટ્ઠ કામાને ણફયદાલલાની બાલના જન્ભે. લધુ ડતા
વ્માાયીકયણ ને સ્ધાાત્ભક જીલનળૈરીને રીધે ઈત્ન્ન થમેર લતાભાન માાલયણીમ
કટકટીના વભમભાં, ફાક ને શળક્ષકને એલી યીતે શળણક્ષત કયલા જઇએ કે જેથી તેઓ
તાની ઈબગની દ્ધશત ફદરે ને તેઓની કુદયતી વંવાધન પ્રત્મેની િન્દ્ષ્ટ્ટભાં
ફદરાલ અલે.
ફાકભાં દશંવા ને ધ્રુલીકયણ લધી યહ્યાં છે , કાયણ કે વભાજભાં તનાલ લધી યહ્ય છે .
અત્ભ-વન્ભાન ને ન્મ ભાટે વન્ભાન વદશત ળાંશતના મ ૂલ્મના વંલધાન ભાટે શળક્ષણ એક
શત ભશત્ત્લની ભ ૂશભકા બજલી ળકે. એન.વી.એપ. ને ત્માયફાદ શલકાવ ાભેર
ભ્માવક્રભ ને ભ્માવ વાભગ્રીભાં અ અંગે ચક્કવ દદળાશનદે ળ કયલાભાં અવ્મા છે .
અના ભાટે , એ જરૂયી છે . શળક્ષક અ મુદ્દાઓની ગત્મ વભજે ને ધ્માનભાં તેઓને
લણી રે. નલા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભ્માવક્રભભાં અ મુદ્દાઓને વભાલી રેલાની જરૂય છે .

શળક્ષણભાં વભાજના જ્ઞાનની ભ ૂશભકા
ળારેમ જ્ઞાનના વ્મલશારુ ઈમગ ને તે અંગેના શલશલધ ખ્માર ને મ ૂલ્મના શલકાવ
ભાટે એ ગત્મનુ ં છે કે ઔચાદયક ળારેમ જ્ઞાન વભાજના જ્ઞાન વાથે વફંધ ધયાલત ુ ં શમ.
અને રીધે શળક્ષણની વ્મલશાદયક પ્રસ્તુશત લધળે ને ધ્મમન પ્રદક્રમાની ગુણલત્તા ણ
સુધયળે. લધુભાં , એન.વી.એપ. ભાં વ્મક્ત શલચાયધાયા સ્થાશનક સ્તયે પ્રસ્તુત મુદ્દાઓને
ધ્માન કામા ને ભ્માવક્રભ વાભગ્રીભાં વભાલલા પ્રેદયત કયે છે . અને કાયણે , શળક્ષક
ય એક લધાયાની જલાફદાયી અલે છે જેના ભાટે તેઓએ શલમલસ્ત ુ વંદ કયી ને
અમજન કયવું જઇએ ને વભાજજીલનના નુબલને લગાખડં ભાં યજૂ કયલી જઇએ.
શળક્ષકની એ ફાફતે ક્ષભતા લધાયલી જઇએ કે જેથી તેઓ ભ્માવક્રભ ને ાઠયુસ્તક
વાભગ્રીભાં પ્રલેળક મુદ્દાઓ મુકયય કયી ળકે. અ મુદ્દાઓ વંદબા-શનભાાણ ને મગ્મ
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ધ્માન-ધ્મમન ક્રભ ને શનમત સ્થાશનક ફાફત ય અધાદયત બાગ શમ તે
જરૂયી છે . અ સ્થાશનક મુદ્દાઓભાં વભાજનુ ં તકનીકી જ્ઞાન, સ્થાશનક વ્મલવામ (ખેતી ને
ણફન-ખેતી), સ્થાશનક રક-વંસ્કૃશતના ઘટક જેલા કે ગીત, તશેલાય, ભેાઓ, યભત લગેયેન
વભાલેળ થામ છે . શળક્ષક ઈયક્ત િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ(જાશત વભાનતા, ળાંશત, સ્થામી શલકાવ) ય
અધાદયત ભ્માવક્રભ વાભગ્રી ને ધ્મમન-નુબલનું શનભાાણ કયતા શલાથી, તેઓ
લાસ્તશલક જીલનભાં અ ફાફતન નુબલ કયીને સ્થાશનક ફાફતન ભ્માવક્રભના
લગખ
ા ડં ભાં થવ
ા બય શનરૂણ કયલાની પ્રદક્રમા ભાટે ઈમગ કયી ળકે છે .

ળાાભાં આન્પભેળન ને કમ્યુશનકેળન ટેકનરજી ને ઇ-રશનંગ
આન્પભેળન ને કમ્યુશનકેળન ટે કનરજીના પ્રાયં બ ને પ્રવાયને રીધે શલે એ ભાંગ
લધલા રાગી છે કે ળાા શળક્ષણભાં તેન વભાલેળ થામ. ળાાભાં કમ્તયુટય શલાં કે ભલ્ટીભીદડમા રૂભ શલ તે એક પેળનની ફાફત ફની ગઇ શમ તેવ ુ ં રાગે છે . દયણાભ
એ અવ્યું કે ધ્મમનભાં જે મુક્ત લાતાલયણ ઉભુ ં થવુ ં જઇએ તેને ફદરે તેન ભાત્ર ળીવ તયીકે ઈમગ થઆ યહ્ય છે . ઘણીલાય તેન ઈમગ શળક્ષકની છતની વભસ્માના
ઈકેર તયીકે રેલાભાં અલે છે . જે ફાકના શળક્ષણ ભાટે શાશનકાયક છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ,
એક પ્રશળક્ષકને અઇ.વી.ટી.ના શલકાવરક્ષી ઈમગ ને શાશનકાયક ઈમગ લચ્ચે બેદ
ાડલાનું ળીખલતી શલી જઇએ. અ યીતે અઇ.વી.ટી.ન શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ
ને તારીભ ને વેલા-કા દયમ્માન ળૈક્ષણણક ભદદ ભાટે ઈમગ થઆ ળકે છે .
૧. ૮ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનું વ્માલવાશમકયણ
ધ્માન એક વ્મલવામ છે ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ એ શળક્ષકને વ્માલવાશમક યીતે તૈમાય
કયલાની પ્રદક્રમા છે . કઇ વ્મસ્ક્તને વ્માલવાશમક યીતે તૈમાય કયલી એ એક ઘરૂ કાભ છે
ને અ કામા વાથે નેક

િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ ને ક્ષેત્ર જડામેરા છે . ‘વ્મલવામ’ના રક્ષણ

નીચે મુજફ શમ છે : તેભાં રાંફા ગાાની ળૈક્ષણણક તારીભ શમ છે ; જ્ઞાનનું એક સુગ્રશથત
તંત્ર શમ છે જેના ય અખુ ં કામા અધાદયત શમ છે

; જરૂયી એલ ઔચાદયક ને

અકયી તારીભન ગા જેભાં પ્રામણગક નુબલ શમ છે ; ને વ્માલવાશમક નૈશતકતાની
અચાયવંદશતા શમ છે જે તેના વભ્મને ફંધત્ુ લની બાલનાથી ન્મ વભ્મ વાથે જડતી
શમ છે .
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કેટરાંક દયફને ધ્માનભાં રેતા ઈયક્ત દયભાણ ખ ૂફ ગત્મના ફની જામ છે . વો
પ્રથભ, અ વ્મલવામ વાથે યં યાગત યીતે એક અદળાલાદ જડામેર છે . વભાજ એક
શળક્ષક ાવેથી ઊંચી ેક્ષાઓ યાખે છે ને શળક્ષકની ભ ૂશભકા વાથે એક પ્રકાયનુ ં
વન્ભાન ને ભશત્તા જડામેરી છે . એક ભશત્ત્લની િન્દ્ષ્ટ્ટએ શળક્ષક ભાનલજાતના વલાંગી
શલકાવ વાથે વંકામેર વ્મસ્ક્તઓ છે . જમાયે એક ફાજુ, ભાદશતી-પ્રદાન ને ફોદ્ધદ્ધકતા
શવલામના દયભાણ લતાભાન વભમભાં નેક દયફને કાયણે લગણનાન બગ ફન્મા
છે , ત્માયે એ લાતન આન્કાય ન થઆ ળકે કે અ દયભાણ શળક્ષકની ભ ૂશભકા ને કામોના
આંતદયક અંગ છે . અ લાતન સ ૂણચતાથા એ છે કે શકાયાત્ભક ણબગભ, મ ૂલ્મ, વભજ ને
ધ્માન કાથી વજ્જ એલા ણચંતનળીર શળક્ષકના ઘડતય ય મગ્મ બાય મ ૂકલાની જરૂય
છે .
૧. ૯ શળક્ષક-પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલા
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ એક ણચંતનાત્ભક કામા છે જે લાસ્તશલક સ્તયે શળક્ષણના કામાને ાય ાડલા
ભાટે ના દદળાશનદે ળભાં દયણભે છે . એક તાજત્લક-પ્રવ ૃશત્ત શલાથી તે એ ફાફત વાથે
વંકામેર છે કે ળાાભાં ને લગાખડં ભાં પ્રવ ૃશત્તઓ કઇ યીતે થામ છે . અના ભાટે જરૂય છે
લાસ્તશલક ળાા–શળક્ષણ ઈયાંત ધ્મમનનાં શલશલધ પ્રકાયની વભજ ને ક્ષભતાની.
એન.વી.એપ.ન ૨૦૦૫ન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ યન સ્સ્થશત શેલાર (position paper) અ મુદ્દાની
ઊંડાણ ૂલાકની ચચાા કયે છે ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભાટે ુખ્તલમના શલદ્યાથી ભાટે ની
ધ્મમન દ્ધશત ય બાય મ ૂકે છે . (શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના વંદબાભાં વોથી નફળું ાસુ ં શળક્ષક
તૈમાય કયતા વ્માલવાશમક શળક્ષકની છત છે . અ ફાફતની ચચાા પ્રકયણ-૫ભાં કયલાભાં
અલી છે .)
૧. ૧૦ વંળધન ને ભોણરકતા
શળક્ષણ શલળે ણચંતનાત્ભક ને શલશ્રેણાત્ભક વંળધન શેલારની ખાવ જરૂય ઉબી
થઆ છે . કા શલળે કે વ્મસ્ક્તગત લગાખડં  જેથી કયીને તેને શળક્ષક ફનલાની તારીભ રેતા
શલદ્યાથીઓની ભ્માવ વાભગ્રીભાં વભાલી ળકામ. યુનીલશવિટીના શલશલધ શલબાગ ને
વંળધન વંસ્થાઓએ અ કામા શાથ ય રેવ ુ જઇએ.
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લધાયાભાં, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના શલશલધ ભૉડેર ય પ્રમગ ણ થઆ ળકે છે . ભોણરકતા ને
નાલીન્મ રાલલાની વંસ્થાની ક્ષભતા એ ઈચ્ચ ગુણલત્તા તયપ પ્રમાણ કયલા ભાટે ની પ્રથભ
ળયત છે . અવુ ં ત્માયે જ વય ફની ળકે જમાયે વંસ્થાનુ ં આનુટ ગુણલત્તાયુક્ત શમ. શળક્ષકપ્રશળક્ષણભાં મ ૂ લાસ્તશલકતા બાગ્મે જ અ લસ્ત ુ દળાાલતી શમ છે . કઇ વંસ્થાભાં
ભ્માવક્રભભાં નાલીન્મતા વંસ્થાના આંતદયક લશેલાય  ૂયતી જ ભમાાદદત ફની જામ છે .
કેન્દ્ન્િમ પ્રલેળ દ્ધશત, વભાન ભ્માવક્રભ, કેન્દ્ન્િમ ધયણે યીક્ષા, ભ્માક્રભની યચના ને
મ ૂલ્માંકનને રીધે વંસ્થાની વ્મસ્ક્તગત ણબવ્મસ્ક્તને ખ ૂફ ઓછ લકાળ યશે છે . અલી
ભોણરકતા/નાલીન્મતાના વર્જન ભાટે લકાળ અલ જરૂયી છે જેથી કયીને તેભાંથી નીશતશનધાાયણ કયી ળકામ.
અલી શલદયત દયસ્સ્થશતઓભાં ણ નેક વાયાં ગરાંઓ બયી ળકામા છે . અનુ ં એક
ઈદાશયણ દદલ્શી યુશનલશવિટી વંરગ્ન કરેજ દ્વાયા પ્રાથશભક શળક્ષક ફનલા ભાટે ન ચાય
લાન વંકણરત કા(ફી.એર.એડૌ .)ની ળરૂઅત. એન.વી.ઇ.અય.ટી. દ્વાયા ળરૂ કયલાભાં
અલેર ચાય લાન વંકણરત દડગ્રી કા ફી.એવ.વી.એડૌ . , ફે લાન ફી.એડૌ .ન કા , ને
એભ.એવ.વી.એડૌ .ન વંકણરત કા અના ન્મ ઈદાશયણ છે . દે ળની કેટરીક ન્મ
વંસ્થાઓભાં ણ અલા નલીન-ભોણરક ગરાંઓ રેલાભાં અવ્મા છે . કામાયત શળક્ષકને
વશામરૂ ફનલા દયવવા વેન્ટયની સ્થાના, અ દદળાભાં રેલામેર કેટરાંક ગરાંઓભાંન ુ ં
એક છે . અ વેન્ટય દ્વાયા ચરાલાતા કામાક્રભ ને પ્રવ ૃશત્તઓભાં કામાળાાનુ ં
અમજન, દયવચા પેરશળની જગલાઇ ને ભ્માવવત્રનુ ં અમજનન વભાલેળ થામ
છે .
૧. ૧૧ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં મુક્ત ને દૂ યંતય શળક્ષણ
એક વંકલ્ના તયીકે ‘મુક્ત શળક્ષણ’, દૂ યંતય શળક્ષણ વાથે વંકામેર કેટરીક દ્ધશતઓ
વાથેની તે કઇ શલશળષ્ટ્ટ જ્ઞાનના વ્મલશાયની દ્ધશત ત નથી જ. મુક્ત ને દૂ યંતય
ુ બય યીતે ત જ વ્મલશાયભાં રાલી ળકામ જ
શળક્ષણના કેટરાંક ાવાઓ એલા છે જે શેતવ
પ્રત્મક્ષ ભાનલીમ શસ્તક્ષે ને મુક્ત ને શનયં તય શળક્ષણ લચ્ચેની વયશદ ળક્ય શમ
તેટરી ભશદ અંળે નાબુદ થામ ને કદાચ તે ઇચ્છનીમ છે . ભાદં ડ ય અધાદયત શળક્ષકપ્રશળક્ષણભાં ભ્માવક્રભન શલકાવ ને સ્લતંત્ર ભ્માવ ય બાય ને આંતયદક્રમાત્ભક
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ધ્મમનની ઓનરાઇન દ્ધશત, મ ૂલ્માંકનભાં વતત સુધાયણા-અ ફાફતને રીધે જેઓ
સુધી શળક્ષણ નથી શંચ્યું ત્માં શંચાડી ળકામ છે . એવુ ં શલે વભજાયુ ં છે કે િશ્મ-શ્રાવ્મ
ભાધ્મભની ભદદથી સ્લતંત્ર ભ્માવ-વાભગ્રીન ઈમગ કયીને, ને અ યીતે બોશતક
અંતયની ફાધાને દૂ ય કયીને શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે મુક્ત ને શનયં તય શળક્ષણ
દ્ધશતન ઈમગ થઆ ળકે છે . મુક્ત ને દૂ યંતય ભ્માવના એ ઘટક જે સ્લતંત્ર ભ્માવ
ુ છે . જ કે પ્રત્મક્ષ ભાનલીમ
વાથે વંકામેર છે તેઓ લતાભાન વભમભાં પ્રસ્તત
શસ્તક્ષે ને લાસ્તશલક વાભાજજક આંતયવ્મલશાય જે પ્રાયં ણબક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનુ ં શાદા છે
તેને ભશત્ત્લ અવું જ યહ્યુ.ં એક દ્ધશત કે મજના તયીકે મુક્ત ને દૂ યંતય શળક્ષણ
પ્રશળક્ષકને વતત વ્માલવાશમક ભદદ  ૂયી ાડી ળકે તેભ છે .
૧. ૧૨ અયગ્મ ને ળાયીદયક શળક્ષણના વંદબાભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
અયગ્મ, ળાયીદયક શળક્ષણ ને મગ એ પ્રાથશભક

, ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક

ળાાના ભ્માવક્રભભાં ગત્મના ઘટક છે . ફાક ને દકળયના ળાયીદયક

, ભાનશવક,

બાલનાત્ભક ને વાભાજજક શલકાવ ભાટે અ ઘટકને ભશત્ત્લ અવું જ યહ્યુ.ં અયગ્મ ને
ળાયીદયક શળક્ષણન શેત ુ ભાત્ર ળાયીદયક તંદુયસ્તી પ્રાતત કયલાન જ નથી યં ત ુ ભનવાભાજજક શલકાવન ણ શમ છે . અ શલમભાં વ્મસ્ક્તગત તંદુયસ્તી , ળાયીદયક ને ભનવાભાજજક શલકાવ , ગશતળીરતા ને દક્રમાળીરતા

, ને ફાહ્ય દુશનમાભાં ન્મ રક

ં ન વભાલેળ થામ છે . રાક્ષણણકતાની
વાથે, વભાજભાં ને માાલયણ વાથે થા ૂણા વંફધ
િન્દ્ષ્ટ્ટએ અ ક્ષેત્ર આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ શલાથી વંકરન જરૂયી છે ને અ ફાફત એક
કયતાં લધુ શલમભાં વભાશલષ્ટ્ટ થઆ જામ તે યીતે ભ્માવક્રભનુ ં અમજન કયવુ ં ડે છે .
ળાા અયગ્મ કામાક્રભના મુખ્મ ઘટક જેલા કે ભેડીકર વાયલાય
માાલયણ, ળાા વભમ દયમ્માનન નાસ્ત

, સ્લાસ્ર્થમપ્રદ ળાા

, અયગ્મ ને ળાયીદયક શળક્ષણ ને

બાલનાત્ભક તંદુયસ્તી- અ ફધા અયગ્મ ને ળાયીદયક શળક્ષણના શલબાજ્મ અંગ શલા
જઇએ.
ફાકના વલાંગી શલકાવ ભાટે ના અ ભ્માવક્રભના મુદ્દાઓનુ ં ગત્મ જતાં એ ખ ૂફ
ભશત્ત્લનુ ં છે કે શળક્ષક તે મગ્મ યીતે તારીભ, ાભેરા શમ. અ શલમભાં શળક્ષકની
તારીભ અયગ્મની વ્માક વ્માખ્મા ને ફાકના વલાંગી શલકાવને ધ્માનભાં રઇને જ
23

થલી જઇએ. લતભ
ા ાન વભમભાં અ શલમભાં જુદા જુદા સ્તયે ડીતરભાં કા
(ડી.ી.એડૌ .), દડગ્રી કા (ફી.ી.એડૌ .) ને નુસ્નાતક કા (એભ.ી.એડૌ .) કેટરીક
ળાયીદયક શળક્ષણની કરેજભાં ને યુશનલશવિટીઓભાં ચરાલલાભાં અલે છે . અયગ્મ ને
ુ ને લૈચાદયક ભાખા અંતગાત અ ફધા કાના
ળાયીદયક શળક્ષણના શેતઓ
ભ્માવક્રભ, ભ્માવક્રભના અંશતભ શેત ુઓ ને ધ્માન દ્ધશત શલળે પેયશલચાયણા
કયલાની તાતી જરૂય છે . અ ઈયાંત, ફધા જ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કાભાં અયગ્મ, ળાયીદયક
શળક્ષણ ને મગ પયજજમાત ઘટક તયીકે શલા જઇએ. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કન
ા ી યચનાભાં
વભાશલષ્ટ્ટ અ મુદ્દાઓ રગથી શલચાયણા ભાગી રે છે .
૧. ૧૩ વ્મલવામરક્ષી પ્રલાશ ભાટે શળક્ષકને તારીભ
અણી શળક્ષણપ્રથાભાં વ્મલવામરક્ષી શળક્ષણ શલચાયણાન મુદ્દ યહ્ય છે . જેની વપતાન
અધાય શળક્ષકની ગુણલત્તા ને તેઓની વ્માલવાશમક તારીભ ય યશેર છે . વેકન્ડયી
એજ્યુકેળન કશભળન(૧૯૫૨-૫૩)ની બરાભણને અધાયે અ દદળાભાં વોપ્રથભ થા ૂણા
ે કુ મજનાના
પ્રમત્ન કયલાભાં અવ્મ. અ બરાભણ ૧૧ લશિમ ઈચ્ચ ભાધ્મશભક ફહુશત
બાગરૂે ધયણ ૮ છી શળક્ષણના લૈશલધ્મકયણ ય બાય મ ૂકે છે . ચાય યીજનર કરેજીવ
ઓપ એજયુકેળન જે શલે યીજનર આન્સ્ટીટયુટવઓપ એજયુકેળન ઓપ એન.વી.ઇ.અય.ટી.
તયીકે ઓખામ છે તે જભેય , બાર, ભુલનેિય ને ભૈસયુ ખાતે સ્થાલાભાં અલી. અ
વંસ્થાઓ શલશલધ પ્રકાયના કા ચરાલે છે જે તકનીકી

, ખેતી, વ્માાય, ગૃશ-

શલજ્ઞાન, રણરતકરાઓ લગેયેને વાંકી રેતા યજગાયરક્ષી ક્ષેત્રભાં શળક્ષકને તારીભ અે
છે . અલા કા ભાટે અ વંસ્થાઓભાં ઈત્તભ કક્ષાની સુશલધાઓ ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અલી
છે . ચાય લાના ફી. ટે ક. ફી.એડૌ .

, ફી. કભ. ફી.એડૌ . ને એક લાના

ફી.એડૌ .(એગ્રીકલ્ચય), ફી.એડૌ .(શભ વામન્વ)

, ફી.એડૌ .(પાઇન અટાવ)

, જેલા કા

અય.વી.ઇ. ની રગ રગ કરેજભાં ચરાલલાભાં અલે છે ને કશભળનના અંકુળ શેઠ
લતા-ઓછા અંળે તેને વપતા ણ ભી છે .
ે કુ દ્ધશત ચાુ યશી ળકી નદશ ને અય.વી.ઇ.ની કરેજભાં તે ફંધ થઆ ગમા.
અ ફહશ
ુ ત
અ દયસ્સ્થશત લધાયે ગંબીય ત્માયે ફની જમાયે એજ્યુકેળન કશભળને (૧૯૬૪-૬૬) ધયણ
10+12 ની દ્ધશતભાં સુધીભાં ળૈક્ષણણક ને વ્માલવાશમક પ્રલાશભાં લૈશલધ્મ રાલલાની
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બરાભણ કયી. ફદનવીફે અને ભદદરૂ થામ તેલ એકણ શળક્ષક-શલકાવ કામક્ર
ા ભન કા
અય.વી.ઇ.ની કરેજભાં ળરૂ થમ નદશ. ળૈક્ષણણક ક્ષેત્રના અ લધુ ગત્મના ક્ષેત્ર
પ્રત્મેના ઈદાવીન લરણને રીધે ઈયક્ત વ્માલવાશમક શલબાગભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની
દશરચારને એક ધક્ક શંચ્મ. મગ્મ ગુણલત્તાલાા શળક્ષકના બાલે કઇણ દ્ધશત

સ્સ્તત્લ ટકી ન ળકે, ને એ સ્લાબાશલક છે કે વ્મલવામરક્ષી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કા
ભ ૂતકાભાં શનષ્ટ્પતા બગલી ચ ૂક્યા શલાથી, અ કાભાં સુધાયા કયલાની જરૂયી છે જેથી
બશલષ્ટ્મભાં તે વપ યશે.
વ્માલવારક્ષી શળક્ષકના પ્રશળક્ષણના ભર ભાટે વંસ્થાઓએ ગંબીયતાથી શલચાયવુ ં યહ્યુ.ં
અના ભાટે રગ રગ વ્માલવાશમક ક્ષેત્ર ભાટે ગુણલત્તાયુક્ત ભ્માવવાભગ્રી જરૂયી છે .
યં યાગત કરેજ ભાખાગત યીતે ને ભાનલવંવાધનની યીતે વજ્જ નથી જેથી કયીને
વ્માલવાશમક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કા ચરાલી ળકે એભ નથી. વ્માલવારક્ષી વંસ્થાઓ જેલી
કે ઇજનેયી , તકનીકી, કૃશ ને ભેડીકર કરેજની વાથેના યાભળાભાં એક એવુ ં ભાખુ ં
યચલાની જરૂય ડી ને ટે કશનકર ટીચય રે નંગ આન્સ્ટીટયુટ દ્વાયા અ જલાફદાયી લશન
કયલાની છે જેભાં તે વ્માલવારક્ષી શળક્ષણના ધ્માન ય અધાદયત કા ણ ચરાલે.
અને કાયણે અ ભાખાની ફશાય કઇ કામા કયલાની લધાયાની ભશેનત ફચી જામ.
૧. ૧૪ શળક્ષક ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની બાશલ-કલ્ના/દદળા ()
જમાયે એક તયપ અણે શળક્ષકની ભ ૂશભકાનુ ં સ્લરૂ ળધલાભાં વ્મસ્ત છીએ

, ને ફીજી

તયપ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનું સ્લરૂ ણ વભમ વાથે ફદરાતુ ં જામ છે ત્માયે તેલા મુદ્દાઓ ય
લૈશિક સ્તયે થમેરી લૈચાદયક ક્રાંશતની નંધ રઇએ જેને અધાયે અણા લતાભાન શલચાયનુ ં
ઘડતય થયુ ં છે ત અણને તે ઈમગી ફનળે. જ અણે એક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
શવદ્ધાંતની ળધભાં શઇએ જે અણી લતાભાન જરૂદયમાતને વંતે ત અણે કેટરાંક
વ્માક ને વલાગ્રાશી શવદ્ધાંતને સ્લીકાયલા યહ્યા જે અ ફાફતભાં ભદદરૂ થામ. પ્રથભ
ત, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ યના અણાં શલચાય લૈશલધ્મ ૂણા ને વંકણરત છે . તે ભનશલજ્ઞાન
ને દળાનળાસ્ત્રની શલચાયધાયાઓથી મુક્ત છે . અણે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને એક
િન્દ્ષ્ટ્ટકણરક્ષી પ્રમત્નથી જતા નથી , યં ત ુ અણે તેને મુક્ત ને સ્સ્થશતસ્થાક ઇપ્ચ્છએ
છીએ. અણે ફદરાતા વંજગ ય શલળે ધ્માન અીએ છીએ ને અણ શેત ુ અ
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ફદરાતા વંજગ વાથે શળક્ષક વભામજન વાધી ળકે તે ભાટે તેને વક્ષભ ફનાલલાન છે .
ફીજુ,ં અધુશનક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ‘ભ્માવ-યત વભાજ’

, ‘શળક્ષણ ભાટે જ શળક્ષણ’

, ને

‘વભાલેળી શળક્ષણ’ જેલા લૈશિક લૈચાદયક-છત્ર નીચે શલકાવ ાભી યહ્યું છે ને કામાયત છે .
અણી ણચંતા એ છે કે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને કઇ યીતે ઈદાય

, ભાનલતાલાદી ને

વભાલેળી શળક્ષણની જરૂદયમાત પ્રત્મે વંલેદનળીર ફનાલલી. શળક્ષણભાં ઈદે ળાત્ભક ચચાા
ય બાય મ ૂકલાભાં નથી અલત યં ત ુ ણફન-ઈદે ળાત્ભક ને દ્ધદ્વક્ષીમ ચચાા ય લધુ
બાય અલાભાં અલે છે . ત્રીજુ ,ં અધુશનક ધ્માન દ્ધશત વભાજળાસ્ત્ર ને ન ૃલંળળાસ્ત્રના
શળક્ષણ યના શલચાયથી પ્રેદયત છે . ધ્માન ને ધ્મમનના નલીનીકયણ ભાટે
વાભાજજક વંદબાની એક સ્ત્રત તયીકેની રામકાત ને વાભર્થમા શલળે અણે વભજલા
રાગ્મા છીએ. ફહવ
ા ાન વભમની
ુ ાંસ્કૃશતક ને લૈશલધ્મ ૂણા વભાજનુ ં શળક્ષણ એ લતભ
જરૂદયમાત છે . ચથુ ં , અણે શલે એ સ્લીકાયીએ છીએ કે લગાખડં ની ફશાય ણ ળીખલાના
ને ળીખલલાના શલશલધ સ્થ (ખેતય

, યજગાયીનુ ં સ્થ

, ઘય, વભાજ ને

ભાધ્મભ)સ્સ્તત્લ ધયાલે છે . ફાક જે શલશલધ દ્ધશતઓ દ્વાયા ળીખલાની પ્રદક્રમા કયત ું શમ
ને જે વંજગભાં યશીને શળક્ષક તાનુ ં કામા કયતા શમ તેની ણ અણે વભીક્ષા
કયલાની યશે છે : જેભ કે લગાખડં ભાં શલદ્યાથીઓની લધુ ડતી વંખ્મા

, બાાકીમ, વાભાજજક

ને વાંસ્કૃશતક લૈશલધ્મ , લંણચત વમ ૂશભાંથી અલતા ફાકની વભસ્માઓ લગેયે. અણે
એ સ્લીકાયતા થમા છીએ કે કશેલાતા જ્ઞાન અધાદયત શળક્ષક પ્રશળક્ષણ સ્લબાલે તયર ને
લ્જીલી શમ છે . ને તેથી જ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન મુખ્મ શેત ુ ભોણરક કામાદ્ધશતને
પ્રત્વાશન અલાન છે . શલશલધ વંજગભાં ઉબી થતી જરૂદયમાતને લા ભાટે ને
શળક્ષક દ્વાયા વભમાંતયે કયાતીવભીક્ષા દ્વાયા ધ્માન દ્ધશતનુ ં જ્ઞાન વતત ફદરાત ુ ં યશેવ ુ ં
જઇએ ને વંજગ નુવાય તેભાં દયલતાન અલલાં જઇએ. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને
એવું ફનાલલી જઇએ કે તે શળક્ષકની જ્ઞાનવર્જનની ક્ષભતા લધાયે ને શનશિતતા ને
તયરતાની સ્સ્થશતભાં ધ્માન-ધ્મમનનાં માાલયણના રક્ષણનુ ં મ ૂલ્માંકન કયે .
ઈયક્ત ચચાાભાં વ્મક્ત થમેરા શળક્ષકની બાશલ દદળા/કલ્નાને ધ્માનભાં યાખતાં શળક્ષકની
ભ ૂશભકાને રગતા નીચેના શલધાન જે

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના શવધ્ધાંત, શેત,ુ ને યં યાને

વ્મક્ત કયે છે .
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શળક્ષકનું બાાપ્રભુત્લ લધવુ ં જઇએ , યં ત ુ લતભ
ા ાન પ્રણારીઓના ભ્માવક્રભભાં બાા

કેટરી શાદાવભાન છે તે વભજન બાલ લતાામ છે .


શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાનને ધ્માન કોળલ્મથી રગ ભાનલાભાં અલે છે .



શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં પ્રશળક્ષકને તાના નુબલ ય ઊંડી શલચાયણા કયલાની તક

ભતી નથી.


મ ૂક ાઠના ધ્માનન ભશાલય શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે  ૂયત છે એવુ ં

ભાની રેલાભાં અલે છે


એવું ભાની રેલામ છે કે પ્રશળક્ષક શવદ્ધાંત ને શલશલધ

ભૉડેરના ભ્માવ ને

ં તાની યીતે વભજી રેળે.
ધ્માન દ્ધશત લચ્ચેન વંફધ
 શળક્ષકને તાના  ૂલગ્ર
ા શ ને ભાન્મતાઓ શલળે શલચાયણા કયલાની કઇ તક ભતી
નથી. ને લગાખડં ભાં થતા ચચાા શલચાયણા (લાતાારા) ને પ્રશ્નતયીની પ્રદક્રમાના એક
બાગ તયીકે તે તાના નુબલ શલળે ણચંતન કયી ળકત નથી.


કભ
ા ાં અલતા શવદ્ધાંતને પ્રામણગક-કામા ને લાસ્તશલક શકીકત વાથે કઇ રેલાદે લા

નથી.


શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં મ ૂલ્માંકન દ્ધશત લધાયે ડતી ભાદશતી-રક્ષી

, ગુણલત્તાને ફદરે

પ્રભાણને પ્રાધાન્મ અનાયી ને વલાંગીકતાના બાલલાી છે .


શલશલધ ખ્માર ને ધ્માન દ્ધશતઓના જ્ઞાન ઈયાંત

, શળક્ષકભાં કેટરાંક

ગુણ, વ ૃશત્તઓ, સ્લબાલગત રક્ષણ , ટેલ ને યવ કેલાલા જઇએ. જ કે લતાભાન
મ ૂલ્માંકન દ્ધશતભાં અ ફાફત રક્ષભાં રેલાભાં અલતી નથી.
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પ્રકયણ ૨
પ્રાયં ણબક શળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે ના ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર
૨.૧ દયચમ
જે પ્રકાયના શળક્ષક ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની અણે કલ્ના કયી છે તે અણી ાવેથી
એલી ેક્ષા યાખે છે કે અણે

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને એક વલાંગી પ્રદક્રમા તયીકે જઇએ જે

શલશલધ પ્રકાયના કામા વાથે વંકામેર છે ને એક  ૂણા

શળક્ષકના શલકાવ ભાટે નેકશલધ

ક્ષેત્રને વાંકી રે છે -જેભ કે જ્ઞાન ને વભજ , શલશલધ કોળલ્મ, વકાયાત્ભક ણબગભ, ટે લ,
મ ૂલ્મ ને ણચંતનળીર સ્લબાલ. ફીજી યીતે કશીએ ત અ ણે એક એલા શળક્ષકની જરૂય
છે જે

ફાકની વંબા યાખે ને તેઓની વાથે તેને યશેલાનુ ં ગભે, ફાકને તેઓની જરૂદયમાત

નેવભસ્માઓના વંદબાભાં વભજે
. વાંસ્કૃશતક ને યાજકીમ ને વાભાજજક
. શળક્ષક અ ફાફત પ્રત્મે
વંલેદનળીર ફને ને ફધા ફાક વાથે વભાન યીતે
. લતે


ફાકને ભાત્ર શનન્દ્ષ્ટ્ક્રમ યીતે જ્ઞાન ભેલનાયા તયીકે ન રે યં ત ુ તેઓની થા
વભજલાની તાયલલાની કુદયતી ળસ્ક્તને નીખાયે . ગખતાં ટકાલે, શળક્ષણને
અનંદદામક ફનાલે ને તેભને વશબાગી ફનાલીને થાવબય પ્રવ ૃશતઓ તયપ લાે .



ભ્માક્રભ ને ાઠયુસ્તકનેવભીક્ષાત્ભકયીતે ચકાવે ને સ્થાશનક જરૂદયમાતને નુરૂ
ફનાલે.



જ્ઞાનને કઇ ‘અલાની’ એલી લસ્ત ુ ન વભજે જે ભ્માવક્રભભાં લણામેર શમ ને
કઇ જાતની ળંકા કમાા લગય સ્લીકાયલાની શમ.



નાટક, પ્રજેક્ટ, ચચાા, વંલાદ, લરકન, સ્થ-મુરાકાત ને તાની પ્રવ ૃશત્ત ય
ણચંતન કયતા ળીખે તે પ્રકાયની ળીખનાય કેન્દ્ન્િત પ્રવુશત અધાદયત ને શળક્ષણના
પ્રમગભાં વશબાગી ફનાલે તે યીતે અમજન કયે .



લગાખડં ભાંના શલદ્યાથીઓનાં લૈશલધ્મને ધ્માનભાં યાખી તેઓની વ્મસ્ક્તગત ને
વાભાજજક લાસ્તશલકતા વાથે ળૈક્ષણણક ભ્માવને જડે.
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ળાંશત, રકળાશીના મ ૂલ્મ , વભાનતા, ન્મામ, અઝાદી, ફંધત્ુ લ, ણફનવાંપ્રદાશમકતા ને
વાભાજજક નલવર્જન જેલા મ ૂલ્મને પેરાલે.

અવું ત જ ળક્ય ફને જ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન ભ્માવક્રભભાં પ્રશળક્ષકને મગ્મ ને ભશત્ત્લની તક
 ૂયી ાડલાભાં અલે, જેભ કે:


ં
ફાકનુલરકન
કયે ને તેઓ વાથે તાદાત્મ્મ વાધે
, ફાક વાથે આંતય
વ્મલશાય- કયે.



તાની જાતની ને ન્મની ભાન્મતાઓ
, ધાયણાઓ, રાગણીઓ ને ભશત્ત્લકાંક્ષાઓને

વભજે; તાનુ ં જશલશ્રેણ, મ ૂલ્માંકન, વંજગ વાથે નુરૂ થલા ભાટે
, વર્જનાત્ભક ફનલાની ને
ભોણરક ફનલાની ક્ષભતા શલકવાલે.


ભ્માવરક્ષી પ્રવ ૃશત્ત લખતે તે ળીખતા યશેલાની અદત કે, શલચાયલાની
લે
, ણચંતન

કયલાની, નલા શલચાયને ધ્માનભાં વાંકી રેલાની ને તેઓને ળાન્દ્બ્દક સ્લરૂ અલા ભાટે
તેભની ાવે વભમ શમ
; તાની જ વભીક્ષા કયી ળકે ને વમુશભાં વાથ-વશકાયથી કાભ કયી ળકે.


શલમ-લસ્ત ુ વાથે જડાણ વાધી ળકે
, શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાન ને વાભાજજક લાસ્તશલકતાના

ગુણદ જઇ ળકે
, શલદ્યાથીઓના વાભાજજક દયપ્રેક્ષ્મ વાથે શલમ-લસ્તુને જડી, શલલે
ળકે ચનાત્ભક
લૈચાદયક પ્રદક્રમાન શલકાવ કયી ળકે.


ધ્માન, લરકન, દસ્તાલેજીકયણ, શલશ્રેણ, થઘ
, લાતાાા ટન, નાટય-યજૂઅત, કા-કાયીગયી

ને ભોણરક વંળધન વ ૃશત્ત જેલાં વ્માલવાશમક કોળલ્મ શલકવાલે.
ઈયક્ત તભાભ પ્રકાયની તક પ્રશળક્ષકને ભી યશે તે ભાટે ભ્માવક્રભની યચના ખ ૂફ જ ધ્માન ૂલાક
કયલી જઇએ જે પ્રશળક્ષકના નુબલગત જ્ઞાન ને વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક જ્ઞાન પ્રેદયત શમ. અ
પ્રકયણ એ ફાફતે નક્કય સ ૂચન કયે છે કે કઇ યીતે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની એલી યીતે ુનઃયચના કયી ળકામ
કે જેથી તે શલદ્યાથી-કેન્દ્ન્િત ફને, શળક્ષકના વ્મસ્ક્તગત
, વાભાજજક ને વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે  ૂયત
લકાળ પ્રદાન કયે ને શળક્ષકને શલશલધ ધ્માન દ્ધશતઓથી વજ્જ કયે ને એલા ભ્માસુ
લાતાલયણનું વર્જન કયે જે શલદ્યાથીની જરૂદયમાતને ે. પ્રશળક્ષકની તાની નુબલગત શકીકત ને
શલદ્યાથીઓના વાભાજજક દયપ્રેક્ષ્મ વાથે શલશલધ શલદ્યાળાખાભાં વૈધ્ધાંશતક જ્ઞાનને લણી રેલાની પ્રદક્રમા
દ્વાયા, શળક્ષકને ણચંતન ભાટે, ળીખલાની વ ૃશત્ત જગાડલા ભાટે ને ભોણરક શલચાયણા ભાટે પ્રત્વાદશત કયી
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ળકામ છે . ળૈક્ષણણક કામા ને શવદ્ધાંત વાથેના રાંફા ગાાના વંવગથ
ા ી શળક્ષકભાં જ્ઞાન ઈાર્જન ને
લૈચાદયક સ્ષ્ટ્ટતા ભાટેની ક્ષભતા ઈદબલે છે .
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભાટે ભ્માક્રભનુ ં ભાખુ ં ત્રણ મુખ્મ ક્ષેત્ર અલયી રે તે યીતે શલચાયી ળકામ ()
શળક્ષણન ામ-જેભાં ત્રણ મુખ્મ મુદ્દા વભાલી ળકામ: શલદ્યાથી ભ્માવ, વભકારીન ભ્માવ ને
ળૈક્ષણણક ભ્માવ. (ફ) ભ્માવક્રભ ને ધ્માન-જેભાં ફે મુખ્મ મુદ્દા વભાલી ળકામ:ભ્માવક્રભન
ભ્માવ ને ધ્માન અંગેન ુ ં જ્ઞાન. (ક) ળાા તારીભ (ઇન્ટનાળી)- જેિન્દ્ષ્ટ્ટણફંદ,ુ વ્માલવાશમક
ં રાના શલકાવ તયપ દયી જામ છે .
ક્ષભતા, શળક્ષકની વંલેદનળીરતા ને કોળલ્મની શલળા શૃખ

અ ક્ષેત્ર, વાથે ભીને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના શલશલધ સ્તય (પ્રાથશભક
, ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક)
ભાટે ‘વાભાન્મ કેન્િલતી ભ્માવક્રભ
’ની યચના કયે છે . જે સ્લરૂ ને રક્ષણ અ ઘટક ધાયણ કયે છે
ને તેઓનું દયભાણ, તીવ્રતા, વાેક્ષ ભશત્ત્લ, અ ઘટક નીચે  ૂયા ડાતા ળીખલાના નુબલની
ગુણલત્તા ને તેઓનુ ં વાેક્ષ ભશત્ત્લ અ ફધા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ,સ્તય
ળાા ને શલદ્યાથીના વંજગ
ને ન્મ દયફના વંદબભ
ા ાં ફદરાઇ ળકે છે .એ લાત ગત્મની છે કે અ ઘટકને સ્લતંત્ર ને
એકફીજાથી રગ ન ભાનલા જઇએ યં ત ુ શળક્ષકના વલાંગી શલકાવના વંદબાભાં તેઓ એકફીજાના
 ૂયક છે .
દાખરા તયીકે , નાના ફાક ય ધ્માન: ભનલૈજ્ઞાશનક શલકાવ

, શલચાયલાની ને ળીખલાની

પ્રદક્રમા, વાભાજીકયણની પ્રદક્રમા ને ફચણનુ ં ઘડતય એ  ૂલા-પ્રાથશભક
, પ્રાથશભક ને ઈચ્ચ પ્રાથશભક
શળક્ષણના મુખ્મ શેત ુઓ/મુદ્દાઓ છે . ને અ વાથે શલમ-લસ્તુ ને જ્ઞાનભીભાંવાને રગતા વલાર
વાથે ણ વંમજન જલાઇ યશેવ ુ ં જઇએ. ઈચ્ચ પ્રાથશભક
, ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાા
સ્તય ભાટે શળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે ફાકના વતત શલકાવ ને દકળયાલસ્થા ને રગતા મુદ્દાઓને
ધ્માનભાં રેલાલા જઇએ. જેભ જેભ અણે ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચતય-ભાધ્મશભક તયપ જતાં જઇએ તેભ
તેભ જ્ઞાનભીભાંવાના વલાર ને ળાાકીમ જ્ઞાન વાથેના ગશન વંમજન ભાટે લધાયે ધ્માન અલાની
જરૂય છે . શળક્ષક શલમ-લસ્ત ુને
વભીક્ષાત્ભકયીતે મ ૂરલી ળકે તે ભાટે તેઓને તૈમાય કયલાની જરૂય છે કઇ શલદ્યાળાખાના ભાખાભાં યશીને તેભ જ આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ ભાખાભાં યશીને અ કાભ થઆ ળકે .
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ુ , બાયતભાં શળક્ષણની બાશલ-દદળા
ભ્માવપ્રદક્રમાન વાભાજજક વંદબ
, શળક્ષણના
શેતઓ
, ઓખ, લૈશલધ્મ
ા
ને એકતા, પ્રશળક્ષણકાયના શલચાય
, ળાંશતન વંદેળ, ળાાકીમ અયગ્મ ને તંદુયસ્તી, ફા-શક, સ્લશલકાવ ને એક શળક્ષક તયીકેની ભશત્લાકાંક્ષાઓ-અ ફધી ફાફત ળાા-શળક્ષણના તભાભ તફક્કાઓ
ભાટે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનું શાદા છે .
એલ પ્રમત્ન થઆ યહ્ય છે કે વભગ્ર શળક્ષક
-પ્રશળક્ષણન ભ્માવક્રભ એક વંગદઠત ને વંકણરત એકભ
. ફને
અ તભાભ ભ્માવક્રભના ક્ષેત્રના શલસ્ત ૃત મુદ્દાઓ, તેઓ જે ળીખલાની પ્રદક્રમાના નુબલ  ૂયા ાડે છે
તેન શનદે ળ કયે છે, ને જે તક તેઓ શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ,ભાટે
ક્ષભતા-શનધાાયણ ભાટે
, કોળલ્મ
ને વભજ ભાટે  ૂયી ાડે છે તેન ણ શનદે ળ કયે છે . અ મુદ્દાઓ વ્માક સ્લરૂભાં અલાભાં અવ્મા
છે જેથી તેઓને સ ૂણચત ભ્માવક્રભ કે કન
ા ા ભથાાઓ તયીકે રેલામ નદશ. જે તે વંજગને નુરૂ
ભ્માવક્રભ ને કાની યચનાભાં અ મુદ્દાઓ મ ૂભ ૂત ને ામાના ખ્મારને અધાય અે છે . એક કે
ફે શલમ વાથે ફે કે ચાય લન
ા ા કન
ા ા ભૉડેરના સ્લરૂ અંગેના વલાર શલળે જે તે યાજ્મની
દયસ્સ્થશતને અધાયે શલચાયવુ ં ડળે.
જ કે અ ભાખું શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કાની યચનાભાં ળાાના શલમ કયતાં બાાઓ
, ગણણત, શલજ્ઞાન
ને વાભાજજક શલજ્ઞાનની ફાફતભાં સ્ષ્ટ્ટ ણબગભ ધયાલે છે . ળાા ઇન્ટનળ
ા ીભાં તારીભાથી તાની
વંદગીન શલમ રઆ ળકે તેવ ુ ં ભાખુ ં શવુ ં જઇએ. શળક્ષક ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના શલઝનભાં વભાશલષ્ટ્ટ
મ ૂભ ૂત શવદ્ધાંત વ્મક્ત થતા શમ તે યીતે નેકશલધ દયસ્સ્થશતરક્ષી ભ્માવક્રભ ને કન
ા ી ેક્ષા
યાખલાભાં અલે છે . વેલાયત શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ની તારીભ ભાટે ના કામાક્રભ ણ સ ૂણચત
ભ્માવક્રભના ક્ષેત્રભાં શનદે શળત થમા મુજફ ઘડી ળકામ છે .
અ સ ૂણચત પ્રદક્રમાભાં જે તારીભના વભમત્રકન વભાલેળ કયલાભાં અલળે તે મુજફ પ્રશળક્ષકને
શનમશભત શળક્ષકની જેભ કઇ એક ળાાભાં રાંફા ગાાની લધી ભાટે કામા કયલાનુ ં યશેળે ને વાથે
ં ણ કયીને તેને ભદદરૂ થળે . રાંફા
વાથે વંસ્થા તારીભાથીના એક શળક્ષક તયીકેના નુબલનુ
શલશ્રે
ગાા ભાટે ળાા વંવગા ને શલદ્યાથી વાથેના વંકાને રીધે પ્રશળક્ષકને જમાયે જેના શલળે તૈમાયી ન કયી
શમ તેલા નેણક્ષત વંજગ ઉબા થામ ત્માયે શુ ં કયવુ ં તેની તારીભ અે છે . વાભાન્મ યીતે અલા
વંજગ શલદ્યાથી વાથે આંતયદક્રમા લખતે થામ છે . શલદ્યાથી શલકાવના વાભાન્મ ભૉડેરભાં તેઓન ઈલ્રેખ
થત નથી.
31

નીચેન પર-ચાટા વભથા કન
ા ી વાથે ભ્માવક્રભના મુખ્મ ક્ષેત્ર દળાાલે છે .

ત્માયફાદ ામાગત શવદ્ધાંત ને દયે ક મુખ્મ ક્ષેત્ર ભાટે ભ્માવક્રભની જગલાઇ અંગેના શલધાન
અલાભાં અવ્મા છે .
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ફ્ર ચાટા - 1
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન કામાક્રભ: ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર

ક્ષેત્ર ફી. ભ્માવક્રભ ને ધ્મમન

ક્ષેત્રૌ વી. ળાાભાં ઇન્ટનાળી

ક્ષેત્ર એ. શળક્ષણન ામ

દ્ધશતઓ
વભકારીન
ધ્મમન
ભ્માવક્રભ-

ધ્ધશતઓના

શનભાાણને

ભ્માવ

રગત

અકાયણી
ને મ ૂલ્માંકન

ભ્માવ

શળક્ષાથીન
ભ્માવ

જ્ઞાન ને
શલજ્ઞાન

વાભાજજક
બાા પ્રભુત્લ

શલજ્ઞાન

ને
આંતયવ્મલશાય

ગણણત

શલદ્યાળાખાન
ભ્માવ

વભાજભાં
શળક્ષક ને
શલદ્યાથી

ભ્માવ

ભ્માવક્રભ

ભ્માવ

શળક્ષણની

ણરંગ ળાા
ને વભાજ

ફાક, ને
દકળયાલસ્થાન
શલકાવ

દદલવ, ઓછાભાં
ઓછા ૧૨ થી ૨૦
ઠલાદડમા (એક

શળક્ષણ,

ઠલાદડયુ ં

જ્ઞાન ને

શનમશભત શળક્ષકના

મ ૂલ્મના

લગાન ુ ં શનદયક્ષણ

ુ
શેતઓ
અત્ભ-શલકાવ

ફાણ,

ઠલાદડમાના ૪

ને શળક્ષક
તયીકેની
ભશત્લાકાંક્ષા
ઓ

ધ્માન ને
ધ્મમનના
નશલનીકયણ કેન્િની
મુરાકાત
લગાખડં પ્રવ ૃશત્ત

અધાદયત પ્રજેક્ટ

બાાઓ
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૨.૨ ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર-.: શળક્ષણના ામા
૨.૨.૧ શલદ્યાથી ભ્માવ:
ફાલ્માલસ્થા, ફાક ને દકળયાલસ્થા શલકાવ ને ભ્માવ
તકા
શલદ્યાથી-ભ્માવને ફાલ્માલસ્થા, ફાશલકાવ ને દકળયાલસ્થાના ભ્માવના પ્રથભ વ્મલસ્સ્થત
દયચમના રૂભાં જલાભાં અલે છે .

તારીભાથી શળક્ષકએ રગ રગ લમના ફાક વાથે

શીભીને ને તેઓનુ ં શલશલધ વાભાજજક , અશથિક ને વાંસ્કૃશતક દયપ્રેક્ષ્મભાં લરકન કયીને
તેઓને વભજલાના શમ છે ને તેઓ વાથે વંકરન વાધલાનુ ં શમ છે . અ કાભ ફા ભનશલજ્ઞાનના
શવદ્ધાંત લાંચીને કયલાનુ ં નથી. અ ભ્માવભાં બાયતભાં ફદરાતી જતી વાભાજજક દયસ્સ્થશતભાં
જીલી યશેરા દકળયના ભન-શલિન ભ્માવન વભાલેળ થામ છે . શળક્ષક

ફાલ્માલસ્થા ને

દકળયાલસ્થાના વાભાજજક ઘડતયના કામાભાં જડામ તે ણ અટું જ જરૂયી છે .

ફાલ્માલસ્થા ને

દકળયાલસ્થાના વાભાજજક ઘડતયની સ્સ્થશત ને શલકાવ વાથે શલશલધ વાભાજજક-વાંસ્કૃશતક ને
યાજકીમ દયભાણ વંકામેરા છે .
અ ક્ષેત્રના ામાના ભ્માવભાં શલકાવ રક્ષી ઘડતય ને ભનલૈજ્ઞાશનક શવદ્ધાંત ને વ્માક
વાભાજજક-યાજકીમ દયસ્સ્થશત જેભાં ફાકન ઈછે ય થામ છે ને શલકાવ ાભે છે તેઓની લચ્ચે
જડાણ વાધલાન વભાલેળ થામ છે . શલશલધ દયસ્સ્થશતઓભાં ફા શલકાવની વભજ કેલલા એ
જરૂયી છે કે પ્રશળક્ષકને લગાખડં ના લૈશલધ્મ વાભે કાભ ાય ાડલા ને

વભાલેળી ભાખાભાં યશીને

શળક્ષણ અલા વજ્જ કયલા જઇએ. ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક વદશત તભાભ ળાા

કક્ષાના શળક્ષક-

પ્રશળક્ષણના કાની યચના એલી યીતે થલી જઇએ કે તેભાં લરકન ને શલકાવની પ્રદક્રમાને એક
ુ ી નાના ફાકના ભ્માવન વભાલેળ થામ.
વતત ચારતી પ્રદક્રમા તયીકે જલાના શેતથ
અના ભાટે મગ્મ તક , વભાજળાસ્ત્ર , દળાનળાસ્ત્ર ને ભનશલજ્ઞાનના ક્ષેત્રભાં થમેર વંળધન ને
ચાલીરૂ મુદ્દાઓ અધાદયત કાની યચના દ્વાયા  ૂયી ાડી ળકામ છે .
શલશલધ લમ-વમ ૂશના ફાકની વભસ્માઓ વભજલી ને તેઓના કુદયતી ને વાભાજજક
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ઘટનાઓના લરકનને વભજલા, ફાકની શલચાય-પ્રદક્રમા ને વભજલાની પ્રદક્રમાને વભજલી ને
ં
ફાકને ધ્માન ૂલાક ને વશાનુભ ૂશત ૂલાક કેભ વાંબલા તે ળીખવુ-અ
તભાભ ફાફત શલદ્યાથીદશતેચ્છુ શળક્ષકના ઘડતય ભાટેની  ૂલ-ા ળયત છે . અ કામા શળક્ષકને એ વભજલાભાં ભદદરૂ થામ છે કે
ભ્માવ એ યે ખીમ પ્રદક્રમા નથી યં ત ુ તેભાં નેક પાંટાઓ શમ છે ને તે સ્લબાલે વાાકાય ચારતી
પ્રદક્રમા છે , ને નેકશલધ વંજગ(યજફયજની ઘટનાઓ વદશત)ભાં ળક્ય ફને છે . ભ્માવને રગતા
વ્માક શવદ્ધાંતના ભાત્ર ભ્માવથી અ વભજ ને િન્દ્ષ્ટ્ટકણ કેલી ળકાત નથી.
દયે ક ફાકને એ ફાફતે વજાગ કયલાનુ ં શમ છે કે સ્લસ્થ ને યગમુક્ત જીલન ખ ૂફ ગત્મની ફાફત
છે . અયગ્મ ને તંદુયસ્ત જીલન ભાટે ઈમગી અદતના શલકાવ પ્રત્મે જાગૃશત કેલલાની તાતી જરૂય
છે . એવું સ ૂચલલાભાં અવ્યું છે કે અયગ્મ-શલમક શળક્ષણ ને અયગ્મની જાગૃશત શલળે વલાવભાલેળી , દ્ધશતવયના ને લૈજ્ઞાશનક ણબગભલાા મુદ્દાઓન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભભાં
વભાલેળ થલ જઇએ. અ વાભગ્રીભાં નીચેની ફાફતન વભાલેળ થલ જઇએ: ણ, વ્મસ્ક્તગત
ને માાલયણીમ અયગ્મ, કોટુંણફક ને ળાાકીમ સ્તયે તંદુયસ્તી, યગ ટકાલ, ને અંકુળ
(એચ.અઇ.લી./એઇડ્ઝ વદશત), ભાનશવક તંદુયસ્તી, કસ્ભાત શનલાયણ, અયગ્મ જાગૃશત, અયગ્મવેલાઓન ઈમગ, ળાયીદયક તંદુયસ્તી ને યભતગભત.

ભ્માવક્રભ જગલાઇ વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક:
વૈદ્ધાંશતક કા કામા : શલદ્યાથી શળક્ષકને વૈધાંશતક ખ્માર ને પેભ લકાભાં કામાયત યાખલા ભાટે ના
ભ્માવક્રભના 2 થી 3 શવદ્ધાંત ભનશલજ્ઞાન, તત્લજ્ઞાન ને વભાજળાસ્ત્રના ામારૂ ખ્માર ને
વંળધન ય

યચામેરા છે . અ કાભાં ફાશલકાવ ને તરુણાલસ્થાના શલકાવના શવદ્ધાંત,

વાભાજીકયણની પ્રદક્રમા ને વંદબ,ા વાભાજજક ને બાલનાત્ભક શલકાવ, અત્ભ-ઓખ, ફધાત્ભક ને
ળીખલાની પ્રદક્રમા, બાા ગ્રશણ ને - , ફાલ્માલસ્થાની વંયચના ને ળાા-સ્લાસ્ર્થમ ને ળાયીદયક
સ્લાસ્ર્થમ તથા વલ-ા વભાલેળી શળક્ષણના શવદ્ધાંતને ધ્માનથી લાંચલાના છે . તથા દયે ક વૈદ્ધાંશતક કાભાં
આંતદયક યીતે વંશભણરત શમ તેલા પીલ્ડ-લકા અધાદયત એકભ શલા જઇએ જે પ્રજેક્ટ ને
એવાઆનભેન્ટને અલયી રે જેભ કે-ફાક ને તરૂણ વાથે આંતયપ્રદક્રમા ને લરકન; તેઓના
પ્રાકૃશતક ને વાભાજજક ઘટના શલળેના ખ્માર ને જ્ઞાન; ળાા સ્લાસ્ર્થમને રગતી ઘટનાઓના
યીક્ષણ ને વંફશં ધત વાભાજયચના.
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પ્રામણગક કા કામા:
અન શેત ુ શલશલધ

લમના ને શલશલધ માાલયણભાંથી અલતા ફાકન પ્રત્મક્ષ નુબલ

અલાન ને તેઓ શવદ્ધાંત ને પીલ્ડલકા લચ્ચે વેત ુ સ્થાી ળકે તે ભાટે વક્ષભ ફનાલલાન છે .
શલદ્યાથી શળક્ષકને એલી તક  ૂયી ાડલી જઇએ જેભાં તે બણલાનુ ં ળરૂ કયું શમ તેલા ફાક ને
ળેયીભાં ઈછયે રા ફાક વાથે વભમ શલતાલે ને આંતયદક્રમા કયે , તેઓ ભાટે વર્જનાત્ભક પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં
ં  શલકવાલી ળકે. શલકાવ વંફશં ધત શવદ્ધાંત ને
અમજન કયે જેથી તેઓ વાથે જડાઇ ળકે ને વંફધ
યચનાત્ભક કામા વાથે કામા કયતી લખતે તેઓ ફાક વાથેના તાના નુબલ લગખ
ા ડં ભાં ચચાા
ભાટે મ ૂકી ળકે છે જે શલચાયની અ-રે ભાટે પ્રેયક ફનળે, શવદ્ધાંતની મગ્મતાની ચકાવણી કયળે ને
તેઓ નલા નલા શલચાય વ્મક્ત કયતા થળે.
વ્મસ્ક્તગત ને વામ ૂદશક યીતે કયલાભાં અલતાં પીલ્ડ અધાદયત વાઇનભેન્ટ કે જેની લકાળ ને
વેશભનાયભાં યજૂઅત કયલાભાં અલનાય શમ તેન ઈમગ કયીને ખાવ પ્રામણગક કામાલાા કાની
યચના ણ કયી ળકામ જેને રીધે પ્રશળક્ષક

રગ રગ ઉંભયના ફાક ને તરૂણનુ ં ળાાભાં ને ળાા ફશાય જુદાં જુદાં

વાભાજજક, અશથિક, બાાકીમ ને પ્રાદે શળક દયપ્રેક્ષ્મભાં લરકન કયી ળકે ને તેઓ વાથે
આંતયદક્રમા કયી ળકે.


તરુણ વદશત તભાભ ઉંભયના ફાકની લૈચાદયક પ્રદક્રમા ને ધ્મમન પ્રદક્રમાનુ ં

લરકન કયી ળકે.


તેઓના શલચાય, વલાર, કુદયતી ને વાભાજજક ઘટનાઓના લરકન ક્રભને ચકાવી ળકે

જેથી કયીને શલકાવની પ્રદક્રમાને એક વતત પ્રદક્રમા તયીકે મ ૂરલી ળકામ.
૨.૨.૨ વભકારીન ભ્માવ
(એ) વભાજભાં શળક્ષક ને ળીખનાય
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ામારૂ તકા
શલદ્યાથીના વ્મસ્ક્તગત ભનલૈજ્ઞાશનક રક્ષણ ય લધાયે ડતા બાયને ફદરે શલે તેના
વાભાજજક, વાંસ્કૃશતક, અશથિક ને યાજકીમ વંજગ ય ધ્માન અલાની જરૂય છે . શલશલધ
શલદ્યાળાખાઓ જેલી કે વભાજળાસ્ત્ર, આશતશાવ, યાજ્મળાસ્ત્ર ને થાળાસ્ત્રભાંથી રીધેરા ખ્માર દ્વાયા
વભકારીન બાયતીમ વભાજના ાવાઓન ઊંડ ભ્માવ કયલાની જરૂય છે . અ ભથાા શેઠના
કા વંબશલત યીતે બાયતના ફહુશલધ રક્ષણ વંફશં ધત મુદ્દાઓ ને વભસ્માઓન ભ્માવ કયલાની
તક અે છે -જેલા કે બાયતનુ ં લૈશલધ્મ, ઓખના પ્રશ્ન, ણરંગ,ઐક્ય, ગયીફી ને શલશલધતા. અ કા
ં  ને
શળક્ષકને શળક્ષણને વંદબારક્ષી ફનાલલા ને વભાજ ને ભાનલી વાથેના તેના વંફધ
શેત ુઓની ઊંડી વભજ શલકવાલલાભાં ભદદરૂ થામ છે . લગાખડં ને વભાજના એક નાના સ્લરૂ તયીકે
વભજલ એ ગત્મની ફાફત છે કાયણ કે તે આંતયવ્મલશાય, ચચાા ને અેર મુદ્દાઓ યના
શલશલધ િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુની વભીક્ષા ભાટે ની તક ભાટે ન ામ તૈમાય કયી અે છે .
ભાનલ શક ને ફા શક શલળેની જાગૃશત શળક્ષકને શલળે યીતે વદક્રમ િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુથી ને અ શકના
તે એક યક્ષક છે તેલી બાલના ેદા કયે છે .ભાનલીમ શકના વન્ભાનને એ વંજગ કે વંદબથ
ા ી
રગ કયીને જઇ ળકામ નદશ જે વંજગ કે વંદબાભાં તેઓનુ ં જતન કયલાનુ ં છે -દા:ત: ફંધાયણીમ
જગલાઇ (દા:ત: નાભત, શળક્ષણન શક્ક)થી ળરૂ કયી વંસ્થાકીમ લાતાલયણ કે જે વભાજ, યાષ્ટ્ર ને
લૈશિક સ્તયે શલસ્તયે  ું છે . શળક્ષકે ફાકના શક પ્રત્મે, ફા-શક્ક યાષ્ટ્રીમ સુયક્ષા વશભશતની ભ ૂશભકા
પ્રત્મે ને રંણગક વભાનતા ને તેના વાભાજજક દયલતન
ા ભાટે ના સ ૂણચતાથા પ્રત્મે જાગૃત યશેવ ુ ં
જઇએ. માાલયણીમ શળક્ષણની વભીક્ષાત્ભક વભજ ણ શકની વભજ વાથે વંકામેરી જ છે કાયણ
કે તે રકળાશીયુક્ત વાભાજજક વ્મલસ્થા ટકાલી યાખલા શળક્ષણની ભ ૂશભકાનુ ં વભથન
ા કયે છે .

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક કા કામા:
એક કે ફે કા જે ભ્માવ કયનાયને વાભાજજક શલજ્ઞાનના ખ્માર ને વભકારીન બાયતના વભાજ
શલળેના ગત્મના મુદ્દાઓથી દયણચત કયે . વાભાજજક શલજ્ઞાનની શલદ્યાળાખાઓભાંથી રેલામેર
મુદ્દાઓ(ખ્માર) જેલા કે ભાનલ વભ્મતા ને રકળાશી

, યાષ્ટ્ર-યાજ્મ, ફંધાયણીમ મ ૂલ્મ ને

જગલાઇઓ, વંસ્કૃશત ને વભાજભાં લગા-શલબાજન લગેયે એક શળક્ષકને શલશ્રેણના વાધનથી ને
વાભાજજક લાસ્તશલકતાની વભજથી વજ્જ કયે છે . વભકારીન

બાયતીમ વભાજના મુદ્દાઓ
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ને વભસ્માઓન ભ્માવ: ફહુશલધ વંસ્કૃશત , ઓખ, ણરંગ, ઐક્ય, ગયીફી ને લૈશલધ્મ લગેયે
અંગેના વાભાજજક, વાંસ્કૃશતક ને યાજકીમ વંદબા

 ૂયા ાડે છે જે શળક્ષણ ને ળૈક્ષણણક-કામાને

સ્થાનાંદકત કયે છે . અ ફાફત વંબશલત યીતે પ્રશળક્ષકને લગાખડં ને એક વાભાજજક વંદબા તયીકે
વભજલાભાં ભદદરૂ થામ છે -જે વભાજભાંથી શલદ્યાથી ને શળક્ષક અલે છે . તે આંતયપ્રદક્રમા

, ચચાા

ને અેર મુદ્દાઓ યના શલશલધ િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુની વભીક્ષા ભાટેની તક ભાટે ામ તૈમાય કયી અે
છે .
દયે ક કાભાં એક આંતદયક યીતે વભાશલષ્ટ્ટ કામા અધાદયત ભ્માવ એકભ શળે. તારીભાથી શળક્ષક
જમાયે નાભત જેલી વાભાજજક વભાનતા રાલનાયી નીશતઓન ભ્માવ કયે છે

, ને રકના

નુબલ ભેલે છે ને નીશતઓ ને શવદ્ધાંત ચકાવે છે ત્માયે તેઓ પીલ્ડ મુરાકાત દ્વાયા બાયતીમ
ુ ી ચશેયાન ભ્માવ કયે છે . અલી ધ્માન પ્રદક્રમા દ્વાયા નુબલ ને શવદ્ધાંત
વભાજના ફહુમખ
ં ળધી કાઢલાની જલાફદાયી પ્રશળક્ષક એકરા ય નથી શતી. અલા વંફધ
ં  જાણલા
લચ્ચેન વંફધ
ભાટે ના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામાક્રભની યચનાભાં ભાખાગત યીતે અલા ભ્માવ ભાટે લકાળ
અલાભાં અલે છે .
પ્રશળક્ષક એલા પ્રજેક્ટ ણ શાથ ય રઆ ળકે જેભાં ચક્કવ પ્રદક્રમા જાણલાની શમ

, દાખરા

તયીકે, કઇ એક ઈબગની લસ્તુ-તેના કાચા સ્લરૂથી ભાંડીને તૈમાય સ્લરૂભાં પ્રાતમ થામ છે ને
બોગણરક, થાળાસ્ત્રીમ, ઐતશાશવક, વાભાજજક દયફ જે તેના ય એક મા ફીજી યીતે વય કયતા
શમ તેન ભ્માવ. અ પ્રજેક્ટને કામાળાા

, વેશભનાય, વમુશચચાા દ્વાયા(જેભાં ભ્મસ્ત શવદ્ધાંતના

ખ્માર ને મુદ્દાઓ ચચી ળકામ)  ૂયક ટે ક અી ળકામ.

(ફી) ણરંગ, ળાા ને વભાજ
તકા :
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ દ્વાયા ણરંગ અધાદયત િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુના શલકાવભાં એ જરૂયી છે કે એક એલ ણબગભ
નાલલાભાં અલે જે ભાત્ર રંણગક શવદ્ધાંતન વ્મલસ્સ્થત ભ્માવ જ નદશ યં ત ુ અ વંદબભ
ા ાં
શળક્ષકની વભાજભાં સ્સ્થશત ને તેને અધાદયત ભ ૂશભકાના કામાન ણ વભાલેળ કયે . તારીભાથી
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શળક્ષકે, પ્રાતમ વાદશત્મન ણ ભ્માવ કયલ જઇએ જેથી તે રંણગક

િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુથી રકળાશી ને

ં વભજી ળકે. શળક્ષકને અલા કાભાં એ લકાળ  ૂય ાડલ જઇએ કે જેથી
શળક્ષણ લચ્ચેના વંફધ
ં પ્રસ્થાશત કયી ળકે. અના ભાટે
તે શવદ્ધાંત ને લાસ્તશલક જીલનની દયસ્સ્થશત લચ્ચે વંફધ
શવદ્ધાંતન વઘન ભ્માવ , ઊંડું લરકન ને પીલ્ડભાં પ્રલતાતી લાસ્તશલકતાનુ ં

શલશ્રેણ જરૂયી

ફને છે . અને રીધે અેર દયસ્સ્થશતભાં શળક્ષકની ખ્માર-શનધાાયણની ક્ષભતા શલકવે છે .

ભ્માવક્રભભાં જગલાઇ:
એક એલ કા જેભાં અ મુદ્દાઓ વભાશલષ્ટ્ટ શમ: રંણગક ભ્માવભાં વૈદ્ધાંશતક િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ, વ્મસ્ક્તત્લ
ને સ્લ અંગેના વલાર, વભાજભાં તાના સ્થાન અંગેની શલચાયણા, રંણગક િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુથી ભ્માવક્રભ
ને ાઠયુસ્તકની વભીક્ષા, શલદ્યાળાખાકીમ ભ્માવની શલલેચનાત્ભક વભીક્ષા, ળાા
વંસ્કૃશતનુ ં શલશ્રેણ, વ્મલવામરક્ષી શળક્ષણ અંગેની ચચાાભાં વાભેરગીયી, ધ્માન વ્મલવામને સ્ત્રી
કેન્િી ફનાલલ જેભાં દયલતાન રાલલા ભાટે ની વ્ય ૂશયચના જે મુદ્દાઓ વાભેર શમ. લાસ્તશલક
નુબલ જે ાઠયુસ્તકની વભીક્ષા દ્વાયા, ભ્માવક્રભના ભાખાભાં દ્વાયા રંણગક િન્દ્ષ્ટ્ટથી
ભ્માવક્રભ અધાદયત ુસ્તક, એલી શલુર તક  ૂયી ાડે છે જે શલલેચનાત્ભક િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ શલકવાલે
છે . જાશતના ભ્માવ ભાટે ના કાભાં અ ફાફત આંતદયક યીતે વભાશલષ્ટ્ટ શમ તેલા પીલ્ડ-કામા
અધાદયત એકભન વભાલેળ થલ જઇએ.
અ કા રંણગક શવદ્ધાંત ને યચના ય ઘણ પ્રકાળ પંકે છે , તેભ છતાંમ ફાકીના ફધા કાભાં
ફાક ને તરૂણન શલકાવ વભજલા ને વભાજ, વંસ્કૃશત, ઐક્ય ને લૈશલધ્મ વભજલા
ભાટે રંણગક િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુન ભ્માવ જરૂયી છે .
૨.૨.૩ ળૈક્ષણણક ભ્માવ

ુ
(એ) શળક્ષણ, જ્ઞાન ને મ ૂલ્મના શેતઓ
ામારૂ તકા
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શળક્ષણના ામારૂ મુદ્દાઓ જેલા કે શળક્ષણન થ,ા ભ્માવક્રભ, ધ્માન, ધ્મમન ને ળાા
લગેયે ની એલી યીતે ચચાા થલી જઇએ કે બશલષ્ટ્મભાં અ શલમની વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક ફાફત
યની ઈચ્ચ કક્ષાની ચચાા ભાટે ની ભ ૂશભકા તૈમાય થામ. એલા કેટરાંક થાવબય તાજત્લક વલાર જે
ુ ને મ ૂલ્મ શલળે છે, જે લતાભાન
વભકારીન શળક્ષણ અંગેની ચચાાભાંથી ફાકાત છે તે મ ૂભ ૂત શેતઓ
શળક્ષણ નીશત ને કામા પ્રણારીન ફોદ્ધદ્ધક ામ તૈમાય કયે છે . તારીભાથી શળક્ષકે અ મુદ્દાઓ વાથે
કાભ કયતા એ વભજી રેવ ું જઇએ કે શળક્ષણ અંગેની ચચાા ક્યાયે મ તટસ્થ શઇ ળકે નદશ.
તે શંભેળાં મ ૂક ળૈક્ષણણક મ ૂલ્મને જ ભશત્ત્લ અે છે જમાયે ન્મને શાંશવમાભાં ધકેરી દે છે .
વાચું શળક્ષણ એ છે કે જેભાં ભાનલીના વલાંગી વ્મસ્ક્તત્લન શલકાવ થામફોદ્ધદ્ધક, ળાયીદયક, બાલનાત્ભક, વાભાજજક, નૈશતક ને અધ્માજત્ભક. મ ૂલ્મ અધાદયત શળક્ષણ ભાટે ળાંશત
એક વલાગ્રાશી શવદ્ધાંત અે છે . ળાંશત ભાટે ન ુ ં શળક્ષણ એ જીલન ભાટે ન ુ ં શળક્ષણ છે

, નદશ કે ભાત્ર

યજગાય ભાટે ની તારીભ. ળાંશત ભાટે ના શળક્ષણન ધ્મેમ એ છે કે વ્મસ્ક્તઓને મ ૂલ્મ

, અલડત, ને

શકાયાત્ભક વ ૃશત્તઓ તયપ લલા જેથી તેઓ  ૂણા ભાનલી ફને ને તાની વાથે ને ન્મ વાથે
વંલાદદતાથી યશે ને જલાફદાય નાગદયક ફને. વાભાજજક-ઐશતશાશવક દયપ્રેક્ષ્મભાં ચકાવામેરા
ગાંધી, ટાગય, ડયુઇ, કૃષ્ટ્ણમ ૂશતિ, ભન્ટેવયી ને ન્મ ભશાનુબાલના શળક્ષણ અંગેના શલચાય અ
વલાર શલળે શલચાયલા ભાટે એક તાજત્લક અધાય  ૂય ાડળે.

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક વૈદ્ધાંશતક કા કામા :
એક કે ફે કા જે દળાનળાસ્ત્રીઓના શળક્ષણ શલળેના શલચાય , શવદ્ધાંત યચનાઓ, જે શળક્ષણના શેત ુઓ
શલળેના મુદ્દાઓ ય ચચાા ને વલાર ેદા કયે ને જ્ઞાનભીભાંવાના પ્રશ્નભાં ભદદરૂ થામ.
તાજત્લક ને વભાજળાસ્ત્રીમ િન્દ્ષ્ટ્ટએ જ્ઞાન

, નૈશતકતા ને મ ૂલ્મની ચકાવણી

; બાયતભાં ળાા

શળક્ષણની સ્સ્થશત , વભસ્માઓ ને ણચંતાઓ ; યાષ્ટ્રીમ ને આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ળાંશતના શળક્ષણનુ ં
ભાખું ને ગત્મ; ળાા વંસ્કૃશતન ભ્માવ ને ળાા એક ધ્મમનની વંસ્થા તયીકેન ભ્માવ
લગેયે શલલેચનાત્ભક એકભ યાખી ળકામ. વ્માખ્માન ને ચચાા શવલામ

, મ ૂભુત રખાણનું ગશન

લાંચન, વેશભનાય/ટભા ેયની યજૂઅત ને ભ્માવક્રભભાંથી વંદ કયામેરા એકભના સ્લધ્મમનને પ્રત્વાશન અવુ.ં

(ફી) એક શળક્ષક તયીકે તાન ને તાની ભશત્લાકાંક્ષાન શલકાવ
40

ામારૂ તકા
ં  , નાના-ભટા લચ્ચેન ુ ં લૈચાદયક
તારીભાથી શળક્ષકે તાના વ્મસ્ક્તત્લ ને ઓખ , ભાનલીમ વંફધ
અંતય, ધાયણાઓ, ભાન્મતાઓ ને વ ૃશત્તઓને રગતા મુદ્દાઓન ભ્માવ કયલ જઇએ. તેઓએ
નીશતભત્તા ને મ ૂલ્મના થા શલળે વંળધન કયવુ ં જઇએ ; ડય ને શલિાવની રાગણીને વભજલી
જઇએ ને તેન ુ ં લરકન કયવુ ં જઇએ , ને અની વ્મસ્ક્તગત ને વાભાજજક લરણ ય કેલી
વય ડે છે ને સ્ધાા ને વશકાયના લરણ ય કેલી વય ડે છે તે ળધવુ ં
જઇએ; વ્મસ્ક્તગત ને વાભાજજક જીલન ય અ લરણની કેલી વય ડે છે તેન ુ ં લરકન
ને શલશ્રેણ કયવુ ં જઇએ ; વાંબલાની દક્રમા , ધ્માન અલાની દક્રમા ને વભાનુભ ૂતી, ફાક
ં સ્થાનભાં શળક્ષકની ભ ૂશભકા ને પ્રત્મામનકાય વાથેની ભ ૂશભકા ય તાના જીલનના
વાથેના વંફધ
ધ્મેમ, તાની ક્ષભતાઓ ને ભમાાદાઓ ને વ્મસ્ક્તત્લના ઘડતયના ગશતતંત્રની ઊંડી વભજ વભથા
શળક્ષકનું શનભાાણ કયે છે જે વભાનતા , રકળાશી ને વાભાજજક ન્મામ પ્રત્મે વંલેદનળીર ફને છે .

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક કામા વૈદ્ધાંશતક કા કામા:
એક એલ કા જેભાં વૈદ્ધાંશતક ફાફત વાથે વાંકતી એલી કામાળાા શમ જેભાં વર્જનાત્ભક નાટક ,
શથએટય ને વ્મસ્ક્તત્લ -શલકાવ વાથે વંકામેર શનષ્ટ્ણાતના સ ૂચન ને ભાગાદળાન શમ.
અલ કા ળીખનાયને કઇ ડય લગયના ને  ૂલાગ્રશ લગયના લાતાલયણભાં ળીખલાની તક અે
છે જેથી કયીને તેઓ વભાજભાં તાની સ્સ્થશત શલળે અયાભથી ણચંતન કયી ળકે. તાના વ્મસ્ક્તત્લને
ં  , નાના ભટા લચ્ચેન ું લૈચાદયક
, આંતય-લૈમદકતક વંફધ

રગતા મુદ્દાઓન વૈદ્ધાંશતક ભ્માવ

અંતય, વ્મસ્ક્તગત ને વાભાજજક ઘડતય , ળાા એક વંઘા ને વાભાજજક દયલતાનના સ્થ
તયીકે; વ્મસ્ક્તત્લ ઓખના શલકાવ ભાટે ની  ૂયક કામાળાા; તાની ક્ષભતા ને ભમાાદાઓની વભજ
ને વાભાજજક વંલેદનાન શલકાવ

; ને વભજ ૂલાક ને વશાનુભ ૂશત ૂલાક વાંબલાની ક્ષભતા

લગેયેન વૈદ્ધાંશતક ભ્માવ કયી ળકે છે .

પ્રામણગક કામા કા:
તારીભાથી શળક્ષકે તાના ફાણના નુબલ , વ્મસ્ક્તગત ભશત્લાકાંક્ષાઓ ને શળક્ષક ફનલાની
ભશત્લાકાંક્ષા, જાશત ને ઓખ ને વ્મસ્ક્તગત , કોટુંણફક ને વાભાજજક વંઘા જેલા મુદ્દાઓ ય
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તાના શલચાય વાથે વંકામેરા યશેવ ુ ં જઇએ.અવુ ં નાટક , કા, વંગીત ને કાયીગયી જેલા ક્ષેત્ર
યના લકાળ દ્વાયા વોથી વાયી યીતે તે થઆ ળકે. તેઓને ફદરાતા વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક
ભાખાભાં લાસ્તશલક વંજગની વભીક્ષા ભાટે લરકનને નંધલા ને

શલશ્રેણ કયલા ભાટે

પ્રત્વાદશત કયલાની જરૂય છે .
૨.૩ ભ્માવક્રભનુ ં ક્ષેત્ર-ફી: ભ્માવક્રભ ને દ્ધશતળાસ્ત્ર
૨.૩.૧ ભ્માવક્રભન ભ્માવ

(એ) જ્ઞાન ને ભ્માવક્રભ
ામારૂ તકા
એ ખયે ખય ગત્મનુ ં છે કે બાશલ શળક્ષકએ વાભાન્મ શળક્ષણ દ્વાયા ભેલેર ખ્મારગત જ્ઞાન વાથે
તેઓને જડી યાખલા. ભટાબાગના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભ્માવક્રભ શલમના સ્લતંત્ર શળક્ષણના
દ્ધશતળાસ્ત્ર ય બાય મ ૂકે છે . એવુ ં ભાની રેલાભાં અલે છે કે શળક્ષક ાવે જે તે શલમનુ ં જ્ઞાન શમ જ
છે ને તે જરૂદયમાત નુવાય તે જ્ઞાન ીયવી ળકે છે . અથી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભભાં
શલમના જ્ઞાનને પ્રાધાન્મ અલાભાં અલત ુ ં નથી. જ કે જ અણે પ્રશળક્ષકને મગ્મ યીતે જે તે
શલમલસ્ત ુભાં તારીભફદ્ધ કયલા ને તેના

િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુભાં સુધાય કયલા ભાંગતા શઇએ ત જે તે

શલમના મુદ્દાઓ જે તેઓ ળાા ને કરેજભાં બણ્મા શમ તે પયી માદ કયાલી ને નલેવયથી
તેઓની ુનયાચના કયલી જઇએ. અ કાન શેત ુ પ્રશળક્ષકને જ્ઞાન, ધ્મેતા ને ધ્મમન ભાટે ની
જ્ઞાનભીભાંવાત્ભક ને અદળાલાદી ધાયણાઓથી લગત કયલાન ણ છે .
ભટાબાગનુ ં શળક્ષણ ઘયે ને અવાવના ભાશરભાં ને બાયતના ગ્રામ્મ ને લન્મ
લાતાલયણભાં ળાા, ફાકને ભાખા ગત યીતે રગ જ લાતાલયણ  ૂરૂ ાડે છે . ળાાએ
ફાકના ઘયના ને વભાજના નુબલ ને ળાા દ્વાયા  ૂયા ડાતાં નુબલ લચ્ચે એક
ગત્મની કડી ઉબી કયલી જઇએ.

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક
વૈદ્ધાંશતક કા કામા:
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ચાય થી છ ક,ા જેભાં મથા પ્રવંગ દવ લત્તા ફે ને સ્નાતક કક્ષાના ભ્માવક્રભભાંથી એકભ
રેલાભાં અવ્મા શમ જે મુખ્મ શલમ જેલા કે ગણણત

, બાાઓ, વાભાજજક શલજ્ઞાન ને

પ્રાકૃશતક શલમભાંથી રેલાભાં અવ્મા શમ. પ્રશળક્ષકે ગાઈના ઔચાદયક શળક્ષણભાં ળીખલાભાં
અલેરા મુદ્દાઓને ુનયાલશતિત કયલા જઇએ ને તેન ુ ં ુનગાઠન કયવુ ં જઇએ ને અ ભાટે
કેટરીક વ્મલશારૂ પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં અમજન કયવુ ં જઇએ. અને રીધે કેટરાંક મુખ્મ ખ્માર ને ન્મ
ખ્માર વાથે ઊંડું વંમજન વધામ છે ને તેથી કેટરીમ ખટી ધાયણાઓ ધ્માનભાં અલે છે ને
સ્ષ્ટ્ટતાને લકાળ યશે છે .

ળાા ભ્માવક્રભની વભજ:
ુ ી વંદગીન દાળાશનક ને લૈચાદયક
ભ્માવક્રભની યચનાન ને શલમલસ્તન
ામાભાં ભ્માવક્રભ, તેની યચના , ને ાઠયુસ્તકની વભીક્ષા , ભ્માવક્રભ શલળે ચચાા શલચાયણા
કયલી; ળાાના જ્ઞાનને વભાજ વાથે જડવુ ં ; ળાા જ્ઞાનને વંદબા અલા, ાઠયુસ્તકની ચકાવણી
કયલી, સ્થાશનક ભોણખક આશતશાવ વદશત ાઠયુસ્તક શવલામના જ્ઞાનના સ્ત્રતને ઈમગભાં રેલા
લગેયેન વભાલેળ થામ છે .
શનશિત ખ્મારના ફાયીક શનયીક્ષણ દ્વાયા ભ્માવના આંતદયક યીતે

લણી રેલામેરા ક્ષેત્ર અધાદયત

એકભ શલમલસ્ત ુ વાથે રાંફાગાાન વંકા સ્થાે છે . દા:ત: શલજ્ઞાનભાં પ્રમગ , ુસ્તકારમ ને
વંદબા વાભગ્રીન ઈમગ, ક્ષેત્રીમ વલેક્ષણ, વમ ૂશ ચચાા, ને ફાક લાયનલાય  ૂછતાં શમ તેલા
વલાર “અકાળ નીરા યં ગનુ ં કેભ શમ છે ?” “ળા ભાટે તાયા ઝફકાયા ભાયે છે ?”- ના જલાફ ભાટે
શનષ્ટ્ણાતની ભદદ , લગેયેન વભાલેળ થામ છે . તે જ યીતે , ગણણતના ખ્માર ને ગાણણશતક પ્રદક્રમા
ણ યજફયજના જીલનભાંથી વાભગ્રી રઇને પ્રમગાત્ભક યીતે વભજાલી ળકામ થલા ત
ગણણતની દકટન ઈમગ કયી દાખરાઓ

ગણી ળકામ. ત્માયફાદ ખ્માર , ઈકેર, દયણાભ ને

‘મગ્મ’ ને ‘મગ્મ’ એભ ફન્ને દ્ધશતઓ શલળે ચચાા કયલી જઇએ. અ શેત ુ ભાટે શલશલધ પ્રકાયના
વંળધન પ્રજેક્ટની યચના કયી ળકામ. ખ્મારના નલનીધાાયણને રીધે પ્રશળક્ષક ને વેલાકામાયત
શળક્ષકને શલમલસ્તુને વભજલાભાં ને ફાક વાથે વપતા ૂલાક લાતાા-વેત ુ ફાંધલા ભાટે ની મગ્મ
ધ્મમન ળૈરી વાથેના જડાણભાં ણ ભદદ ભે છે . શલશલધ સ્લરૂના જ્ઞાનને પ્રાતત કયલા
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તારીભાથી શળક્ષકે ભોણખક આશતશાવ , લૈકપ્લ્ક ઈચાય દ્ધશત , યં યાગત તકનીકી , નોચાદયક
શળક્ષણની ધ્મમન દ્ધશતઓના પ્રજેક્ટ શાથ ય ધયલા જઇએ.

(ફી) બાા વજ્જતા ને આંતયવ્મલશાય
ામારૂ તકા
બાા, ળાાના તભાભ ભ્માવક્રભભાં વાભેર શલાથી ને બાા આંતયવ્મલશાયનુ ં ભાધ્મભ ને
વાધન શલાથી ખ ૂફ ગત્મની ફાફત છે .

શળક્ષક લાત કયે છે , વભજાલે છે , લણાન કયે છે , વલાર

 ૂછે છે , દાખરા ટાંકે છે , બાાંતય કયે છે , ભાગદ
ા ળન
ા અે છે , સ ૂચના અે છે , ચેતલણી અે છે ,
પ્રત્વાદશત કયે છે , ને અલી નેક ભ ૂશભકાઓ બજલે છે . અ ફધુ ં બાાના મગ્મ ને વંદબાનુરૂ ઈમગની દશભામત કયે છે . ખ્માર , યચના, ઈદાશયણ એ જ્ઞાનની ઈંટ વભાન છે ને અ
ફધા બાા અધાદયત છે .ળાા શળક્ષણ ભાટે અ ફાફત શળક્ષકના બાા વજ્જતા ને લાતચીતની
અલડતને જ્ઞાનના ભજબ ૂત ામા ને ન્મ વ્માલવાશમક ક્ષભતા ઈયાંતએક ગત્મનુ ં દયફ
ફનાલે છે .

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક કા કામા:
વૈદ્ધાંશતક કા કામા:
એક કા જે પ્રશળક્ષકના બાા વજ્જતા લધાયલા ભાટે શમ. અ એલી બાા શલી જઇએ જેભાં
શળક્ષક બણાલતા શમ. કઇ ણ ળારેમ તફક્ક શમ કે કઇ ણ ખાવ શલમ શમ , ફધાજ શળક્ષકપ્રશળક્ષણના કભ
ા ાં શળક્ષકની બાા વજ્જતા ને લાતચીતની અલડતની પ્રાથશભકતા ય બાય
મુકાલ જઇએ. અ કાની યચનાભાં જુદાં જુદાં વંજગભાં બાાના ઈમગના
નુબલ, બાાળાસ્ત્રનુ ં પ્રાથશભક જ્ઞાન જેભાં વાંબવુ ં

, ફરવુ,ં લાંચન, વભજણ, ને જુદાં જુદાં

વંજગભાં કયલાભાં અલતાં રેખનન વભાલેળ થામ છે .
૨.૩.૨ ળાા જ્ઞાન, શલદ્યાથી ને ધ્મમન ળૈરી

ામારૂ તકા
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ધ્મમન ળૈરીના ભ્માવન મુખ્મ શેત ુ ળાાભાં બણાલલાભાં અલતા શલમ વભજલા ને ળાા
ને શલદ્યાથીના લાસ્તશલક વંજગભાં અ શલમને નુરૂ ધ્મમન ળૈરીને વભજલી ને
શલદ્યાથી, વંજગ, શલમ ને ધ્મમન ળૈરી લચ્ચે જડાણ વાધવુ.ં યં યાગત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
કયતા ધ્મમન ળૈરીના કા મુખ્મ એ યીતે રગ ડે છે કે તેભાં શુદ્ધ શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાન ને
ધ્મમન દ્ધશતઓને ફદરે શલદ્યાથી ને તેના વંજગ ય લધાયે ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયલાભાં અવ્યું છે .
દા:ત: બાા ધ્મમનભાં શલદ્યાથીની બાા વભજભાં લધાય કયલ
ધ્મમનના વાભાજજક-વાંસ્કૃશતક ાવાઓ

, બાાના ઈમગ , બાા

, બાા એક વતત ચારતી પ્રદક્રમા તયીકે ને

ભ્માવક્રભના ભરભાં બાાનાં મ ૂભ ૂત કામોન ભ્માવ કયલાભાં અલે છે . અન ભતરફ એ છે
કે બાા ધ્મમનભાં શેરાં તેના વ્માકયણીમ ાવાઓ ય લધાયે ધ્માન અલાભાં અલત ુ ં જે શલે
બાાના ઈમગ ય કેન્દ્ન્િત થયુ ં છે .
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં ળાાના શલમ જેલા કે શલજ્ઞાન , વાભાજજક શલજ્ઞાન , બાાઓ ને ગણણતને જે
યીતે ળીખલામ છે તે જ યીતે વ્માક શલદ્યાળાખાકીમ સ્લરૂભાં જ ળીખલલા જઇએ નશી કે
આશતશાવ, ભ ૂગ કે યવામણળાસ્ત્રની જેભ ળાખાકીમ સ્લરૂભાં. અને રીધે શળક્ષકભાં કઇણ
શલમના અ મુખ્મ શલદ્યાળાખા શેઠ અલતા શમ તેલા ધ્માન ભાટે ની
જ્ઞાનભીભાંવાયુક્ત સ ૂક્ષ્ભિન્દ્ષ્ટ્ટ શલકવે છે , દા:ત: શલજ્ઞાન ને વાભાજજક શલજ્ઞાન. અ ણબગભથી
શળક્ષકને એ ણ પામદ થામ છે કે તે કઇ ણ વંકણરત કાભાં ધ્માન કયાલી ળકે છે જેભ કે
શલજ્ઞાન ને વાભાજજક શલજ્ઞાન.

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક કામા
વૈદ્ધાંશતક કા કામા:
ધ્માન ળૈરીના ફે થી ચાય કા: જ્ઞાનને નુબલ ઈાજર્જત ફાફત તયીકે

, શલદ્યાળાખાઓના

રક્ષણ, ળાા ભ્માવક્રભન વભીક્ષાત્ભક ભ્માવ, ને ધ્માનળૈરીને શલદ્યાથી , શલદ્યાળાખા ને
વાભાજજક વંદબા શલળેના જ્ઞાનના વંકરન તયીકે. અભાં પ્રાથશભક , ઈચ્ચતય પ્રાથશભક, ભાધ્મશભક ને
ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક સ્તયે બણાલલાભાં અલતા બાા , ગણણત, વાભાજજક શલજ્ઞાન, શલજ્ઞાન માાલયણીમ
શલજ્ઞાન યના રગ કાન વભાલેળ થળે.
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દા:ત: માાલયણ શળક્ષણ યના ધ્માનળૈરીના કાભાં નીચેની ફાફતન વભાલેળ થલ જઇએ:
ફધા પ્રકાયના પ્રાકૃશતક શલજ્ઞાન , વાભાજજક શલજ્ઞાન ને માાલયણ શળક્ષણના વંયક્ુ ત ક્ષેત્ર તયીકે
તાજત્લક ને ભીભાંવાવબય માાલયણીમ ભ્માવ

; પ્રશળક્ષકને ફાકના ભનભાં યશેરા તાના

બોશતક ને વાભાજજક શલિ શલળેના શલચાયથી દયણચત કયાલલા જેથી કયીને અ શલચાય ાછથી
લગાખડં ભાં બણાલતી લખતે વભીક્ષા થઆ ળકે ; પ્રશળક્ષકને એલા વલાગ્રાશી એકભની યચના કયલાભાં
ભદદરૂ થામ છે કે જે જ્ઞાનને ખંડભાં લશેચલાને ફદરે વભગ્રતમા રે છે .
ફાકના બાા , ગણણત, માાલયણીમ ભ્માવ , આશતશાવ, ભ ૂગ જેલા શલમના રગ રગ
ાવાઓ વંફશં ધત વંળધનન ભ્માવ ને ત્માયફાદ ચચાા-શલચાય

, લરકનની

નંધ, ને શલશ્રેણ ળાા શળક્ષકના ધ્મમનળૈરીની વભજને શલકવાલે છે . ખ્મારશનધાાયણ, જીજ્ઞાળા જગાલતુ ં ધ્માન

, પ્રશ્ન ઈકેરલાની પ્રવ ૃશત્ત

, ળધ ને પ્રવ ૃશત્ત અધાદયત

ધ્મમન ને વંફશં ધત ળબ્દનુ ં જ્ઞાન જેલી ધ્માન ળૈરીઓ ને તેઓની શલલેચનાત્ભક વભીક્ષા
રાંફા ગાે શળક્ષકને શલચાયળીર ફનાલે છે .
ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક શળક્ષકએ તાના મુખ્મ શલમભાં ઊંડા જ્ઞાનભીભાંવાનાં વલાર
વાથે નાત જડલ જઇએ. શલમલસ્ત ુનુ ં જ્ઞાન , લરકનની નંધ ને ખ્મારની વભજભાં લધાય
થામ તે ભાટે કયલાભાં અલતુ ં

શલશ્રેણ ઈયાંત શલદ્યાળાખાકીમ શલમન વઘન ભ્માવ દ્વાયા

શલદ્યાથીના ભનભાં ળાાભાં ળીખલલાભાં અલતા શલમ અંગેની કેટરીક ખટી ધાયણાઓ શમ તેને
દૂ ય કયલાનું કામા થામ એ ખાવ જરૂયી છે . ધ્માનળૈરીના કા એલી યીતે ઘડાલા જઇએ કે જેથી
શળક્ષણના જુદાં જુદાં તફક્કે ઉબી થતી જરૂદયમાતને ી ળકામ.

પ્રામણગક કામા કા:
પ્રામણગક કામા કાની યચના લગાખડં વંચારન, વાભગ્રી શનભાાણ ને ળાાભાં વમ ૂશશળક્ષણના શલમ
ય અધાદયત શલી જઇએ. ધ્માન-ધ્મમનભાં ભદદરૂ થામ તેલા વલારનુ ં વંકરન

, દયે ક

લમના ફાક ભાટે પ્રવ ૃશત્તની યચના , ભ્માવક્રભ ને ભ્માવ-વાભગ્રીની યચનાના નુબલ દ્વાયા
શળક્ષક શલચાય , નુબલ ને વ્માલવાશમક કોળલ્મનુ ં વંકરન ળીખી ળકે છે . શળક્ષકે શલદ્યાથીઓને
વલાર  ૂછે તે ભાટે તૈમાય કયલા જઇએ ને બશલષ્ટ્મભાં અ વલાર લધુ ભ્માવના કાભભાં અલે
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તે ભાટે વંગ્રશ કયલાનું ણ ળીખલવુ ં જઇએ. દા:ત: બાા ધ્માનના દકસ્વાભાં , તારીભાથી શળક્ષકે
અ ફધા કામા કયલા જઇએ: ફાકના લાંચનનુ ં શ્રલણ , લાંચનને રગતી મુશ્કેરીઓનુ ં લરકન
ને શલશ્રેણ, ળાા ને ઘયની બાા લચ્ચેની વભાનતાની ઓખ ને
લરકન, યજૂઅત, ળૈરી ને બાાના વંદબાભાં ાઠયુસ્તક ને ન્મ વાભગ્રીનુ ં શલશ્રેણ.
વાભાજજક શલજ્ઞાન ભાટે પ્રામણગક કામાની પ્રવ ૃશત્તઓભાં પ્રલાવનુ ં અમજન

, ભોણખક આશતશાવ યન

પ્રજેક્ટ, ખડકના નમ ૂનાઓ , ાંદડાઓ, દટદકટ, ધ્લજ, ખફાય, દસ્તાલેજ, સ્થાશનક નકળા , એટરાવ
લગેયેન ુ ં શનદળાન ને વંગ્રશન વભાલેળ થામ છે . ત્માયફાદ ચચાા , લરકન કેભ કયવુ ં તેની વભજ ,
વંગ્રશ ને શલશ્રેણની પ્રદક્રમા થલી જઇએ. અ ણબગભ શલદ્યાથી , તેઓના વંજગ , શલમલસ્ત ુ
ં સ્થાે છે .
ને ધ્માન ળૈરી લચ્ચે વંફધ
તારીભાથી શળક્ષ કને ભાધ્માશભક ને ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક શલદ્યાથીઓ વાથેના વંકાને રીધે મગ્મ
પ્રજેક્ટની યચના કયલાભાં વયતા યશે છે . અભાં જે તે શલદ્યાળાખાના ઊંડા જ્ઞાન ને નુબલની
જરૂય યશે છે . અ પ્રકાયના પ્રામણગક કામા શળક્ષકને ાઠયુસ્તકન શલલેચનાત્ભક ભ્માવ કયલાભાં ,
ળીખલાની ળૈરીઓ ને શલદ્યાથી દ્વાયા થતી ભ ૂરને એક

શળક્ષક તયીકે વભજલા ને ભોણરક

ં રા શલકવાલલા ભાટે ની અલડત કેલલાભાં ભદદરૂ થામ છે .
પ્રવ ૃશત્તઓની શૃખ
૨. ૩. ૩ અકાયણી મ ૂલ્માંકન દ્ધશતઓન ભ્માવ

શલદ્યાથીની અકાયણીના િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ ને પ્રણારી
ામારૂ તકા
ુ મુજફના
શળક્ષકની વોથી ગત્મની ભ ૂશભકાઓભાંથી એક છે શલદ્યાથીઓના ભ્માવક્રભના શેતઓ
શલકાવ ને ભનલૈજ્ઞાશનક શલકાવભાં થમેર પ્રગશત ની અકાયણી કયલાની છે . શલદ્યાથીની
અકાયણીના વ્માને શલમ ભ્માવક્રભ અધાદયત ચકાવણીથી અગ લધીને લધુ વ્માક
ફનાલવું જઇએ ; કઇણ શલમભાં પ્રાતમ ગુણાંકનને ફાકના વલાંગી શલકાવ વાથે જડલા
જઇએ; ભાત્ર શલદ્યાથી ાવે કેટરી ભાદશતી છે તેન ુ ં નદશ યં ત ુ ભ્માવના ઈચ્ચ ધ્મેમ અધાદયત
યીક્ષણ થવું જઇએ. એન.વી.એપ. ળાાભાં શલદ્યાથીના મ ૂલ્માંકનને યીક્ષા દ્ધશત સુધાયણાના
રાંફાગાાના ધ્મેમ તયીકે રેલાનુ ં સ ૂચન કયે છે . અ ધ્મેમને શવદ્ધ કયલા ભાટે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના
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કાભાં પ્રશળક્ષકને મ ૂલ્માંકન દ્ધશતના લતાભાન ને ભ ૂતકાની પ્રણાણરકાઓ ને વાથે વાથે
યીક્ષા દ્ધશત ને મ ૂલ્માંકન શલળેના શલશલધ િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુન ણ દયચમ કયાલી અ ફાફતે વભથા
ફનાલલા જઇએ. મ ૂલ્માંકનને શળક્ષણની પ્રદક્રમાના એક બાગ તયીકે સ્લીકાયવુ ં જરૂયી ફની ગયુ ં છે .
શળક્ષકે ફાકને પ્રત્વાદશત કયલાની ફાફતભાં મ ૂલ્માંકનની ભ ૂશભકાને જાણી રેલી જઇએ. ફાકના
ુ ય ને દયે ક ફાકને ગુણલત્તાયુક્ત શળક્ષણ
શળક્ષણના શક્ક અંગેના ધ્મેમને શાંવર કયલાના શેતવ
પ્રદાન કયલાના ધ્મેમને પ્રાતત કયલા ભાટે અ ફાફત ત્મંત ગત્મની છે . કેટરાંકને નાાવ કયીને
ં ત
ફાકીનાને વંદ કયલાના વાધનરૂ લતાભાન મ ૂલ્માંકન દ્ધશત શળક્ષણના લૈશિકયણ વાથે સુવગ
નથી. લતાભાન વાલાશત્રક યીક્ષા દ્ધશતભાં શલદ્યાથીના યીક્ષાભાં દે ખાલ ય ણફનજરૂયી બાય મુકાત
શલાથી એ જરૂયી ફની ગયુ ં છે કે એક શળક્ષકભાં મ ૂલ્માંકન અંગેના ખ્મારની ઊંડી ને વ્માક વભજ
શમ શલદ્યાથીના ભ્માવભાં દે ખાલ ય ણફન જરૂયી બાય મ ૂકલાને ફદરે લતાભાન લૈશિક વંદબાભાં
ભાદશતીના વઘન વભજના મુલ્માંકન ય બાય મ ૂકલ જઇએ.

ભ્માવક્રભ જગલાઇ: વૈદ્ધાંશતક ને પ્રામણગક કામા
વૈદ્ધાંશતક કા કામા:
શલદ્યાથીના મ ૂલ્માંકન અંગેના શવદ્ધાંતન ભ્માવ ને ધ્માનળૈરીના શવદ્ધાંતના
ભ્માવને ભ્માવક્રભના ભ્માવ વાથે લણી રેલા જઇએ. અ કામાભાં નીચેની ફાફતન
વભાલેળ થલ જઇએ: જુદાં જુદાં િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુના વઘન ને વભીક્ષાત્ભક લાંચન , જે શળક્ષક ને ળાા
સુધાયણા ભાટે શલદ્યાથીના મ ૂલ્માંકનને એક ગત્મની ફાફત તયીકે ગણલાભાં અલી શમ ; લતાભાન
મ ૂલ્માંકન પ્રણારી ને તેન આશતશાવ

; ભ્માવ ને શલદ્યાથીના શલકાવભાં મ ૂલ્માંકનનુ ં

સ્થાન; ફાકના વલાંગી શલકાવને અલયી રેલા ભાત્ર તેની ળૈક્ષણણક શવદ્ધદ્ધઓના દયક્ષણથી અગ
લધીને મ ૂલ્માંકનના ક્ષેત્રન શલસ્તાય કયલ.

પ્રામણગક કા કામા:
પ્રશળક્ષક ાવે વ્મલશારૂ નુબલ શલા જઇએ જેની ભદદથી તેઓ મ ૂલ્માંકનની એલી દ્ધશતઓ
શલકવાલી ળકે જે ગુણલત્તારક્ષી શમ ને શલદ્યાથીની સ્ભયણળસ્ક્તને ફદરે તેઓની વભસ્માઓ
ઈકેરલાની ને શલચાયલાની ક્ષભતાના શલકાવનુ ં મ ૂલ્માંકન કયતી શમ. રગ રગ પ્રકાયના પ્રશ્ન
તૈમાય કયી તે અંગે શલદ્યાથીના દે ખાલ ને વભજળસ્ક્ત ય કેલી વય કયળે તેન ભ્માવ કયલાનુ ં
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ં ત યીતે શાથ ય ધયાવુ ં જઇએ. શલદ્યાથીઓ દ્વાયા થતી ભ ૂરની વ્મલસ્સ્થત નંધ
કાભ સુવગ
કયલી, પ્રમગાત્ભક વંળધનન અધાય રઇને અ ભ ૂરને ચકાવલી , ને શલદ્યાથીઓ નલી દદળાભાં
શલચાયતા થામ તે ભાટે પ્રત્વાદશત કયલા ભાટે ન્મ શળક્ષક વાથે ચચાા શલચાયણા કયલી ને અ
પ્રદક્રમાની વ્મલસ્સ્થત નંધ કયલી.
૨. ૪ ભ્માવક્રભ ક્ષેત્ર-વી.
ળાા ઇન્ટનાળી

ામારૂ તકા
એવું જણાયુ ં છે ધ્માનન ભશાલય કે શળક્ષક શનભાાણભાં વોથી ગત્મનુ ં ઘટક છે ; તેભાં ગુણલત્તા
ઘટી છે ને તેની તીવ્ર લશેરના થઆ છે . વાભાન્મ પદયમાદ એલી છે કે વૈદ્ધાંશતકને
પ્રામણગક ધ્માન કામા કયતા શલળે ભશત્ત્લ અલાભાં અલે છે ને તેને
રીધે પ્રામણગક ધ્માન કામા રગ રગ પ્રકાયની ઈણન બગ ફન્યુ ં છે જેભ કે તે એક
માંશત્રક પ્રદક્રમાને નુવયે છે (લરકન
યીક્ષા), ાઠના જડ અમજનને નુવયે છે

, સુક્ષ્ભ ાઠ

, ધ્માન ભશાલય

, ને

,  ૂયતી દે ખયે ખ(સુયશલઝન) ; ભોણરક શલચાયન

બાલ દળાાલે છે , લૈશલધ્મ ને સ્થાશનક વંદબાથી શલમુખતાન જલા ભે છે . વલાગ્રાશી ને
ગુણલત્તાયુક્ત મ ૂલ્માંકન વ્માલવાશમક રક્ષણ ને મ ૂલ્મ ધયાલતાં શમ તે ભાટે કઇ પ્રમત્ન
કયલાભાં અલતા નથી , કે ન ત ળાા વાથે રાંફા ગાાની ઇન્ટનાળીની કઇ જગલાઇ છે .
લતાભાન ધ્માન ભશલયાના ભૉડેરની મુખ્મ ખાભીઓ અ મુજફ છે :


લતાભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં ળાા ભ્માવક્રભને ને ાઠયુસ્તકને એક ‘અલાભાં
અલેરી’ ફાફત તયીકે રેલાભાં અલે છે ને શળક્ષકને જે તે ળાાના ભાખાની જરૂદયમાત
વાથે નુરૂ થલાની તારીભ ામ છે .



શળક્ષકને શનમત સ્લરૂભાં ાઠના ણફન-સ્સ્થશતસ્થાક અમજન ભાટે ને એક શલશધના બાગ
તયીકે જરૂયી ાઠને બણાલી દે તે ભાટે લતાભાન ભાખુ ં પયજ ાડે છે . મ ૂક ચક્કવ
વંખ્માના ાઠને બણાલલાન ભશાલય વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે  ૂયત ભાની રેલાભાં અલે
છે .
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શળક્ષકને તાના  ૂલાગ્રશ ને ભાન્મતાઓ શલળે કઇ લકાળ ભત નથી ને
લગાખડં ભાં થતી ચચાાશલચાયણા ને પ્રશ્નતયીના એક દશસ્વા તયીકે તાના નુબલ શલળે
શલચાયલાની તક ણ પ્રાતત થતી નથી.



વૈદ્ધાંશતક કા, પ્રામણગક કામા ને મ ૂ શકીકતને ણબવ્મક્ત કયત ુ ં નથી.



મ ૂલ્માંકનના ધાયાધયણ વૈદ્ધાંશતકને લધુ ભશત્ત્લ અે છે ને ગુણલત્તાને ફદરે પ્રભાણ
(રખાણની રંફાઇ)ને લધુ ભશત્ત્લ અે છે ને વભજળસ્ક્તને લગણે છે .

અદળા શળક્ષકની કલ્નાના વ્માક વંદબાભાં શારના ધ્માન ભશાલયાનું સ્થાન અંદકત કયવુ:ં
ં
શળક્ષકને તૈમાય કયલા ભાટે તેભને વ્માલવાશમક સુદઢતા
ફક્ષલાભાં ધ્માનન ભશાલય
ને તેની વાથે જડામેર શવદ્ધાંતન ભ્માવ એક ભશત્ત્લની ભ ૂશભકા બજલે છે . ળાાને
ીછાણલી, ફાકનુ ં લરકન કયવુ ં , લાસ્તશલક વંજગભાં ધ્માન-ધ્મમન કામાન ુ ં
લરકન કયવુ ં , ધ્માનન ભશાલય કયલ , શળક્ષણના શવદ્ધાંત શલળે શલચાયલાની ક્ષભતા
શલકવાલલી ને અ શવદ્ધાંતન લાસ્તશલક ધ્માન-ધ્મમન લખતે ઈમગ
કયલ, લગાખડં ભાં ધ્મમનની પ્રવ ૃશત્તનુ ં વંચારન કયવુ ં , શલદ્યાથીઓનુ ં મ ૂલ્માંકન કયવુ ં ને
તેઓને તેઓની પ્રગશતથી ભાદશતગાય કયલા

, વશકભાચાયીઓ વાથે ભીને કાભ કયતા

ળીખવુ,ં તાના વ્માલવાશમક જીલન શલળે શલચાયવુ ં ળાાભાં જઇને લાસ્તશલક વંજગભાં
ળીખલલાની અ ફધી ફાફત પ્રશળક્ષકને ભ્માવરક્ષી નુબલ  ૂયા ાડે છે જે તેઓના
શળક્ષણ ભાટે શત ભશત્ત્લના છે .
પ્રાયં બથી જ એવું જલા ભળ્યુ ં છે કે લતાભાન પ્રણારીભાં સુધાયા ને ધ્મમનના
ભશાલયાભાં નાલીન્મ ને ભોણરક ણબગભ રાલલા ભાટે ના પ્રમત્ન કયલા ભાટે શળક્ષણના
વભગ્ર ભાખાભાં ધ્મમન ભશાલયાની ભશત્તાને વભજલી જરૂયી છે . પ્રથભ લાત ત એ
નંધલાની કે ધ્મમનન ભશાલય નેક શલશલધ પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં એક એવુ ં પરક છે જે શળક્ષકપ્રશળક્ષણના વભગ્ર ણબમાનને અલયી રે છે . ધ્મમન પ્રેન્દ્ક્ટવ એ વૈદ્ધાંશતક ભ્માવ , ક્ષેત્રીમ
કામા ને પ્રામણગક કામા , વાથે ળાાના શલદ્યાથીઓ, શળક્ષક, તારીભાથી શળક્ષક ને શળક્ષક
તૈમાય કયનાયા ભાગાદળાક શનષ્ટ્ણાતને વભાલતા વંસ્થાકીમ નુબલ વંકામેર છે .
ભ્માવક્રભ જગલાઇ: શલદ્યાથી ને ળાા વાથે રાંફાગાાન વંવગા
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ળાા ઇન્ટનાળીના કામાક્રભભાં નીચેના ઘટક ગત્મના છે :



જ્માં વ્મલશારૂ શમ ત્માં ધ્માન-ધ્મમનના આનલેટીલ કેન્િની મુરાકાત ગઠલલી;



લગાખડં અધાદયત વંળધન પ્રજેક્ટ;



ફે લાના કા ભાટે ઓછાભાં ઓછા ૬ થી ૧૦ ઠલાદડમા ને ઠલાદડમાભાં વતત ચાય
દદલવની ઇન્ટનાળી ને ચાય લાના કાભાં ૧૫ થી ૨૦ ઠલાદડમા જેભાં પ્રથભ
ઠલાદડયુ ં કામાયત શળક્ષકની વાથે શનમશભત લગાન ુ ં લરકન.



યુશનટ તરાનનું અમજન ને દયપરેન્દ્ક્ટલ જનારન શનબાલ;



ળાાભાં ઇન્ટનાળીભાં ધ્માન ને ધ્મમન ભાટે સ્ત્રતનુ ં વર્જન ને જાલણી.
એક શનમશભત શળક્ષક તયીકે ૧૨ થી ૨૦ ઠલાદડમા ભાટે કામા કયતા તારીભાથીને
ભ્માવ, ભ્માવક્રભ વાભગ્રી ને ધ્માનના ભશાલયા શલળે લાસ્તશલક ધ્મેમ શનશિત
કયલાની તક ભે છે , એક રાંફા ગાાની ઇન્ટનાળી દ્વાયા .શળક્ષકને લગાખડં ભાં પ્રવ ૃશત્તઓના
અમજનભાં, તેની તૈમાયી કયલાભાં ને વંદગીભાં ભદદ ભે છે વાથે વાથે તાની .
પ્રવ ૃશત્તઓ શલળે લરકન, જાલણી ને શલશ્રેણ દ્વાયા વભીક્ષાત્ભક શલચાયણા
કયલાભાં ને ભ્માવક્રભ ને ધ્માન ભશાલયા શલળે શલદ્યાથીઓ પ્રશતબાલ અતાં ળીખે
તે ભાટે વ્ય ૂશ ઘડી કાઢલાભાં ભદદ ભી યશે છે .
ળાાને ણ અ ણફનયં યાગત ધ્માન ળૈરીન દયચમ થલાને રીધે અ ઇન્ટનાળી
પ્રથાથી પામદ થળે ઇન્ટનાળીની અ પ્રદક્રમાભાં .પ્રશળક્ષક, ધ્માન ને ધ્મમનની નલી
વાભગ્રી તૈમાય કયળે જે શનમશભત શળક્ષક ભાટે ણ ઈમગી  ૂયલાય થળે.

ઇન્ટનાળી ળાા વાથે બાગીદાયીના’ભૉડેર તયીકે કામા કયે તે જરૂયી છે , તે ભાત્ર લતાભાન ‘
ધ્માનની પ્રણારીનુ ં શલસ્તયણ જ ન શમ જેપ્રશળક્ષક તાની ઔચાદયક દડગ્રી
ભેલલાના શેત ુથી જ કયતા શમ.
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જે રક્ષણ અ શેલારભાં સ ૂચલલાભાં અલેર પ્રદક્રમા અધાદયત-શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને
યં યાગત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણથી રગ ાડે છે તે છે શલદ્યાથીઓના નુબલને કેન્િસ્થાને
મ ૂકલા વૈધાંશતક ખ્માર ને .શળક્ષણનુ ં ભાખુ શલદ્યાથીઓના નુબલ ને વ્માક
વાભાજજક શકીકત ય અધાદયત છે અ તક ભાટે ની ભાખાગત જગલાઇઓ .શળક્ષકપ્રશળક્ષણના કાના ભાખાભાં ને ભ્માવના દયે ક ક્ષેત્રભાં યશેરી છે ભાખાગત .
ં
જગલાઇઓન થા છે ભ્માવના કે વંળધનના ક્ષેત્રનુસ્થાનાં
કન એલી યીતે થામ કે જેથી
કયીને ’નુબલથી શવદ્ધાંત ને શવદ્ધાંતથી ક્ષેશત્રમ નુબલ તયપ‘ એલી ગશત ઉબી થામ.
વૈદ્ધાંશતક ને ક્ષેત્ર લચ્ચેની અ યસ્ય ગશતળીરતા, ક્ષેત્ર અધાદયત ભ્માવ એકભનભાં અેર ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર મુજફ, દયે ક૧ ટેફરવૈદ્ધાંશતક કા તેભજ ખાવ તૈમાય
કયલાભાં અલેર પ્રામણગક કામાભાં વભાલેળ કયીને ભેલી ળકામ છે.
ળાા ઇન્ટનાળી પ્રશળક્ષકને તાના ભશાલયા દયમ્માન ને અમજન કયતી લખતે તે જે
ળીખ્મા શમ તેને વ્મક્ત કયલા ભાટે ની તક  ૂયી ાડે છે .

ટેફર ૧: શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર- એક રૂયે ખા
ભ્માવક્રભ ક્ષેત્ર

મુખ્મ ઘટક

ભ્માવક્રભના ાવાઓ

ભ્માવક્રભ જગલાઇઓ
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ક્ષેત્ર એ.
શળક્ષણન ામ

શલદ્યાથીન

ભનશલજ્ઞાન, વભાજળાસ્ત્ર, બાાળાસ્ત્ર ને

ભ્માવ: ફાણ, ફાક

શળક્ષણળાસ્ત્રના શવદ્ધાંતન

ને દકળયવ્સ્થાન શલકાવ

વભાલેળ, ફાણ ને કીળયાલસ્થાનુ ં
ઘડતય, વાભાજજકતાન, શલકાવ, બાા, વભ
જ, શલચાય-પ્રદક્રમા ને ભ્માવ, ળાા
ને ળાયીદયક તંદુયસ્તી, સ્લની ઓખ ,
વભાલેળી શળક્ષણ,

કામા વાભેર શમ; પ્રામણગક

વભાજળાસ્ત્ર, આશતશાવ, તત્લજ્ઞાન, ભનશલજ્ઞા
વભકારીન વભાજન
ભ્માવ

ન, યાજ્મળાસ્ત્ર, ને થા ળાસ્ત્રના શવદ્ધાંતન
વભાલેળ.

ને મુદ્દાઓ; ભાનલીના ને ફાકના
શલદ્યાથી

ં એક વાભાજજક વંદબા તયીકે .
શક્ક; લગાખડ

ાઠયુસ્તકની

વભાજશળક્ષણન ભ્માવ

વભજ, શળક્ષણનુ ં

વ્માલવાશમકયણ ને સ્ત્રીઓના તેભાં
વભાલેળ-ય ચચાા
શળક્ષણના શવદ્ધાંત, તત્લજ્ઞાન, આશતશાવ
ને વભાજળાસ્ત્રના શવદ્ધાંતન વભાલેળ

ળૈક્ષણણક ભ્માવ

ધ્માન-ધ્મમનના મ ૂભ ૂત
તત્લ; વૈદ્ધાંશતક ફાફત, શળક્ષણ-ક્ષેત્રના
શલચાયક, બાયતભાં શળક્ષણની
દયકલ્ના, મુદ્દાઓ ને
વભસ્માઓ; ળાા, વંસ્કૃશત ને ળાા એક

જ્ઞાન ને મ ૂલ્મના
ુ , અત્ભ-શલકાવ ને
શેતઓ
શળક્ષક તયીકે ભશત્લાકાંક્ષાઓ
સ્લન શલકાવ કયલ ને
એક શળક્ષક તયીકે ની
ભશત્લકાક્ષા

વમ ૂશ-કામા

કામા વાભેર શમ; પ્રામણગક
કામા, લકા ળ, વ્મસ્ક્તગત ને
વમ ૂશ-કામા

ઓખન
શલકાવ, ભ્માવક્રભ, જાશતગત િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુથી

જાશત (ણરંગ), ળાા ને

કામા, લકા ળ, વ્મસ્ક્તગત ને

એક કે ફે વૈદ્ધાંશતક કા જેભાં ક્ષેત્ર

વભકારીન બાયતીમ વભાજની વભસ્માઓ
વભાજભાં શળક્ષક ને

ફે કે ત્રણ વૈદ્ધાંશતક કા જેભાં ક્ષેત્ર

ધ્મમનની વંસ્થા તયીકે, ળાંશતનુ ં શળક્ષણ.
વભાજભાં સ્થાન, આંતય લૈસ્ક્તક લચ્ચેના
ં , ફાક ને ભટે યા લચ્ચેન ુ ં લૈચાદયક
વંફધ
અંતય, વાભાજજક ને વ્મસ્ક્તગત
ઘડતય, ળાાઓ એક વાભાજજક દયલતાન
ને વંઘાના સ્થ તયીકે .

એક વૈદ્ધાંશતક કા જેભાં ક્ષેત્ર
કામા વાભેર શમ; પ્રામણગક
કામા, લકા ળ, વ્મસ્ક્તગત ને
વમ ૂશ-કામા
એક કે ફે વૈદ્ધાંશતક કા જેભાં ક્ષેત્ર
કામા વાભેર
શમ; વાઇનભેન્ટ, ટભા-ેય, જૂથ
પ્રેઝન્ટેળન
લકા ળ અધાદયત એક કા જેભાં
ટૂંકભાં વૈદ્ધાંશતક ફાફત અલયી
રેલાઇ શમ; જાશત, વભાજભાં
સ્થાન જેલા મુદ્દાઓ ય
લકા ળ; વાભાજજક ને
વ્મસ્ક્તગત
ં 
વંઘા; ફાણ; વંફધ
સ્લ ને ઓખ
ં , ુખ્ત ને
આંતય લૈસ્ક્તક વંફધ
ફાક લચ્ચેન ુ ં અંતય , વ્મસ્ક્તગત
ને વાભાજજક વંયચના ળાા એક
સ્ધાા ના ને વાભાજજક દયલતાન
સ્થ તયીકે
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ક્ષેત્ર-ફી.

ભ્માવક્રભન ભ્માવ

બાા, ગણણત, વાભાજજક શલજ્ઞાન ને

ભ્માવક્રભ ને

પ્રાકૃ શતક શલજ્ઞાનની શલદ્યાળાખાના

ધ્માન ળૈરી

ચાલીરૂ ખ્મારન ભ્માવ, જ્ઞાન ને
ભ્માવક્રભનું વભાજળાસ્ત્ર
શલમલસ્ત ુ ને ળાા, ભ્માવક્રભન
જ્ઞાન ને ભ્માવક્રભ

ભ્માવ, ાઠયુસ્તક, ભ્માવક્રભન
તાજત્લક ને લૈચાદયક ામ, જ્ઞાનની
વંદગી ને યચના, જ્ઞાન એક
ઈાર્જનની લસ્ત ુ શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાન.

૪ થી ૬ વૈદ્ધાંશતક કા જેભાં
આંતદયક યીતે લણામેર
ક્ષેત્ર -અધાદયત ભ્માવના
એકભન વભાલેળ
શમ; વંળધનાત્ભક
પ્રજેક્ટ; લરકન નંધ

બાા, પ્રભુત્લ ને લાતચીતની

ને શલશ્રેણ

અલડત, તાજત્લક-બાાળાસ્ત્રીમ
જ્ઞાન, રગ રગ વંજગ નુવાય
બાા વજ્જતા ને
લાતચીતની અલડત

ફરલાની, વંબાલાની લાંચનની ને
રખલાની અલડત

શવધ્ધાન્ત, યચનાકીમ ને વાભાજજકયચનાકીમ ફાફતન ભ્માવ

ળૈરીઓન ભ્માવ

શલદ્યાળાખા ને જ્ઞાનના રક્ષણળાા
ભ્માવક્રભની વભજ; શળક્ષણના શવદ્ધાંત
વાથે ઈમગી કામા; જ્ઞાન-ભીભાંવાને

બાા, ગણણત, વાભાજજક
શલજ્ઞાન ને કુ દયતી
શલજ્ઞાન

રગતા મુદ્દાઓ
ભન-દયભાણીમ
ણબગભનું વભીક્ષાત્ભક લાંચન; યચના
ત્ભક ણબગભ ને શલશ્રેણનું
વભાજળાસ્ત્રીમ ભાખુ.ં મ ૂલ્માંકનન થા
ને પ્રણારી શલળે ગત્મનું

અકાયણ ને મ ૂલ્માંકન
દ્ધશતઓન
ભ્માવ, શલદ્યાથી
મ ૂલ્માંકનની દ્ધશત
ને િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ

સ્લરૂે શમ જેભાં
પ્રત્મામન ભાધ્મભ તયીકે
બાાના ઈમગ શલળેન

શલમલસ્ત ુના ક્ષેત્રનુ જ્ઞાન, ધ્માન

ધ્માન

એક કા જે લકા ળના

લાંચન; ભ્માવભાં મ ૂલ્માંકનનું
ભશત્ત્લ; ગુણાત્ભક ને પ્રભાણ અધાદયત
ગરાંઓ; વ્મલશારૂ નુબલ-ઈામાત્ભક

શલમ શમ
૪ થી ૬ લૈકપ્લ્ક વૈદ્ધાંશતક કા
જે સ્ેશ્મરામઝેળન
અે; પ્રામણગક કા જેભાં
ભ્માવક્રભ ને
ાઠયુસ્તકનું શલશ્રેણ શમ
ને લૈકપ્લ્ક ભ્માવવાભગ્રીની યચનાન વભાલેળ
શમ.
૧ વૈદ્ધાંશતક કા જે  ૂયક
પ્રામણગક કામા તયીકે
શમ; વલારના સ્લરૂ ને
મ ૂલ્માંકન પભેટનું
સ્લરૂભાં શલશ્રેણ; વ્મસ્ક્તગ
ત ને જૂથ વાઇનભેન્ટ

મુરાકાત, લરકન કઠ, ગુણાત્ભક
ભાદશતીનું શલશ્રેણ
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ક્ષેત્ર વી.

ળાા

ળાા વાથે રાંફા ગાન

૧૨ થી ૨૦

ળાા

ઇન્ટનાળી

વંવગા, ઇન્ટનાળી એક

ઠલાદડમા ભાટે યજ

બાગીદાયી ભૉડેર તયીકે,

૪ દદલવનું શળક્ષણ,

ળાા પ્રવ ૃશત્તઓભાં

પ્રથભ વતતાશ

વશબાણગતા ને ધ્માન,

લગાખડં શનયીક્ષણ;

શલદ્યાથીના લરકનની

ખાવ-દકસ્વાન

નંધ, ધ્માન

ભ્માવ, લગાખડં

શલળેશલશ્રેણ ને

શલળે વંળધનાત્ભક

શલચાયણા; ધ્માન-

કામા, ધ્મમનના

ધ્મમન સ્ત્રતન શલકાવ-

સ્ત્રતન શલકાવ

ઇન્ટનાળી

જાલણી એકભ અમજનન
શલકાવ ને ણચંતનાત્ભક
જનાર ળરૂ કયવું

૨.૫ શળક્ષક-શનભાાણભાં વભમ એક ગત્મનુ ં દયફ
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને રગતા મુદ્દાઓ શળક્ષકની  ૂલા વેલાકા તારીભના કાના વભમગાા
વાથે ઘશનષ્ટ્ટ યીતે વંકામેરા છે . કઇણ પ્રકાયની શળક્ષકની  ૂલા વેલાકા તારીભ ભાટે
 ૂયત વભમગા જરૂયી છે જેથી શળક્ષકને સ્લ-ધ્મમન, ણચંતન ઈયાંત શલદ્યાથીઓ, ળાા,
લગા ને ધ્માન પ્રવ ૃશત્તઓ ભાટે  ૂયત વભમ ને તક ભી યશે.

લતાભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની પ્રથાનુ ં શલશ્રેણ કયતાં એ જલા ભળ્યુ ં છે કે ધ્માન
કામાન ભશાલય ટૂંકા ગાાન , ાંચ કે છ ઠલાદડમાન શમ છે ને તે ણ ખંડભાં
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શલબાજીત શમ છે . ામારૂ જ્ઞાન

, ધ્માનની વભજ ને

િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ ને શલશલધ

કોળલ્મના મુદ્દાઓ અ વભમગાાભાં અલયી રેલાલા જઇએ ને તેઓન ઈમગ થલ
જઇએ. વાભાન્મ યીતે એવુ ં ભાનલાભાં અલે છે કે વ્મસ્ક્તભાં ને તેના કામાભાં
ક્ષભતા કે ખ્મારનુ ં ઊંડું જ્ઞાન પ્રદશળિત થામ તે ભાટે

ગત્મના ઘટક જેલા કે
વભમ અ તારીભગાા

શળક્ષણના
 ૂયત

દયમ્માન અલાભાં અલત નથી. વભમના બાલે ાઠને

ખયે ખય તેના શલમલસ્ત ુ ય ઊંડું ણચંતન કયીને તૈમાય કયલાભાં અલતા નથી , ન ત તેને
વ્મલસ્સ્થત ગઠલલાભાં અલે છે . દયણાભે

, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ  ૂણા

કયી ફશાય અલતા

સ્નાતક વાભાન્મ ધ્માન કાભાં ભાદશય ણ શતા નથી કે ન ત તેઓ ાઠયુસ્તકના
શલમલસ્તુ ય ભોણરક ણચંતન કયલાભાં દક્ષ શમ છે .

શલે વભમ ાકી ગમ છે કે અણે અઝાદી છી શળક્ષણનીશત નક્કી કયલા શનભામેર ફે
ગત્મના કશભળન , કઠાયી કશભળન(૧૯૬૪-૬૬) ને ચટ્ટાધ્મામ કશભળન (૧૯૮૩-૮૫)
દ્વાયા વભમગા લધાયલાની કયલાભાં અલેરી બરાભણ યત્લે ધ્માન અીએ. એ
ં ત ગણાળે પ્રથભ પ્રાયં ણબક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની ુન:યચના કયલાભાં અલે ને
તકાવગ
ં તતાને
ત્માયફાદ ધ્માન ણબગભ ને તેના ય ભર કયલાની કામામજનાની સુવગ
ુ શવદ્ધ થામ તે યીતે વભમભાખુ ં ગઠલવુ.ં
ધ્માનભાં યાખી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના મુખ્મ શેતઓ
શલમલસ્તુ ને ણબગભના વંદબાભાં ભટાબાગની ફાફત જેભની તેભ યાખલાભાં અલે
એ વ્મથા ગણાળે કાયણ કે લતાભાન શલમલસ્ત ુ ને ણબગભની બાયે ટીકા થઆ છે , ને તે
દયલતાન રાલલા ભાટેના ન ત લકાળ વજેા છે કે ન ત તક. અ ફાફતભાં તે
ણફનકામાક્ષભ વાણફત થઆ છે .
૨. ૬ લતાભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કામાક્રભની ુનયાચના
ગાઈ જણાલાયુ ં છે તે મુજફ બાશલ-શળક્ષક ાવેથી ભ્માવના વ્માક લૈશલધ્મની ેક્ષા
યાખલાભાં અલે છે તેથી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન કા ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક છી ચાય લાન કે
સ્નાતક છી ફે લાન શલ જઇએ. અને રીધે તારીભાથીને સ્લ-ધ્મમન, ણચંતન કયલા
ને કામાયત થલાભાં તથા

, શળક્ષક, ળાા, લગાખડં , ધ્માન પ્રવ ૃશત્તઓ ને વઘન

વૈદ્ધાંશતક ભ્માવ વાથે વભમ શલતાલલાની  ૂયતી તક ભળે. પ્રાયં ણબક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના
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વભમગાાના વંદબાભાં કઇણ કાયણવય ફાંધછડ કે છુટછાટ શળક્ષક ને શળક્ષણની
ગુણલત્તા ય શલદયત વય ાડળે.
તેથી એલી બરાભણ કયલાભાં અલે છે કે લતભ
ા ાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભાખાની જગ્માએ
એવું ભાખુ ં રાલવું જેભાં વાભાન્મ શળક્ષણની વાથે વાથે વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ળાાભાં
રાંફા ગાાની ઇન્ટનળ
ા ી ણ શમ. ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર ને તેના લશેલાયભાં
અલાભાં અલેરી રાક્ષણણકતા ઓન ઈમગ કયીને અ વભાશલષ્ટ્ટ ભૉડેરની યચના
કયલાની થામ છે . અ ભૉડેરને વંસ્થાઓભાં રાગુ ાડલા ભાટે ની વભમભમાાદા અ
દસ્તાલેજ ફશાય ડયે ચાયથી છ લાન ગા શમ તેલી બરાભણ કયલાભાં અલે છે .
લચગાાના ગરાં તયીકે , શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના લતભ
ા ાન ભૉડેર જેભ કે ફી.એડૌ . ને
ડી.એડૌ . કાને પયી યચલાની જરૂય છે ને વાથે વાથે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભાખાભાં ણ
ખાવ ફાફત ઈભેયીને ને ભ્માવક્રભના ક્ષેત્રભાં ને તેના ભરભાં સ ૂચલલાભાં અલેર
ભાખાકીમ પ્રદક્રમાન વભાલેળ કયી ળકામ છે . અગના પ્રકયણભાં અલાભાં અલેર
વ્માક વ્ય ૂશયચનાઓને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામક્ર
ા ભના ભર ભાટે નુવયી ળકામ છે .
ભાખાની ુનયાચનાના કા
() ડી.એડૌ . : ફે લાન ડીતરભાં, +૨ છી
(ફ) ફી.એડૌ . : એક લાન સ્નાતક કા, પ્રથભ સ્નાતક દડગ્રી છી

ક્ષેત્ર-એ: શળક્ષણન ામ
શલદ્યાથીન ભ્માવ
વૈદ્ધાંશતક:

ફાલ્માલસ્થા, ફાક ને દકળયાલસ્થાન શલકાવ ને ભ્માવ

પ્રામણગક કામા: ળાા પ્રાયં બ કામાક્રભ ; શલદ્યાથી લરકન; લાતાાકથન ને ફા-વાદશત્મ,
વભકારીન વભાજન ભ્માવ

વૈદ્ધાંશતક: વભાજભાં શળક્ષક ને શલદ્યાથીનું સ્થાન; જાશત, ળાા ને વભાજ
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ળૈક્ષણણક ભ્માવ
શવદ્ધાંત :

ુ
શળક્ષણના શેતઓ
, જ્ઞાન ને મ ૂલ્મ

; સ્લ-શલકાવ ને શળક્ષક તયીકેની

ભશત્લાકાંક્ષાઓ

પ્રામણગક કામા: સ્લ શલકાવન લકાળ; વર્જનાત્ભક નાટક, કા-કાયીગયી, ને વંગીત ક્ષેત્રફી: ભ્માવક્રભ ને ધ્માન-ળૈરીન ભ્માવ

શવદ્ધાંત: જ્ઞાન ને ભ્માવક્રભ; બાા વજ્જતા ને પ્રત્મામન
ધ્માન ળૈરીન ભ્માવ
શવદ્ધાંત: બાા શળક્ષણ; ગણણત શળક્ષણ; શલજ્ઞાન શળક્ષણ; વાભાજજક શલજ્ઞાન શળક્ષણ
પ્રામણગક કામા: વાભગ્રી શલકાવ ને મ ૂલ્માંકન; લગાખડં વંચારન ને બ્રક શળક્ષણ
અકાયણી ને મ ૂલ્માંકન દ્ધશતઓન ભ્માવ
શવદ્ધાંત: શલદ્યાથી અકાયણી િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ ને પ્રણાણર
પ્રામણગક કામા:

અકાયણીનું ભાખુ ં તૈમાય કયવુ ં

; વલારનું સ્લરૂ નક્કી

કયવુ;ં ગુણલત્તારક્ષી ાવાઓનું શલશ્રેણ.
દયે ક કભ
ા ાં શલશલધ શલદ્યાળાખાઓભાં ભ્માવના એકભ રેલા. દા:ત: ફાક ને
દકળયના શલકાવના કાભાં વભાજ્ળાસ્ત્રભાંથી ફાણ ઘડતય

, ફોદ્ધદ્ધક ને

બાારક્ષી શલકાવના મુદ્દાઓ ભનશલજ્ઞાન ને વાભાજજક-બાાળાસ્ત્રીમ િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુથી રેલાભાં
અલે છે . દયે ક વૈદ્ધાંશતક કાના દયે ક એકભભાં ક્ષેત્ર કામાના એકભન વભાલેળ થલ જઇએ.
દા:ત: વભકારીન ભ્માવભાં ‘નાભત’થલા ત

‘કાચની ફંગડીઓ કઇ યીતે કાચા

સ્લરૂભાંથી તૈમાય ભાર થઇને ફજાયભાં શંચે છે ’ તે શલળેન પ્રજેક્ટ અી ળકામ.
ભ્માવક્રભના ભ્માવના કભ
ા ાં એલા એકભ પયજજમાત શલા જઇએ જેભાં ભ્માવક્રભુ , વૈદ્ધાંશતક િન્દ્ષ્ટ્ટએ ને પ્રામણગક વંળધનના વંદબાભાં ાઠયુસ્તકન
વાભગ્રી, તેના શેતઓ
ભ્માવ વભાશલષ્ટ્ઠ શમ. ધ્માન દ્ધશતઓના ભ્માવના કભ
ા ાં એલા એકભ
પયજજમાત શલા જઇએ જે શલમલસ્તુ

, શલદ્યાથીના ભનભાં થતી લૈચાદયક પ્રદક્રમા ને
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ળીખલાની પ્રદક્રમા, વૈદ્ધાંશતક િન્દ્ષ્ટ્ટએ ને પ્રામણગક વંળધનના વંદબાભાં ધ્માન પ્રદક્રમા
ભ્માવ ય પ્રકાળ પંકતા શમ.
ઈયના દયે ક કભ
ા ાં પ્રામણગક કામા  ૂયક યીતે જડામે ું શવુ ં જઇએ. દા:ત: ‘ફાક ને
દકળયન શલકાવ ને ભ્માવ’ના કાભાં યજફયજના વંજગભાં શલદ્યાથીઓનુ ં
લરકન, જેથી તેઓની યભતની ેટના જાણી ળકામ

; શલશલધ અશથિક , વાભાજજક ને

વાંસ્કૃશતક ભાશર જાણી ળકામ ; શલદ્યાથીના ભનભાં થતી લૈચાદયક પ્રદક્રમા ને ળીખલાની
પ્રદક્રમા ને ુસ્તક-ફાક લચ્ચેની આંતય દક્રમા જાણી ળકામ છે . અ દયે ક પ્રામણગક કામા
એલી યીતે ગઠલાલા જઇએ કે જેથી વૈદ્ધાંશતક ને ક્ષેત્ર કામા લચ્ચે એક યસ્ય
ગશતળીરતા જલાઆ યશે.

ક્ષેત્ર-વી: ળાા ઇન્ટનાળી
વ્મલશારૂ શમ ત્માં ધ્માન ને ધ્મમનના આનલેટીલ કેન્િની મુરાકાત

, લગખ
ા ડં

અધાદયત વંળધન પ્રજેક્ટ.
ઠલાદડમાના ચાય દદલવ , ઓછાભાં ઓછા ૬ થી ૧૦ ઠલાદડમાની ઇન્ટનાળી, જેભાં
ળરૂઅતના તફક્કે લગખ
ા ડં નુ ં શનમશભત લરકન
ઇન્ટનળ
ા ી શમ તે ળાાભાં ભ્માવના સ્ત્રતન શલકાવ ને શનબાલ
એકભ અમજનન શલકાવ ને ણચંતનળીર જનર
ા ન શનબાલ.
ળાા ઇન્ટનળ
ા ી દયમ્માન શલમ દીઠ ૪ થી લધુ યુશનટ તરાન ધ્માન ભશાલયા ભાટે
શલા ન જઇએ. એકભના અમજનભાં શલમલસ્તુ વાથે નેક સ્ત્રતન વભાલેળ થામ છે
જેભ કે ાઠયુસ્તક , શલમલસ્તુની યચના ને યજૂઅત , તથા (એ) શલદ્યાથીના જ્ઞાનન
ામ ને વભજળસ્ક્તનું મ ૂલ્માંકન થામ ; (ફી) જ્ઞાન-ઈાર્જનની પ્રદક્રમા અગ ધાલી
ળકામ ને લગખ
ા ડં ભાં ‘થ’ા તાયલણી કયી ળકામ ; (વી) શલદ્યાથીની ળીખલાની ક્ષભતાનુ
ુ ી વલારનુ ં સ્લરૂ નક્કી કયવુ ં ને તેથી ધ્માન
મ ૂલ્માંકન કયી ળકામ એ શેતથ
દ્ધશતભાં સુધાય કયી ળકામ ને અંતે ળીખલાની પ્રદક્રમાભાં સુધાય જઇ ળકામ.
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 ૨. ૭ ચાય લાના વંકણરત કામાક્રભનું ભૉડેર
 ચાય લાના વંકણરત કાની દયકલ્ના ને રક્ષણન વાયાંળ નીચે મુજફ છે .
અભાં પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામક્ર
ા ભની યચનાભાં વાભાન્મ શળક્ષણ વાથે
વ્માલવાશમક તારીભ ણ વાભેર છે . અ રક્ષણ એન.વી.ટી.ઇ. દ્વાયા ભંજુય કયામેર
ફેચરય ઓપ એરીભેન્ટયી એજ્યુકેળન પ્રગ્રાભભાંથી રેલાભાં અવ્મા છે .

 શળક્ષણની ામાગત ફાફતભાં
વભાજળાસ્ત્રીમ, ઐશતશાશવક, અશથિક, માાલયણીમ, દળાનળાસ્ત્રીમ, વાંસ્કૃશતક ને
યાજકીમ વંદબો વાભેર શમ છે ને શળક્ષણ અંગેના શલચાય લણામેર શમ છે .

 મુખ્મ કા શલમલસ્તુ વાથે ુનયાલરકન, ને ખ્માર ને િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુને
ુન:શનભાાણ કયલાના શેત ુ વાથેન શલ જઇએ.

 ધ્માનના શવદ્ધાંતન ભ્માવ ને શલદ્યાથીના ભાશરને, તેઓની
શલચાયલાની, ળીખલાની પ્રદક્રમાને વભજલી જે પ્રસ્તુત ને મગ્મ ધ્માન વ્ય ૂશ
ઘડી કાઢલા ભાટે ામા વભાન છે .

 પ્રાકૃશતક શલજ્ઞાન, વાભાજજક શલજ્ઞાન, બાાઓ ને ગણણત જેલા મુખ્મ જ્ઞાનના
ક્ષેત્રના ભાખાભાં યશીને ધ્માનના કા ઘડી જઇએ, ળાાના રગ રગ
શલમને ધ્માનભાં રઇને નશી.

 વૈદ્ધાંશતક કા એલી યીતે ઘડાલા જઇએ કે તે આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ ફને ને
વાભાજજક લાસ્તશલકતા ને વ્મસ્ક્તગત નુબલ ય અધાદયત શમ.

 વૈદ્ધાંશતક કભ
ા ાં આંતદયક યીતે લણામેર ક્ષેત્રીમ કામન
ા ા એકભ શલા જઇએ જેથી
વૈદ્ધાંશતક ને પ્રમગ લચ્ચે વેત ુ સ્થામેર યશે.

 બાાઓ, ગણણત, શલજ્ઞાન ને વાભાજજક જેલી મુખ્મ શલદ્યાળાખાભાંથી વંદ કયીને
વઘન ભ્માવ જરૂયી છે .
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વ્મસ્ક્ત-વભાજ લચ્ચેના આંતય-વ્મલશાય , વભાજભાં સ્થાનના શલકાવની વાથે વાથે
નાટક, કા-કાયીગયી, વંગીત, ને સ્લ-શલકાવના લકાળ દ્વાયા વ્મસ્ક્તત્લ શલકાવ
વધાલ જઇએ.



વ્માક ને વઘન પ્રામણગક કામાના કા
તભાભ ાવાઓ શલળે પ્રભુત્લ અે છે

શળક્ષકને લતાભાન વભમના શળક્ષણના

; ધ્મમનના લાતાલયણભાં ઉબી થતી

નેક્ષીત દયસ્સ્થશતન વાભન કયલા વજ્જતા ફક્ષે છે . વાથે વાથે ફદરાતી જતી
શલદ્યાથીઓની જરૂદયમાત યત્લે ણ વજ્જ કયે છે ને દયલતન
ા રાલલા વક્ષભ
ફનાલે છે .


પ્રામણગક કામા કા ન્મ વ્માલવાશમક ક્ષભતાઓ ને વભજ શલકવાલે છે :
શલદ્યાથીને તેના ભાશરના વંદબભ
ા ાં વભજલાની ક્ષભતા ; શલકાવક્ષભ ને વાંદણબિક
વ્મલશારૂ ધ્માન દ્ધશત શલકવાલલી

, શલદ્યાથીઓને વયકાયક યીતે ીયવી

ળકામ તે ભાટે શલમલસ્તુને ુન:ગઠલલી
પ્રવ ૃશત્તઓની યચના ને વંદગી કયલી

; ધ્મમન ભાટે નુબલ અધાદયત
; લરકન, દસ્તાલેજીકયણ, શલશ્રેણ,

વંમજન, થઘ
ા ટન ને ભનન કયવુ ં લગેયેભાં ભદદરૂ થામ છે .


ળાા વાથેન રાંફા ગાાન વંવગા ચાુ શળક્ષણપ્રથાની ભમાાદાઓ વભજ લી ને
કામાકાયી મજના ઘડી કાઢલા જરૂયી છે . વંઘા
દયલતન
ા ના સ્થ તયીકે ઔચાદયક

, ભનભંથન ને વાભાજજક

શળક્ષણના સ્થને વભજલા ને તે શલળે

શલચાયણા કયલી.
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પ્રકયણ ૩
ભ્માવક્રભન ભર ને શલકવતા શળક્ષકનુ ં મ ૂલ્માંકન
૨.૨ ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર-.:શળક્ષણન ામ

૩. ૧ દયચમ
સ ૂણચત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભભાં વોથી ડકાયજનક ફાફત

તેના ભરની

છે ધ્માન એક વ્મલવામ છે ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ એ શળક્ષકને વ્માલવાશમક યીતે તૈમાય
કયલાની પ્રદક્રમા છે . અણે ફધા જાણીએ છીએ તેભ વ્મલવામના રક્ષણભાં
નીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે : તે એક જ્ઞાનન સુગ્રશથત વંગ્રશ છે જેના ય તભાભ
ં ત વભમગાાની
કામન
ા  અધાય યશેર છે (શળક્ષક ાવે યશે ું શલમનુ ં જ્ઞાન) ; એક તકાવગ
વઘન ને ઔચાદયક વ્માલવાશમક તારીભ જેભાં ક્ષેત્રીમ વ્માલવાશમક નુબલ ણ
વાભેર શમ; ને વ્મલવામના નૈશતક-ધયણ જે અ વ્મલવામભાં વાભેર વભ્મને એકફીજા
વાથે ફંધત્ુ લની બાલનાથી જડે છે . અભ , કઇ વ્મસ્ક્તને એક વ્માલવાશમક તયીકે તૈમાય
કયલી તે એક કઠીન કામા છે ને તેભાં નેક ક્ષેત્ર વંફશં ધત ને ફહુ દયભાણ કામા કયવુ ં
ડે છે . તે ભાટે વ્માલવાશમક તારીભના તભાભ ાવાઓના વ્મલસ્સ્થત ભ્માવની જરૂય છે .
જ્ઞાન ને શળક્ષણના શવદ્ધાંતની વભજ

, ક્ષેત્રીમ પ્રામણગક કામા ભાટે ના કોળલ્મ ને

ધ્મમન, ધ્માન ને વ્માલવાશમક અદત ને મ ૂલ્મની પ્રશળક્ષણ વંફશં ધત
ક્ષભતાઓ. વ્માલવાશમક તારીભના ફે ાવાઓ- ભ્માવક્રભન ભર ને ધ્મમન
પ્રવ ૃશત્તનુ ં મ ૂલ્માંકન શં ચચાલાભાં અવ્મા છે :
૩. ૨ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભન ભર
ટેફર નંફય ૨ ભાં એ પ્રદક્રમાઓ અલાભાં અલી છે જે ઈયક્ત િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુના મ ૂભાં યશેર
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામાક્રભભાં વ્મક્ત થામ છે . અ પ્રદક્રમાઓને એ પ્રવ ૃશત્તઓ વાભે
યાખલાભાં અલી છે જે લતાભાન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ પ્રથાભાં છે . અ વયખાભણી એ શેત ુ વાયે છે
કે અ પ્રદક્રમાઓ શળક્ષકને ખયા થાભાં વભથા ફનાલે છે

, ભ્માવક્રભના ‘ભર

કયનાય’.નશી યં ત ુ ત્માયફાદ કેટરાંક પ્રદક્રમા અધાદયત ભ્માવક્રભના ભર ભાટે
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ચાલીરૂ મુદ્દાઓની યજૂઅત છે જે ણચંતનળીર ને ભોણરક શલચાયલાા શળક્ષકનુ ં
ઘડતય કયલા ભાટે ગત્મના છે .
ટે ફર ૨: લતાભાન ‘શનન્દ્ષ્ટ્ક્રમ પ્રથા’ ને સ ૂણચત પ્રદક્રમા-અધાદયત

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના

ભ્માવક્રભનુ ં ભાખું
લતાભાન ‘શનન્દ્ષ્ટ્ક્રમ’ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ

સ ૂણચત પ્રદક્રમા-અધાદયત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ

વંદબા ય  ૂયતુ ં ધ્માન અતમા લગય શલદ્યાથીના

જે વાભાજજક, વાંસ્કૃશતક, ને યાજકીમ ભાશરભાં

ુ ય શલળે ધ્માન. ફાક
ભનલૈજ્ઞાશનક શેઓ

શલદ્યાથી ઈછે ય ાભે છે ને શલકાવ ાભે છે તેની

ને ળીખલાની પ્રવ ૃશત્તના વાભાન્મ શવદ્ધાંત ય

વભજ. વૈદ્ધાંશતક િન્દ્ષ્ટ્ટની વાથે વાથે શલદ્યાથીના

શલળે ધ્માન.

જીલનની લાસ્તશલક દયસ્સ્થશતઓ ય શલળે ધ્માન.

ં ભાં
શવદ્ધાંત જે ‘અલાભાં અલેર છે ’ તેને લગાખડ

વૈદ્ધાંશતક, લરકન ને નુબલ ય અધાદયત

રાગુ ડામ છે .

જ્ઞાનના ખ્માર ઈાજર્જત થામ છે .

જ્ઞાનને એક ‘ફાહ્ય’ ફાફત જે શલદ્યાથી દ્વાયા ‘પ્રાતત’

વભીક્ષાત્ભક ભ્માવ દ્વાયા ધ્માન, ધ્મમન,

કયી ળકામ એવું ગણલાભાં અલે છે .

વ્મસ્ક્તગત ને વાભાજજક નુબલના વદશમાયા
વંદબાભાં જ્ઞાનનુ ં ઈાર્જન.

શળક્ષકના તારીભકાય ભાદશતી પ્રદાન કયે છે ને

શળક્ષકના તારીભકાય તેના શલદ્યાથીઓને પ્રશતદક્રમાઓ

શલદ્યાથી-શળક્ષકને ચક્કવ ભાખાલાા

ભાટે પ્રત્વાદશત કયે છે જેથી તેઓ ભનન ને ઊંડી

વાઇનભેન્ટ અે છે . જે શલદ્યાથી-શળક્ષકે  ૂણા

ચચાા ભાં જડામ. વભીક્ષાત્ભક ભ્માવ ને સ્લ-

કયલાના શમ છે . તારીભનુ ં વભમત્રક શળક્ષક દ્વાયા

ધ્મમનના મુદ્દાઓ શલદ્યાથીઓ ઓખે ને વ્મક્ત

ભાગાદશળિત પ્રવ ૃશત્તઓથી બય ૂય શમ છે . ણચંતન

કયે તે ભાટે તારીભકાય તેઓને પ્રત્વાદશત કયે છે .

ને સ્લ-ધ્મમન ભાટે ખ ૂફ ઓછી તક શમ છે .

શલદ્યાથીઓ તાના લરકન, લયધને
શલચાયની નંધ ભાટે એક ભોણરક જનાર તૈમાય કયે

વાભાન્મ શળક્ષણ છી ટૂંકા ગાાની ઇન્ટનાળી.

છે
રાં. ફાગાાની ઇન્ટનાળી જે જ્ઞાનના મુખ્મ ક્ષેત્રશલજ્ઞાન, કા ને ભાનલ ળાસ્ત્રના શળક્ષણ વાથે
લણામેર શમ.

શલદ્યાથીઓ વાઇનભેન્ટ વ્મસ્ક્તગત યીતે તૈમાય

શલદ્યાથીઓને વમ ૂશભાં કામા કયલા પ્રત્વાદશત કયામ છે

કયે છે ને આંતદયક કવટી, ક્ષેત્રીમ કામા ને

ં ને શલદ્યાથીઓનુ ં લરકન, દક્રમાજેભાં લગાખડ

ધ્મમન ભશાલયા ય વ્મસ્ક્તગત જાતે ભશેનત કયે

પ્રશતદક્રમા, શલશલધ કાના પ્રજેક્ટ વાભેર શમ છે .

છે .

જૂથ યજૂઅતને પ્રત્વાશન ામ છે .

તારીભાથી શળક્ષકની વાભાજજક લાસ્તશલકતાઓ

ં ભાં
શલદ્યાથીઓને તાનુ ં વભાજભાં સ્થાન ને લગાખડ

શલળે, શલદ્યાથીઓ શલળે ને ળીખલાની પ્રવ ૃશત્ત

થતી ચચાા -શલચાયણાના એક બાગ તયીકે ની

શલળેની ધાયણાઓ વભજલા લકાળ ભત નથી.

ધાયણાઓ વભજલા  ૂયત ભ્માવકીમ લકાળ

શલદ્યાથીના શલમરક્ષી ખ્માર તાવલા ભાટે
 ૂયત લકાળ નથી.

ામ છે .

ભાખાભાં જ શલદ્યાથીઓના ભનભાં જ્ઞાનની જે ખટી
ધાયણાઓ શમ તેને ડકાયલા, જ્ઞાનને ચકાવલા ને
તાજુ કયલા લકાળ પ્રાતમ ફનાલલાભાં અલે છે .

ચક્કવ ાઠને બણાલલાન ભશાલય, ચક્કવ

ળાા ઇન્ટનાળી-શલદ્યાથીઓને સ્લરૂ ફાફતે

સ્લરૂભાં ાઠનુ ં અમજન જેભાં ધ્મમન ય કઇ

છુટછાટ શમ છે , ભ્માવના એકભનુ ં ભાખું ને

શલચાય કયાત નથી.

લેફ-ચાટા વ્માક શમ છે, ણચંતનાત્ભક જનાર તૈમાય
કયામ છે .
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ુખ્ત શલદ્યાથીને ળીખલાડવું
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને ુખ્ત શલદ્યાથી વાથે રેલાદે લા છે . તેથી તે ુખ્ત રક કઇ યીતે ળીખે છે
તે ફાફત ભશત્લની શલી જઇએ. ુખ્ત શલદ્યાથી સ્લતંત્ર ને સ્લમં-ભાગદ
ા શળિ
શલળા નુબલ ને જ્ઞાન ધયાલનાય

, જીલનન

, વભજી ળકામ તેલા ને ધ્મેમરક્ષી શમ

છે , વભસ્મા-શનયાકયણના કામા-અધાદયત ધ્મમનભાં વાય પ્રશતબાલ અનાયા શમ છે .
અથી, વ્માલવાશમક જ્ઞાન ને ક્ષભતા ય શલળે બાય ાલ જઇએ ને અ ભાટે
વંળધન પ્રવ ૃશત્ત , વેશભનાય, પ્રજેક્ટ, ખાવ દકસ્વાન ભ્માવ જેલી સ્લ-ભાગદ
ા શળિ પ્રવ ૃશત્ત
અલશ્મક છે .

શલદ્યાથીના નુબલને કેન્િસ્થાને રાલલા :

સ ૂણચત, પ્રદક્રમા-અધાદયત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ યં યાગત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ કયતા એ
યીતે રગ ડે છે કે તેભાં વૈદ્ધાંશતક ખ્મારને ભાખુ શલદ્યાથીના નુબલ જગત ને
ં ત છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભાખાભાં જ એલી તકની
વ્માક વાભાજજક શકીકત વાથે સુવગ
જગલાઇ કયલાભાં અલે છે કે ભ્માવના દયે ક ક્ષેત્રભાં નુબલથી વૈદ્ધાંશતક ને
વૈદ્ધાંશતકથી ક્ષેત્ર કામા લચ્ચે ગશતળીરતા જલાઇ યશે.

વૈદ્ધાંશતક ખ્માર ને ભાખા લચ્ચે વંમજન
એ નંધવુ ં ગત્મનું છે કે વૈદ્ધાંશતક ખ્માર ને ભાખા લચ્ચે વંમજન શવુ ં જરૂયી છે
ન્મથા તભાભ ચચાા(પ્રજેક્ટ લકા વદશત) ભાત્ર વ્મસ્ક્તગત નુબલની અજુફાજુ ઘ ૂમ્મા
કયળે. અલા વંજગભાં મુખ્મ ચચાાને નુબલના શનરૂણ અગ
ણચંતનળીર શલશ્રેણ સુધી રઆ જલી ઘયી ફાફત ફની જળે. જ અણે પ્રશળક્ષકની
શલચાયલાની, શલશ્રેણ કયલાની, થા તાયલલાની ને ણચંતનની ક્ષભતા લધાયલા ભાંગતા
શઇએ ત અ ફાફત ચેતલણી વભાન છે .
વૈદ્ધાંશતક ધ્માનના વંદબાભાં , અણે નંધી ળકીએ છીએ કે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં જ્ઞાનના
ઘટક, શળક્ષણની શલદ્યાળાખાઓના વ્માક ક્ષેત્રભાંથી તેભ જ ામાગત શલદ્યાળાખાઓ જેલી
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કે તત્લજ્ઞાન , વભાજળાસ્ત્ર, આશતશાવ, યાજ્મળાસ્ત્ર ને ભનશલજ્ઞાનભાંથી રેલાભાં અવ્મા છે
ને તેઓને તે યીતે જ યજુ કયલા જઇએ.

શળક્ષણના વંદબભ
ા ાં અ આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ

ભ્માવ ફને છે . ફીજા ળબ્દભાં કશીએ ત , શલશલધ ખ્મારના મુદ્દાઓને એલા સ્લરૂભાં
વ્મક્ત કયલા જઇએ કે તેઓ શળક્ષણની પ્રદક્રમાને વભજાલે ને લણલ
ા ે. શળક્ષણની પ્રદક્રમાભાં
ગરાંઓ, કામો, પ્રમત્ન, પ્રવ ૃશત્તઓ, ઘટનાઓ લગેયેન વભાલેળ થામ છે . અવુ ં કયતી
લખતે શલશલધ શલદ્યાળાખાભાંથી રીધેરા શવદ્ધાંત વંકણરત સ્લરૂભાં વ્મક્ત થલા જઇએ
જેથી લાસ્તશલકતા ને ળૈક્ષણણક ઘટકની વંયક્ુ ત વભજ સુધી શંચી ળકામ.

શં

ગત્મન મુદ્દ એ છે કે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં જ્ઞાનના ઘટકને સ્લરૂ અતી લખતે
વભજૂતીઓ શળક્ષણના ને ન્મ શલદ્યાળાખાઓના

િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુથી વભજાલલી જઇએ. એ

દદળાભાં પ્રમત્ન થલા જઇએ કે યં યાગત ‘વૈદ્ધાંશતક થી પ્રેન્દ્ક્ટવ’ ભૉડેરની જગ્માએ એવુ ં
ભૉડેર સ્થાશત થવુ ં જઇએ જેભાં ફશાયની લાસ્તશલકતાઓ શલળે

શવદ્ધાંત શનભાાણ કયલા

ને શલચાયલાના શેત ુવય વાધન ને ભાખાના શલકાવ ભાટે વૈદ્ધાંશતક વભજ કેલલી.
ણચંતનળીર વ્મલવામી ફનાલલાની તારીભ:
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ દયે ક તફક્કે બાશલ

શળક્ષક ને તાને ને ફીજાને વભજલા ભાટે ની

,

વભજળસ્ક્ત શલકવાલલાની , શલશ્રેણ કયલાની ક્ષભતાની ને ભોણરક શલચાય કયલાની
તક  ૂયી ાડતી શલી જઇએ. તે શલદ્યાથીઓનું લરકન કયલાની ને તેઓ વાથે
વભમ શલતાલલાની ને વમ ૂશભાં કામા કયલાની વ ૃશત્ત કેલામ તે ભાટે ની તક ણ  ૂયી
ાડતી શલી જઇએ. ભ્માવક્રભભાં શલમલસ્તુ ભાટે ને વ્માલવાશમક ક્ષભતાઓ જેલી કે
ધ્માન, લરકન, નાટક, કા-કાયીગયી, લાતાા-કથન ને ણચંતનળીર ળધવ ૃતીના
શલકાવ ભાટે  ૂયત લકાળ શલ જઇએ.

વ્માલવાશમક તકભાં શળક્ષકના કન
ા ા એક બાગ તયીકે ને લગખ
ા ડં ની ચચાાના બાગરૂે
તાના નુબલ ને ધાયણાઓ યનુ ં ણચંતનન વભાલેળ જરૂયી છે ; ધ્માન ભશાલયા
શલળે વભીક્ષાત્ભક લરકન ને ભોણરક શલશ્રેણ. એક શલચાયળીર વ્મલવામી ફનલા
ભાટે પ્રશતબાલની પ્રાપ્તત, ગુણલત્તા, મગ્મતા ને મગ્મ પ્રભાણ ણ જરૂયી છે .

વૈદ્ધાંશતકપ્રેન્દ્ક્ટવ
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વત્મળધન ભાટે તકાવંગત શલચાયણા:
વૈદ્ધાંશતક કાની યચના ને ભર એલી યીતે થલ જઇએ કે તે
ં ની ઊંડી વભજ શલકવાલલા
જ્ઞાન, શલદ્યાથી, ધ્મમન ને ધ્માન લચ્ચેના વંફધ
માાતત લકાળ પ્રદાન કયે . અ પ્રકાયની શળક્ષણ-પ્રથાને સુશનશિત કયલા ભાટે
વયકાયક ઈામ એ છે કે વૈદ્ધાંશતકની વાથે વાથે ક્ષેત્રીમ કામા ભાટે ણ તક પ્રાતમ
અલાભાં અલે. પ્રામણગક કા જે પ્રશળક્ષકને ફાક ને તેઓના વંજગ વાથે, ળાા
ને વંજગ વાથે જડે છે ને તાને શળક્ષક ફનલાની ભશત્લાકાંક્ષા વાથે જડે. તે
વૈદ્ધાંશતક ભ્માવને  ૂયક શલ જઇએ.
થાવબય ઇન્ટનાળી ને ળાા નુબલ:
વેલા- ૂલા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કાભાં રાંફા ગાાન ળાા વાથેન વંવગ,ા ધ્માનન
નુબલ, ને શલદ્યાથીઓનું લરકન ને વેલાયત શળક્ષકના લગખ
ા ડં નુ ં શનયીક્ષણન
વભાલેળ થલ જઇએ. એક વેલાયત શળક્ષક તયીકે કામા કયતા તારીભાથીને તક ભે છે કે તે
ભ્માવ, ભ્માવક્રભ વાભગ્રી ને ધ્માન પ્રેન્દ્ક્ટવ શલળે લાસ્તશલક ધ્મેમ શનશિત કયી ળકે
છે . એક રાંફા ગાાની ઇન્ટનાળી દ્વાયા શળક્ષકને લગાખડં ભાં પ્રવ ૃશત્તઓના અમજનભાં, તેની
યચના કયલાભાં ને વંદગીભાં ભદદ ભે છે . વાથે વાથે તાની પ્રવ ૃશત્તઓ શલળે
લરકન, જાલણી ને શલશ્રેણ દ્વાયા વભીક્ષાત્ભક શલચાયણા કયલા ને ભ્માવક્રભ ને
ધ્માન પ્રેન્દ્ક્ટવ શલળે શલદ્યાથીઓ પ્રશતબાલ અતાં ળીખે તે ભાટે વ્ય ૂશ ઘડી કાઢલા ભદદ
ભી યશે છે . ળાાને ણ અ ણફનયં યાગત ધ્માન ળૈરીન દયચમ થલાને રીધે અ
ઇન્ટનળ
ા ી પ્રથાથી પામદ થળે.
ઇન્ટનાળી એલી યીતે અમજજત થલી જઇએ કે

જે શળક્ષકની ક્ષભતાનું મ ૂલ્માંકન કયલા

ભાટે ઈમગી શમ ; વ્મલવામભાં વાભાજીકયણને પ્રત્વાદશત કયે ; ધ્માન-ધ્મમનના
ખ્મારના શલકાવને ફ અે ; પ્રમગ કયલા સુયણક્ષત ક્ષેત્ર  ૂરું ાડે

; નલા િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુભાં

ડદકયું કયલાની ક્ષભતા શલકવાલે ; ને ળીખલાની ને લૈચાદયક પ્રદક્રમાને

ળરૂ યાખલા

પ્રેદયત કયતી યશે.
૩. ૩  ૂયક ભાખુ ં ને તંત્રની જરૂદયમાત
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એ નંધવુ ં જઇએ કે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામાક્રભની દયકલ્ના વાકાય કયલા ભાટે  ૂયક
ભાખુ ં ને તંત્ર તે ફાફતને નુરૂ શલા જરૂયી છે . તભાભ વૈદ્ધાંશતક કા આંતયશલદ્યાળાખાકીમ ને ક્ષેત્ર -અધાદયત ભ્માવના એકભ વદશતના શલા જઇએ. દા:ત: જ
‘વભકારીન બાયતીમ ભ્માવ’ ભાં મુખ્મ વાભાજજક શલજ્ઞાન જેલા કે
વભાજળાસ્ત્ર, આશતશાવ, યાજ્મળાસ્ત્ર, ભ ૂગ ને થાળાસ્ત્રન અધાય રેલાભાં અવ્મ શમ, ત
શું તે શળક્ષણના વભાજળાસ્ત્રીમ

, ઐશતશાવીક, યાજ્મળાસ્ત્રીમ, બોગણરક ને થળ
ા ાસ્ત્રીમ

વંદબાન ખ્માર સ્ષ્ટ્ટ કયળે? અ ખ્માર ત જ િઢ ફને જ વૈદ્ધાંશતક કાભાં ક્ષેત્ર અધાદયત એકભ વાભેર શમ.

અ જ પ્રભાણે જ, એલા દયવવા-વેન્ટયની સ્થાના કયલી જે ાઠયુસ્તક ને ન્મ સ્ત્રત
જેલા શળક્ષણના વાધન ને ખ્માર વાથે વ્મલશારૂ વંકા કયાલી ળકે તે ખ ૂફ ગત્મનુ ં છે .
અ દયવવ-ા વેન્ટયને એક એલા પ્રદક્રમાતંત્ર તયીકે રઆ ળકામ જે તારીભી શળક્ષક ને
વેલાયત શળક્ષક ભાટે લગાખડં ના વંદબાભાં

, વ્માક વાભાજજક વંદબાભાં ને શલદ્યાથીના

લૈશલધ્મની ફાફતભાં ામાન ભ્માવ  ૂય ાડે છે . જે લૈચાદયક ભાખાભાં અ વેન્ટય
ચારી ળકે તે નીચે મુજફ છે :

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ:
વ્મલશારુ નુબલ ભાટે ભાખાગત જગલાઇ(લકાળ)
એક ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓભાં એક ભાખાગત
‘જગલાઇ(લકાળ) ’ છે જે પ્રશળક્ષક ભાટે ની ધ્મમન વાભગ્રી

, શલદ્યાથી વાથે

વંવગા, ભોણરક શલચાય ભાટે તક  ૂયી ાડે છે . ધ્માન-ધ્મમન કેન્િની યચના ને
ણબગભ એ પ્રદક્રમાઓને ળક્ય ફનાલે છે જે પ્રશળક્ષકને શલદ્યાથીના શલિ

, તેના

વંદબા, શલમલસ્તુ, ભ્માવવાભગ્રી, ને ળીખલાની પ્રદક્રમા વાથે જડે ; ને તારીભાથીને
સ્લમં એક વ્માલવાશમક ફનલા ભાંગતી વ્મસ્ક્ત તયીકે ગણતયીભાં યાખે.

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ:

પ્રશળક્ષક, ઇન્ટનાળી શળક્ષક ને

શળક્ષક તૈમાય કયનાય

ભાગાદળાક ભાટે એક સ્ત્રત
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એક ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, શલશલધ સ્ત્રતન વંગ્રશ છે જે પ્રશળક્ષક ભાટે તાની તારીભ
દયમ્માન ઈમગી નીલડે. અ સ્ત્રતભાં તારીભાથી શળક્ષકએ તૈમાય કયે ર ભ્માવ
વાભગ્રીથી ભાંડીને ન્મ શલશલધ વંસ્થાઓએ તૈમાય કયે ર ભ્માવવાભગ્રી

, પ્રવ ૃશત્ત

ુસ્સ્તકાઓ, ફા-વાદશત્મ, ળાાના ાઠયુસ્તક , ને ન્મ લૈકપ્લ્ક વાભગ્રીન વભાલેળ
થામ છે . શલશલધ પ્રકાયની વાભગ્રી વાથે કામા કયલાથી ભાત્ર ાઠય ુસ્તક ય જ્ઞાનના
સ્ત્રત તયીકે અધાય યાખલાની ટે લ ય કાબુ યશેળે.

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ: આંતય દક્રમા ને અદાન-પ્રદાનનું એક ભંડ
ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, પ્રશળક્ષક ને આન્ટના-શળક્ષક ભાટે વાભગ્રી તૈમાય કયલાનુ ં ને
ધ્માનના અમજન ભાટે ન ુ ં એક ભંડ છે . લાયનલાય થતી આંતય દક્રમા ને
અદાન-પ્રદાન તારીભાથી શળક્ષકને કેટરીક ફાફતની સ્ષ્ટ્ટતાભાં શલળે ભદદરૂ થામ છે
ને તેઓ એકફીજાના નુબલભાંથી ળીખે છે . યસ્યની અ મુરાકાત લાશિક , ભાશવક કે
ઠલાદડક ધયણે મજી ળકામ છે . અ મુરાકાતન શેત ુ જે તે લા ભાટે ભ્માવક્રભના
અમજનથી ભાંડીને એકભના અમજન ને લેફ-ચાટા જેલા શઇ ળકે.

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ: લગાખડં અધાદયત વંળધનના તરેટપભા તયીકે
ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, શળક્ષકને એક ટૂંકા વંળધન પ્રજેક્ટ ભાટે તરેટપભા  ૂરું ાડે છે
જેના શેત ુઓ શળક્ષકની શલદ્યાથીઓ અંગેની વભજ વ્માક ફનાલે છે ને તેઓનુ ં શલમલસ્તુન ુ ં જ્ઞાન લધાયે છે . દા:ત: એક વંળધનને રગત પ્રજેક્ટ કે શલદ્યાથીઓ કઇ યીતે
અંકગણણતના દાખરા ઈકેરલા લયાતી યુસ્ં ક્તઓન ઈમગ કયીને ગણણતનુ ં જ્ઞાન લધાયી
ળકે. ફાક કઇ યીતે તાની અંકગણણતના દાખરાઓ ઈકેરલાની વય યીતન શલકાવ
કયે છે તે અંગેની શળક્ષકની વભજ લધાયીને વંળધન અધાદયત ળીખલાની યીતનુ ં ભાખુ ં
ધ્માન-ધ્મમન ભાટે દદળા સ ૂચન કયે છે . વયલાે અ શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ
દ્વાયા શલદ્યાથીઓની વભજ ળસ્ક્ત લધાયે છે .

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ: સ્લ-ભાગાદશળિ પ્રવ ૃશત્ત ભાટે સુશલધા

68

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, એક ભાખાગત સુશલધા તયીકે વેલા અે છે જેના સ્ત્રત એક
શળક્ષકને સ્લ-ભાગદ
ા શળિ પ્રવ ૃશત્ત જેલી કે ક્ષયજ્ઞાનના ુસ્તક ને
ાઠયુસ્તકનું શલશ્રેણ ભાટે ભદદરૂ થામ છે . પ્રશળક્ષક શલશલધ સ્તયના ફાક ભાટેની
ં તતા શલશ્રેણ જેલા પ્રજેક્ટ શાથ ય રઆ ળકે. ાઠયુસ્તકનું
ાઠયુસ્તકની સુવગ
શલમલસ્તુ, યજૂઅતની ળૈરી , લયામેરી બાા , ખ્મારની ભાલજત , જાશતન મુદ્દ ને
ધ્માન ણબગભ જેલા દયભાણથી કયામે ું શલશ્રેણ તારીભાથીને વભીક્ષાત્ભક યીતે
શલચાયલાભાં વશામ કયે છે . લૈકપ્લ્ક ભ્માવ વાભગ્રી તેઓને ાઠયુસ્તક કેટરી જુદી
જુદી યીતે રખી ળકામ તે યીતન દયચમ કયાલળે.
પ્રશળક્ષક શલદ્યાથીઓના કુદયતી શલજ્ઞાન ને વાભાજજક ઘટનાઓ શલળેના વલારન વંગ્રશ
કયી ળકે છે , જેભ કે: ‘ળા ભાટે અણે રગ રગ બાાઓ ફરીએ છીએ?’

; ‘થલા

ત ળા ભાટે ગયી છત યથી નીચે ડતી નથી?’ અનુ ં શલશ્રેણશળક્ષકને શલમલસ્ત ુ
વાથે કામા કયલા પ્રત્વાદશત કયળે ને જુદી જુદી લમે શલદ્યાથીઓની તકાળસ્ક્તની વભીક્ષા
કયળે. અ કેન્િ તારીભાથી શળક્ષકને વ્મસ્ક્તગત મુરાકાત ને તેઓ વાથે કામા કયીને
શલદ્યાથીઓના શલચાય જાણલાભાં ભદદ કયે છે . તારીભાથીઓ શલશલધ દયસ્સ્થશતઓભાંથી
અલતા શલદ્યાથીઓના ભાદશતી-ત્રક તૈમાય કયી ળકે જે તેઓના નખા
વાભાજજક, વાંસ્કૃશતક ને યાજકીમ માાલયણના વભીક્ષાત્ભક ભ્માવ કયલાભાં ઈમગી
નીલડે.

ં રા શલકવાલલાનું તરેટપભા
ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ: કોળલ્મની શૃખ
ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ લકાળના અમજન ભાટે તરેટપભા  ૂરૂ ાડે છે જેની ભદદથી
ં રાન
લાતાા-કથન, કા-કાયીગયી, વંગીત ને નાટક જેલી વ્માલવાશમક કોળલ્મની શૃખ
શલકાવ કયી ળકામ છે . પ્રશળક્ષક લાતાાઓને ણબવ્મસ્ક્ત શનખાયલા

, કલ્ના ને બાાના

વર્જનાત્ભક ઈમગના ભાધ્મભ તયીકે ઈમગ કયતા ળીખળે

; બુરેટીન ફડા તૈમાય

કયવુ,ં લાતાા-કશલતાન વંગ્રશ તૈમાય કયલ ને લગખ
ા ડં ભાં લાંચન શળણફય ગઠલલી. તેઓ
લગાખડં ના વંચારન ભાટે નાટક ને કા-કાયીગયીને ભ્માવના વાધન ને વ્ય ૂશયચના
તયીકે ળીખે છે . નાના વંળધન પ્રજેક્ટ દ્વાયા પ્રશળક્ષક ને આન્ટના શળક્ષક
લરકન, દસ્તાલેજીકયણ, શલશ્રેણ ને થાઘટનના કોળલ્મ ળીખળે.
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ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ: શળક્ષકના ભનલૈજ્ઞાશનક ને વ્મસ્ક્તગત શલકાવ ભાટે
ભાખાગત જગલાઇ
એક ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, એલી પ્રવ ૃશત્ત ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયે છે જે શળક્ષકના
ભનલૈજ્ઞાશનક ને વ્મસ્ક્તગત શલકાવ વાથે વીધી યીતે વંકામેરી શમ. તારીભાથીઓને
તેઓના તાના નુબલ , શળક્ષક ફનલાની ભશત્લાકાંક્ષાઓ , તેઓના જાશત ને વભાજભાં
સ્થાન; વ્મસ્ક્તગત, કોટુંણફક ને વાભાજજક વંઘા યના શલચાય વાથે કામા કયલા
પ્રત્વાદશત કયામ છે . મુદ્દા અધાદયત લકાળ દ્વાયા તેઓ ફાક ને ુખ્ત વ્મસ્ક્ત
લચ્ચેના આંતયદક્રમાભાં અંતય , સ્ધાા ને વશકાય તયપ તેઓના લરણ , વ્મસ્ક્તગત ને
વાભાજજક જીલનભાં સ્ધાાની વયનુ ં લરકન ને શલશ્રેણ કયે છે . તાના
વ્મસ્ક્તત્લના દયભાણ અંગેન ુ ં વંળધન કેટરીક પ્રવ ૃશત્તઓ જેલી કે નાટક , કા, વંગીત ને
ક્રાફ્ટ દ્વાયા થઆ ળકે છે જે શનષ્ટ્ક્ષ ને શનબમ
ા ભ્માવકીમ લાતાલયણ  ૂરૂ ાડે છે .
કેટરીક સ્લ-કેન્દ્ન્િ ળીખલાની દ્ધશતઓભાં ગશન ણચંતનાત્ભક વલારના જલાફ ળધલાની
પ્રવ ૃશત્તન વભાલેળ થળે:લગખ
ા ડં ભાં લરકન ય ણચંતન ને ત્માયફાદની વમ ૂશચચાા; લધુ ભ્માવ ભાટેના મુદ્દાઓની ચચાા

; વભાજભાં સ્થાન ; લૈચાદયક-પ્રવ ૃશત્તની નંધ

લાી ડામયી/જનર
ા .

ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ: તારીભી શળક્ષક ને વેલાયત શળક્ષકની તારીભ લચ્ચે વેત ુ
જડલા ભાખાગત જગલાઇ
એક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાભાં ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ, તારીભી ને વેલાયત શળક્ષક
ભાટે કેટરીક વાભાન્મ જગલાઇઓ કયળે જે ફન્ને ભાટે ઈમગી શમ. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની
વંસ્થાઓ જે અ ફન્ને પ્રકાયના કામાક્રભ અમજજત કયલા ભાંગતી શમ તેઓએ વંદ
કયામેરી ળાાઓ ય વઘન યીતે ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયલાના શેત ુ વાથે વંકરન વાધવુ ં જઇએ.
દા:ત: ઇન્ટનાળી ચારતી શમ તે ળાાના વેલાયત શળક્ષક વેલાયત શળક્ષકની તારીભભાં
બાગ રઆ ળકે જેભાં તેઓને કઇણ ક્ષણે શનશભિત થતા લગખ
ા ડં ના વંજગ ને લગખ
ા ડં ની
શલશલધતા વાથે ણબમુખ થલા ભાટે ની તારીભ ભી યશે. ડામેટ/અઇ.એ.એવ.ઇ./શળક્ષણ
શલબાગ દ્વાયા દય લે તારીભી શળક્ષકની તારીભ ભાટે વંદ કયામેર
ળાાઓ વેલાયત શળક્ષકની તારીભ ભાટે ણ વંદ કયી ળકામ છે . અ ળાાના તભાભ
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શળક્ષક અ વઘન તારીભભાં જડાઇ ળકે જે વ્મસ્ક્તગત શલકાવ ને શનયીક્ષણ ભાટે પયી
તૈમાય કયલાભાં અલી છે . દા:ત: એક ડામેટ ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ જરૂયી ભાખાગત
સુશલધાઓ  ૂયી ાડી ળકે છે જેથી કયીને : (૧) કામાયત શળક્ષકની ૨૦ દદલવની તારીભનુ ં
અમજન થઆ ળકે ને વ્મલશારૂ તારીભ  ૂયી ાડી ળકામ જે લગખ
ા ડં ની ને શળક્ષકની
જરૂદયમાત વંતી ળકે , ને (૨) આન્ટના શળક્ષક દ્વાયા ળાાભાં જ સ્થામેર ‘ધ્મમન
કેન્િ’ દ્વાયા દયે ક શનમશભત શળક્ષકને વ્મસ્ક્તગત યીતે વશામ ભી યશે તે ભાટે ળાા
અધાદયત સ્ત્રત  ૂયા ાડી ળકામ છે . લગાખડં ના વંદબાભાં દયે ક શળક્ષકને વ્મસ્ક્તગત યીતે
ભતી વઘન ભદદ ને વભમગા અળયે ત્રણ લન
ા  કયલાન મુદ્દ દયલતન
ા ની
પ્રદક્રમાને ળક્ય ફનાલળે ને શળક્ષણ ય તેની ઊંડી વય કયળે. યુશનલશવિટી
દડાટાભેન્ટ, અઇ.એ.એવ.ઇ. કે કઇ એન. જી. ઓ. વાથે ઔચાદયક બાગીદાયી ડામેટધ્માન-ધ્મમન કેન્િના પ્રમાવભાં ભદદરૂ થઆ ળકે છે , ખાવ કયીને વેલાયત શળક્ષક
ભાટે તારીભને પયી તૈમાય કયલા ભાટે ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વંસ્થાઓ ને ળાાઓ લચ્ચે
વેત ુ સ્થાલા ભાટે
૩. ૪ શલકવતા શળક્ષકનું મ ૂલ્માંકન
લતાભાન વભમભાં , શળક્ષક ભાટે ધ્મમનની પ્રેન્દ્ક્ટવની મુખ્મ નફાઇ
મ ૂલ્માંકનની ફાફતભાં છે જે સ્લબાલે લધુ ડતી પ્રભાણરક્ષી છે

પ્રશળક્ષકના

, ગુણલત્તારક્ષી નથી. તે

લાશિક/વત્રાંત કવટીઓ દ્વાયા સ્ભયણળસ્ક્તનુ ં ભા  ૂયતુ ં વીશભત છે ; કોળલ્મનુ ં મ ૂલ્માંકન
ચક્કવ વંખ્માના ાઠ  ૂયત ુ ં ભમાાદદત શમ છે

; શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનુ ં ગુણાત્ભક ાસુ , ન્મ

વ્માલવાશમક ક્ષભતાઓ, ણબગભ ને મ ૂલ્મ લતાભાન મ ૂલ્માંકન દ્ધશતના દયઘની ફશાય
છે ; લધુભાં, મ ૂલ્માંકનની પ્રદક્રમા વતત નથી , જે વતત શલી જઇએ ; શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની
પ્રદક્રમાભાં ભ્માવક્રભના શલદ્યાળાખાકીમ યીતે લૈશલધ્મ ૂણા મુદ્દાઓ વભગ્ર તારીભગાા
દયમ્માન કેન્દ્ન્િત યશે છે ને શનમત ક્રભાનુવાય શમ છે . અનુ ં મગ્મ તફક્કે મ ૂલ્માંકન થવુ ં
જઇએ ને તારીભાથીને તે અંગે જાણ થલી જઇએ.
(એ) વલાંગી મ ૂલ્માંકનના રક્ષણ


શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં શલકવતા શળક્ષક વ્મસ્ક્તગત વભજનુ ં મ ૂલ્માંકન કયલા
ભાટે શેત ુરક્ષી ફનવુ ં જરૂયી છે . અભાં વલાંગીકતા ણ જરૂયી છે જેથી ખ્માર-રક્ષી
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ને ધ્માન-રક્ષી દયભાણની વભગ્ર શ્રેણી અલયી ળકામ

, ને વાથે વાથે

તેભાં શળક્ષકના ણબગભ, સ્લબાલ ને ક્ષભતાઓ ણ વાભેર શમ તથા શલકાવના
પ્રભાણરક્ષી ને ગુણલત્તારક્ષી દયભાણ વભાશલષ્ટ્ટ શમ. અભાં
નીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે : તેઓના વંદબભ
ા ાં જ શલદ્યાથીઓ વાથે
કામા; ળાા ભ્માવક્રભ ને ાઠય-ુસ્તક

; ળીખલાની પ્રદક્રમા ને

જ્ઞાન; ભનલૈજ્ઞાશનક ને વ્માલવાશમક શલકાવ

; વંસ્થાગત

વ્મલસ્થા, નીશતરક્ષી િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ, ધ્માન ને ભ્માવક્રભ.


મ ૂલ્માંકનભાં અટરી ફાફતન વભાલેળ થલ જઇએ: ફાક ને
દકળય શલકાવની પ્રદક્રમાની વભજ ; શળક્ષકન વાભાજજક વંદબા ; ફાકની લૈચાદયક
પ્રદક્રમાન પ્રકાય-ગણણત , બાા, કુદયતી ને વાભાજજક ઘટનાઓ ; તત્લજ્ઞાન ને
વભાજ્ળાસ્ત્રી ભાખું ; ળાા એક એલી દ્ધશત તયીકે જેભાં પ્રશળક્ષક તાની
લતાણ ૂક, વમ ૂશ શળક્ષણભાં વંચારન ને વમ ૂશ-કામાની અલડત વંદબે વતત
ફદરાલ નુબલે.
(ફી) મ ૂલ્માંકનની ળયત
મ ૂલ્માંકનના દયે ક ક્ષેત્ર ભાટે ના ખાવ ગુણલત્તાના દળક
ા  શનમત થલા જઇએ ને
ળરૂઅતના તફક્કે અલાભાં અલેર ગુણ છે લ્રે ગ્રેડભાં દયલશતિત થલા જઇએ.
મ ૂલ્માંકન ભાટે ના ધાયાધયણ ને ામારૂ લસ્તુભાં અટરી ફાફતન વભાલેળ
થલ જઇએ:



ખાવ વંજગભાં કઇ ખાવ વભમગાા ભાટે શલદ્યાથીઓનું લરકન; લરકનની

કરાક, ઈમગભાં રેલાતી દ્ધશત

, શલસ્ત ૃત નંધ

, કઠા બયલા, ભાદશતીનુ ં

અકરન કયવુ,ં શેલાર, શલશ્રેણ ને થા.


શેલાર-રેખનને રગતા ધાયાધયણ ય

પ્રશળક્ષક દ્વાયા જાલલાભાં અલત

લરકનન યે કડા: પીલ્ડ-નંધ, ગુણલત્તાને રગતી ભાદશતીનું વયરીકયણ કયલા ભાટે
ઈમગભાં રેલાતી દ્ધશતઓનુ ં લગીકયણ.
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ં  સ્થાશત કયલા ળાા વંવગા પ્રામણગક કામા:
શલદ્યાથીઓ વાથે આંતય-વ્મલશાય ને વંફધ
તૈમાયી, પ્રવ ૃશત્તઓની વંદગી, વાભગ્રી, લગખ
ા ડં ભાં થતી ઘટનાઓ, ફાક વાથેન વ્મલશાય,
શલદ્યાથીઓની ળીખલાની પ્રવ ૃશત્ત શલળે ણચંતન , ણબવ્મસ્ક્ત, વર્જનાત્ભકતા, શળસ્ત, શલશલધ
ભાશરની વય:



ળાા વંવગા ભાટે અમજન: શલમ(થીભ)ની વંદગી, પ્રવ ૃશત્તઓ, વાભગ્રી, વભમ, વાભગ્રીનું
અમજન, પ્રત્મામન કોળર , શલદ્યાથીઓન યવ જાલી યાખલાની અલડત

, આંતય-

વ્મલશાય, વભમ-વંચારન.


વંવગા ફાદની ચચાા , શેલાર-રેખન ને વમ ૂશ-યજૂઅત: ચચાાની ગુણલત્તા , આંતિન્દ્ા ષ્ટ્ટ,
 ૃથકયણ, ણચંતન.



શળક્ષકન ભનલૈજ્ઞાશનક ને વ્માલવાશમક શલકાવ: ક
, વ્મસ્ક્તત્લ
શલકાવ યના વૈદ્ધાંશતક ને
ા
પ્રામણગક કામ; વ્મસ્ક્તત્લના
શલકાવને વશબાગીઓની પ્રશ્ન કયલાની ક્ષભતા
, તાના ધાયણાઓ
,
ા
શલચાય, ભંતવ્મ પ્રત્મે શલલેચનાત્ભક ફનલાની ક્ષભતા ને અત્ભ-શનયીક્ષણની ક્ષભતાન શલકાવના
ધાયાધયણથી મ ૂરલી ળકામ છે : તાની ભમાાદાઓ ને
ક્ષભતાઓ વભજલી; શલચાય, કામ,ા રાગણી
ને ફોધ્ધીક્તાનુ ં વંમજન કયલાની ક્ષભતા; અત્ભ-શલિાવ લધાયલ ને શત-શલિાવ વાભે
ળંકાથી જવુ, ં શનખારવતા, ફીજાને ધ્માન ને ધીયજથી વંબાલાની ક્ષભતા
, વાભાજજક વંલેદના,
નલીન ળરૂઅત કયલાની ક્ષભતા
, શકાયાત્ભક ણબગભન શલકાવ ને નકાયાત્ભક ણબગભ શલળે
ણચંતન. વ્મસ્ક્તગત શલકાવ ભાટેના અ જ ધયણ શલદ્યાથીઓના સ્લ-મ ૂલ્માંકનણ
ભાટેથઆ ળકે.



ં રાની અકાયણી : લકાળભાં વહ્બાગીતાનુ ં સ્લરૂ ને શનમશભતતા: પ્રસ્ત ુત
કોળલ્મની શૃખ
શલમ ને લાતાાઓન ઈમગ કયીને બુરેટીન ફડા ફનાલલાની અલડત
; લાતાા-થીઓ જેભાં
લૈશલધ્મ ૂણા વંદબલ
ા ાી લાતાાઓ ને વાભાજજક ને વાંસ્કૃશતક શલશલધતાલાી ને
વંલેદનાવબય લાતાાઓન વંગ્રશ શમ; વંદબાસ ૂચી ને ઊણ-સ્લીકાય મગ્મ યીતે ામેરા શમ
,
લગખ
ા ડં ભાં ને ફશાય જમાયે લાતાાઓન ઈમગ કયલાન શમ ત્માયે તે વયતાથી ળધી ળકામ
તે ભાટે વ્મલસ્સ્થત લગીકયણ ને ગઠલણ-વ્મલસ્થા ; ફા-વાદશત્મ ને તેની વંદગીના
ધાયાધયણ શલળે ગંબીય શલચાયણા
; ફાકને લાતાા કશેલાની અલડત. લધુભ, ાંપ્રમગળાા ને
િશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનના ઈમગની અલડત
; ધ્માન-ધ્મમનની વાભગ્રી
; ક્ષેત્રીમ મુરાકાત ,
વેશભનાય, વમ ૂશ ચચાા ને પ્રદળન
ા નું અમજન.
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શલદ્યાથી, ભ્માવક્રભ ને ધ્માનના મુદ્દાઓની વભજણ
:
ભ્માવક્રભના ભ્માવની વાથે પ્રામણગક કા વૈદ્ધાંશતક ભ્માવને  ૂયક; લગ
શમાખડં ધ્માન
પ્રેન્દ્ક્ટવનુ ં લરકન; નલીનીકયણના કેન્િની મુરાકાત
; ભ્માવક્રભને રગતી વાભગ્રી
, દસ્તાલેજ
ને ાઠયુસ્તક  ૃથકકયણ ; લરકન નંધ; વ્મસ્ક્તગત ને જૂથ શેલાર; ણચંતન વાભગ્રી
તૈમાય કયલી લગેયે.
·

શળક્ષક એક વંળધક તયીકે:

પ્રશળક્ષકને લરકન નંધ ને તેની જાલણીની તારીભ ણ ામ છે . ફદરાતા વૈદ્ધાંશતક ને
પ્રામણગક ભાખાભાં તેઓના લરકનનું  ૃથકકયણ ને તર્થમને વભજલાની પ્રદક્રમા થામ છે .
અ પ્રકાયના કામા ભાખાકીમ લગાખડં અધાદયત વંળધન પ્રજેક્ટ દ્વાયા તેઓભાં વંળધક તયીકે
કાભ કયલાના કોળલ્મન શલકાવ કયે છે . એક લાના ગાાભાં
, તારીભાથી અલા કામા શાથ ય રઆ
ળકે છે , જેભાં ળાા ાઠયુસ્તકનું લગીકયણ ને તેઓની ળીખલાની ળૈરીનું લરકન ને
કામા-મજના.
·

ઇન્ટનાળી પ્રવ ૃશત્તઓ: જેના અધાયે શલદ્યાથીઓનું મ ૂલ્માંકન થઆ ળકે: લગાખડં ની

પ્રદક્રમાઓ, શનમશભત ધ્માન , ધ્માન-ધ્મમન સ્ત્રતન શલકાવ , ભ્માવના અમજજત
એકભન યે કડા ને શનમશભત દૈ શનક ડામયી/ણચંતન જનાર, શલદ્યાથીઓનું મ ૂલ્માંકન, ળીખલાની
પ્રદક્રમાના મ ૂલ્માંકનની દડઝાઇન , જે તે ક્ષેત્રભાં વલારના પ્રકાય

, ળીખલાની પ્રદક્રમાભાં

મ ૂલ્માંકનને એક વશામક તયીકે રેલા ળીખલાના સ ૂચકાંક તયીકે નદશ
·

ણચંતન જનાર: દયે ક આન્ટના ાવેથી એલી ેક્ષા યાખલાભાં અલે છે કે તે ણચંતન જનાર

ફનાલે જે તેને તાના ઇન્ટનાળીના ગાા દયમ્માન થમેર નુબલને લાગલા ને તેના

શલળે શલચાયલા તક અે. અ જનારભાં નીચેની ફાફતનું ટૂંકું શલલયણ શમ છે : કઇ યીતે લગા
વંચાણરત થમ, કઇ યીતે શલદ્યાથીઓએ પ્રશતબાલ અતમા, તેની ક્રાવ ભાટેની તૈમાયી શલળેના
શલશ્રેષ્ટ્ણાત્ભક ને ણચંતનળીર શલધાન

, શલદ્યાથીઓની વલાર પ્રત્મે

પ્રશતદક્રમા/પ્રશતબાલ
, શલદ્યાથીઓના નુબલના અદાન-પ્રદાનને વાભેર કયલાની ક્ષભતા
, તેઓની
ભ ૂર પ્રત્મે પ્રશતબાલ , નલા શલચાય , ખ્માર ને શળસ્તને રગતા મુદ્દાઓને વભજલાની
મુશ્કેરીઓ, વમ ૂશ, લગાખડં ને અખા લગા ભાટેની પ્રવ ૃશત્તઓની યચના ને વંચારન
, અ ણચંતન

જનારના મ ૂલ્માંકનન થા એ થળે કે કઇ યીતે એક આન્ટના ભાત્ર લગાખડં ના શલલયણથી ણચંતનાત્ભક
રખાણ તયપ ગશત કયે છે તે જવુ.ં
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(વી) મ ૂલ્માંકન ને અકયણના વાધન તૈમાય કયલા :
ઈયક્ત ભાદં ડનું મ ૂલ્માંકન કયલા ભાટે ગુણલત્તારક્ષી ને પ્રભાણરક્ષી યીતે
ં ૂલ્માંકન કયી ળકે એલા વાધન જરૂયી છે . અભાં મુખ્મત્લે વાભેર શમ છે : લરકનનું
ધ્મમનનુમ
વભમત્રક ને નંધ/જાલણી , તાવ-સ ૂચી, શલદ્યાથીઓના કામાન ું મ ૂલ્માંકન(પ્રજેક્ટ , ન્મ
કૃશતઓ લગેયે), ખાવ-દકસ્વાન ભ્માવ, લકાળ, વેશભનાય, ચચા,ા આન્ટયવ્યુ, ંશનયં તય વલાર-સ ૂચીભાં
વશબાણગતા, ભોણખક ને રેણખત કવટીઓ
, વંયક્ુ ત યે કડ,ા સ્લ-મ ૂલ્માંકન ભાટે કષ્ટ્ટક.

(ડી) વતત ને વલાંગી મ ૂલ્માંકન ભાટેની કામા-દ્ધશત તૈમાય કયલી :
પ્રશળક્ષકનું મ ૂલ્માંકન, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના વભગ્ર કા દયમ્માન થવુ ં જઇએ જેભાં ઈયક્ત
તભાભ ભાદં ડન વભાલેળ થલ જઇએ. શલદ્યાથીનુ ં દયણાભ ગ્રેડભાં ાવુ ં જઇએ .
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પ્રકયણ ૪
વેલાયત શળક્ષકન વતત વ્માલવાશમક શલકાવ ને ળૈક્ષણણક વશામ

૪. ૧ દયચમ
વભગ્ર ભ્માવક્રભભાં કે ખાવ શલમભાં મ ૂક મુદ્દાઓ કે નલી વાભાજજક વભસ્માઓ દાખર
કયલાની ફાફતભાં જે શનણામ રેલામ છે તેન અધાય વેલાયત શળક્ષકના જ્ઞાન ને ધ્માનભાં
અલેર ગ્રેડેળન ને નલીનીકયણ છે . અ શલચાયે વેલાયત શળક્ષકના પ્રશળક્ષણ ને તેઓની
ુ  ૂયા ાડયા છે .
વ્માલવાશમક તારીભ ભાટેની પ્રવ ૃશત્તઓ ઘડલા ભાટે ના વ્માક શેતઓ
ભાખુ ને વંસ્થાઓ યચના ઉબી કયીને ને અ પ્રવ ૃશત્તઓ ભાટે નાણાની જગલાઇ કયીને
તંત્રએ પ્રશતબાલ અતમ છે . કઠાયી કશભળનની બરાભણના ગરે ગરે કેટરાંક યાજ્મભાં
ળાા-જૂથની યચના કયલાભાં અલી છે . જેથી પ્રાથશભક , ભાધ્મશભક ને ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક
ળાાઓ લચ્ચે વેત ુ સ્થાી ળકામ. તેઓએ શળક્ષક લચ્ચે આંતય દક્રમા ને વ્માલવાશમક ફાફતના
અદાનપ્રદાન ભાટે એક ભાખુ ને એક પયભ  ૂરું ાડયું છે . એન.ી.ઇ. ૧૯૮૬ સ ૂચલે છે કે
શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે  ૂલા -વેલાકારીન ને વેલાકારીન શળક્ષકની તારીભને
એકફીજાથી રગ યીતે જઇ ળકામ નદશ. વેલાકામા ચાુ શમ તેલા શળક્ષકની તારીભ ભાટે કેન્િ
વયકાય દ્વાયા વંદગીની યુનીલશવિટીના શલબાગભાં ને મ ૂક વંસ્થાઓભાં આપ્ન્સ્ટટયુટ્વ ઓપ
એડ્લાન્વ સ્ટડીઝ આન એજ્યુકેળનની સ્થાના ને દયે ક જજલ્રાભાં ડામેટની સ્થાના ભાટે
નાણાકીમ જગલાઇ કયલાભાં અલી છે . અ વંસ્થાઓ યાજ્મભાં એવ.વી.ઇ.અય.ટી. વાથે ભીને
વેલાકામા ચાુ શમતેલા શળક્ષક ભાટે કા ચરાલલા સુશલધાઓ  ૂયી ાડળે. અ ઈયાંત ડામેટને
નલીનીકયણ ને ક્ષેત્રીમ-પ્રવ ૃશત્તઓના શલકાવ દ્વાયા પ્રાથશભક શળક્ષણના લૈશિકયણ ભાટે કામા કયલાન
હક
વભગ્ર દે ળભાં બ્રક
ુ ભ કયલાભાં અવ્મ છે . ડીસ્રીપટએજ્યુકેળન પ્રગ્રાભ(૧૯૯૫-૨૦૦૩) દ્વાયા
ને જૂથ દયવવા વેન્ટય સ્થાલાભાં અવ્મા છે ને તેન શેત ુ એ છે કે પ્રાથશભક શળક્ષકને
શલદ્યાથી-કેન્દ્ન્િત ધ્માન ને શળક્ષકને ળાાભાંથી જ શલશલધ વંદબભ
ા ાં ભદદ ભી યશે. એલ
પ્રમત્ન કયલાભાં અવ્મ છે કે શલમ દીઠ શનયીક્ષક ને ળાા શનયીક્ષકને ફદરે ળૈક્ષણણક સ્ત્રતના
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સ્લરૂભાં દયવવા વાન(શનષ્ટ્ણાંત)ના શલચાયને ભરભાં રાલલ. વલા-શળક્ષા ણબમાન (૨૦૦૧)
દ્વાયા વેલાયત શળક્ષક ભાટે દય લે ૨૦ દદલવની તારીભની જરૂદયમાત ય બાય મ ૂકલાભાં અવ્મ છે .
શળક્ષક ભાટે ન્મ પ્રકાયની વ્માલવાશમક પ્રવ ૃશત્તઓન ણ શલકાવ થમ છે . તભાભ શળક્ષક એલા
ભંડના વભ્મ શમ છે જે વભમાંતયે ળૈક્ષણણક પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં અમજન કયતા શમ ને વ્માલવાશમક
શલકાવ ભાટે ના મુદ્દાઓની ચચાા કયલા ભીરન-મુરાકાત ગઠલતા શમ. ાઠયુસ્તકના શનભાાણભાં
ને તારીભ ભાગાદશળિકાઓની યચનાભાં કેટરાંક લોથી શળક્ષકની બાગીદાયી લધી છે . શળક્ષકને
ખુદ બ્રક એન્ડ દયવવા વેન્ટયભાં કાભ કયલાની તક છે તેભ જ તે તારીભ કભ
ા ાં દયવવા વન
ા
તયીકે ણ કાભ કયી ળકે છે . તેઓ શળક્ષણની નીશત શનધાાયણ કયતી વશભશતઓના વભ્મ ણ છે .
કેટરીક ણફનવયકાયી વંસ્થાઓએ ણ દે ળભાં શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ની તારીભની
યચના ને તેન ભર કયલા કામા કયું છે, ને લગાખડં ની પ્રેન્દ્ક્ટવને વય કયતી ફાફતભાં
વશકાય અતમ છે . અ યીતે શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે નેક યસ્તાઓ ને તક યશેરી છે .
અ કામાક્રભ શલદ્યાથીઓની ળીખલાની પ્રદક્રમાના ને તેઓને ઈમગી ળૈક્ષણણક નુબલ  ૂયા
ુ ી શળક્ષકને તાની લગખ
ાડલાનાિન્દ્ષ્ટ્ટણફંદથ
ા ડં ની પ્રેન્દ્ક્ટવ ફદરાલલાભાં ને નલી ળૈરી
શલકવાલલા લતા-ઓછા અંળે વપ યહ્યા જમાયે
છે .
ભટી ેક્ષાઓના ભાદં ડથી વપતાની નાની
નાની ફાફત ભાલાભાં અલે ત્માયે તેઓ ‘શનષ્ટ્પ’ શમ તેવ ુ ં રાગે છે . તારીભની વયકાયકતા,
ળાાને ધ્માન-ધ્મમનની ફાફતભાં વશામ કે વપતા ને શનષ્ટ્પતા ક્યાં અધાયે ભાલી
તે ફાફતભાં ફહુ ઓછું વંળધન થયુ ં છે . તારીભ કામક્ર
ા ભ ને વશામક પ્રવ ૃશત્તઓની
વયકાયકતાના ુયાલા
, ખાવ કયીને વયકાયી પ્રણારીભાં
, શજુ ણ ણફનબયવાાત્ર ને વ્મસ્ક્તઅધાદયત છે, ને ઉરટાનુ ં એના ય અધાદયત યશે છે કે કણ પ્રશ્ન  ૂછે છે ને કણ લરકન
કયનારૂ છે . શળક્ષકની વ્માલવાશમક જરૂદયમાત પ્રત્મેન વભગ્ર ણબગભ શજુ શનધાાદયત કયલાન
છે , અમજજત કયલાન છે ને તેન ભર ણ કયલાન ફાકી છે, ને તેના ય દે ખયે ખની
કામભી વ્મલસ્થા ણ કામભ કયલાની ફાકી શં
છે . એ લાતન ખ્માર યાખલાન છે કે શળક્ષક એક
વ્મલવામી છે ને તેના કામભ
ા ાં ણફનજરૂયી દયમ્માનગીયી ન કયલી જઇએ.
ુ
૪. ૨ શળક્ષક ભાટે વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ના કામક્ર
ા ભના વાતત્મના શેતઓ
ુ અ મુજફ છે :
શળક્ષક ભાટે વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ના કામક્ર
ા ભના વાતત્મના વ્માક શેતઓ
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દયે ક તાની પ્રેકટીવ શલકવાલે
, તેના ય ણચંતન કયે ને તેના ય વંળધન કયે .
તાની શલદ્યાળાખાભાં કે ળાા ભ્માવક્રભના ફીજા ક્ષેત્રભાં શળક્ષક ઊંડું જ્ઞાન પ્રાતત કયે
ને તે ક્ષેત્રનાદ્યતન જ્ઞાનથી તાને વજ્જ યાખે.
શલદ્યાથીઓ ને તેઓના શળક્ષણ ય ણચંતન કયે ને વંળધન કયે .

·
·

ળૈક્ષણણક ને વાભાજજક મુદ્દાઓની વભજ કેલે ને તે ફાફતે
દ્યતન જ્ઞાનથી તાને

વજ્જ યાખે.
·

શળક્ષણ/ધ્માન વાથે વ્માલવાશમક યીતે વંકામેર ન્મ ભ ૂશભકાઓ ભાટે

શળક્ષકને તૈમાય કયલા
, જેભ કે શળક્ષકની તારીભ
, ભ્માવક્રભ શનભાાણ ને વરાશ-ભાગદ
ા ળન
ા .
·

ફોદ્ધદ્ધક શલચાયની સ્થ ભમાાદા ત ૂટે ને શળક્ષક તાના નુબલ ને જ્ઞાનનુ ં

ન્મ વાથે અદાનપ્રદાન કયે; અ લાત શળક્ષક ને શળક્ષણળાસ્ત્રીઓ જે એક જ ક્ષેત્રભાં કાભ
કયતા શમ ને ન્મ બુદ્ધદ્ધજીલીઓજે નજીક કે દૂ યના શલસ્તાયભાં યશેતાશમ તેઓ ભાટે અ
ગત્મની ફાફત છે .
ુ ી
શળક્ષણ ને ભ્માવક્રભનું અમજન કયનાયા ભ્માવક્રભભાં સુધાયાઓ રાલલાના શેતથ
શળક્ષકને વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે તક  ૂયી ાડલા પ્રમત્ન ,કયે
જેથી
છે કયીને:


શળક્ષકને પ્રાથશભકતાલાા ધ્મેમ જેભ વાલ
કે શા ત્રકયણ ને વભાલેળીતા ભાટે કાભ કયલા
વભથા ફનાલી ળકામ.



વાભાજજક લરણને પ્રબાશલત કયી ળકામ ને ફંધાયણના મ ૂલ્મ પ્રત્મે વભાણ ેદા કયી
ળકામ ને લગાખડં ભાં બેદબાલ નાબ ૂદ કયી ળકામ.



લતાભાન પ્રથાને લધાયે શલદ્યાથી-કેન્દ્ન્િત દ્ધશતભાં ફદરાલી ળકામ જે ગખણટ્ટીને ફદરે
ૂ શમ.
ખ્મારની વભજ શલકવાલનાયી દ્ધશત ભાટે લધુ નુક



ુ શમ તેલા ભ્માવક્રભના મુદ્દાઓ ભેલલા ભાટે ને તેન ભર કયલા
ચક્કવ શેતઓ
ભાટે તે શળક્ષકને વભથા ફનાલે છે

, જેભ કે ટે કનરજીન ઈમગ કે એઇડ્ઝ કે

દકળયાલસ્થાનું શળક્ષણ જેલા મુદ્દાઓ.
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શળક્ષકને શનષ્ટ્ણાંત ભાગાદળાક કેમુખ્મ શળક્ષકની ભ ૂશભકા ભાટે તૈમાય કયલા લગેયે.

વેલા- ૂલા તારીભના કામાક્રભની ગુણલત્તા નફી ,છેને જ્માં ણચંતનાત્ભક પ્રેન્દ્ક્ટવ ભાટે  ૂયતી
વભજ અલાભાં શનષ્ટ્પતા ભી છે, ને જ્માં યાજ્મ વયકાયએ શનમશભત ળાાઓભાં ને
નોચાદયક કેન્િભાં તારીભ ામ્મા લગયના વશામક શળક્ષકની બયતી ,કયી
તેલાછેવંજગભાં એ
જરૂયી ફની ગયુ ં છે વ્માલવાશમક તારીભ ને વશામ દ્વાયા શળક્ષકની જરૂદયમાત યત્લે ધ્માન
ામ.
૪. ૩વેલાયત ચાુ શમ તેલા શળક્ષકની તારીભના કામાક્રભની યચના:

કેટરાંક શવદ્ધાંત
ુ /ધ્મેમ ય
વેલાયત શળક્ષકની તારીભ કામાક્રભની યચનાન અધાય દયે ક કામાક્રભના અંગત શેતઓ
યશેર છે, કાયણ કે વંદબા ને વંજગભાં શલુર લૈશલધ્મતા છે . જ કે શલમ ને ધ્માન
ળૈરીના વંદબાભાં કેટરાંક વાભાન્મ શવદ્ધાંતને રગ રગ કામાક્રભની યચના લખતે ને તેના
ભર લખતે ધ્માનભાં યાખલા જઇએ.

શલમલસ્તુ ને ધ્માન
ળૈરી : ણબગભ


તારીભ કામાક્રભ એ શવદ્ધાંત ય અધાદયત શલા જઇએ કે જે શળક્ષકને તાના નુબલનુ ં
એકફીજા વાથે અદાનપ્રદાન કયલાની તક
ભે જેથી કયીને વ્મસ્ક્તગત નુબલ ને
શલચાયન એક ભજબ ૂત વ્માલવાશમક ામ યચામ. શળક્ષકને તાના શલચાય ભાટે
પ્રત્વાશન ને તાના શલચાય ન્મ જાણે તે ભાટે ની તક વોથી ગત્મની ફાફત છે .



ુ ની સ્ષ્ટ્ટ વભજ વાથે અમજજત થલા જઇએ ને એ ણ
તારીભ કામાક્રભ, શેતઓ

ુ ની પ્રાપ્તત થળે. તેનાથી એ સુશનશિત થળે કે કામાક્રભ
સ્ષ્ટ્ટ શવું જઇએ કે કઇ યીતે અ શેતઓ
તેના વાચા ભાગા ય ચારે ને યં યાગત યીતે ન ચારીને જીલંત ફનળે. વાથે વાથે
,એ
ણ જરૂયી ફને છે કે શળક્ષકના કઇ એક ખાવ જૂથને ધ્માનભાં યાખીને તારીભદાતાઓન દયે ક
જૂથને કામાક્રભની યચનાભાં વીધી યીતે બાગીદાય ફને, થલા જે તે કામાક્રભને શળક્ષકને
ૂ ફનાલે. કામાક્રભભાં તારીભ ભેવ્મા છી શળક્ષકને ભદદ ભી યશે તે ભાટે ની
નુક
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જગલાઇન ણ વભાલેળ શલ જઇએ ને તે જ યીતે ભાગાદળાક ભાટે ણ જરૂયી ભદદ ભી
યશે તેલી જગલાઇ શલી જઇએ.


તભાભ કામક્ર
ા ભને શળક્ષકના વફંશધત જૂથ દ્વાયા એના શેત ુઓના વંદબભ
ા ાં

ુ કયે છે કે નદશ ને
સ્લીકૃશત ભલી જઇએ ને તેઓ ખયે ખય અલા કામાક્રભની જરૂદયમાત ભશેસવ
ળા ભાટે તેઓએ અ તારીભભાં બાગ રેલ જઇએ તે સ્ષ્ટ્ટ થઆ જવુ ં જઇએ. શળક્ષકને ખયે ખય કેલી
તારીભની જરૂદયમાત છે તે ફાફત તેઓ તાના જ મ ૂલ્માંકન દ્વાયા જાણી ળક્યા શમ ત તેઓને જે
તે કામક્ર
ા ભભાં બાગ રેલાની સ્લતંત્રતા શલી જઇએ. અ ફાફત એક ામાની ફાફત છે . એક જ
ૂ શમ એવુ ં જરૂયી નથી.
તારીભ ફધાનેનુક
 કઇણ બગે આંતય
દક્રમાના મુદ્દે વભાધાન કયવુ ં નદશ. તારીભાથીની શલળા વંખ્મા ને
ભાનલ વંવાધનને ફદરે ઇરેક્રશનક ભીદડમાન ઈમગ આંતય
દક્રમાને લયધે છે .


કામક્ર
ા ભન શલમ એલ શલ જઇએ કે શળક્ષક તેને તાના નુબલ વાથે જડી ળકે

ને અ નુબલ ય શલચાય કયલાની તેઓને તક ભી યશે.


દયલતાન ભાટે પ્રત્વાશનન ણબગભ એકરા વ્મસ્ક્તગત શલકાવ ય લધુ ડત બાય

મુકલાને ફદરે શળક્ષકની યજફયજની પ્રેન્દ્ક્ટવ ય વય કયતા ભાખાગત મુદ્દાઓને જાણલા
જઇએ ને તેના પ્રત્મે પ્રશતબાલ ાલ જઇએ.


અ જ યીતે ભાખાગત જગલાઇ મુજફ ને દે ખયે ખ યાખનાયા રક ણ એલી યીતે

તારીભ ાભેરા શલા જઇએ કે તેઓ શળક્ષકને સ્લતંત્ર યીતે અમજન કયલાની ને પ્રેન્દ્ક્ટવ
કયલાની તક અે ને તેભાં ભદદરૂ ફને. જે કામાક્રભ નલી ધ્માન પ્રેન્દ્ક્ટવ શલકવાલલા
ભાંગતા શમ કે મ ૂભ ૂત પ્રથાભાં ફદરાલ ભાંગતા શમ તેઓ વ્માક ‘આંતય
યીતે દક્રમાત્ભક’ ફનલા
ભાટે બશલષ્ટ્મભાં એ જ જૂથ વાથે અમજજત થલા જઇએ.

શળક્ષકને શલદ્યાથી તયીકે રેતા:


શળક્ષકએ ુખ્ત લમના વ્મસ્ક્ત તયીકે ને એક વ્મલવામી તયીકે તાની વભાજભાં એક
ઓખ ઉબી કયી રીધી શમ છે ને તેઓ ાવે ધ્માનન નુબલ શમ છે

;

શલદ્યાથીઓ શલળે ચક્કવ ભાન્મતાઓ શમ છે
; શળક્ષક તયીકે તાના શલળે ણ તેઓની
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મ ૂક ધાયણાઓ શમ છે; ને ધ્માન-ધ્મમનની પ્રવ ૃશત્ત શલળે ણ તેઓના ભનભાં
ચક્કવ ખ્માર શમ છે . કઇ
વેલાયત શળક્ષકની તારીભન કામાક્રભ જે નલા શલચાય પ્રદાન
ુ ય શમ કે સ્સ્તત્લભાં યશેર નેક ખ્માર
કયલાના શેતવ
, ધયણ વભક્ષ ડકાય ેદા ત
કય
શમ કે છી ભાત્ર શલમને રગત ુ ં જ્ઞાન અ
ત શમ, ફન્ને વંજગભાં એ જરૂયી છે કે તે
શળક્ષકના વ્મસ્ક્તત્લને ને તેના જ્ઞાનને
વન્ભાન અલાભાં અલે ને તેન ઈમગ ણ
કયલાભાં અલે.


શળક્ષકની વ્માલવાશમક ક્ષભતાના શલકાવ ભાટે ના કઇણ પ્રમત્ન કે

ગરાં તેઓને

વ્માલવાશમક તયીકે વન્ભાન અતાં શલા જઇએ. અભાં તારીભ કામાક્રભભાં
અલયી રેલાતા શલમ ને ણબગભન ણ વભાલેળ થામ છે , ને કઇ યીતે તારીભની
જાશેયાત કયલાભાં અલે છે , ને કઇ યીતે તેન ભર થામ છે , તેન ણ વભાલેળ થામ
છે . અ કામાક્રભ શળક્ષકના એક વ્મલવામી તયીકેના

વ્મસ્ક્તત્લને શનખાયે તેલા

શલા જઇએ, ને કેટરાંક દકસ્વાઓભાં તેઓના યવની શલદ્યાળાખાઓ વાથે જડામેરા શલા
જઇએ. જે કામાક્રભ શળક્ષકના વ્મસ્ક્તત્લ વાથે ને તેની સ્લતંત્રતા વાથે વભાધાન કયે છે તે
રાંફ વભમ ચારી ળકતા નથી
, ને તે કઇ ભનલૈજ્ઞાશનક વશામ  ૂયી ાડતા નથી ને
તેભાં પ્રેન્દ્ક્ટવભાંથી ળીખેરી ફાફતને અત્ભવાત કયી ળકાતી નથી.


ુખ્તલમના વ્મસ્ક્ત તયીકે ને એક વ્માલવાશમક તયીકે શળક્ષક તાના નુબલનુ ં
ફાયીક શનયીક્ષણ કયતા શમ છે . તેઓ વફંશધત તારીભની ગુણલત્તાનુ ં મ ૂલ્માંકન કયે ને
તે તારીભ કેટરી શદે તેઓની જરૂદયમાત વાથે વંફશં ધત છે તેની શલચાયણા કયે તેટું
તેઓ તારીભભાંથી લધુ ળીખે છે .



શળક્ષકની પ્રેન્દ્ક્ટવન શલકાવતયત જ ળીખલાડી ળકામ તેલી પ્રવ ૃશત્તઓ ને યુસ્ક્તઓ દ્વાયા
ુ ને ળીખલાની પ્રદક્રમા યના શવદ્ધાંતના શલકાવ લગય
ળક્ય શત નથી; શળક્ષણના શેતઓ
શળક્ષકની પ્રેન્દ્ક્ટવન શલકાવ ણ ળક્ય નથી.



શતળમ,એકધાયીને ઈયછલ્રી તારીભ શતયસ્કાય ને થાક નતયે છે .
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૪. ૪ શળક્ષકના વતત વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ના યસ્તાઓ
ુ ને ધ્માનભાં યાખતાં એ જરૂયી ફને છે
વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટેની ‘આન-વશલિવ’ તારીભના મુખ્મ શેતઓ
કે અ પ્રકાયના તારીભ કામાક્રભના પ્રકાયના લૈશલધ્મને ને નુબલને જાણલા, જેથી કયીને
વ્માલવાશમક શલકાવ જાલી ળકામ ને તેભાં લધાય ણ કયી ળકામ. અવું ખાવ કયીને એ
દકસ્વાભાં જરૂયી છે કે જેભાં વયકાય દ્વાયા પ્રાથશભક શળક્ષક ભાટે ૨૦ દદલવની તારીભ પદયજમાત
ફનાલામ છે . જ અ તારીભ શળક્ષકની પ્રવ ૃશત્તઓના શલકાવ ભાટે ને તેને વભથા ફનાલલા ભાટે
શમ ત એ જરૂયી છે કે શલશલધ પ્રકાયની પ્રવ ૃશત્તઓ ને આંતયદક્રમાને જાણી રેલી જઇએ અ શેત ુઓ
શવદ્ધ કયલા ભાટે ઈમગી છે .

ટૂંકા ને રાંફા ગાાના કા
ટૂંકા ને રાંફા ગાાના કા, જે શળક્ષકભાં મ ૂક ખાવ કોળલ્મ કે યવના ક્ષેત્ર શલકવાલલા ભાટે
યચલાભાં અવ્મા શમ તેન શલકાવ કયી ળકામ છે , ને શળક્ષકને એક લા દયમ્માન અી ળકામ છે .
ુ ાની બાલનાન શલકાવ’ કે ‘એઇડ્ઝ
દા: ત: ડામેટ ‘લમલ કેભ ળીખલલા’, ‘ફાકભાં વદશષ્ટ્ણત
શલળેન ું શળક્ષણ’ જેલા શલમ ય કાની યચના કયી ળકામ ને અલા કા તારીભ ભાટે અી
ળકામ . અભાંના કેટરાંક ૪ થી ૫ દદલવના ટૂંકા ગાાના ને ન્મ ૧ થી ૩ સુ
ભદશના
ધીના રાંફા
ગાાના ણ શઇ ળકે, જે શળક્ષકની કઇ એક ખાવ ક્ષેત્રભાં ક્ષભતા શલકવાલલાભાં ભદદરૂ થામ
ને જેભાં તે જ્ઞાનન ામ કે વ્માલવાશમક કોળલ્મ ભજબુત કયલા ભાંગતા શમ-જેભ કે લગખ
ા ડં ભાં
નાટક બજલણી, જૂથ પ્રવ ૃશત્તનુ ં અમજન ને વંચારન લગેયે. જ અલા કાન ુ ં વભમત્રક
ૂ તા
વભમવય અલાભાં અલે ને વાથે શલમ ણ જણાલલાભાં અલે ત શળક્ષક તાની નુક
મુજફ તેભાં જડાઇ ળકે. કેટરાંક કા વતત અમજજત થલા જઇએ જમાયે ન્મ મ ૂક અંતયારે
અમજજત થલા જઇએ જેથી શળક્ષક અ ગાા દયમ્માન પ્રેન્દ્ક્ટવ કયી ળકે ને તાના નુબલ
વાથે તેભાં જડામ ળકે. અલા કાભાં વદટિદપકેટ ણ અી ળકામ. શલમલસ્ત ુની ગશનતા ને
નલી નલી ધ્માન ળૈરીન યીચમ શળક્ષકની કામક્ષ
ા ભતા લધાયે છે .

દૂ યંતય ભાધ્મભન ઈમગ
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ટીલી વદશત અઇ. વી. ટી. કે
યે દડમ, ટેરીપન ને ઇન્ટયનેટ લગેયે ભાધ્મભ ઈમગી સ્ત્રત છે , ને
શલચાયની અ-રે વય ફનાલે છે , ને ભાદશતીન ફશ પ્રવાય કયે છે . દૂ યંતય ભાધ્મભ
શળક્ષકને તાના ક્ષેત્રના ન્મ રક વાથે વંકાભાં યાખે છે , ને શળક્ષણ ને શલદ્યાળાખાકીમ
જ્ઞાનનું અદાનપ્રદાન વય ફનાલે છે . શળક્ષકનું તડાણુ ં દૂ ય કયલાભાં વભમ રાગળે ને
ળૈક્ષણણક ભદદ ને વશકાયની પ્રણારી પ્રસ્થાશત થતા ણ વભમ .રાગળે

ભ્માવ ને વંળધન ભાટેની રાંફી યજાઓ
શળક્ષકને કઇણ કા કે ન્મ ળાા, યુશનલશવિટી કે એન. જી. ઓ. ભાં ભ્માવ ભાટે એક લાની
યજા(ચાુ કે કાત ગાયે ) અલાની જગલાઇ શલી જઇએ. અલી યજાને અંતે એક શેલાર કે
પ્રકાળન થવું જઇએ જેન વ્માક પ્રવાય ણ થલ જઇએ. અ ગાા દયમ્માન શળક્ષકને સ્થ ય
ભાગાદળાન અલા ભાટે એક ભાગાદળાક યાખી ળકામ . નાના વંળધન પ્રજેક્ટ કે જેના દ્વાયા એક
શળક્ષક તાની ધ્માન પ્રેન્દ્ક્ટવ શલળે ણચંતન કયી , ળકે
ફીજાને તેનાથી ભાદશતગાય કયી ળકે, ને
તેન શલકાવ કયી ળકે તેલા પ્રજેક્ટને ઈત્તેજન ભવુ ં જઇએ. શળક્ષકે દક્રમાત્ભક વંળધન જ કયવુ ં
જઇએ એલ અગ્રશ યાખલ તે ફાફત રાબકાયી નીલડત નથી. કાયણ
કે દક્રમાત્ભક વંળધનનીખ ૂફ ઓછી વભજ પ્રલતે છે ને તેના અદાનપ્રદાનની કઇ વ્મલસ્થા
નથી.

વ્માલવાશમક વ્મસ્ક્તઓની કન્પયન્વ ને ભીદટંગ
એક જ વ્મલવામ કે શલમ વાથે વંકામેર કન્પયન્વ ને ભીદટંગ ણ શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ
ભાટે જરૂયી છે ને અ ભાટે શળક્ષકને લા દયમ્માન ૩ થી ૪ દદલવની યજા ભલી જઇએ. અ ભાટે
થતા પ્રલાવ ખચા ભાટે ણ શળક્ષકને વશામ ભલી જઇએ.

વ્માલવાશમક શળક્ષકની ભીટંગ
, સ્ત્રત ખંડ ને વાભગ્રી
તાની વ્માલવાશમક પ્રેન્દ્ક્ટવની વભીક્ષા ને ચચાા કયલા ભીટંગનુ ં અમજન કયવુ;ં સ્ત્રત ખંડ ને
વાભગ્રી, લાશિક કેરેન્ડયના અમજન ભાટે શળક્ષકની ળાાભાં ને ળાા-જૂથભાં વ્માલવાશમક
ભીટંગનું અમજન કયવું ને ઠલાડીક ને ભાશવક ધયણે ધ્માનનુ ં અમજન કયલા ને
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વશકભાચાયીઓ, મુખ્મ શળક્ષકને શનષ્ટ્ણાંત ભાગાદળાક વાથે તેની ચચાા કયલા ભીટંગનુ ં અમજન
કયવું એ શળક્ષકના વ્મલવામનુ ં ગત્મનુ ં અંગ છે . ળાાના વભમત્રકભાં શળક્ષક ભાટે લગખ
ા ડં ને
રગતા મુદ્દાઓ ને ધ્મમન અમજનની ચચાા ભાટે વભમ પાલણી શલી જઇએ.
જૂથ સ્તયે
વંદબા વાભગ્રી, ઇન્ટયનેટ સુશલધા ને શનષ્ટ્ણાંતની વેલા ખ ૂફ ભશત્ત્લની ફાફત છે .
શળક્ષકની, તેઓના નેટલક,ા ળાા અધાદયત નેટલક,ા ફે ળાા લચ્ચે બાગીદાયી ને યુશનમન
નેટલકાભાં વશબાણગતા શલી જઇએ. અ પ્રકાયની વશબાણગતા શળક્ષકન મગ્મ સ્લરૂભાં શલકાવ કયે
છે .
શળક્ષકને બ્રક સ્તયે તાના શલમના વમ ૂશ યચલા ભાટે પ્રત્વાદશત કયલા જઇએ
, જેભાં શળક્ષકને જે
તે શલમ બ્રક સ્તયે શલશલધ યીતે ળીખલલા ભાટે ની ભદદ  ૂયી ાડી ળકામ જેભ કે
વેશભનાય, તારીભભેા ને ફાકની ક્રફનુ ં અમજન . અને શધકૃત દયજ્જ ણ અી
ળકામ ને જે તે બ્રકના દયવવા વેન્ટયભાં

અના ભાટે સુશલધા ઉબી કયી ળકામ ને

ડામેટ, વી.ટી.વી. ને અઇ.એ.એવ.ઇ. વાથે જડાણ ણ પ્રસ્થાશત કયી ળકામ અલા
.
શલમ
પ્રભાણેના જૂથ, સ્થાશનક કરેજ ને યુશનલશવિટી વાથે જડાણ કયી ળકે. જેથી જૂથ લચ્ચે
અદાનપ્રદાન લધે ને તેઓના વંયક્ુ ત પ્રમાવ લધુ વાયાં દયણાભ રાલે. ડામે
, વી.ટી.વી.
ટ
ને
અઇ.એ.એવ.ઇ. દ્વાયા કેટરાંક યુનીલશવિટીના ધ્માકને પેરળી અી ળકામ જેથી તેઓ ૪ કે ૫
ભદશના ભાટે શળક્ષક ને ફાક વાથેની પ્રવ ૃશત્તઓના શનભાાણ
વભમ
ભાં શલતાલે.

શળક્ષકની દરાફદરી ને પેરળી
દયે ક જજલ્રાના થડાક શળક્ષકને પેરળી અી યાજ્મ કે દે ળ ફશાયની ળાાભાં ૩ ભદશનાથી ભાંડીને
એક લાના ગાા સુધી બણાલલા ને ળીખલા ભાટે ભકરી ળકામ. તે જ યીતે
, અલા મુરાકાતી
શળક્ષક ભાટે ળાા મજભાનની ભ ૂશભકા ણ બજલી ળકે ને તેના યકાણ દયમ્માન તેના જ્ઞાનન કઇ
યીતે ભશતભ રાબે રઆ ળકામ તેન ુ ં અમજન કયી ળકે.
શળક્ષકને ટૂંકા ગાાની પેરળી ને નાણાકીમ વશામ ણ  ૂયી ાડી ળકામ જેથી તેઓ
ડામેટ, વી.ટી.વી. ને અઇ.એ.એવ.ઇ. કે યુનીલશવિટીભાં જઇને ળાાના ફાક ને જજલ્રાના
શળક્ષક ભાટે ખાવ પ્રકાયની પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં જ્ઞાન ભેલી ળકે. દા:ત: ‘એક વાયાં લાતાા-કથનકાય કેભ
84

ફનવુ’ં શલમ ય શળક્ષક ભાટે લકાળનુ ં અમજન કયી ળકામ , થલા ળાાભાં જઇને લકાળનુ ં
વંચારન કયી ળકામ . રાંફા ગાે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાથે વંકામેર દયે ક ડામે
, વી.ટી.વી.
ટ
ને
અઇ.એ.એવ.ઇ. ને યુનીલશવિટીના શલબાગભાં કેટરાંક ળૈક્ષણણક શદ્દાઓને જજલ્રાના શળક્ષક ભાટે
અલી પેરળીભાં તફદીર કયી ળકામ.
કામાયત શળક્ષકને ણ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
ની કરેજભાં જઇને ભ્માવ કયલા ભાટે પેરળી અી
ળકામ, કાયણ કે ત્માંના પ્રાધ્માક
શળક્ષકના ભાગાદળાક તયીકે કામકયતા
જ શમ છે .
ા
૪. ૫ વતત વ્માલવાશમક શલકાવના કામક્ર
ા ભનુ ં અમજન

અમજન ને વંકરન
જજલ્રા ંચામત શળક્ષણ કામાક્રભ ને વલા શળક્ષા ણબમાન દ્વાયા એલા સ્થ શનમત કયલાભાં
અવ્મા છે જ્માં બ્રક ને જૂથ દયવવા વેન્ટય દ્વાયા વયકાયી ળાાના તભાભ શળક્ષકને તારીભ
અી ળકામ. લધુભ,ાં ડામેટ, વી.ટી.વી. ને અઇ.એ.એવ.ઇ., શલશલધ શલબાગ
, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
ની
વંસ્થાઓ, શળક્ષકના નેટલકા ને ભંડ ણ સ્સ્તત્લભાં છે જ. કેટરીક
ણફનવયકાયી વંસ્થાઓ ને
એજન્વીઓ ણ તાના મુદ્દાઓને રઇને શળક્ષકને તારીભ અે છે . શળક્ષકના વ્માલવાશમક
શલકાવ ભાટે કામા કયતી અ ફધી વંસ્થાઓને ઓખ ને સ્લીકૃશત ભલી જઇએ.
લતાભાન વભમભાં અ ફધી તારીભ ભાત્ર વયકાયી ને ગ્રાન્ટ રેતી ળાા  ૂયતી ભમાાદદત છે ને
ખાનગી ળાાના શળક્ષકને અ યીઘભાંથી ફાકાત યખામા છે . ફીજુ ં એ કે, અ ફધી તારીભ
શળક્ષકને અલાભાંઅલતાં દદળાશનદે ળ ય અધાદયત છે
. ને તેઓને કઇ વંદગીના શલકલ્
અલાભાં અલતાં નથી. અંતભાં
, અ એજન્વીઓ લચ્ચે કઇ વંકરન નથી
કે, ન ત શળક્ષણ શલબાગ
ાવે એલી કઇ વ્મલસ્થા છે, જેના દ્વાયા શળક્ષક ભાટે ના તભાભ તારીભ કામાક્રભ લચ્ચે વંકરન
વાધી ળકામ. અને દયણાભે લધાયે ડતી તારીભ
, ુનયાલતાન ને મ ૂક અંળે વભાનતાલાા
કામાક્રભનું અમજન લગેયે વભસ્માઓ વજાામ છે . અલા વંજગભાં એ
શળક્ષક તાના યવ ને
જરૂદયમાત મુજફ ને ળાા સુયલાઇઝયની બરાભણને અધાયે તારીભની વંદગી કયી ળકે તે
ભાટે ઈકેર ળધી કાઢલ જરૂયી છે . અના ભાટે, તારીભનુ ં વભમત્રક ગાઈ જાશેય થઆ જામ
એ જરૂયી છે (અલતા લા ભાટે દયે ક ળૈક્ષણણક લાના અંતભાં). જેથી કયીનેશળક્ષક તાનુ ં નાભ
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આચ્છાનુવાય જે તે તારીભ ભાટે નંધાલી ળકે. તારીભ ભાટે
ક્ષેત્ર -કામાભાં ભદદ ભી યશે તે ભાટે ની
દ્ધશતઓ તારીભ અતી એજન્વીઓ દ્વાયા શલકશવત થલી જઇએ ને જેભ ત્માયે છે તેભ તે વી.
અય. ી. કે કાના ક-ઓડીનેટયની વામ ૂદશક જલાફદાયી ન ફનલી જઇએ. પંડની પાલણી,
તારીભની તાયીખ
, વભમગા ને ન્મ વંચારકીમ ફાફતનુ ં શલકેન્િીકયણ થવુ ં જઇએ ને અ
ફાફત વ્મસ્ક્તગત શળક્ષકની વંદગી અધાદયત શલી જઇએ
, ને અ યીતે લતાભાન વામ ૂદશક
તારીભ જે ફધા ભાટે એક જવયખી છે તેનાથી છુટકાય ભળે. અ ઈયાંત તારીભની તાયીખની
પાલણી લખતે વેશભનાય
, કન્પયન્વ ને અ પ્રકયણભાં અેર ન્મ વ્માલવાશમક પ્રવ ૃશત્તઓભાં
પાલામેરા વભમન ણ વભાલેળ થલ જઇએ. મજનાઓ જે શળક્ષકને રાંફા ગાાના ક
, ા
રાંફા ગાાની ભ્માવ ભાટે ની યજા ને પેરળી અતી શમ તેન ણ શલકાવ થલ જઇએ.
તારીભ ને શળક્ષકની પ્રવ ૃશત્તઓના કામક્ર
ા ભ િાતની કાભગીયી ય નજય યાખે તે ભાટે ણ કામાદ્ધશત શલકવાલલી જઇએ.

સ્થ ને એજન્વીઓ
ઈય જણાવ્મા પ્રભાણે તારીભનુ ં અમજન ને વંચારનની દ્ધશતની ળરૂઅત

કયતી જે

એજન્વીઓ ળાા ને શળક્ષક વાથે વંકામેર છે, તેઓ થાવબય યીતે શળક્ષકના શલકાવભાં
ભદદરૂ થઆ ળકે છે . તેની વયકાયકતા લધુ યશે છે, યસ્ય પામદ યશે છે ને વંસ્થા ને
શળક્ષકનું એકાકીણુદૂં ય કયી ળકામ છે . નીચેની લધાયાની ફાફત ય ણ ધ્માન અવુ ં જઇએ.
i.

શલજ્ઞાન, ભાનલળાસ્ત્ર ને વાભાજજક શલજ્ઞાન વાથે વંકામેર યુશનલશવિટી ને કરેજના

પ્રાધ્માક તાની વેલાઓ ળાા શળક્ષક ભાટે અી ળકે છે, ને તાની પ્રમગળાા ને
ુસ્તકારમ દ્વાયા તેઓને ભદદરૂ થઇ ળકે છે . ને તેઓને અધુશનક ને નલા શલચાયથી
ભાદશતગાય કયી ળકે છે .
ii.

 ૂલા-વેલાકારીન શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની કરેજ તાની પ્રવ ૃશત્તન શલસ્તાય કયી તાના

શલદ્યાથીઓ ને શળક્ષક ન્મ
કામાયત શળક્ષકના વંકાભાં યશે તેવ ુ ં ગઠલી ળકે. શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની
વંસ્થાઓભાં ધ્માન-ધ્મમન કેન્િ  ૂલ-ા વેલાકારીન ને વેલાયત શમ તેલા એભ ફન્ને
પ્રકાયના શળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે કામા કયી ળકે. અ વંસ્થાઓ તાના ભ ૂત ૂલા
શલદ્યાથીઓને વતત ભાગાદળાન દ્વાયા ને તેઓના શલકાવ ય વતત નજય યાખીને ખાવ વેલાઓ
અી ળકે.
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જ ળાાઓના અચામો યવ ધયાલતા શમ ને ળાા-વંમજક ધ્માન સ્ટાપ

iii.

ભાટે લધાયાની ભદદ ણ  ૂયી ાડી ળકે તેભ શમ ત અલી ળાા અજુફાજુની ળાાઓ ભાટે
દયવવા વેન્ટયની ભ ૂશભકા બજલી ળકે. અભાં એન. જી. ઓ. દ્વાયા ચારતી ળાાઓ ને અવાવની
ખાનગી એજન્વીઓ જે તે શલસ્તાયની તભાભ ખાનગી કે વયકાયી ને કઇણ ફડા વંરગ્ન
ળાાઓના શલકાવભાં યવ ધયાલતી શમ તેઓન ણ વભાલે
કયીળળકામ .
iv.

અઇ.એ.એવ.ઇ.
, વી.ટી.ઇ., ડામેટ, ફી.અય.વી. ને વી.અય.વી. ની વંસ્થાઓ ણ વંળધન

કામાને અગ ધાલી ળકે ને વલાંગીક ળાા શલકાવ ભાટે તારીભ કામાક્રભનુ ં અમજન કયી ળકે
થલા ળાાઓના ચક્કવ જૂથ કે જજલ્રાના ચક્કવ શલદ્યાથીઓની જરૂદયમાતને ધ્માનભાં યાખીને
કામાક્રભનું અમજન કયી ળકે. તેઓ
અચામાને ભીને શળક્ષકને ળાાભાં જ ભદદ  ૂયી ાડી ળકે.
૪. ૬ વય
એ ેક્ષા લધાયે ડતી છે કે લકાળ દયમ્માન ળીખલાભાં અલેર પ્રવ ૃશત્તઓ ને શલચાય વીધા
જ લગાખડં ભાં પ્રેન્દ્ક્ટવ દયમ્માન ભરભાં અલે. ઘણીલાય અ શલચાય ને પ્રવ ૃશત્તઓન લગાખડં ભાં
ભર થામ તે ભાટે જે તે સ્થે શળક્ષકને ભદદની જરૂય ડે છે . એવું ફન્યુ ં છે કે શળક્ષકની પ્રેન્દ્ક્ટવ
ભાટે ની તારીભનું દયણાભ નેક આંતય દક્રમાઓ ફાદ જલા ભળ્યુ ં છે . તારીભગત ફાફતન
લગાખડં ભાં રાબદામી યીતે ભર કયી ળકાત નથી તે ભાટે કેટરીક ભાખાકીમ ફાફત ણ
જલાફદાય છે . તે ફાફતનુ ં ણ શનયાકયણ રાલવુ ં યહ્યુ.ં તારીભની વય જાણલા  ૂલા-કવટી ને
ઈત્તય-કવટી મગ્મ ગણલાભાં અલે છે ને ઘણીલાય નકાયાત્ભક દયણાભ રાલે છે . તેભ
ુ ક્ષી ફને તે યીતે અમજજત થલા જઇએ ને તેની
છતાંમ, તારીભ ને લકાળ શેતર
વયકાયકતા ભાટે તેને ખયે ખય જરૂય શમ ત્માં ભદદ ભલી જઇએ ને તેના ય વતત દે ખયે ખ
શલી જઇએ. રાંફા ગાાના ને ટૂંકા ગાાના કામાક્રભની વયકાયકતા જાણલા સ્ષ્ટ્ટ
સ ૂચક (ગુણધભો)ની યચના થલી જઇએ, ને તેના દ્વાયા તારીભનુ ં મ ૂલ્માંકન થવુ ં જઇએ.
દયલતન
ા શંભેળાં ધીભી પ્રદક્રમા શમ છે . ને લાસ્તલીક સ્લરૂે જલા ધીયજ યાખલી ડે છે .
શળક્ષકની શનષ્ટ્ઠા અંગે વલાર કયલા કે તેના ય દાયણ કયવુ ં વશે ું છે . જ કે અ વોથી શનમ્ન
કક્ષાન પ્રશતબાલ ગણાળે. દયલતાનને ચાુ યાખલા ભાટે ણ દયવવા એજન્વીઓની વતત
વાભેરગીયી ને વશકાય અલશ્મક છે . વાથે વાથે લાસ્તશલક દયલતાનભાં વાતત્મ જાલી યાખલા
ળાા લશીલટ ભંડન વશકાય ણ એટર જ જરૂયી છે .
87

અઇ.એ.એવ.ઇ.
, વી.ટી.ઇ., ડામેટ, ફી.અય.વી. ને વી.અય.વી. ની વંસ્થાઓ ને યુનીલશવિટીના
શળક્ષણ શલબાગ દ્વાયા અલા કામક્ર
ા ભ ભાટે વતત વતકાતા જરૂયી છે ને રાંફા ગાાના યકાણ
ભાટે તૈમાય યશેવ ુ ં ડે છે .
૪. ૭ વતત વ્માલવાશમક શલકાવને રગતા ભાખાકીમ ને વંચારકીમ મુદ્દાઓ
પ્રાથશભક સ્તયે વતતશળક્ષક વશામ ને વેલાયતશળક્ષક ભાટેનતારીભ
ા
કામાક્રભ



ડામેટ દ્વાયા વેલાયત શળક્ષક ભાટે ની તારીભના ુન:યણચત કામાક્રભને  ૂલા-વેલાકારીન

તારીભ વાથે જડી ળકામ. દા:ત: જે તે ળાાના વેલાયત શળક્ષકએ જ્માં દડતરભાના શલદ્યાથીઓ
તાની ઇન્ટનાળી કયતા શમ ત્માં વેલાયત શળક્ષકની તારીભભાં જડાલલાની ફાફતને
પ્રાથશભકતા અલી જઇએ. ખાવ વંદ કયામેરી ળાાના શળક્ષકએ અ તારીભ વામ ૂદશક યીતે
રેલી જઇએ જેથી કયીને તેની વઘન વય થઆ ળકે.


તારીભના શલમલસ્તુ ને ણબગભ, લગાખડં ની જરૂદયમાતના વંદબાભાં શલ જઇએ ,

દાત શલમ-વમ ૃદ્ધદ્ધ
, લગાખડં વંચારનના કોળલ્મ

, શલદ્યાથીઓની ળીખલાની ળૈરીઓન

ભ્માવ, ભ ૂરનુ ં શલશ્રેણ ને શલદ્યાથીઓનુ ં મ ૂલ્માંકન.


‘આગ્નુ’ દ્વાયા શનશભિત‘પ્રાથશભક ગણણત તારીભ
’ ના ભૉડેરને ધ્માનભાં યાખી વેલાયત શળક્ષક ભાટે

ટૂંકા ગાાના કાની યચના થઆ ળકે.


પ્રાથશભક શળક્ષકની બાા વજ્જતાને ખાવ યીતે તૈમાય કયે ર તારીભ ભડયુર ને કામાક્રભ

દ્વાયા વફ ફનાલી ળકામ છે .


વલા શળક્ષા ણબમાનના પંડન અઇ.એ.એવ.ઇ. દ્વાયા શળક્ષકને તારીભ અતાં શનષ્ટ્ણાંત

તૈમાય કયલા ભાટે ઈમગ કયી ળકામ ને તારીભને લધાયે લગાખડં રક્ષી ને શલદ્યાથીરક્ષી
ફનાલલા ુન: તૈમાય કયલા ભાટે ણ અ પંડન ઈમગ કયી ળકામ.


આન્ટનાળી દયમ્માન તારીભાથી શળક્ષક દ્વાયા સ્થાશત દયવવા વેન્ટયવેલાયત શળક્ષકની
તારીભના ધયી કેન્િ ફનલા જઇએ.



પ્રાથશભક સ્તયે મગ્મ અઇ.એ.એવ.ઇ. અધાદયત કામક્ર
નુવયીને વેલાયત શળક્ષકની
ા ભને

તારીભના શવદ્ધાંત ને ખ્મારને ુન: શનધાાદયત કયલા ભાટે એવ.વી.ઇ.અય.ટી. દ્ધશતભાં તારીભ
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દાતાઓને ળૈક્ષણણક વશામ ાલી જઇએ. અન મુખ્મ શેત ુ એ છે કે લગાખડં ની લાસ્તશલક
દયસ્સ્થશત ને શળક્ષકની જરૂદયમાતને અધાદયત વ્માલવાશમક તારીભ કામાક્રભન શલકવાલી

ળકામ .


અ સ ૂણચત નલા પ્રદક્રમા ભાખાના ઈમગ દ્વાયા એવ.વી.ઇ.અય.ટી.
/ડામેટની વંસ્થાઓના
વશકાયથી સ્થાશત ફી.અય.વી. ને વી.અય.વી. જેલી લતાભાન પ્રથાઓને વયકાયક
ફનાલી ળકામ. એવ.વી.ઇ.અય.ટી.
/ડામેટ દ્વાયા ફી.અય.વી. ને વી.અય.વી.ના કૉઓડીનેટયઓ એ ભાટે તારીભફદ્ધ કયલા જઇએ કે જેથી તેઓ શળક્ષકને ણચંતનળીર
ં
પ્રેન્દ્ક્ટવ કયનાય ફનલા ભાટે ની જરૂદયમાતનુ
 ૃથક્કયણ
કયી ળકે.

ભાધ્મશભક સ્તયેવતત શળક્ષક વશામ ને વેલ
યત
ા શળક્ષકભાટેનાં તારીભ કામાક્રભ


શનમશભત શળક્ષક ભાટે નાતારીભ કામાક્રભ શળક્ષકને લગખં
ા ડનાં વંદબાભાં ભદદરૂ થામ તે
યીતે તૈમાય થલા જઇએ ને તે શળક્ષકની જરૂદયમાત ને વભસ્માઓ ય અધાદયત
આંતયદક્રમાને લકાળઅે તેલાં વત્ર ધયાલતા શલા જઇએ.



શલજ્ઞાન ને વાભાજજક શલજ્ઞાનભાં વંળધ
નની દ્ધશતઓ ય ખાવ બાયમુકાલ જઇએ.
વાથે વાથે શલમલસ્તુ ય ણ
ધ્માન ાવુ ં જઇએ.



વેલાયત

શળક્ષક ભાટે ના તારીભના શલમ ને દ્ધશતઓ

એવ.વી.ઇ.અય.ટી./અઇ.એ.એવ.ઇ. દ્વાયા વંયક્ુ ત યીતે થતા શળક્ષકની જરૂદયમાતના
 ૃથક્કયણ ય અધાદયત શલા જઇએ.


અઇ.એ.એવ.ઇ.ની વંસ્થાઓ જે મુખ્મત્લે
વેલાયત ભાધ્મશભક શળક્ષકની તારીભ ભાટે
જલાફદાય છે તેણે ભાધ્મશભક ને પ્રાથશભક તારીભના તારીભ
દાતાઓની તારીભ શાથ
ય રઆ ક્ષભતા લધાયલી
જઇએ.
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પ્રકયણ ૫
પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલા

૫. ૧ દયચમ
એ સ્ષ્ટ્ટ છે કે બાશલ શળક્ષકની તારીભ ને શળક્ષણની વયકાયકતાન અધાય તેઓને તારીભ
અનાયાપ્રશળક્ષકકેટરાં વક્ષભ ને વ્માલવાશમક યીતે વજ્જ છે તેના ય છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના
ુ
કામાક્રભભાં શળક્ષણળાસ્ત્ર શલમક મુદ્દાઓની ગુણલત્તા તથા કઇ યીતે એ મુદ્દાઓને તેઓના શેતઓ
શવદ્ધ થામ તે યીતે ળીખાડલાભાં અલે તેન અધાય પ્રશળક્ષકની વ્માલવાશમક ક્ષભતા ય શનબાય છે .
વ્માલવાશમક તારીભ ાભેરા પ્રશળક્ષકની ગત્મ ને જરૂદયમાતન મુદ્દ શળક્ષણની નીશતઓભાં
લાયનલાય ધ્માનભાં રેલાભાં અલે છે યં ત ુ લાસ્તશલકતા એ છે કે તે શજુ ણ ણચંતાન શલમ
છે ; શળક્ષણના દયે ક તફક્કે, ખાવ કયીને પ્રાથશભક સ્તયે મગ્મ રામકાત ધયાલતા ને વ્માલવાશમક
યીતે તારીભ ાભેરા પ્રશળક્ષકની તીવ્ર છત છે . અ છત ફન્ને સ્તયે છે -વંખ્માના વંદબાભાં ને
તેઓના કામા ને રામકાત લચ્ચેની શલવંગતતાના વંદબાભાં. અના ભાટે
નેક કાયણ જલાફદાય
છે . અભાંથી મુખ્મ કાયણ અ મુજફ છે -ભાખાકીમ ઈણ, જેભ કે ળાા- ૂલા ને પ્રાથશભક
ળાાના શળક્ષકને તારીભ અતા શનષ્ટ્ણાંતને તારીભ અલાની કઇ જગલાઇ જ નથી. ને
શળક્ષણભાં સ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ કાની ઘડતયભાં યશેરી  ૂણાતા છે .
૫. ૨ શળક્ષકના પ્રશળક્ષકનુ ં શળક્ષણ: ામાના મુદ્દાઓ

શળક્ષકના તારીભકાય ને ળાા શળક્ષણ
પ્રશળક્ષકની ળૈક્ષણણક નેવ્માલવાશમક રામકાત ને ભ ૂશભકાને ળાા શળક્ષણના શલશલધ ાવાઓને
વંચાણરત કયનાય દપરસ ૂપી ને શવદ્ધાંતના વંદબાભાં શલચાયલા જઇએ, જેભ કે શળક્ષણના
શેત ુઓ, ભ્માવક્રભ, દ્ધશતઓ ને વાભગ્રી ને ળાાન વાભાજજક-વાંસ્કૃશતક ભાશર ને
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ુ ને લગાખડં ભાં વાકાય કયલાના શમ. તે જ યીતે એક
શળક્ષકની ભ ૂશભકા જેભાં તેણે શળક્ષણના શેતઓ
શળક્ષક ાવેથી એક શળક્ષક તયીકે એલી ેક્ષા યાખલાભાં અલે છે કે તે એક ખાવ શલળે વ્મસ્ક્ત
શમ. જેભ કે એન.વી.એપ. ભાં ઈલ્રેખ થમા મુજફ ને નીચે અેર છે તે, એક
મુજફ
શળક્ષકo ફાકની વંબા યાખે ને તેઓની વાથે તેને યશેલાનુ ં ગભે ; ફાકને તેઓની
વાંસ્કૃશતક, યાજકીમ ને વાભાજજક ભાશરની જરૂદયમાત ને વભસ્માઓના વંદબાભાં
વભજે. શળક્ષક અ ફાફત પ્રત્મે વંલેદનળીર ફને ને ફધા ફાક વાથે વભાન યીતે
લતે.
o જ્ઞાનને કઇ ‘અલાભાં અલતી ’ લસ્તુ ન વભજે કે જે ભ્માવક્રભભાં આંતદયક
યીતે શનશત ભાનલાભાં અલે છે ને કઇ જાતની ળંકા કમાા લગય સ્લીકાયલાની
શમ તેભ ભાનલાભાં અલે છે . ફાકને ભાત્ર શનન્દ્ષ્ટ્ક્રમ યીતે જ્ઞાન ભેલનાયા
તયીકે ન રે યં ત ુ તે તેઓની થા શનષ્ટ્ન્ન કયલાની કુદયતી ળસ્ક્તને નીખાયે .
o ળીખલાની પ્રદક્રમાને અનંદભમ ફનાલે ; ગખણટ્ટીને જાકાય અે ; ધ્માનને
વશણગતા ૂણા ને થાવબય પ્રવ ૃશત્ત ફનાલે. ળીખલાની પ્રદક્રમાને શલદ્યાથીરક્ષી ,
પ્રવ ૃશત્ત-અધાદયત ને નાટક , પ્રજેક્ટ, ચચાા, વંલાદ, લરકન, સ્થ-મુરાકાત
દ્વાયા વશબાણગતા ૂણા ફનાલે ને ઔચાદયક શળક્ષણને પદામી પ્રવ ૃશત્ત વાથે
જડે.
o ભ્માવક્રભ ને ાઠયુસ્તકને વભીક્ષાત્ભકયીતે ચકાવે ને સ્થાશનક જરૂદયમાતને
નુરૂ ફનાલે.
o ળાંશત, રકળાશીનામ ૂલ્મ , વભાનતા, ન્મામ, અઝાદી, ફંધત્ુ લ, ણફનવાંપ્રદાશમકતા
ને વાભાજજક નલવર્જન ભાટે ની તત્યતા જેલા મ ૂલ્મન પ્રવાય કયે .
ત્માયફાદ, એ ફાફત અલે છે કે શળક્ષકના ભાગાદળાક કે પ્રશળક્ષક (જેનુ ં કાભ અલાશળક્ષક તૈમાય કયલાનુ ં
છે )શળક્ષણની અ જ ામાગત દપરસ ૂપી ધયાલતાશલા જઇએ ને જરૂયી વભજ ને વ્માલવાશમક ક્ષભતા
ધયાલતા શલા જઇએ જેથી અલા
શળક્ષકનુ ં શનભાાણ ળક્ય ફને. અ ફાફત સ ૂચલે છે કે વ્માલવાશમક
શળક્ષક
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પ્રશળક્ષકના શલકાવ ભાટે એ પ્રભાણેના પેયપાય જરૂયી છે .પ્રશળક્ષક
અ
-

 બાશલ શળક્ષકને વ્માક વાભાજજક-યાજકીમ ભાશર વાથે જડળે જેભાં શળક્ષણ ને
શલદ્યાથીઓયશેરાં છે , તેઓને ફાક શલળેના શવદ્ધાંત દ્વાયા ફાક શલળે ળીખલલાનું
નથી; ફાકના અશથિક-વાભાજજક ને વાંસ્કૃશતક વંદબા નુવાય તેઓના શલકાવાત્ભક
ાવાઓ ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયળે.
 શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભભાં ને ચચાાઓભાં તે તારીભાથીઓની ફાક શલળેની
ધાયણાઓ, જ્ઞાન ને ળીખલાની પ્રવ ૃશત્તઓ અંગેની ભાન્મતાઓન વભાલેળ કયળે; શળક્ષકને
વભાજભાં તાના સ્થાન શલળે ણચંતન કયલાભાં ભદદરૂ ફનળે-જાશત (ણરંગ), જ્ઞાશત, લગ,ા
ગયીફી, બાાકીમ ને પ્રાંતીમ શલશલધતા
, વભાજ, વભાનતા, ન્મામ.
 શવદ્ધાંતને ક્ષેત્ર કામાના નુબલ વાથે વાંકે જેથી તારીભાથી જ્ઞાનને ‘ફાહ્ય’
કઇ લસ્તુ તયીકે
ન રેતા એક એલી ફાફત તયીકે જતાં ળીખે છે જેનુ ં વર્જન ળીખલાની પ્રદક્રમાની વાથે જ થામ
છે ; ળૈક્ષણણક જ્ઞાન ને વ્માલવાશમક ભ્માવને વંકણરત કયીને ‘
એક
ૂણા એકભ’ ફને છે .

 તારીભાથી શળક્ષકને ભાગાદળાક દ્વાયા કયાલલાભાં અલતી પ્રવ ૃશત્તનાવભમત્રકશવલામ ભોણરક
શલચાય ને સ્લતંત્ર ભ્માવ ણ કયલા ભાટે ની તક  ૂયી
. ડળે
 જ્ઞાનને ાઠયુસ્તકભાં લણામે ું કઇ
‘ફાહ્ય’ તત્લ તયીકે ન રઇને એલી ફાફત તયીકે રેળે જે
ુ ં શમ
ળીખલાની પ્રવ ૃશત્ત ને વ્મસ્ક્તગત નુબલ દયમ્માન ઈાજર્જત થત; શલદ્યાથીઓને
જ્ઞાનના
‘ભેલનાયા’ તયીકે ન રેતા જ્ઞાનના ઈ ાર્જનભાં વશબાગી તયીકે રેળે ; શળક્ષણને સ્લે
નુબલભાંથી‘થ’ા કાઢલાની પ્રદક્રમા તયીકે રે;ળ
જ્ઞાન-ઈાર્જનને
શલચાયળીર ધ્મમનનુ ં પ
ગણળે.
ફીજા ળબ્દભાં કશીએ ત, શળક્ષકના પ્રશળક્ષકની કામા-પયજનુ ં સ્થાન શળક્ષકની ભ ૂશભકાની ળૈક્ષણણક
શેત ુઓ, પ્રેન્દ્ક્ટવ ને પ્રદક્રમાના વંદબાભાં વભજભાં યશે ું છે .
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શળક્ષકના પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટેન ું તફક્કાલાય ભશત્ત્લ
વાભાન્મ યીતે એવું ફને છે કે જે રક શળક્ષક પ્રશળક્ષક શમ છે તેઓ કઇ ખાવ સ્તય અધાદયત
તારીભ ધયાલતા શતા નથી. શલયધાબાવ ત એ છે કે, શળક્ષક કઇ ખાવ સ્તય ભાટે તારીભ ાભે છે
છી તેઓની શનભણકં ૂ ણ એ જ સ્તયે થામ છે (જ કે લતાભાન વભમભાં અ ફાફત જડતાથી રાગુ
ાડી ળકાતી નથી કાયણ કે ફી.એડૌ . ઈભેદલાય શલે પ્રાથશભકભાં બણાલે છે ) , યં ત ુ શળક્ષકના
તારીભકાયને અ લાત રાગુ ડતી નથી. પ્રાથશભક સ્તયે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની લશેરનાનુ ં ન્મ
ઈદાશયણ શળક્ષક તૈમાય કયતા ભાગદ
ા ળક
ા ની જરૂદયમાત યત્લેની ઈદાવીનતા છે . એ સ્લીકાયી
રેલાભાં અવ્યું છે કે શળક્ષકના ઘડતયભાં લતાભાન વ્મલસ્થા વાયી યીતે ચારી યશી છે : પ્રાથશભક શળક્ષક
ભાટે ફી.એડૌ . શમ તેલા ભાગદ
ા ળક
ા ને ભાધ્મશભક ભાટે એભ.એડૌ . શં એ તકા રેલાભાં અવ્મ છે કે
એક સ્તય લધુ ભ્માવ કયે ર વ્મસ્ક્ત નીચેના સ્તયના કાભાં ધ્માન કયાલલા ભાટે વક્ષભ શમ
છે , ણ એ ફાફતને ધ્માનભાં રેલાભાં ન અલી કે જે તે ભાગદ
ા ળક
ા જરૂયી વંવાધનથી વજ્જ શમ છે
કે નદશ. અથી વભસ્મા લધુ ગંબીય ફને છે કાયણ કે શળક્ષકને તારીભ અતાં ભાગાદળાક તૈમાય
કયલા ભાટેન ુ ં કઇ સ્થાશત ભાખુ ં જ સ્સ્તત્લ ધયાલત ુ ં નથી
, ખાવ કયીને સ્તયના પ્રાથશભક ને
 ૂલ-ા પ્રાથશભક. ત્માયે પ્રાથશભક શળક્ષકના પ્રશળક્ષક તાની વ્માલવાશમક રામકાત લધાયલા
એભ.એડૌ . ન ભ્માવ કયે છે . અઇ.એ.એવ.ઇ. ના સ ૂચન મુજફ પ્રાથશભક શળક્ષકના પ્રશળક્ષક ભાટે
એભ.એડૌ . ની તારીભ જરૂયી છે . યં ત ુ શકીકતભાં એભ.એડૌ . ની દડગ્રી અ શેત ુ ભાટે જરૂયી ફાફત
વભાલતી નથી
, કે તેથી તે ભાટે તેને ુન:ગદઠત કયલાની જરૂય છે .
અ દયસ્સ્થશતભાં વોથી લધુ પ્રાથશભક શળક્ષણને બગલવુ ં ડે છે . પ્રથભ ત પ્રાથશભક શળક્ષણના
વ્માક શલસ્તયણને રીધે ને જજલ્રા નેશનચરા સ્તયે શલકવેરા વશામક ભાખાને રીધે એલા
ભાનલ-વંવાધનની જરૂદયમાત ેદા થઆ છે જે શળક્ષકની તારીભ જેલા પ્રામણગક કામો ાય ાડી
ળકે; ળૈક્ષણણક પ્રવ ૃશત્તઓનું ક્ષેત્રભાં જઇને શનયીક્ષણ કયી ળકે ; ધ્માન-ધ્મમન વાભગ્રી ને
ભ્માવક્રભની ફાફતભાં વંળધન ને શલકાવની કાભગીયી કયી ; શળક્ષક
ળકે ને વભાજના શલકાવ
ને પ્રત્વાશન ભાટે કામા કયે . પ્રાથશભક ળાાભાં ફાકને બણાલલા શવલામના ફાકી ફધા કમો જે
શળક્ષણ ક્ષેત્ર વાથે વંકામેર છે તે એલા રક દ્વાયા કયલાભાં અલે છે જેઓ ભાધ્મશભક સ્તય ભાટે
ં છે કે પ્રાથશભક સ્તયે મગ્મ તારીભ
તારીભ ામ્મા છે ને તેભાં જ તેઓએ ધ્માન કયાવ્યુ
, કાયણ
ાભેર વ્મસ્ક્તઓની છત છે . અ ક્ષેત્રભાં શેત-ુ અધાદયત ને મગ્મ દડગ્રીન કઇ કા નથી.
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ફીજુ, ં વ્મસ્ક્તગત ને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ત્મંત ગત્મની
ફાફત શલાં છતાંમ પ્રા
થશભક શળક્ષણ જ્ઞાનના
ક્ષેત્ર તયીકે ઈદાવીન યીતે લગણના ામ્યુ ં છે . જ્ઞાનના ક્ષેત્ર તયીકે પ્રાથશભક શળક્ષણને તાના
અંગત ખ્માર , દ્ધશતને રગતા િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુઓ ને વભસ્માઓ છે . અ દે ળભાં ણફનવયકાયી
વંસ્થાઓના કામા દ્વાયા
, ળૈક્ષણણક ને ક્ષેત્રીમ -વંળધન દ્વાયા ને ન્મ ક્ષેત્ર દ્વાયા થમેરા પ્રમત્નને
ં રા, આંતયિન્દ્ષ્ટ્ટ ને પ્રાથશભક શળક્ષણ વાથે વફંશધત શલશલધ જ્ઞાન
રીધે નુબલની શલળા શૃખ
ં ત
સ્સ્તત્લ ધયાલે છે . અ શલખયામેરા નુબલ ને જ્ઞાનને વંકણરત કયલા જઇએ જેથી એક સુવગ
ળબ્દબંડ, વંળશધત ને સુગ્રશથત જ્ઞાન-કળ ને પ્રાથશભક શળક્ષણ
અંગેના િન્દ્ષ્ટ્ટણફંદુ ઈરબ્ધ ફને.
ત્રીજુ, ં ભટાબાગની યુનીલશવિટીઓભાં એભ.એડૌ . ન કા ભાધ્મશભક સ્તયે શલદ્યાથીઓ શળક્ષણ અંગેના
જે ણચંતનને ફી.એડૌ .ન ભ્માવ કમાા છી તાની વાથે રાલે છે એ ણચંતનને ન ત વ્માક
ફનાલે છે ન ત ગશન ફનાલે છે .

સ્તય ને તારીભના મુદ્દાને રઇને એલી ગેયવભજ ન કયલી જઇએ કે તેન થા લતાભાન ભાખાભાં ળાાના
શળક્ષકને તારીભ અી શળક્ષકના પ્રશળક્ષક તયીકે ગ્રેડ કયલા એટર જશકીકતભાં
છે .
તેન થા જુદાં

જુદાં તફક્કે ળાા શળક્ષણના રગ રગ ને ખાવ સ્લરૂને ઓખલા ને અ પ્રણારીભાં મગ્મ
તારીભ ાભેરા વ્માલવાશમકને કામાભાં જડલા તે છે . ખાવ કયીને પ્રાથશભક સ્તયે અ
મુદ્દાને કાયદકદીનાભાગાભાં તાદકિક શલવંગતતાના વ્માક વંદબાભાં, લતયના વંદબાભાં, નકયીના વંજગ
ને નકયીના સ્થના વંજગના(જે લતાભાન ળાા-શળક્ષણ ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના રક્ષણ છે .) વંદબાભાં
ઈકેરલ જઇએ.
૫. ૩ શળક્ષકના ભાગદ
ક
)ની તૈમાયી ભાટે એભ.એડૌ . એક કા તયીકે:
ા ળપ્રશળક્ષક
ા (
એભ.એડૌ . બાયતીમ યુશનલશવિટીઓ દ્વાયા શળક્ષણભાં અલાભાં અલત મુખ્મ ને પ્રભુત્લ ધયાલત
કા છે . અ કાભાં પ્રલેળતા શલદ્યાથીઓ શેરેથી જ શળક્ષણ અંગેની ામાગત
ફાફત, શવદ્ધાંત, વંસ્થાઓ, પ્રદક્રમાઓ ને પ્રેન્દ્ક્ટવથી ભાદશતગાય શમ છે . અ કા નેક પ્રકાયના
યવ ધયાલનાયને તાના તયપ ખંચે છે : જેભ કે રગ રગ શલદ્યાળાખાભાંથી અલતા ફ્રેળ સ્નાતક
શલદ્યાથીઓ જેઓની ાવે ફી.એડૌ .ની દડગ્રી શમ
, નુબલી શળક્ષક, ને શળક્ષણ વાથે વંકામેર
શલશલધ વયકાયી શલબાગભાંથી અલતા કભાચાયીઓ લગેયે. શલશલધ પ્રકાયના શલદ્યાથીઓ ને
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શળક્ષણના ક્ષેત્રભાં ફદરાતી જતી યજગાયીની ભાંગને રીધે અ કા નેકશલધ ળૈક્ષણણક ને
વ્માલવાશમક જરૂદયમાતને વંતલી ડે છે . અ કભ
ા ાંથી ફશાય ડેરા ઈભેદલાયને ફડા ઓપ
સ્કુર એજ્યુકેળન, ડામયે ક્ટયે ટ એન્ડ આન્સ્ેક્ટયે ટ ઓપ એજ્યુકેળ,નળાાઓ, એવ.વી.ઇ.અય.ટી.ની
વંસ્થાઓ, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની કરેજ ને વંસ્થાઓ નકયી અે છે જે તેભને શદાની યીતે
શળક્ષક, શળક્ષકનાપ્રશળક્ષક, ભ્માવક્રભ શનષ્ટ્ણાંત, મ ૂલ્માંકન શનષ્ટ્ણાંત ને લસ્તી-શળક્ષણ શનષ્ટ્ણાંત
ફનાલે છે . એવુ ં ભાનલાભાં યાખલાભાં અલે છે કે એભ.એડૌ . ન કા એલા
વ્માલવામીતૈમાય કયે
છે જે શળક્ષણના ક્ષેત્રભાં શલશલધ ભ ૂશભકા વયકાયક યીતે બજલી ળકે. અ ભાન્મતા ામાશલશણી છે .
શળક્ષણભાં નુસ્નાતકના વાભાન્મ કા તયીકે .એડૌ
એભ. નેક ફદરાલ ને શળક્ષણના નલા ડકાય વાભે મગ્મ
પ્રશતબાલ અી ળક્ય નથી
. તે ૨ લન
. એ. (જે શળક્ષણના લધાયે મુક્ત ને ળૈક્ષણણક કા
ા ા શળક્ષણના એભ
ુ ી િન્દ્ષ્ટ્ટએ કે ળૈક્ષણણક
ભાનલાભાં અલે છે
)થી રગ ડત નથી કાયણ કે કા દડઝાઇનભાં ને શલમલસ્તન
શલચાયધાયાની િન્દ્એ
ષ્ટ્ટ તેઓ રગ ડતા નથી
. શળક્ષણભાં ફે વભાંતય નુસ્નાતક કન
ા ે રીધે શલણચત્ર ને
ં લણ બયે રી દયસ્સ્થશતનુ ં શનભાાણ થયુ ં છે ને ફે કાને વભાન ગણલા કે નદશ તેલા વલાર થમા
મુઝ
ણ ઉબા
છે.
એભ.એડૌ . વાભાન્મ યીતે પ્રશળક્ષકના શળક્ષક ફનલા ભાટે ના કા તયીકે સ્લીકામા છે તેભ છતાં
ભટાબાગની યુશનલશવિટીઓભાં તે એક ફી.એડૌ . ના એક્ષ્ટે ન્ળનના સ્લરૂે અલાભાં અલે ,છેજે
પ્રાથશભક કે ભાધ્મશભક સ્તયે શળક્ષક પ્રશળક્ષક ભાટે જરૂયી મુદ્દાઓની ઈણ ધયાલે છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
યન એન.વી.એપ.ન દયસ્સ્થશત શેલાર નંધે છે કે: ઘણી યુનીલશવિટીઓભાં એભ.એડૌ . ન કા
શળક્ષણભાં વ્માક ભ્માવ અંગેન છે ને શળક્ષણભાં ગશન ચચાા ભાટે  ૂયત લકાળ પ્રદાન
કયત નથી કે આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ ભ્માવને તેભાં તક ભતી નથી. અ કા વ્માલવાશમક
શલકાવ ભાટે ખ ૂફ ઓછી તક અે છે ને ભ્માવક્રભની વભીક્ષા ને દડઝાઇન , ધ્માન
દ્ધશતઓ, જ્ઞાન-ભીભાંવાને રગતા મુદ્દાઓ ને ળાા ને વભાજને રગતા મુદ્દાઓ જેલા ગત્મના
ક્ષેત્રભાં વંળધન ને શલકાવ ભાટે અ કા કઇ લકાળ પ્રદાન કયત નથી. દયણાભે
, શળક્ષકપ્રશળક્ષણનુ ં શાદા ળૈક્ષણણક-ભનશલજ્ઞાનની ળાસ્ત્રીમ શલચાયધાયાઓ યથી રેલામેરા શકાયાત્ભક
ણબગભ  ૂયતુ ં વીશભત ફની ગયુ ં છે . ૧૯૮૦ થી બાયતભાં થમેર નેક નલીન પ્રમગ વાથે તેન
કઇ વફંધ નથી.
૫. ૪ શળક્ષણભાં નુસ્નાતક કાન ુ ં વ્માલવાશમકયણ:
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ુ ી તેના
એભ.એડૌ . ના કન
ા ે વઘન ફનાલલા ને વ્માલવાશમક ફનાલલાના શેતથ
ભ્માવક્રભભાં સુધાયા કયલાની નેક દયખાસ્ત કયલાભાં અલી છે . પ્રાથશભક કે ભાધ્મશભક શળક્ષકપ્રશળક્ષક ભાટે એભ. એડ્ના કન
ા ે તૈમાય કયલાના પ્રમત્ન કયામ છે . અ જરૂદયમાત વંતલા શલે
ુ જાણલા ને ળાાના જુદાં
પ્રમત્ન ળરૂ થમા છે જેભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષકના પ્રશળક્ષણ ભાટેના શેતઓ
જુદાં સ્તયની જરૂદયમાત વંતલા ભાટે એલ ભ્માવક્રભ ભરભાં રાલલ જે અ કભ
ા ાં
સ્ેશળમરાઇઝેળન (શનુણતા) અે. યાષ્ટ્રીમ પ્રાથશભક શળક્ષણની
વભીક્ષા વશભશતએ એલી ખાવ
બરાભણ કયી છે કે એક એલ ખાવ તૈમાય કયામેર તારીભ કામક્ર
ા ભ ભરભાં રાલલ જે શળક્ષકપ્રશળક્ષક તયીકે જરૂયી તભાભ રક્ષણ ભાટે મગ્મ શમ. શળક્ષણભાં ફે લાના સ્ટ-ગ્રેજ્યુએળનન
કા ભાટે કેટરીક બરાભણ કયલાભાં અલી છે જેભ કે : અ કભ
ા ાં શળક્ષણભાં શલદ્વતા પ્રાતત થામ
ને પીલ્ડભાં તેન ભર કયી ળકામ તેલા સ્ેશળમરાઇઝેળનના કા અલા જઇએ
, શળક્ષકપ્રશળક્ષણ, ભ્માવક્રભ ઘડતય , મ ૂલ્માંકન, વરાશ-ભાગદ
ા ળન
ા ને શળક્ષણની

દપરસ ૂપી ને

વભાજળાસ્ત્રના.
ખાવ કયીને બાયતના વંદબાભાં તે સ્ષ્ટ્ટ થઆ ગયુ ં છે કે નુસ્નાતકન કા શળક્ષકને તૈમાય
કયલાની મુખ્મ જરૂદયમાત ઈયાંત શળક્ષણની શલદ્યાળાખાના જ્ઞાનન ામ વફ ફનાલત શલ
ં ુશત
ે કુ ીમ ભૉડેર તાના સુધાયે રા સ્લરૂભાં ણ
જઇએ. ત્માયે સ્સ્તત્લભાં છે તે એભ.એડૌ .નુ
ફહ
શળક્ષણ યની ચચાાને વ્માક કે વઘન ફનાલત ુ ં નથી. સ્ેશળમરાઇઝેળનના ક્ષેત્ર જે નુસ્નાતકના
ભ્માવ ને વંળધનના નલા કાભાં દાખર કયલાભાં અલે તેભાં અ ફાફતન વભાલેળ થલ
જઇએ: શળક્ષણના ામાગત શવદ્ધાંતન ભ્માવ-તાજત્લક
, ઐશતશાશવક, યાજકીમ, વભાજળાસ્ત્રીમ ને
ભનલૈજ્ઞાશનક િન્દ્ષ્ટ્ટએ
; ભ્માવક્રભન ભ્માવ-શલદ્યાળાખાકીમ ને આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ
; ધ્માન
દ્ધશતન ભ્માવ: બાા શળક્ષણ

, ગણણતન ભ્માવ , વાભાજજક શલજ્ઞાનન ભ્માવ

,

પ્રાકૃશતક શલજ્ઞાનન ભ્માવ; શળક્ષણનુ ં પંડ ને અમજન ; નીશતશલમક ભ્માવ; જાશત ને
વભાનતાન ભ્માવ. અ કભ
ા ાં મુખ્મ ક્ષેત્રભાં શળક્ષણના તાજત્લક ને વાભાજજક શલજ્ઞાનની
ામારૂ ફાફત શલી જઇએ ને ળૈક્ષણણક વંળધનના ણબગભ ને દ્ધશતઓ વાથેન ુ ં વઘન
કામા જડામે ું શવું જઇએ.
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અન ભતરફ એ જ કે લતાભાન એભ.એડૌ .ના કાને સુધાયે  ું સ્લરૂ અલા ઈયાંત શળક્ષણના
કેટરાંક ાવાઓના સ ૂણચતાથન
ા ી વભજ ભેલલા અ દદળાભાં નલેવયથી ચચાા ળરૂ થલી જઇએ. અ
ાવાઓ અ મુજફ છે : શળક્ષણ જેલા ઈચ્ચ શળક્ષણના ક્ષેત્રભાં પ્રલેળ ભાટે નેક સ્તયીમ પ્રલેળ
રામકાત શલી જઇએ
; એલા વ્મસ્ક્તઓ જેઓને શલશલધ શલદ્યાળાખાઓનુ ં જ્ઞાન શમ તેલા વ્મસ્ક્તઓને
શળક્ષણના ક્ષેત્રભાં બેગા કયીને, શળક્ષકના ભાગાદળાક/પ્રશળક્ષકની ળૈક્ષણણક ને ન્મ રામકાત
લધાયીને શળક્ષણની શલદ્યાળાખા એક ખાવ યીતે શલકાવ ાભે ને તેભાં વંફશં ધત શલદ્યાળાખાનુ ં જ્ઞાન
જરૂયી ફને, શળક્ષણના ભ્માવભાં નુસ્નાતક કાભાં જે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ દ્વાયા દાખર થલાત ુ ં શલાથી
જ્માં જ્માં જરૂય રાગે ત્માં ટૂંકા ગાાના વંધાન કા(બ્રીજ કા) અલા જઇએ લગેયે. અ ફાફત
લતાભાન લાસ્તશલક દયસ્સ્થશતભાં લયધરૂ રાગે છે યં ત ુ જ્ઞાન ને પ્રેન્દ્ક્ટવના સ્લરૂભાં
શળક્ષણની વલાંગીક શલકાવ સ્સ્થશત સુધાયલા બશલષ્ટ્મભાં મગ્મ ચચાા શલચાયણા દ્વાયા અ વભસ્માન
ઈકેરી ળકામ છે .

૫. ૫ શળક્ષક -પ્રશળક્ષકતૈમાય કયલા જરૂયી પ્રેયક-ફ

પ્રાયં ણબક ફાલ્માલસ્થાનું શળક્ષણ
ળરૂઅતની ફાલ્માલસ્થાના શળક્ષણન શેત ુ ફાકના વલાંગી શલકાવન છે જે અનં
, ફાકરક્ષી
દભમ
ને યભત ને પ્રવ ૃશત્તવબય લાતાલયણ દ્વાયા ળક્ય ફને છે . ળરૂઅતની ફાલ્માલસ્થાના શળક્ષણ ભાટે
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન કામાક્રભ તારીભાથી વાથે વંકામેર મુદ્દાઓ જેલા કે તેઓની કામાક્ષભતા,
ણબગભ ને કોળલ્મ(જે અનંદ, ફાક-કે
ૂણા
ન્દ્ન્િત ને યભત ને પ્રવ ૃશત્તવબય લાતાલયણ
શનભાાણના શેત ુ ય અધાદયત મગ્મ ભ્માવક્રભના ભર વફંશધત શમ) શલકાવ ાભે તેલ શલ
જઇએ. અ ણબગભ ફોદ્ધદ્ધક ને બાાકીમ શલકાવ
, અયગ્મ ને ણ
, વાભાજજક-બાલનાળીર
ં ી શલકાવ
શલકાવ, ળાયીદયક ને ભન-ગશતળીર શલકાવ
, કા વંફધ
, વર્જનાત્ભકતા ને યભત
, કામાક્રભનુ ં
અમજન ને ળાા વંચારન
, વાભાજજક ગશતળીરતા ને વશબાણગતાને વય કયનાય શમ છે .
અ જરૂદયમાત શળક્ષક ભાગાદળાક(પ્રશળક્ષક) ાવેથી એલી ેક્ષા યાખે છે કે તે ફાણના
શળક્ષણની
ં
દપરસ ૂપીનુ ં ઊંડુજ્ઞાન
ધયાલતા શમ
, ને વાથે વાથે ઈયક્ત ક્ષેત્રભાં ખાવ શલમલસ્ત ુ ને
દ્ધશતઓનુ ં જ્ઞાન ણ ધયાલતા શમ.
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પ્રાયં ણબક ફાલ્માલસ્થાના શળક્ષણના વંજગની શલશલધતા ભાટે કેટરીક ફાફતની જરૂયી છે જેભ કે
લમ-જૂથ, સ્ટાપનુ ં સ્તય, તારીભન પ્રકાય ને સ્થના વંદબાભાં કામાકયની તારીભ ભાટે શલશલધ
ભૉડેરન શલકાવ. અલનાયા લોભાં અ ક્ષેત્રન શલકાવ જતાં પ્રાયં ણબક ફાણના શળક્ષણભાં કામા
કયતા શળક્ષકની તારીભ ભાટે વંસ્થાકીમ સુશલધાઓની તીવ્ર તંગી છે . અ શળક્ષકની તારીભ ભાટે
પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે સ્નાતક ને નુસ્નાતક કક્ષાએ ખાવ તૈમાય કયામેર કામક્ર
ા ભન
શલકાવ કયલાની જરૂય છે . એક વંબાલના એલી છે કે એભ.એડૌ . ના કાને શળક્ષક-પ્રશળક્ષકના કાભાં
દયલશતિત કયી તેભાં ળાા-, ૂલ
પ્રાથશભક
ળાા ને ભાધ્મશભક ળાા ભાટે સ્ેશળમરાઇઝેળન
ા
અવુ.ં
પ્રાયં ણબક/ પ્રાથશભક શળક્ષણ
ડામેટની વંસ્થાઓની સ્થાનાની વાથે વાથે ફે પ્રકાયના શળક્ષક-પ્રશળક્ષક સ્સ્તત્લભાં અવ્મા-એલા
જે ડામેટભાં શળક્ષણ અે છે ને ફીજા જેઓ ન્મ વયકાયી કે ખાનગી વંસ્થાઓભાં શળક્ષણ અે છે .
ભટાબાગના યાજ્મભાં ડામેટની વંસ્થાઓ જ પ્રાથશભક શળક્ષક  ૂયા ાડે છે . (જ કે પ્રાથશભક
શળક્ષકની જબ્ફય ભાંગ ને ડામેટ દ્વાયા અ ભાંગને  ૂયી કયલા રેલામેરા ભમાાદદત ગરાંઓને
રીધે શલભ દયસ્સ્થશત વજાાઇ છે . ખાનગી ઇ. ટી.. ઇ. નુ ં પ્રભાણ છે લ્રા ાંલ
ચ ાભાં ૫૩૩૩ય
શંચ્યુ ં છે . ભંજુય થમેરી ૫૭૧ ડામેટભાંથી શાર ૫૨૯ ડામેટ કામાયત છે .
ડામેટની વંસ્થાઓ ાવેથી નેક પયજની ેક્ષાઓ યાખલાભાં અલે છે જેભ કે તારીભી ને
વેલાયત શળક્ષકની તારીભ, નોચાદયક ને પ્રોઢ શળક્ષણ , ભ્માવક્રભ ને વાભગ્રીન
શલકાવ, ળૈક્ષણણક વંળધનન શલકાવ , શલસ્તયણ, અમજન ને વંચારન. અ ફાફત ભાટે
જ્ઞાન, કોળલ્મ ને ક્ષભતાનુ ઊંચુ ં સ્તય જરૂયી ફને છે . લતાભાન વંજગભાં ડામેટ વંસ્થાઓ
પ્રશળક્ષકની તંગી નુબલી યહ્યું ;છે
જે પ્રશળક્ષકશનભણકં ૂ કયામા છે તેઓ જરૂયી ળૈક્ષણણક રામકાત કે
વ્માલવાશમક નુબલ ધયાલતા નથી. તેઓભાંના કેટરાંક પ્રાથશભક ળાાભાં બણાલલાન નુબલ
ણ ધયાલતા નથી
, પ્રાથશભક શળક્ષણની વભસ્માઓ ય ઊંડી વભજ ધયાલતા નથી
, ને વંળધન
ને શળક્ષકની તારીભ ભાટે વ્માલવાશમક કોળલ્મણ ધયાલતા નથી. ડામેટ
શવલામના પ્રશળક્ષક ણ અ જ ઈણ ધયાલે છે .
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પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકની પ્રાયં ણબક તારીભની દદળા ને ખ્માર દે ળની શળક્ષણક્ષેત્રને રગતી
મુખ્મ વભસ્માઓ જેલી કે શળક્ષણની સુરબતા

, ળાા છડી જલાના

દકસ્વા, વશબાણગતા, શવપ્ધ્ધઓ, જાશતન ને મુશ્કેર ભાશરભાં ધ્માન લગેયે તયપ ણબમુખ થલા
જઇએ. અના ભાટે જરૂયી છે કે તેભાં ભ્માવક્રભ તભાભ દશતધાયકની વશબાગીતાને પ્રત્વાશક શમ;
પ્રસ્તુત શવદ્ધાંતને વભાલતા કામન
ા ા વંદબભ
ા ાં ભ્માવક્રભનુ ં નમ ૂનારૂ અમજન થામ;
ભ્માવક્રભભાં ળીખલાની પ્રદક્રમા ને પ્રેન્દ્ક્ટવ ભાટે  ૂય વભમ-લકાળ ભી યશે; તારીભ
વ્ય ૂશયચના ભાટે વ્માલવાશમક ણબગભ ને વાભગ્રી શલકાવ ને તારીભ પ્રદક્રમાભાં જરૂયી ળૈક્ષણણક
ટેકનરજીન ઈમગ જેલી ફાફતન વભાલેળ થત શમ. લતાભાન પ્રણારી અલી પયજ શનબાલી
ળકે તેલા પ્રશળક્ષકની તંગી નુબલે છે . કેટરાંએકરદકર
ક
પ્રમત્ન જે કેટરીક યુનીલશવિટીઓ ને
એન. વી.ઇ.અય.ટી. દ્વાયા
વંચાણરત અય.અઇ.ઇ.ની વંસ્થાઓ
, જાશભમા શભણરમા આસ્રાશભમાના શળક્ષણ
શલબાગ (કે જે એભ.એડૌ .-પ્રાથશભક ન કા અે છે ) દ્વાયા થમા છે તે શવલામ પ્રાથશભક ળાાના
શળક્ષકને તૈમાય કયલા ભાટે કઇ વ્મલસ્થા નથી કે ન ત ફી.એડૌ . કે એભ.એડૌ . ભાટે જરૂયી
ક્ષભતા, વભજ કે અલડત ધયાલતા પ્રાથશભક શળક્ષક તૈમાય કયે છે .

ભાધ્મશભક શળક્ષણ
ફી.એડૌ . ન કા શળક્ષણની કરેજ કે યુશનલશવિટીઓભાં અલાભાં અલે છે . અ કા શનયં તય
શળક્ષણના કેન્િ/ઓન યુશનલશવિટીઓ દ્વાયા ણ અલાભાં અલે છે . છે લ્રાં કેટરાંક લોભાં
ફી.એડૌ ન
. ી દડગ્રી અતી કરેજની વંખ્માભાં ખાવ લધાય નંધામ છે . ભાકે ટના દયફની
વયથી અ આંક ભાચા ૨૦૦૯ભાં ૧૧૮૬૧ વંસ્થાઓભાં ૧૪૪૨૮ કાન શત. જેભાં ભંજુય થમેર
શલદ્યાથીઓની વંખ્મા ૧૦૯૬૬૭૩ છે .
ભાધ્મશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને વારું ફ ભળ્યું જમાયે કેટરીક વંદગીની વંસ્થાઓને કેન્િ દ્વાયા
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના શલકાવ ભાટે ની મજનાન રાબ ભે તે ભાટે તેઓને કરેજીવ ઓપ ટીચય
એજ્યુકેળન ને આપ્ન્સ્ટટયુટૌ ઓપ એડ્લાન્વડ સ્ટડીઝ આન એજ્યુકેળન તયીકે ફઢતી અલાભાં
અલી. વી.ટી.ઇ./અઇ.એ.એવ.ઇ. ની ભાગાદશળિકા ખાવ કયીને એલા વ્મસ્ક્તઓની બયતીની બરાભણ
કયે છે જેઓ ઈચ્ચ ળૈક્ષણણક ને વ્મલવામી રામકાત ધયાલતા શમ. અ રામકાત યુશનલશવિટી
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દ્વાયા ાતી વાભાન્મ અટાવ ને વામન્વ કરેજભાંથી ભેલલાભાં અલે છે . એલી ણ બરાભણ
કયલાભાં અલી છે કે શળક્ષક -પ્રશળક્ષકની એક રગ કેડય ઉબી કયલી ને તેઓને ન્મ
કરેજના ધ્માકને વભકક્ષ ગાયધયણ ને ન્મ કામા-શવદ્ધદ્ધ અધાદયત પ્રત્વાશન અલા.
લતાભાન વભમભાં ભાધ્મશભક શળક્ષક
-પ્રશળક્ષક શળક્ષણભાં નુસ્નાતકની દડગ્રી ધયાલનાય શમ. છે
એન.વી.ટી.ઇ.ના ધયણ એભ.એડૌ .ની ભાસ્ટય દડગ્રી ૫૫% વાથે ને ી એચ. ડી. કે એભ. પીર.ની
ડીગ્રીને ભશત્ત્લ અલાની બરાભણ કયે છે . એભ.એડૌ . વાભાન્મ યીતે શળક્ષક પ્રશળક્ષક ભાટેની
રામકાત તયીકે સ્લીકામા શલા છતાંમ ભટાબાગની યુનીલશવિટીઓભાં તે ભાત્ર ફી.એડૌ .નુ ં શલસ્ત ૃત
સ્લરૂ છે ને પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક સ્તયે શળક્ષકની તૈમાયી ભાટે ના જરૂયી મુદ્દાઓન બાલ
ધયાલે છે .
વાયાંળ એ છે કે દયે ક તફક્કે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓભાં એલા પ્રશળક્ષક બણાલે છે જેઓ શળક્ષક તારીભ
ભાટેની પયજ ફજાલલા ભાટે ની  ૂયતી રામકાત ધયાલતા નથી. અ દયસ્સ્થશત ભાટે પ્રશળક્ષક તૈમાય કયતી
વંસ્થાઓની દ્ધશતભાં રગ રગ તફક્કા ભાટે રગ રગ પ્રકાયની વ્માલવાશમક તારીભ શલી જઇએ
તે ભાટે શલચાયન બાલ જલાફદાય છે . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓની વંખ્માભાં અલેર જબ્ફય લધાયાને
રીધે કયી દયસ્સ્થશતનુ ં શનભાાણ થયુ ં છે કાયણ કે પ્રશળક્ષકની ભાંગ ને ુયલઠા લચ્ચે વભતુરા વજાામ
છે , ને દયણાભે રામકાત ને વંખ્મા ફન્નેના વંદબાભાં વભાધાનકાયી લરણ નાલવુ ં ડયું છે .
૫. ૬ શળક્ષક -પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે નલીનતા/ભોણરકતાને પ્રત્વાશન
કઇણ પ્રથા, જેની ાવેથી બશલષ્ટ્મ ભાટે ેક્ષાઓ યાખલાભાં અલે છે તેણે પ્રમગાત્ભક ને
ભોણરક/નલીન શલચાયને પ્રત્વાશન અલાની દશમ્ભત ફતાલલી જ ડે
, ને અલા પ્રમત્નની
વતત વભીક્ષા થતી યશેલી જઇએ . શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનુ ં ક્ષેત્ર ણ અભાં લાદ ન શઇ ળકે. અલા
પ્રમગન થા એ નથી કે લતભ
, યંં ત ુ અ એક એલ પ્રમત્ન છે જેભાં
ા ાન ભૉડેરને ફદરી નાખવુ
વ્મલશારુ લૈકપ્લ્ક ભૉડેરભાં નલા ભાખાની જભામળ છે . જેથી કયીને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને તાજગી
ફક્ષીને જીલંત ફનાલી ળકામ.
ં ઇ દ્વાયા
અ દદળાભાં એક નલીન પ્રમગ, તાજેતયભાં તાતા આપ્ન્સ્ટટયુટૌ ઓપ વશ્મર વામન્વીવ
, મુફ
વંયક્ુ ત નુસ્નાતકન કા એભ.એડૌ . એજ્યુકેળન(પ્રાથશભક) ળરૂ કયીને કયલાભાં અવ્મ. તાની
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યીતન અ પ્રથભ પ્રમગ છે . તેની આંતય-શલદ્યાળાખાકીમ ને દ્ધદ્વક્ષીમ દડઝાઇન ને કામા-દ્ધશત
(ઓનરાઇન ભ્માવ ને શલદ્યાથી વંકા) તેને નલીન ને વાશવ ૂણા કદભ ફનાલે છે .
ુ ભાં કેટર વપ યશે છે તે અંગેની ચચાા શળક્ષકતાજેતયભાં જ શનશભિત કા શલાથી
તાના શેતઓ
પ્રશળક્ષણના વંદબાભાં થલી જઇએ. અ કામાક્રભ પ્રાથશભક સ્તયે શલશલધ ાવાઓભાં શલદ્વતા ૂણા
શળક્ષક પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલાની ફાફતભાં કેટર નુકયણીમ છે તે અંગે ણ વભીક્ષા થલી જઇએ.
૫. ૭ શળક્ષણ અંગેના ભ્માવની ભશત્તા લધાયલી ને શળક્ષણ -પ્રશળક્ષકન વ્માલવાશમક શલકાવ
ં ને નીચ દયજ્જ
ઈચ્ચ શળક્ષણભાંથી શળક્ષણના ક્ષેત્રની એક શલદ્યાળાખા તયીકે રગાલણુતે
અલાભાં બાગ બજલે છે
. અ ફાફતનુ ં શનયાકયણ રાલલા કેટરાંક સ ૂચન અલાભાં અવ્મા છે .
એક દયખાસ્ત એલી છે કે ભ્માવક્રભના ક્ષેત્રભાં ને ગણણત
, બાાઓ, વાભાજજક શલજ્ઞાન ને
શલજ્ઞાનના ધ્માનભાં લૈશલધ્મ ૂણા સ્ેશ્મરાઇઝેળન અવુ ં ને શલદ્યાથીઓને પ્રત્વાદશત કયલા
કે તેઓ વંદગીની શલદ્યાળાખાભાં નુસ્નાતકન કા કયે ને વાથે વાથે વંદગીના ભ્માવક્રભ
ને ધ્માન કાભાં સ્ેશ્મરાઇઝેળન કયે . એવું ણ સ ૂચલલાભાં
અવ્યુ ં છે કે ન્ડય ગ્રેજ્યુએટ
શલદ્યાથીને શળક્ષણના ભ્માવભાં પ્રલેળ ભાટે નેક શલકલ્ અલાભાં અલે જેભ કે ચાય લાન
પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક સ્તય ભાટે ન વંકણરત ક
, શળક્ષણના
વાભાન્મ ન્ડય ગ્રેજ્યુએટ કાભાં
ા
એક કયતા લધુ શલકલ્ મુખ્મ શલમ તયીકે અલા
, ત્માયફાદ નુસ્નાતક કક્ષાએ નેક કા
અી ળકામ તેભ શમ જેભ કે શળક્ષણ
, વાભાજજક શલજ્ઞાન
, શલજ્ઞાન, ગણણત, કા, બાા ભ્માવ ને
ભાનલશલદ્યાઓ. અલી શલશલધતા તેજસ્લી ને ભ્માસુ શલદ્યાથીઓને શળક્ષણના કાભાં પ્રલેળ
રેલા અકાળે ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ, વંળધન, ભ્માવક્રભ ને ધ્માન જેલા શલકલ્ભાં
તાન ભ્માવ કયલા પ્રેયળે.
એ ફાફત જરૂયી છે કે શળક્ષણની શલદ્યાળાખાન દયજ્જ ઊંચે રઆ જલ ને શળક્ષક
પ્રશળક્ષકના વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે ની વ્મલસ્થા ગઠલલી. તે અલકામા છે કે ૧૧ભાં
મજનાની
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ અંગેની કામાકાયી વશભશતએ અ ફધી વભસ્માઓના ઈકેર યત્લે ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયું
છે ને કેટરીક બરાભણ કયી છે ને અ બરાભણ દયે ક ાવાને અલયી રે છે જેભ કે વં,સ્થાઓ
ભાખુ,ં ક,ા પ્રવ ૃશત્તઓ ને પ્રત્વાશન. અ બરાભણભાં નીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે :
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ં ય કયલા યીજનર
શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ શલદ્યાળાખાનું રગાલણુદૂ

આપ્ન્સ્ટટયુટૌ ઓપ

એજ્યુકેળન (RIE) ની વંસ્થાઓ વદશત દે ળની વંદગી ાભેર ૩૦ યુશનલશવિટીઓભાં સ્કુર ઓપ
એજ્યુકેળન ળરૂ કયલી ને અ શલદ્યાળાખાને શળક્ષણના મુખ્મ પ્રલાશભાં જડલી. અ સ્કુર
ઓપ એજયુકેળનભાં ળાા- ૂલા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
, ભ્માવક્રભ વંળધન નીશત ને ળૈક્ષણણક
શલકાવ, ધ્માન ને ધ્મમન પ્રદક્રમાન ભ્માવ
, શળક્ષક પ્રશળક્ષકન વ્માલવાશમક
શલકાવ ને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભ ને શળક્ષક ભાટે જરૂયી સ્ત્રત ને ળૈક્ષણણક
ભદદ જેલી ફાફત વાંકી રેલાભાં અલળે.


યાષ્ટ્રીમ સ્તયે એક આંતય-યુશનલશવિટી કેન્િ ઉભું કયવુ ં જે યુ. જી. વી. ના ભાગાદળાનભાં અ
સ્કૂરનું શલમલસ્ત ુના વંદબાભાં વંકરન કયળે: શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભ્માવક્રભની
ુન:યચના, ભ્માવક્રભ વાભગ્રીનુ ં શનભાાણ
, વાભગ્રીનુ ં પ્રાદે શળક બાાઓભાં રૂાંત
, શળક્ષકય
પ્રશળક્ષણ ભાટે ભ્માવક્રભ ને ધ્માન વાભગ્રી ભાટે લેફ-ટાર ઉભુ ં કયવુ ં . અ
કેન્િની પયજ એ યશેળે કે તે પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક શળક્ષણ ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયળે.



દે ળની ગ્રગણ્મ વંસ્થાઓ જેલી કે અઇ. અઇ. એવ., શભી
વી. બાબા વેન્ટય
, ટી. અઇ. એપ.
અય.ભાં શળક્ષણના ખાવ કેન્િ ખરલા જેથી ૩ લન
ા  નુસ્નાતકન કા અી ળકામ.
(ફી.એડૌ . ફે લા ભાટે થલા એભ.એડૌ . ત્રણ લા ભાટે ઈચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાા ભાટે
શળક્ષક ફનલા કે શળક્ષક
પ્રશળક્ષકનીખાવ કેડય ઉબી કયલા ભાટે )



ચાય યીજનર વેન્ટય ઓપ એજ્યુકેળનર ભેનેજભેન્ટની અઇ. અઇ. એભ. ને એન. યુ. ઇ.
ી. એ. ભાં સ્થાીને ડામેટ કે એવ.વી.ઇ.અય.ટી. ના લડા
તયીકે કામા કયલા એજયુકેળનર
ભેનેજભેન્ટભાં નુસ્નાતકની દડગ્રી અી ળકામ.



ધી વેન્ટય પય પ્રપેળનર ડેલરભેન્ટ ઓપ ટીચય એજયુકેટવા, પ્રાથશભક/ભાધ્મશભક
શળક્ષણભાં ભાસ્ટય દડગ્રીન કા અી ળકામ
, ને ગણણત, શલજ્ઞાન, વાભાજજક શલજ્ઞાન ને
મ ૂલ્માંકન ક્ષેત્રભાં ધ્માન દ્ધશતઓ ને ભ્માવક્રભભાં સ્ેશ્મરાઇઝેળનવુઅ
.ં
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વંદગી ાભેર ભાધ્મશભક શળક્ષકને પ્રાથશભક શળક્ષકની તારીભ ભાટે ણબમુખ કયલા ભાટે
પ્રાથશભક શળક્ષણન એડ્લાન્વ ડીતરભાં
; ડામેટ/એવ.વી.ઇ.અય.ટી. ભાં પ્રાધ્માક ફનલા
ભાટે વ્માલવાશમક શલકાવન કા જેભાં ભ્માવક્રભ
, ધ્માન ને શલદ્યાળાખાકીમ જ્ઞાનન
વભાલેળ શમ.



સ ૂણચત યુશનલશવિટી સ્કૂલ્વ ઓપ એજ્યુકેળનભાં પ્રાથશભક શળક્ષક વદશત તભાભ શળક્ષક
પ્રશળક્ષકભાટેના દયફ્રેળય કા દ્વાયા વ્માલવાશમક કોળલ્મના નલીકયણ ય બાય મ ૂકલાભાં
અવ્મ છે ને યુશનલશવિટીના શલબાગ દ્વાયા ખાવ શલમના યીફ્રેળય કા ય ણ બાય
મ ૂકલાભાં અવ્મ છે .



શળક્ષક પ્રશળક્ષકને ભાટે વંળધન ભાટે પેરળી જેભાં ભાગાદળાકન ણ વભાલેળ શમ
તેની જગલાઇ. રગબગ ૨૦૦ કે તેથી લધાયે પેરળી વયકાયી ને ગ્રાન્ટ-આન-એઆડ
શળક્ષણ વંસ્થાઓના શળક્ષક પ્રશળક્ષક ભાટે . અ પેરળી ફે લા ભાટે ઈચ્ચ શળક્ષણની
વંસ્થાઓભાં ધ્માન ને વંળધનની તક પ્રદાન કયળે.



વભમાંતયે ળૈક્ષણણક વમદ્ધૃ દ્ધ પ્રવ ૃશત્તઓ-જાશેય લક્તવ્મ, દપલ્ભ ને ુસ્તક શલલેચન વત્ર,
જરૂદયમાત અધાદયત મુદ્દાઓ
, ધ્માન-ધ્મમન ળૈરી ય ટૂંકા ગાાના ઓદયએન્ટે ળન
ક,ા શલશલધ ભ્માવક્રભના ક્ષેત્ર ને ફા-શલકાવ વફંશધત
તાજત્લક-ધ્મમન યચનાપ્રદક્રમા, લાંચન, રેખન, શલચાય ને ભ્માવક્રભ શલકાવના મુદ્દાઓ ભાટે આન્સ્રક્ળનર
દડઝાઇનન શવદ્ધાંત.



વેન્ટય પય ટીચય એન્ડ એકેડેશભક વટા વેન્ટય: શળક્ષક ભાટે શલશલધ દયવવા(સ્ત્રત) ભાટે ની
જગલાઇ, ફા-વાદશત્મ, ળાા ભ્માવક્રભની શલશલધતા, ાઠયુસ્તક, ભલ્ટી-ભીદડમા
વાભગ્રી, ઇન્ટયનેટની સુશલધા; શળક્ષક ભાટે તરેટપભ,ા શળક્ષકની દરાફદરી
, વેશભનાય,
ભ્માવ-વત્ર, રૂફરૂ તેભ જ અઇ. વી. ટી. દ્વાયા ળૈક્ષણણક ભદદ
; શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ળાાના
ઈમગ ભાટે ને ળાાભાં
અદાનપ્રદાનભાટે ધ્માન-ધ્મમન વાભગ્રી.
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ઈયક્ત બરાભણ, શળક્ષણના ભ્માવન દયજ્જ ઉંચેલે,અ
ઈચ્ચ શળક્ષણ ને ળાા શળક્ષણ લચ્ચે
વેત ુ સ્થામ, ને દે ળભાં શળક્ષક-તારીભકાયની એક વ્મલવામી કેડય ઉબી
થામ એ સુશનશિત કયે છે .
૫. ૮ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણનીતારીભ: બાશલ દદળા ને વંબાલનાઓ
લતાભાનભાં, શળક્ષક-પ્રશળક્ષકની તારીભ એક લાના શનશિત ભ્માવક્રભલાા કા દ્વાયા થામ છે .
તેના લધુ શલકાવ ભાટે એભ. પીર. ને ી. એચ. ડી. કયલાભાં અલે છે . ગાઈ જણાવ્યુ ં તેભ,
ુ ી ફનાલલાભાં અલેર કા કે દડગ્રી
અભાંથી કઇણ શળક્ષક-પ્રશળક્ષક તૈમાય કયલાના શેતથ
, જનથી
કે તે લાત રગ છે કે તેઓ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને રગતાં ાવાઓનુ ં એક મા ફીજી યીતે જ્ઞાન અે
છે .
શળક્ષક-પ્રશળક્ષકની તારીભના મુદ્દાને ગંબીયતાથી રેલાનુ ં ળરૂ થયુ
એં છે
એક અળાસ્દ ગું છેને
શળક્ષણ વાથે વંકામેર વંસ્થાઓ ને ન્મ એજન્વીઓએ ભ્માવક્રભ સુધાયલા ગરાંઓ બમાા
છે . રગ રગ યુશનલશવિટી દ્વાયા એભ.એડૌ . ના રગ રગ ભૉડેર અલાની ફાફતભાંથી
એ સ્ષ્ટ્ટ થામ છે ને કેટરીક વંસ્થાઓ દ્વાયા શળક્ષક પ્રશળક્ષણના શલશલધ નલીન/ભોણરક કામાક્રભની
યચના ણ અન  ૂયાલ છે . એભ.એડૌ .ને એક વઘન ભ્માવના કા તયીકે રે,ત
ને
ા નદશ કે
શળક્ષણના એક વાભાન્મ ભ્માવ તયીકે , એ શલે સ્ષ્ટ્ટ જણામ છે . વ્માલવાશમક વઘનતાની
જરૂદયમાત, શલમની પ્રસ્તુતી, ને વંળધન અધાદયત કોળલ્મની ણ શલે કદય કયલાભાં અલે છે .
અ ફાફત એ સ ૂચલે છે કે શળક્ષક-પ્રશળક્ષકના શળક્ષણ ને તારીભ ભાટે નલા કામાક્રભની દડઝાઇન
શલળે રગ યીતે શલચાયવું જઇએ. અ મુદ્દાઓને ધ્માનભાં રેલા ભાટે નીચેની બરાભણ
ગંબીયતાથી રેલી ડળે.


શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કાભાં પ્રશતબાળાી શલદ્યાથીઓ દાખર થામ તે ભાટે એક
તંત્ર ઉભુ ં
કયલાની જરૂય છે .



શળક્ષણભાં નુસ્નાતક કક્ષાએ ઈતયતય અગ ને અગ લધી ળકામ તે ભાટે ન્મ
ણરંક કા શલા જઇએ . જેભાં શલજ્ઞાન ને વાભાજજક શલજ્ઞાનના શલશલધ ક્ષેત્રભાં
વંળધનન વભાલેળ થઆ ળકે.
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શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન ચાય કે ાંચ લાન વંકણરત કા, એલા શળક્ષણના મુખ્મ ઘટકન
વભાલેળ કયત શલ જઇએ જે  ૂલા-પ્રાથશભક
, પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક સ્તયના શળક્ષણ
કામાક્રભ ભાટે વાભાન્મ શમ, ને એના છી જે તે સ્તયભાં વ્માલવાશમક શલકાવ ભાટે
સ્ેશળમરાઇઝેળન અલાભાં અલતુ ં શમ.



શલજ્ઞાન, શળક્ષણ, બાા, વાભાજજક શલજ્ઞાન , ને ગણણતભાં નુસ્નાતક સ્તયે
સ્ેશળમરાઇઝેળન શમ તેલા ક
શલકવાલલા.
ા



શળક્ષણના ભ્માવની એક
રગ ભ્માવ તયીકે ને વ્મલાવમીક તારીભ તયીકે વભીક્ષા
ં
કયલી ને તે યીતે તેના ય રક્ષ અવુ
, ને
નુસ્નાતક કાની યચનાભાં અ ફાફત
ધ્માનભાં રેલી.

શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભાં વલાંગી સુધાયાની દયખાસ્ત બશલષ્ટ્મભાં વંકણરત કન
ળાા
છે
ા ી બરાભણ ; કયે
ને યુશનલશવિટી શળક્ષણ લચ્ચે જરૂયી ણરંક પ્રસ્થાશત કયલી
; નુસ્નાતક સ્તયેસ્ેશળમરાઇઝેળનભાં
શલશલધતા ને શળક્ષણભાં અગ ભ્માવ કયલા ભાટે સ્નાતક શલદ્યાથીઓને નુસ્નાતક કક્ષાએ
નેક શલકલ્  ૂયા ાડલા.
અ દદળાભાં અગ લધલા ભાટે જે સુધાયાઓભાં બાયતીમ દયસ્સ્થશતઓના વંદબાભાં શળક્ષણના
ક્ષેત્રભાં શનષ્ટ્ઠા ૂલાકના વંળધન જરૂયી છે ને તેસ્લતંત્ર યીતે કામાયત શલબાગ દ્વાયા થમા શમ.
અલા શલબાગ દ્વાયા થમેરા વંળધન, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામાક્રભને વૈદ્ધાંશતકન ભજબ ૂત ામ
અળે. લતાભાન શળક્ષણની વંસ્થાઓ ને શલબાગ તાની પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં શલસ્તયણ કયી ળકલાની
સ્સ્થશતભાં નથી ને દયણાભે રાંફા વભમથી
ફાકી જરુયીમાત યત્લે ધ્માન અી ળકે તેભ નથી
કાયણ કે તેઓ તાના  ૂલાગ્રશને રીધે ચીરાચાુ શળક્ષક તારીભ ને વંળધન કામાક્રભભાંથી
ફશાય અલી ળકે તેભ નથી.
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પ્રકયણ ૬
ભર ભાટે ના વ્ય ૂશ

૬. ૧ દયચમ
શલે છીના રખાણભાં શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ભાટે યાષ્ટ્રીમ ભ્માવક્રભ, ભાખાકીમ યચના(એન.વી.ટી.ઇ.)
દ્વાયા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણભાં ગુણલત્તા રાલલાના શેત ુથી જે કામો શાથ ધયલાભાં અવ્મા છે તેન
ુયાલ છે . અ પ્રદક્રમા જે ફે લા શેરા ળરૂ થઆ શતી તે શલે અ ભાખાકીમ યચનાના શલકાવના
તફક્કાભાં શંચી છે . અ પ્રકાયના દસ્તાલેજ શલચાયના એલા ફીજ ધયાલે છે જેનાભાં અંકુદયત
થલાની ક્ષભતા છે . ને અ ફાફત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની સુધાયણા પ્રદક્રમા ભાટે
, ળાા શળક્ષણની
ુ શવદ્ધ
ગુણલત્તા જાલી યાખલા ને તેને લા ખ ૂફ ગત્મની ફનળે. અ પ્રમત્ન ઇપ્ચ્છત શેતઓ
કયલા ભાટેના ઇયાદાથી કયલાભાં અવ્મા શલાથી તે જરૂયી છે કે જે ફાફત અ ભાખાભાં
શલચાયલાભાં અલી છે તેને ભરની કવટી ય ચડાલલી, જેથી તે શલમલસ્ત ુ ને શળક્ષકપ્રશળક્ષણની પ્રદક્રમાભાં ઇપ્ચ્છત દયલતાન રાલી ળકામ. અ વંદબાભાં નીચે કેટરાક વ્ય ૂશ અલાભાં
અવ્મા છે .
૬. ૨ દશભામત


અખા શળક્ષણ જગતને રાબ થામ તે ભાટે અ શેલાર એન.વી.ટી.ઇ. ની લેફ-વા
ઇટ
(www. ncte-india. org) ય રડ કયલાભાં અવ્મ છે .



ભર ભાટે ના અ પ્રથભ ગરાંભાં અ દસ્તાલેજન શળક્ષણના દશત વાથે વંકામેર તભાભ
વંસ્થાઓ ભાટે વ્માક પ્રચાય ને પ્રવાયન વભાલેળ થામ છે . અ ફહુ ઝડથી
કયલાનુ ં
છે જેથી અ ફાફતભાં જાગૃશત કેલી ળકામ ને અ અંગેની ચચાા ળરૂ થઆ ળકે.



અ ભાખું યુશનલશવિટીઓના શળક્ષણ શલબાગના ડીન તેભજ સ્ટે ટ કાઈસ્ન્વર ઓપ
એજ્યુકેળનર દયવવા ને રે નંગના શનમાભકને ને ન્મ વંસ્થાઓ જે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
વાથે વંકામેર છે તે તભાભને અલાભાં અલળે
, જેથી અ ભાખાના ભર ભાટે એક
ભૉડેર તૈમાય કયલાભાં તેઓન વશકાય ભી યશે ભાટે ઓછાભાં ઓછી ાંચ ચચાા106

શલચાયણા દયે ક પ્રાંતભાં મજાનાય છે જેથી ઈયક્ત વંસ્થાઓ વાથે અ ભાખાની વપતા
ભાટે જરૂયી ફાફતની ચચાા થઆ ળકે
; તેઓને તાના લતાભાન ભાખાની નલા ભાખા
વાથે વયખાભણી કયી પેય-શલચાયણા કયલાની તક ભે .


એન.વી.ટી.ઇ.યુશનલશવિટીઓને અ શલમ ય લકાળ મજલા ફાફતે વશકાય અળે
જેથી અ શલમ ય ચચાા થઆ ળકે. અ જ પ્રકાયની વશામ, યાજ્મ કક્ષાએ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
વાથે વંકામેર શમતેલી એવ.વી.ઇ.અય.ટી. ની વંસ્થાઓને ણ  ૂયી ાડલાભાં અલળે.



એક યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની ચચાા યુશનલશવિટીઓ વાથે મજલાભાં અલળે જેથી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના
તભાભ કાને યુશનલશવિટીઓ તયપથી શધકૃત યીતે ભદદ ભી યશે. અ શલચાય, શળક્ષણ
ંચ (૧૯૬૪-૬૬) દ્વાયા વ્મક્ત કયલાભાં અવ્મ શત યં ત ુ શજુ સુધી વાકાય થમેર નથી. અ
દદળાભાં શકાયાત્ભક ગુ,ં રાંફા ગાે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને નાલીન્મતા ને વયકાયકતા
ફક્ષળે.



શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓના પ્રાધ્માકની, અ નલા ભાખા ાવેથી કેલી ેક્ષાઓ છે
તે જાણલા ભાટે પ્રાંત સ્તયે લકાળ મજલાભાં અલળે. અ એક ળૈક્ષણણક ણબમાન ફનળે.



શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામાક્રભના ભાખાગત ાવાઓ ય એક ગંબીય યાષ્ટ્રીમ ચચાા તયત જ
ળરૂ કયલાભાં અલળે જેથી કયીને અની વફી ફાજુઓને જાણી ળકામ ને રગ રગ
લશધલાા શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કાના ભૉડેરના ભરભાં યશેર સ ૂચીતાથોને વભજી
ળકામ, ને એન.વી.ટી.ઇ. ના વશકાયથી વંસ્થાઓને નલીન ને ભોણરક ભૉડેરન પ્રમગ
કયલા પ્રેદયત કયી ળકામ.



અઇ.એ.એવ.ઇ. ને વંદગીની ડામેટની વંસ્થાઓના વશકાય દ્વાયા કેન્દ્ન્િમ
યુશનલશવિટીઓભાં ને વંદગીની યાજ્મની યુશનલશવિટીઓભાં ળરૂઅતના તફક્કે ચાય
લાન પ્રાથશભક શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન
વંકણરત કા ળરૂ કયી ળકાળે.



શળક્ષક-પ્રશળક્ષણન કા અદળા યીતે ૧૦+૨ છી ચાય થી ાંચ લાન શલ જઇએ.
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ળરૂઅત કયલા ભાટે ચાય લાન વંકણરત કા દાખર કયી ળકામ. અ કાની વાથે વાથે
ન્મ ભૉડેરને ણ પ્રત્વાશન અવુ ં ડળે, જેભ કે સ્નાતક છી ફે લયવન કા ને ૬
થી ૧૨ ભદશનાની ળાા આન્ટનાળી.


યુશનલશવિટીઓભાં ને ન્મ વંસ્થાઓભાં મગ્મ ભાખાગત પ્રદક્રમા શલકશવત થલી જઇએ
જેથી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કાભાં પ્રશતબાળાી શલદ્યાથીઓ દાખર થામ.

૬. ૩ ભ્માવક્રભ શનભાાણ


એન.વી.ટી.ઇ., શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ ને તેની વાથે વંકામેર ન્મ શલદ્યાળાખાઓભાંથી
અલતા શલદ્વાનનુ ં એક કામાકાયી જૂથ ફનાલળે. અ જૂથ એન.વી.એપ.ટી.ઇ. ય અધાદયત
શલશલધ ભ્માવક્રભના શેત ુઓ, રૂયે ખા તૈમાય કયળે. દશત નક્કી કયળે; કાભાં શલશલધ
મુદ્દાઓનુ ં બાયણ નક્કી કયળે ને નલા ભાખાની જગલાઇઓન ભર કયલા ભાટે
પ્રદક્રમા-શનધાાયણ કયળે.



એન.વી.ટી.ઇ., ાઠયુસ્તક ને વફંશધત વાભગ્રીના શનભાાણ ભાટે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાથે
વંકામેર જ્ઞાનની ન્મ શલદ્યાળાખાઓના પ્રખ્માત શલદ્વાનનુ ં એક ંચ નીભળે. અ
વાભગ્રીની ગુણલત્તા, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણને રગતી ન્મ ભ્માવ વાભગ્રી ભાટે
નમ ૂનારૂ/ઈદાશયણરૂ ફનળે. બાયતભાં લતાભાન વભમભાં સ્સ્તત્લ ધયાલત ુ ં શળક્ષકપ્રશળક્ષણનું વાદશત્મ, અ નલા ભાખાભાં શનદદિ ષ્ટ્ટ શલચાય ય અધાદયત ધ્માનૃ થળે.
ધ્મમન વાભગ્રીના નલા
શલચાય-તયં ગથી વમદ્ધ



દયે ક યાજ્મને અ વાભગ્રી સ્થાશનક બાાભાં ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અલળે. અના ભાટે
યાજ્મના શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કામક્ર
ા ભની ખાવ જરૂદયમાતના વંદબભ
ા ાં અ ભ્માવ વાભગ્રીને
ૂ ફનાલીને થલા જે તે સ્લરૂભાં જ ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અલળે.
નુક

 લચગાાનાગરાં તયીકે, શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના લતાભાન ભૉડેર જેભ કે ફી.એડૌ . ને ડી.એડૌ .
કાની ુનચાના જરૂયી છે ને વાથે વાથે શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના ભાખાભાં ણ ખાવ
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ફાફત ઈભેયીને ને ભ્માવક્રભના ક્ષેત્રભાં ને તેના ભરભાં સ ૂચલલાભાં અલેર
ભાખાકીમ પ્રદક્રમાન વભાલેળ કયી ળકામ છે . અ પ્રદક્રમા ૧ થી ૨ લભ
ા ાં  ૂણા કયી ળકામ
તેભ છે .


યાજ્મની જરૂદયમાત ને પ્રાતમ વંસ્થાઓની ક્ષભતાને અધાયે લતાભાન ફી.એડૌ . ના કા
શલળે પેય- શલચાયણા થલી જઇએ જેથી ૧૦+૨ છી
ચાય લાના વંકણરત કામાક્રભ કે સ્નાતક
છી ફે લાનાભૉડેરના શલકલ્  ૂયા ાડી ળકામ.

૬. ૪ ખાવ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
નવુ ં ભાખુ, ં અયગ્મ ને ળાયીદયક શળક્ષણના ભ્માવક્રભ વંદબે શળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે ન
મુવદ્દ ઘડલા એક રગ પ્રમાવ કયલાનુ ં સ ૂચલે
. અછેકા વાભાન્મ ધ્માન કાથી રગ છે
કાયણ કે તે ન્મ ક્ષેત્રના શળક્ષક

-પ્રશળક્ષણનાયં યાગત ભૉડેરભાં ફંધ ફેવત નથી.

એન.વી.ટી.ઇ. એક શનષ્ટ્ણાંતનુ ં જૂથ ફનાલળે જે અ ક્ષેત્ર વાથે વંકામેર મુદ્દાઓની ચચાા કયળે
ં
ં ઘડી કાઢળે જે અ ક્ષેત્રની જરૂદયમાતને નુરૂ.  શમ
ને શળક્ષક
-તારીભ ભાટે ન ું એક એવુ
ભાખુ
અ જ પ્રકાયન પ્રમાવ, યજગાયરક્ષી શળક્ષણભાં શળક્ષકના પ્રશળક્ષણ ભાટે કયલાભાં અલળે કાયણ
કે તેભાં યજગાયરક્ષી ધ્માન દ્ધશતની જરૂય ડે છે ને તેભાં નેકશલધ કોળલ્મ વાભેર
શમ છે જે યજગાયીના શલસ્ત ૃત પરકભાં વભાશલષ્ટ્ટ છે . યં યાગત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણની વંસ્થાઓ
અ ફાફતે વજ્જ શતી નથી કે તેઓ યજગાયરક્ષી કા ભાટે શળક્ષકના પ્રશળક્ષણને ન્મામ
અી ળકે.
૬. ૫ વ્માલવાશમક ણબમુખતા/તારીભ કામક્ર
ા ભ
ં રા દે ળના તભાભ યાજ્મભાં મજલી જઇએ
વ્માલવાશમક ણબમુખતા/તારીભ કામાક્રભની એક શૃખ
જેથી શલદ્યાથી-ભ્માવ
, વભકારીન ભ્માવ, શળક્ષણન ભ્માવ, ભ્માવક્રભ ને ધ્માનન
ભ્માવ ચતયપ શલસ્તાયી ળકામ ને દયણાભે નલા ભાખાની શલગતથી તભાભને ભાદશતગાય
કયી ળકામ.
૬. ૬ શળક્ષક પ્રશળક્ષક
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શળક્ષક-પ્રશળક્ષકના તજજ્ઞ જૂથ દ્વાયા  ૂયતી શલચાયણા ફાદ, શલબાગ ૫. ૪ ભાં જણાવ્મા મુજફના
શલશલધ ગરાંઓ શાથ ધયીને શળક્ષક-પ્રશળક્ષણના કભ
ા ાં પ્રશતબાળાીશલદ્યાથીઓ દાખર થામ તે
ભાટે પ્રદક્રમા ઘડી કાઢલાભાંઅલળે.
૬. ૭ વંળધન
વેલા- ૂલા કા ભાટે ઈભેદલાયની પ્રલેળ રામકાત શલળે શલચાયલા એક ભ્માવ શાથ ધયલાભાં
અલળે જેથી કયીને યાજ્મની સ્સ્થશત ને જરૂદયમાત મુઅ
જફભાટે ની પ્રદક્રમા ઘડી કાઢી ળકામ.
ળાા ભ્માવક્રભ નલીનીકયણ કામન
ા ે ધ્માનભાં યાખીને એક યાષ્ટ્ર સ્તયીમ શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ
ભ્માવક્રભ શલળે ુન:શલચાયણા શાથ ધયાળે.
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