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4.0 રયચમ 

"જ ઔઈ દેળ ભ્રષ્ટાચાય મકુ્ત અને સુદંય ભનન દેળ ફનળે, ત ભને રાખે છે ઔે ત્મા ંછે 

ત્રણ મખુ્મ વાભાજજઔ વભ્મ જે તપાલત ફનાલી ળઔે છે. તે િતા, ભાતા અને િળક્ષઔ છે. " 

અબ્દુર ઔરાભ 

અધ્માન તે વ્મલવામ છે જે રઔના િલઔાવ તયપ વઔાયાત્ભઔ મખદાન આી ળઔે છે. આ 

િળક્ષઔના વ્મલવામને આ દુિનમાભા ંશે્રષ્ઠ અને આદળન વ્મલવામ ખણલાભા ંઆલે છે ઔાયણ ઔે તે િનિઃસ્લાથન છે 

ઔઈના જીલનને આઔાય આલાની પયજ. 

વ્મલવામ તયીઔે અધ્માન ભાટે િળક્ષઔને તેભના વભમ અને ઊર્જનના ભટા બાખન કચન ઔયલ જરૂયી છે 

િલમ અને આખ ળીકલલાનુ ંઔામન. રઔએ તેભના છેલ્રા િલઔલ્ તયીઔે અથલા િળક્ષણને ધ્માનભા ંરેવુ ં

જઈએ નશીં 

અન્મ વ્મલવામભા ંપ્રલેળલાન ફામાવ. અધ્માન વ્મલવામભા,ં િળક્ષઔ વોથી ભશત્લની લસ્ત ુછે 

િળક્ષણ ભાટે પે્રભ અને ઉત્ઔટ શવુ ંજઈએ. જ િળક્ષઔ ઔાભને ચાશત નથી, ત તે તૈમાય થળે નશીં 

િલદ્યાથી ભાટે યવપ્રદ ળીકલા ભાટે િલમ ભાટે. 

િળક્ષણની પ્રરક્રમાભા ંવભાલેળ થામ છે; 

• િલમ વભજવુ ં • િલદ્યાથીની ચક્કવ ળીકલાની આલશ્મઔતાને કલી 

• િલદ્યાથીના પ્રશ્નન જલાફ આલ 

• િલદ્યાથીનુ ંમલૂ્માઔંન 

• ળીકલા ભાટે શઔાયાત્ભઔ અને ઉત્તેજઔ લાતાલયણ ફનાલ 

• વ્માલવાિમઔ વફંધં ર્જલી યાક 

આ પ્રરક્રમાને િલદ્યાથીના િલઔાવ ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયવુ ંજઈએ અને તેની િલરુદ્ધ લૂનગ્રશ ઔયલ જઈએ 

નશીં 

ઔઈ ણ. 

4.1 ળીકલાની ઇચ્છા 

આ એઔભભાથંી વાય થમા છી, તભે વક્ષભ શળ; 
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• બાયતીમ િળક્ષણ પ્રણારી વભજ 

• ગરુુ તયીઔે િળક્ષઔની સ્સ્થિતને ક 

• િળક્ષઔની ઉબયતી ભિૂભઔા વભજ 

• વશામઔ તયીઔે િળક્ષઔની ભિૂભઔા વભર્જલ 

• ભેનેજય તયીઔે િળક્ષઔની ભિૂભઔા સ્ષ્ટ ઔય 

• વળંધનઔાય તયીઔે િળક્ષઔની ભિૂભઔા િનરદિષ્ટ ઔય 

• િળક્ષઔ તયીઔેની ભિૂભઔા ને નેતા તયીઔે સ્ષ્ટ ઔય 

• િળક્ષઔ ભાટે વ્માલવાિમઔ િલઔાવની જરૂરયમાત વભજ 

• અધ્માન વ્મલવામ વાથે વઔંામેર નૈિતઔ ભચિંતાને વભજ 

4.2 બાયતીમ િળક્ષઔ અને અધ્મમનની વભજણ 

િળક્ષણ વ્મલવામ વોથી જૂની અને આદયણીમ વ્મલવામભાનં એઔ છે ઔાયણ ઔે તે અશીંથી છે 

દયેઔ નાખરયઔ િળક્ષણ તયપ પ્રથભ ખુ ંરે છે. ળાા એ પ્રથભ સ્થાન છે જમા ંફાઔનુ ંલતનન અને 

બિલષ્મ એઔ આઔાય આલાભા ંઆલે છે. િળક્ષઔની ભિૂભઔા અને જલાફદાયી વભમ-વભમ ય ફદરાઈ ર્જમ 

છે 

ભાતાિતા, િલદ્યાથી અને વયઔાયની અેક્ષા મજુફ. 

િલદ્યાથીના વ્મસ્ક્તત્લભા ંરયલતનન રાલલા ભાટે િળક્ષઔને એઔ ભશત્લણૂન ભિૂભઔા બજલલાની જરૂય છે 

અને ફાઔને એઔ મગ્મ નાખરયઔ ફનાલે છે જે ફદરાભા ંયાષ્રીમ િલઔાવ તયપ પા આી ળઔે છે અને 

ઔયી ળઔે છે 

આિથિઔ અને વાભાજજઔ રયલતનન રાલ. 

અેક્ષાના આધાયે િળક્ષઔ અને િળક્ષણની ખ્માર વભમ-વભમ ય ફદરાઈ ખઈ છે 

વભાજ. 

પ્રાચીન ઔા: પ્રાચીન ઔાભા ંિળક્ષઔ વભાજ દ્વાયા ઊંચા સ્થાને શતા. ણ 

યાર્જ અને ળાવઔએ તેભને આદય આપ્મ. યાર્જ અને ળાવઔ લાયંલાય ભાખનદળનન ભાટે તેભને વંઔન 

ઔયતા શતા 

અને વરાશ, ઔાયણ ઔે તે વભાજના વાચા ઉબક્તા શતા અને વાભાન્મ ઔલ્માણના રસ્ટી શતા. ત્મા 

છે 

ઇિતશાવભા ંગણા ઉદાશયણ છે જમા ંવરાશઔાય દ્વાયા વરાશઔાય દ્વાયા િનણાનમઔ િનણનમ રેલાભા ંઆવ્મા શતા 
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િળક્ષઔ. એરેક્ઝાન્ડય, ભશાન, તેભના િળક્ષઔ એરયસ્ટટરને તેભને આલાભા ંઆલેર જ્ઞાન અને વરાશ ભાટે 

પ્રળવંા ઔયે છે. 

તેભણે ઔહ્ુ,ં "ભાયા ભાતાિતા ભને જન્ભ આે છે; યંત ુભાયા િળક્ષઔ ભને જીલન આે છે ". પ્રાચીન 

વભમભા,ં િળક્ષઔ શતા 

પક્ત િલમ જ્ઞાનની વાયી યીતે જ નશીં, યંત ુઆધ્માજત્ભઔ જ્ઞાનભા ંણ વાયી શતી. પ્રાચીન િળક્ષણ 

લેદભાથંી ઉદ્ભવ્મ. તે જીલનના બાયતીમ રપરસપૂીન સ્ત્રત ભાનતા શતા. લેદ 

એટરે 'ર્જણવુ'ં. બાયતીમ વસં્કૃિતન આધાય ચાય લેદભા ંછે - (1) યીખ લેદ (2) વભા લેદ (3) 

મજુય લેદ (4) અથલન લેદ. લૈરદઔ યખુ દયિભમાન રુુ વાથે સ્ત્રીને વંણૂન સ્સ્થિત ણ આલાભા ંઆલી 

શતી. 

ફોદ્ધ ઔા- આ ભઠ ફોદ્ધ વભમખાા દયિભમાન િળક્ષણના ઔેન્િ શતા. પક્ત 

ફોદ્ધ ધાિભિઔ અને અન્મ પ્રઔાયની િળક્ષણ ભેલી ળઔે છે. અન્મ રઔ આથી લભંચત શતા 

સિુલધા. ફોદ્ધ િળક્ષણ એ ખોતભ બદુ્ધના િળક્ષણ ય આધારયત શત ુ.ં 

િળક્ષણનુ ંરક્ષ્મ ફાઔના વ્મસ્ક્તત્લના વંણૂન િલઔાવભા ંબોિતઔ, ભાનિવઔ, 

નૈિતઔ અને ફોદ્ધદ્ધઔ િલઔાવ; િલદ્યાથીના ાત્રની યચના; ધભનન પેરાલ 

અને ધાિભિઔ રાખણીન અબાલ; અને જીલન ભાટે તૈમાયી. 

ભધ્મયખુીન ઔા - ભધ્મયખુીન ઔા ભિરટળ ળાવન શરેા ંબાયતભા ંિળક્ષણની વ્મલસ્થાને આલયી રે છે. 

ભધ્મયખુીન ઔા દયિભમાન િળક્ષણનુ ંરક્ષ્મ અનમુામીને જ્ઞાનની ઉત્થાન રાલલાનુ ંશત ુ ં

ઇસ્રાભ ભક્તાબ્વ મખુ્મત્લે નાના ફાઔ ભાટે ઉદ્ભલતી ળાા શતી અને ઉચ્ચ િળક્ષણ આલાભા ંઆવ્યુ ં

શત ુ ં

ભિાવ વસં્થા દ્વાયા. 

આધિુનઔ િળક્ષણ વ્મલસ્થા - ભિરટળ દ્વાયા બાયતભા ંઆધિુનઔ િળક્ષણની સ્થાના ઔયલાભા ંઆલી શતી 

રઔ અભ્માવક્રભ િલજ્ઞાન અને ખભણત જેલા "આધિુનઔ" િલમ સધુી ભમાનરદત શત. અધ્માન 

લખનકડં સધુી ભમાનરદત શતી અને િળક્ષઔ અને િલદ્યાથી લચ્ચે ઔઈ ખાઢ વફંધં ન શત. 

વભમાતંયે િલિલધ યાજમભા ંિળક્ષણ પ્રણારી સ્થાઈ, જેના રયણાભે િલઔાવ થમ 

આધિુનઔ િવસ્ટભ. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 1 

1. બાયતભા,ં બાયતભા ંપ્રાચીન િળક્ષણ પ્રણારી ઉદ્ભલી? 

.................................................. .................................................. ................................................. 
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.................................................. .................................................. .................................................. . 

2. ભધ્મયખુીન ઔા દયિભમાન, પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ક્ા ંઆલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ?ં 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

3. બાયતભા ંઔણે આધિુનઔ િળક્ષણ પ્રસ્થાિત ઔયી છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.3 વામન્વની 21 ભી વદીનુ ંિળક્ષણ 

21 ભી વદીભા,ં િળક્ષઔની ભિૂભઔા એઔ િળક્ષઔ ફનલાથી એઔ ભાખનદળનઔ ફની યશી છે. તેણી ઔયી ળઔે છે 

યંયાખત અથનભા ંઔઈ િલમ 'ળીકલલા' જરૂયી નથી અને નલીનતભ તઔનીઔન ઉમખ ઔયી ળઔે છે 

વાભગ્રી િલતરયત ઔયલા ભાટે િલરડઝ અને અન્મ ઑનરાઇન વાધન. ળાાભા ંઔમ્પપ્યટુવનની ઍક્વેવ 

પ્રદાન ઔયલાભા ંઆલી છે 

િલદ્યાથી ભાટે ઔવન વાભગ્રી શોંચાડલા ભાટે નલી ચેનર વાથે િળક્ષઔ. યંત ુઔઈ તઔનીઔ ફદરી ળઔે છે 

િળક્ષઔની ભિૂભઔા જે મગ્મ વાભગ્રી ળધલાની છે તે િળક્ષઔ વાથે યશ ેછે જેણે ળાભેર ઔયવુ ંડળે 

તેભના વાભગ્રી રયઝીટયીઝ ફનાલલા ભાટે લધાયાના વભમ. જ્ઞાન ખભે ત્માથંી ભેલી ળઔામ છે; યંત ુ

િળક્ષઔ િલનાનુ ંિળક્ષણ આત્ભા િલના ળયીય જેવુ ંછે. ભફર ભશત્લની ભિૂભઔા િલળે રટપ્ણી ખેટ્વ 

િળક્ષઔ "તઔનીઔી ભાત્ર એઔ વાધન છે; ફાઔને ભીને અને તેભને પ્રત્વારશત ઔયલાના વદંબનભા,ં િળક્ષઔ 

વોથી ભશત્લણૂન છે ". ભળીન ળીકનાયની જરૂરયમાત, ભન સ્તય અને તેની સ્સ્થિતને કી ળઔતુ ંનથી. તે 

છે 

િળક્ષઔ જે ફાઔની તેભની વબંિલતતા અને પ્રિતબા, ક્ષભતા અને અખંતાને કે છે અને કે 

છે, 

ક્ષભતા અને ક્ષભતા, ક્ષભતા અને ડઔાય અને તેને ધ્મેમ તયપ દયી ર્જમ છે. િળક્ષઔ યશળેે 

અધ્માન પ્રરક્રમા હૃદમ, તે િળક્ષઔ છે જે ફાઔને વ્મસ્ક્તખત ફનેં અથન ળધલાભા ંભદદ ઔયે છે 

અને વફંિંધત, લધતી જતી દરયમાઈ ભારશતીભા.ં 

અવયઔાયઔ િળક્ષઔની રાક્ષભણઔતા: 

• િલદ્યાથી િલળે ઔાજી યાકે છે• વાયા વાબંનાય, િલદ્યાથીની ભચિંતા વાબંે છે 

• િલદ્યાથી ભાટે વાચુ ંિભત્ર 

• િલદ્યાથી એઔંદય વ્મસ્ક્તત્લ િલઔવાલે છે 

• િળક્ષણ ભાટે ઉત્ઔટ શમ છે 
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• તે શુ ંળીકલે છે તેનુ ંઉદાશયણ આે છે 

• જ્ઞાન અને વચંાયનુ ંવમંજન 

• િલદ્યાથીની ળસ્ક્ત અને નફાઇ ય કલા અને ઔાભ ઔયલાભા ંવક્ષભ છે 

• િલમ જ્ઞાન વાથે નૈિતઔતા અને મલૂ્મ ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયે છે 

• સ્લ પ્રેરયત અને સ્લ-િળસ્તફદ્ધ 

• િલદ્યાથીને જ્ઞાન, નલીનતા અને યચનાત્ભઔતા ભાટે ઉત્ઔટ િલઔાવ ઔયલા પે્રયણા આે છે 

• િળસ્તને ટેલ તયીઔે ટેઔ આે છે 

બાયતભા,ં િળક્ષઔ ભાટે જલાફદાય છે; 

• ાઠ મજના તૈમાય ઔયી યહ્યા છીએ 

• લખો ળીકલી 

• િલદ્યાથીની પ્રખિતનુ ંમલૂ્માઔંન 

• િલદ્યાથી ભાટે ભાખનદિળિઔા તયીઔે ઔાભ ઔયે છે 

• લખનભા ંિળસ્ત ર્જલલી 

• યભતખભત, વખંીત, નતૃ્મ જેલી અિતરયક્ત પ્રવિૃત્ત ચરાલલી 

• િલદ્યાથીની પ્રખિત િલળે ભાતાિતા વાથે લાતચીત ઔયલી 

જ્ઞાન પ્રદાન ઔયલા વાથ,ે િળક્ષઔને અન્મ વાભાજજઔ જલાફદાયી ણ ઔયલી ડી ળઔે છે 

ચ ૂટંણી પયજ, આધાય ઔાડન ડયટુી, ભધ્માહ્ન બજન જે ભફન-ળૈક્ષભણઔ સ્લબાલ છે. જમાયે તે વાચુ ંછે 

િળક્ષઔ તયપથી ભટી અેક્ષા છે અને દયેઔ ભાટે 100% િલતયણ ઔયવુ ંળક્ નથી 

વભમ, િળક્ષઔ ાવેથી એઔ પ્રમાવ શભેંળા ત્મા ંશવુ ંજઈએ અને પ્રળવંા ઔયલી જ જઈએ. િળક્ષઔ શભંેળા ં

િલદ્યાથી ભાટે શે્રષ્ઠ શવુ ંજઈએ અને ઔાભના બાયને ધ્માનભા ંરીધા િલના તે જે અેભક્ષત છે તેની 

ફશાય જલાન પ્રમાવ ઔયે છે 

િલદ્યાથીના પામદા ભાટે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 2 

4. િળક્ષઔની ળૈક્ષભણઔ જલાફદાયી શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. .................................................  

.................................................. .................................................. .................................................. .  

5. અવયઔાયઔ િળક્ષઔની રાક્ષભણઔતા શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. .................................................  
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.................................................. .................................................. .................................................. .  

4.4 િળક્ષઔ તયીઔે િળક્ષઔ 

પ્રાચીન વભમભા ંિળક્ષઔને ગરુુ તયીઔે વફંધલાભા ંઆલત શત. બાયતભા,ં ગરુુ ળબ્દન ઉમખ વ્માઔ 

યીતે ઔયલાભા ંઆલે છે 

"િળક્ષઔ" ના વાભાન્મ અથન વાથે. "ગરુુ" ળબ્દન અથન વસં્કૃતભા ં"િળક્ષઔ" અને અન્મ વસં્કૃિતકૃત થામ છે 

રશન્દી, ફખંાી, ગજુયાતી, ભયાઠી, તિભર, ભરમારભ, ઔન્નડ લખેયે જેલા બાા. 

'ગ'ુ ન અથન અંધઔાય અને 'રૂ' ન અથન પ્રઔાળ છે - તેથી ગરુુન અથન છે 'જે તભને અંધઔાયભાથંી રાલે છે 

પ્રઔાળ'. ગરુુ ળાણણનુ ંવગં્રશારમ શતુ.ં ગરુુ તેભના ફધા જ્ઞાનને પ્રવારયત ઔયે છે 

િલદ્યાથી અને િલદ્યાથી તેને તેની માદભા ંવગં્રરશત ઔયે છે. ગરુુ ાવે વંણૂન વત્તા શતી. તેને ભાનલાભા ંઆલતુ ં

શત ુ ં

ભાનલર્જત વંણૂન નમનૂ. તે જ્ઞાનભા ંપ્રખ્માત શતા, એઔ િલત્ર ાત્ર ધયાલતા શતા, જેભાથંી મકુ્ત શતા 

વંિત્ત ભાટેના દુષ્ટ વ્મલશાય અને રબ અને આત્ભ-િનમતં્રણ શત ુ.ં તેભને જ્ઞાન ફેંઔ ભાનલાભા ંઆલતુ ંશત ુ ં

અને આધ્માજત્ભઔ નેતા. 

આભ, ગરુુ અથલા િળક્ષઔ તે છે જે ભશાન જ્ઞાન, ળાણણ અને વત્તા શલાનુ ંભાનલાભા ંઆલે છે 

ચક્કવ િલસ્તાય, અને આ જ્ઞાન ભેલલા અન્મ રઔને ભાખનદળનન આલા ભાટે તેન ઉમખ ઔણ ઔયે છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 3 

6. ળબ્દ િળક્ષઔને 'ગરુુ' તયીઔે વ્માખ્માિમત ઔય. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.5 િળક્ષઔની ભિૂભઔાની ભિૂભઔ 

િલશ્વ શભંેળા ંરયલતનનની સ્સ્થિતભા ંછે, આજુફાજુના પેયપાય થતા ંપેયપાય થામ છે. આભ તે ખફૂ જ 

ભશત્લણૂન છે 

િળક્ષઔની લતનભાન જરૂરયમાત મજુફ િળક્ષણ દ્ધિતભા ંનલીનતા ફદરલા અને યજૂ ઔયલા ભાટે 

વભાજને િળક્ષણના પ્રમત્નના રયણાભને ભશત્તભ ઔયલા ભાટે. ટેક્નરૉજી િળક્ષઔને તેભના િળક્ષણ ભાટે 

ભદદ ઔયી ળઔે છે 

દ્ધિત લધ ુમગ્મ અને તેભના આઔાયણી લધ ુવચટ. ઇ-રિનિંખ, િલરડ પ્રસ્તિુત 

િલદ્યાથી ભાટે લધ ુવાયી અને આનદંપ્રદ ળીકલી છે. આણે િળક્ષઔને તેભ ઔયલાની ળસ્ક્ત આી છે 
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લધ ુયવપ્રદ ળીકલવુ ંયંત ુનલીનતભ તઔનીઔી વાથે સવુખંત યશલેા અને ફનાલલાનુ ંણ એઔ ડઔાય 

છે 

તેભના શ્રેષ્ઠ ઉમખ. િળક્ષણ પ્રણારી વંણૂનણે ફદરાઈ ખઈ છે. િળક્ષઔને વર્જનાત્ભઔ ફનલાની જરૂય છે, 

નલીન અને પ્રિતબાળાી ભાખનદિળિઔા. 

િળક્ષઔની પ્રથભ અને અગ્રણી ભિૂભઔા છે; 

• જ્ઞાન ફનાલલા ભદદ ઔય 

• િલદ્યાથીની વ્મસ્ક્તત્લ રયલતનન 

િળક્ષઔ એઔ અભબનેતા જેલ છે જેભણે ગણી ભિૂભઔા બજલલી ડ ેછે; 

• સિુલધાઔાય 

• ભેનેજય 

• વળંધઔ 

• નેતા 

• પ્રિતભફિંફીત વ્મલવામી 

આધિુનઔ િળક્ષઔ ણ વાય વરાશઔાય શલ જઈએ. િળક્ષઔની જલાફદાયી આલયી રેલાભા ંભમાનરદત નથી 

ળૈક્ષભણઔ ફાજુ ણ િલદ્યાથી અને વભાજ ભાટે ઔાઉન્વેરયની ભિૂભઔા બજલલા ભાટે. તે છે 

િનષ્ણાત અને અત્મતં ર્જણઔાય વ્મસ્ક્ત ભાનલાભા ંઆલે છે. રઔ તેને એઔ વ્મસ્ક્ત તયીઔે જુએ છે 

જે વરાશ અને ભાખનદળનનન વાય બાખ આી ળઔે છે. 

વશામઔ તયીઔે િળક્ષઔ: 

"તભે ભાણવને ઔંઈણ ળીકલી ળઔતા નથી; તભે તેને પક્ત તાની ળધભા ંજ તેને ભદદ ઔયી ળઔ છ " 

ખેભરભરમ 

િળક્ષઔ પક્ત જ્ઞાનન સ્રત જ નશીં, ણ એઔ વશામઔ ણ છે. જ િળક્ષણ વ્માલવાિમઔ નઔયી છે, 

વશામઔ એ િળક્ષઔની ભિૂભઔા છે. િળક્ષઔને િલદ્યાથીને પ્રત્વારશત ઔયવુ ંઅને તેભને પ્રત્વાશન આવુ ંડળે 

તેભના દૃન્દ્ષ્ટઔણની ચચાન ઔય. િળક્ષઔ વાથે લાતચીત ઔયલી, િલદ્યાથી વાથે િલમની ચચાન ઔયલી અને 

ફનાલલાનુ ંછે 

િળક્ષણ પ્રરક્રમા યવપ્રદ. તઔનીઔ અને દ્ધિત જેભ ઔે પ્રમખળાા ઔાભ, ક્ષેત્રની વપય, ચચાન, 

વેિભનાય લખેયેન ઉમખ તેભની લચ્ચે વાયી રક્રમાપ્રિતરક્રમા ઉત્ન્ન ઔયલાના શતેથુી ઔયલ જઈએ. 

ળીકલાની સ્રત વાભગ્રીન લધત ઉમખ િળક્ષઔની ભિૂભઔાને વશામઔ તયીઔે રૂાતંરયત ઔયે છે. તે 

આ ળીકલાની વાભગ્રીને વભજલા ભાટે િલદ્યાથીને સિુલધા આલા િળક્ષઔની જલાફદાયી છે 
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courseware જરૂરયમાત. 

િળક્ષઔની આ ફદરાતી ભિૂભઔા ળીકલાની યચનાત્ભઔ અભબખભભા ંણ પ્રિતભફિંભફત થામ છે, જેભા ં

જ્ઞાન િલદ્યાથીના ભનભા ં'િનભાનણ' થામ છે અને વતત િલઔિવત થામ છે (બ્રઔુવ અને બ્રકૂ્વ 

1993). આધિુનઔ ળૈક્ષભણઔ િલશ્વએ યચનાત્ભઔતા ળીકલી છે જે તાવ આધારયત િળક્ષણ તયપ દયી ર્જમ છે 

જે િલદ્યાથી-ઔેન્દ્ન્િત િળક્ષણભા ંભાને છે. આ ભાન્મતા વાથ,ે િલદ્યાથી ફની ખમા છે 

લખનભા ંતભાભ િળક્ષણ રિનિંખ પ્રવિૃત્ત ઔેન્દ્ન્િત ઔેન્િ. 

િલદ્યાથી િળક્ષણ અધ્મમન પ્રરક્રમાભા ંવરક્રમ ભિૂભઔા બજલે છે અને િળક્ષઔ આધાયે લખો રે છે; 

• િવમ્પયરુેળનન ઉમખ ઔયીને પ્રમખ અને પ્રથા 

• યર પ્ર ે

• પ્રજેક્ટ ઔાભ 

• વમશુઔામન 

• ચચાન 

• વભસ્મા આધારયત િળક્ષણ 

• ટેઔનરજીન ઉમખ 

વળંધનઔાય તયીઔે િળક્ષઔ (ઍક્ળન રયવચનય): 

એક્ળન રયવચન એ એપ્રાઇડ વળંધનન એઔ પ્રઔાય છે. એક્ળન રયવચન એઔ વ્યશૂયચના છે જે િળક્ષઔ ઔયી 

ળઔે છે 

વભસ્માની તાવ ઔયલા ભાટે ઉમખ ઔય. તે રશતના ક્ષેત્ર ભાટે ણ ઉમખભા ંરેલામ છે જે રદલવ-

રદલવ ભાટે સવુખંત છે 

િળક્ષણ. તે ભાકાઔીમ, વ્મલસ્સ્થત અને દસ્તાલેજીકૃત પ્રરક્રમાભા ંજડાલા ભાટે ભાખુ ંરંુૂ ાડ ેછે 

વ્માલવાિમઔ િલઔાવ. 

આધિુનઔ િળક્ષઔને યજજિંદા ળીકલાની લાતાલયણ રંુૂ ાડલા ભાટે િળક્ષણ દયમ્પમાન ડઔાયન વાભન ઔયલ 

ડય છે 

લખનકડંભા ંતભાભ િલદ્યાથી ભાટે. આ ડઔાય િળક્ષઔને પ્રશ્ન છેૂ છે 

વ્માલવાિમઔ પે્રન્દ્ક્ટવ સધુાયલા ભાટે જલાફ. એક્ળન રયવચનન અભબખભ િળક્ષઔને પ્રત્વારશત ઔયલાન છે, 

એડિભિનસ્રેટય અને અન્મ વ્માલવાિમઔએ વળંધન ઔયલા ભાટે વળંધન ઔયલા. તે પ્રત્વાશન આે છે અને 

િલઔાવ ઔયે છે 
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છૂયછ ભન અને વળંધન આધાયીત વ્યશૂાત્ભઔ અયજી ઔયીને અધ્મમન-ળીકલાની યીત વાથે વ્મલશાય 

ઔયલાભા ંભદદ ઔયે છે 

વબંિલત ઉઔેર ળધલા ભાટે શસ્તક્ષે. 

અધ્માન તે વ્મલવામ છે જે વૈદ્ધાિંતઔ જ્ઞાન ય આધારયત દ્ધિત અને ઔામનલાશીન ઉમખ ઔયે છે 

વળંધન જ િળક્ષઔ વ્મલવાિમઔ રૂે અવયઔાયઔ ફનલા ભાખંે છે, ત તેણે રક્રમા વળંધન રેવુ ંજઈએ 

જેથી તેના િલદ્યાથી સ્લતતં્ર ફને. ઉદાશયણ તયીઔે, જ ઔઈ િળક્ષઔ ળધે છે ઔે ભટા બાખના ફાઔ 

તેભન લખન ઇંખભરળ લાચંલાભા ંનફા છે અને તેભના ઉચ્ચાયણ, પ્રલાશ અને િનલેળ મગ્મ નથી, 

તેણીએ િલિલધ ઔાયણને ધ્માનભા ંરેલાન પ્રમત્ન ઔયલ જઈએ જે રક્રમા વળંધનના ઉમખ દ્વાયા નફી 

લાચંન કુળતાને રયણભી ળઔે છે 

પ્રરક્રમા 

રક્રમા વળંધનભા ંવાભેર પ્રરક્રમા નીચે પ્રભાણે છે: 

A ધ્માન િલસ્તાય વદં ઔય- ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત અભ્માવક્રભ, િળક્ષણ વ્યશૂયચના, ળાા વાથે વફંિંધત શઈ ળઔે 

છે 

લાતાલયણ, ભાતાિતાન વભાલેળ, િવદ્ધદ્ધ, શાજયી, લરણ જેલા િલદ્યાથી 

� ડટેા એઔિત્રત ઔય - આ વદં ઔયેરા ક્ષેત્રથી વફંિંધત પ્રશ્ન ય આધારયત શળે. આ પભનભા ંશઈ ળઔે છે 

ઇન્ટયવ્ય,ુ વલેક્ષણ, પ્રશ્નાલરી, અલરઔન 

� ડટેાનુ ંિલશ્રેણ અને અથનગટન - ડટેા એઔિત્રત થામ તે છી, તેનુ ંિલશ્રેણ અને અથનગટન ઔયલાની 

જરૂય છે 

� ઔામનલાશી ઔય - રક્રમા રેલાભા ંઆલે તે ડટેાના આધાયે 

પઔવ ક્ષેત્ર વદં ઔય 

ડટેા એઔિત્રત ઔય 

િલશ્રેણ અને ડટેા વભર્જલવુ ં

ખરા ંરેલા 

િળક્ષઔની રક્રમા વળંધન પ્રવિૃત્તભા ંરયણભી ળઔે છે: 

• વ્માલવાિમઔ િલઔાવ 

• િળક્ષણ પેયપાય 

• િલસ્તતૃ વ્મસ્ક્તખત ર્જખરૂઔતા 

• સધુાયેર અભ્માવ 
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• નવુ ંિળક્ષણ 

એઔ નેતા તયીઔે િળક્ષઔ: 

એઔ િળક્ષઔ તયીઔે િળક્ષઔની ભિૂભઔા એ છે ઔે જે િળક્ષઔ અવયઔાયઔ યીતે ઔામન ઔયલા ભાખંે છે તેને 

અનાલલાની જરૂય છે 

લખનકડંભા.ં િળક્ષઔને િવસ્ટભ ય દેકયેક યાકલાની, આમજન ઔયલાની, ખઠલલા અને પ્રવિૃત્તનુ ંવચંારન 

ઔયવુ ંડળે 

ટઔાઉ િલઔાવ. િળક્ષઔ તેભના િલદ્યાથી ભાટે એઔ નેતા છે. તે તેભને પ્રેયણા આે છે. તે તેભની વબંા યાકે 

છે. 

અભ્માવભા ંયવ ેદા ઔયલા ભાટે વોથી અખત્મનુ ંિળક્ષઔની ભિૂભઔા છે. તેથી એઔ િળક્ષઔ જલા ભાટે છે 

તે નેતા તયીઔે અને તેભના િલદ્યાથીને ળીકલાની પ્રરક્રમાભા ંશે્રષ્ઠતા ભાટે દયી ર્જમ છે. ની ભિૂભઔા 

િળક્ષઔ નેતા છે - 

• તેભની ળાાની વસં્કૃિતને આઔાય આ 

• િલદ્યાથીના િળક્ષણભા ંસધુાય ઔયલ 

• તેભના વાથી લચ્ચે શ્રેષ્ઠ િળક્ષણ દ્ધિત પ્રબાિલત ઔય 

કુળતા અને િળક્ષઔ નેતાના કુળતા નીચે પ્રભાણે છે: 

• ેળન 

• ઔમ્પયિુનઔેળન અને રયટન  

• સખુભતા અને વરશષ્ણતુા 

• વભિિત 

• િલશ્વાવ 

• બાલનાત્ભઔ બદુ્ધદ્ધ 

• ઔભચિંખ કુળતા 

• અધ્માન િનણુતા 

• વફંધં કુળતા 

• વાભગ્રી કુળતા 

4.6 રયલતનનળીર અધ્મમન 

"રયલતનનળીર નેતતૃ્લ એ નેતતૃ્લ ળૈરીનુ ંએઔ પ્રઔાય છે જે રઔભા ંશઔાયાત્ભઔ પેયપાય તયપ દયી ર્જમ છે 

અનવુય. " 
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એલા અનેઔ ભાખો છે જેભા ંરયલતનનળીર નેતતૃ્લન ઉમખ યજજિંદા જીલનભા ંથઈ ળઔે છે 

ળાા- 

• નેતાને જરૂયી પેયપાયની ક વાથે ચાર્જ ઔયલાભા ંઆલે છે અને આ ફધાને મરુાઔાત રઈને પ્રાપ્ત ઔયી 

ળઔામ છે 

દયયજ ક્રાવરૂમ્પવ, ઔઈણ પ્રશ્નના રઔસ્વાભા ંલખનકડંને વશામ ઔયે છે. 

• િળક્ષઔને અન્મ ક્રાવરૂમ્પવની મરુાઔાત રેલા અને શે્રષ્ઠ પ્રમાવ વાથે આલલા પ્રત્વારશત ઔયલા જેન 

ઉમખ ઔયી ળઔામ છે 

ફધા લખનકડંભા ં

• ળાવન ઔામોભા ંવાભેર થલા અને સ્ટાપને વાભેર ઔયલા ભાટે દયેઔને જલાફદાયી આ 

એઔ પ્રવિૃત્ત અથલા અન્મ 

• િળક્ષઔને પ્રમખ ઔયલા અને નલા િલચાય વાથે ફશાય આલલા પ્રત્વારશત ઔય 

• વાયા ઔામો ઔયલાભા ંઆલતી ઔદય અને સ્લીઔાય 

• પે્રયણા દ્વાયા રયલતનનને ભાખનદિળિત ઔયલા ભાટે એઔ િન્દ્ષ્ટ ફનાલ. િળક્ષઔને કફય શલી જઇએ ઔે તે 

છે 

ફધા ળાા િલદ્યાથી ભાટે જલાફદાય છે અને પક્ત તેભના તાના લખન નશીં 

• ઉત્ાદઔ ળાા વસં્કૃિત ફનાલલા ભાટે 

• વ્મસ્ક્તખત વટન પય ઔયે છે 

રયલતનનળીર નેતા અનમુામી ભાટે શઔાયાત્ભઔ અેક્ષા ધયાલે છે, એવુ ંભાનતા ઔે તે તેભન શે્રષ્ઠ 

પ્રમાવ ઔયી ળઔે છે. 

રયણાભ સ્લરૂ,ે તે પ્રેયણા, વળસ્ક્તઔયણ અને અનમુામીને પ્રબાલના વાભાન્મ સ્તયને ંખલા 

ઉત્તેજન આે છે. તેથી 

આણે ઔશી ળઔીએ ઔે રયલતનનળીર નેતતૃ્લ ઉચ્ચ પ્રદળનન ફનાલલા ભાટે વતંભુરત અભબખભ છે 

ળાા. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 4 

7. િળક્ષઔ દ્વાયા બજલલાભા ંઆલેરી િલિલધ ભિૂભઔાની સભૂચ. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

8. ઍક્ળન વળંધનભા ંવાભેર ખરાં રક. 
.................................................. .................................................. ................................................. 
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.................................................. .................................................. .................................................. . 

9. િળક્ષઔ નેતાના ાચં મખુ્મ ગણુ રક. 
.................................................. ..................................... 

4.7 ળેયની વયઔાય 

લશેંચામેર ળાવન એ એલી પ્રથા છે જેભા ંિળક્ષઔ અને વ્મલસ્થાન એઔ વાથે બાખ રે છે 

વસં્થા ભાટે ભશત્લણૂન િનણનમ. આ િળક્ષઔભા ંભાભરઔીની બાલનાને પ્રત્વારશત ઔયે છે, પ્રેયણા આે છે 

તે તેભની કુળતા લધાયલા ભાટે વકત ભશનેત ઔયે છે ઔેભ ઔે તે ર્જણે છે ઔે તે િનણનમ રેલાભા ં

વાભેર શતા. આ 

વ્માલવાિમઔ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે લધ ુતઔ ણ આે છે. િળક્ષઔ ળાવન ભડરે ઔયી ળઔે છે 

વસં્થાને લધ ુઉત્ાદઔ ફનલાભા ંવશામ ઔય અને વ્માલવાિમઔ વ્મલશાયભા ંસધુાય ઔયલા ભાટે લધ ુતઔ 

આે છે. 

આનાથી યંયાખતભા ંળક્ ન શમ તેલી વસં્થાભા ંશઔાયાત્ભઔ પેયપાય ઔયલાભા ંભદદ ભળે 

માનલયણ. 

4.8 િળક્ષઔ એઔ પ્રિતન્દ્ષ્ઠત પે્રન્દ્ક્ટળનય તયીઔે 

પ્રિતભફિંફીત િળક્ષણ એ એલી પ્રરક્રમા છે જમા ંિળક્ષઔ તેભના અધ્મમનની યીત ય િલચાય ઔયે છે, ઔેલી યીતે 

િલશ્રેણ ઔયે છે 

ઔંઈઔ ળીકલલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ંઅને ઔેલી યીતે અભ્માવ લધ ુવાયી યીતે ળીકલાના રયણાભ ભાટે સધુાયી 

ળઔામ અથલા ફદરલાભા ંઆલી ળઔે છે. 

પ્રિતભફિંફીત િળક્ષણન અથન વ્માલવાિમઔ િલઔાવ જે લખનભા ંળરૂ થામ છે. તે ચા ુછે 

પ્રરક્રમા, ઔાયણ ઔે એઔલાય તભે પેયપાય અભરીઔયણ ળરૂ ઔય છ, છી પ્રિતભફિંફીત અને મલૂ્માઔંનઔાયી ચક્ર 

ચા ુયશ ેછે 

વતત ધયણ.ે 

પ્રિતભફિંફીત િળક્ષણ પ્રરક્રમાભા ંનીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે: 

• તુ ંશુ ંઔયે છે? 

• તભે ઔેભ આ ઔયી યહ્યા છ? 

• તે ઔેટુ ંઅવયઔાયઔ છે? 

• િલદ્યાથી ઔેલી યીતે પ્રિતરક્રમા આે છે? 

• તભે તેને ઔેલી યીતે લધ ુવાયી યીતે ઔયી ળઔ છ? 
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દયેઔ િળક્ષઔ ાવે તેભની પે્રન્દ્ક્ટવ િલળે પ્રિતભફિંફીત અને મલૂ્માઔંનળીર શલાનુ ંવ્માલવાિમઔ જલાફદાયી છે. 

એઔ તયીઔે 

પ્રિતભફિંફનુ ંરયણાભ તભે ઔઈ અરખ યીતે ઔંઈઔ ઔયલાનુ ંનક્કી ઔયી ળઔ છ, અથલા તભે તે નક્કી ઔયી ળઔ 

છ 

તભે જે ઔયી યહ્યા છ તે શ્રેષ્ઠ ભાખન છે. અને તે છે જે પ્રિતભફિંફીત િળક્ષણ છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 5 

10. લશેંચામેર ળાવન વ્માખ્માિમત ઔયે છે. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

11. પ્રિતભફિંફીત િળક્ષણ દ્વાયા તભાય ભતરફ શુ ંછે? 

.................................................. .................. 

4.9 વ્મલવાિમઔ િલઔાવ 

િળક્ષઔ ળૈક્ષભણઔ વ્મલસ્થાનુ ંઔેન્િભફિંદુ છે અને તેના વ્માલવાિમઔ િલઔાવ ભાટે વોથી આલશ્મઔ છે 

તેભને િળક્ષણભા ંનલીનતભ િલઔાવ અને નલીનતાથી દૂય યાક. વ્મલવાિમઔ િલઔાવ છે 

"ઉત્કૃષ્ટ ઉત્ાદન ભાટે જરૂયી સ્ટાપ કુળતા અને વક્ષભતાને સધુાયલાની પ્રરક્રમા" તયીઔે વ્માખ્માિમત 

ઔયલાભા ંઆલી છે 

િલદ્યાથી ભાટે ળૈક્ષભણઔ રયણાભ "(શાવર, 1999). એઔ િળક્ષઔ જે લધત નથી તે ક્ષીણ થઈ યહ્ય છે અને 

એ 

વ્મલવામી વ્મસ્ક્ત તાના વ્માલવાિમઔ જીલનભા ંિલઔાવ ભાટે િળક્ષઔ િળક્ષણ જરૂયી છે. આદળન યીતે િળક્ષઔ 

વ્મલવાિમઔ યીતે વતત લધલા ભાટે રખબખ દયયજ ઔંઈઔ નવુ ંળીકવુ ંઆલશ્મઔ છે. એઔ િળક્ષઔ 

પ્રથભ જલાફદાયી િલદ્યાથીને ઉત્તભ સચૂના પ્રદાન ઔયલી છે. ઉચ્ચ સ્તયના નૈિતઔતા ધયાલતા િળક્ષઔ 

વ્માલવામીઔયણ િલદ્યાથીને ળીકલાભા ંભદદ ઔયલા ભાટેના ગણા પ્રમત્ન ઔયે છે. લાઈન (1995) મજુફ, 

િળક્ષઔ 

જલાફદાયીના તે અથન દ્વાયા તેભના નૈિતઔ વ્માલવામીઔયણને દળાનલે છે: 

• િનમિભતરૂે અને વભમવય ઔાભ ઔયલા આલે છે 

• તેભના િલદ્યાથી-િલમ િલળે વાયી યીતે ર્જણ ઔયલી 

• ઔાજી વાથે લખો આમજન અને આમજન 

• િનમિભત સચૂનાની યીતની વભીક્ષા અને અડટે 

• અંડયચેલીંખ િલદ્યાથીના ભાતાિતા વાભે વાભન ઔયલ, અથલા જ જરૂયી શમ ત વશઔાય આલ 
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• વશઔભી વાથે વશઔાય અને ળાા નીિતનુ ંારન ઔયવુ ંજેથી વભગ્ર વસં્થા અવયઔાયઔ યીતે ઔામન ઔયે 

• અવયઔાયઔ યીતે, યંત ુઅવતંઔાયઔ ળાા નીિત અને યચનાત્ભઔ પ્રસ્તાલ મઔૂલાની િનિિત ટીઔા 

સધુાયણા 

4.9.1 બાયતભા ંપ્રપેળનર ઔવન 

વપ ઔામનક્રભ િળક્ષઔને ળીકલાની પ્રવિૃત્તભા ંળાભેર શમ છે જે તે જેન ઉમખ ઔયળે તેના જેલી જ 

છે 

તેભના િલદ્યાથી, અને િળક્ષઔના િળક્ષણ વમદુામના િલઔાવને પ્રત્વારશત ઔયે છે. બાયતભા,ં ત્મા ંછે 

િલિલધ ગ્રેડ્વ ભાટે ઉરબ્ધ િલિલધ વ્માલવાિમઔ ઔવન 

• લૂન નવનયી એજયઔેુળન: પ્રાયંભબઔ ચાઇલ્ડઔેય એજયઔેુળનભા ંઔે 12 + 2 લન રડપ્રભા (ઇવીવીઇ) 

• ગ્રેડ 1-5: પ્રાયંભબઔ િળક્ષઔ િળક્ષણ (ETE) ભા ંK12 + 2 લન રડપ્રભા 

• ગ્રેડ 6-10: સ્નાતઔ + 2 લન સ્નાતઔ િળક્ષણ (B.Ed.) 

• ગ્રેડ 8-12: સ્ટ ગ્રેજયએુટ + 2 લન ફેચરય ઇન એજયઔેુળન (ફીએડ.) 

• ક્ષેત્રીમ વસં્થાના િળક્ષણભા ં4 લન વઔંભરત ઔામનક્રભ 

• પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ં4 લનન સ્નાતઔ (ફી.એર.ઇ.ડી.) 

િળક્ષઔ આજીલન ળીકનાયા છે અને તેભના વ્મલવાિમઔ િલઔાવ એઔ ચા ુપ્રરક્રમા છે જેભા ંવભાલેળ થામ 

છે 

તારીભ, અભ્માવ અને પ્રિતરક્રમા, અને યૂત વભમ જરૂયી છે. વ્માલવાિમઔ િલઔાવ ભાટે, 

િળક્ષઔ ણ વેિભનાય, ચચાન, લઔનળપ્વ, પેઔલ્ટી એનરયચભેન્ટ પ્રગ્રાભ (એપઈી) ભા ંબાખ રે છે, 

રયદ, રયફે્રળય અભ્માવક્રભ, પ્રજેક્ટ્વ, રેક અને સુ્તઔ રકલા. ત્મા ંઅન્મ પ્રગ્રામ્પવ છે 

જે િળક્ષઔની વ્માલવાિમઔ વદૃ્ધદ્ધભા ંવીધા અથલા યક્ષ યીતે ભદદ ઔયે છે જે ખઠલી ળઔામ છે અને 

વ્મલસ્સ્થત યીતે અને જરૂયીમાત અનવુાય, વભમ, સ્થ અને વ્માજના યવ અને ઉરબ્ધતા અનવુાય 

વવંાધન 

આ ફધા ઔામનક્રભ િળક્ષઔને અદ્યતન જ્ઞાન વાથે અ ટુ ડટે યશલેા અને નલીન વ્યશૂયચના ળીકલાભા ં

વશામ ઔયે છે, 

ક્રાિવઔ ડઔાય ભાટે તઔનીઔ અને દ્ધિત. 

િળક્ષઔના વ્માલવાિમઔ િલઔાવભા ંઆલશ્મઔણે ચાય ગટઔ છે: 

• િળક્ષઔની અધ્માન કુળતાન િલઔાવ 

• િળક્ષઔ દ્વાયા િલમ લસ્તનુી િનણુતા 
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• અધ્માન વ્મલવામના વભ્મ તયીઔે િળક્ષઔન િલઔાવ 

• ભેનેજભેન્ટ અને લશીલટી ભિૂભઔાભા ંિળક્ષઔ િલઔાવ 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 6 

12. બાયતભા ંજુદા જુદા ગ્રેડ ભાટે ઉરબ્ધ િલિલધ વ્મલવાિમઔ િળક્ષણ અભ્માવક્રભનુ ંનાભ આ 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

13. િળક્ષઔના વ્માલવાિમઔ િલઔાવના ચાય આલશ્મઔ ગટઔને નાભ આ. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.10 િળક્ષઔની સ્ધાન 

ક્ષભતા, વયતા અને અનકુરૂનક્ષભતા વાથે જરટર કૃત્મ ઔયલાની ક્ષભતા છે. એઔ મગ્મતા 

શ્રેષ્ઠ યીતે 'જ્ઞાન, કુળતા, વભજણ, મલૂ્મ, લરણ અને એઔ જરટર િભશ્રણ' તયીઔે લણનલલાભા ંઆલે છે 

એલી ઇચ્છા જે િલશ્વબયભા ંઅવયઔાયઔ, વિંભિશ્રત ભાનલ રક્રમા તયપ દયી ર્જમ છે, ચક્કવ ક્ષેત્રભા ં'(ડરેઔન 

રક્રઔ, 2008). 

4.10.1 િળક્ષઔ સ્ધાનની જરૂય છે 

િળક્ષઔ અને ળાાની ભિૂભઔા ફદરાઈ યશી છે. િળક્ષઔ એઔ ફહ ુપ્રિતબાળાી વ્મસ્ક્તત્લ શવુ ંજઈએ. 

નીચે િળક્ષઔ દ્વાયા આલશ્મઔ ઔેટરીઔ વક્ષભતા છે- 

• ફહવુાસં્કૃિતઔ લખનકડંભા ંળીકલલા ભાટે વક્ષભ 

• કાવ જરૂરયમાત ધયાલતા િલદ્યાથીને એઔીકૃત ઔય 

• અવયઔાયઔ િળક્ષણ ભાટે આઇવીટીન ઉમખ 

• િલચાયલાની િલિલધ યીત િલઔવાલલી (વર્જનાત્ભઔતા, િનણાનમઔ િલચાયવયણી, વભસ્માનુ ંિનયાઔયણ, િનણનમ 

રેલાનુ ં

અને ળીકવુ)ં 

• ઔાભના ભાખો (વચંાય અને વશમખ) 

• જીલન કુળતા, મલૂ્મ અને િવદ્ધાતં 

4.11 વ્મલવાિમઔ વિભિત 

વ્મલવાિમઔ પ્રિતફદ્ધતા એ વ્મસ્ક્ત લચ્ચે તેભના વ્મલવામ પ્રત્મે વભનણની રાખણી છે. 

વ્મલવાિમઔ પ્રિતફદ્ધતાભા ંફે ભશત્લણૂન ગટઔ ળાભેર છે- 

• અધ્મમન વ્મલવામભા ંશલાન ખોયલ 
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• વ્માલવાિમઔ િલઔાવ ભાટે એઔ ભજબતૂ ઇચ્છા 

વભિિત િળક્ષઔ ભાત્ર ફાઔના વંણૂન િલઔાવ ભાટે જ નશીં યંત ુતેભના ભાટે વકત ભશનેત ઔયે છે 

િળક્ષઔ તયીઔે વ્મલવામભા ંશે્રષ્ઠ મખદાન આલા ભાટે વ્માલવાિમઔ પ્રપેળનર િલઔાવ. આભ િળક્ષઔ કુર 

િલદ્યાથીના વળસ્ક્તઔયણ ભાટે વડંલણી અને બસ્ક્ત આલશ્મઔ છે. 

વ્માલવાિમઔ પ્રિતફદ્ધતાના ક્ષેત્ર: 

• ળીકનાયને પ્રિતફદ્ધતા 

• વભાજ પ્રત્મે પ્રિતફદ્ધતા 

• વ્મલવામ ભાટે પ્રિતફદ્ધતા 

• મૂભતૂ મલૂ્મ ભાટે પ્રિતફદ્ધતા 

• વ્માલવાિમઔ રક્રમા ભાટે શે્રષ્ઠતા પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટેની પ્રિતફદ્ધતા 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 7 

14. િળક્ષણ મગ્મતા વ્માખ્માિમત ઔયે છે. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

15. િળક્ષઔની વ્મલવાિમઔ પ્રિતફદ્ધતાના ક્ષેત્રની સભૂચ. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.12 વ્મલવાિમઔ આચયણ અને લતનન 

અધ્માન વ્મલવામ 

અધ્માન એ િલશ્વન વોથી ભશત્લણૂન વ્મલવામ છે. તે આઔનઔ, રાબદામી અને ઉન્નિતળીર છે. િળક્ષઔ 

તેભના િલદ્યાથીના જીલનભા ંપેયપાય ઔયલાથી ખફૂ વતં પ્રાપ્ત ઔયે છે. પ્રપેળનર ઔડ 

િળક્ષઔ ભાટે નીિતળાસ્ત્ર તેભની જલાફદાયીને છૂટા ઔયલાભા ંભાખનદળનન આલા ભાટે િવદ્ધાતંનુ ંભાખુ ંરંુૂ 

ાડ ેછે 

િલદ્યાથી, ભાતાિતા, વશઔભી અને વમદુામ તયપ. નૈિતઔ િવદ્ધાતંની ર્જગિૃત લધાયી 

િળક્ષઔ લચ્ચે 'વ્માલવાિમઔતા' કાતયી ઔયલા ભાટે અધ્માન વ્મલવામનુ ંવચંારન ઔયવુ ંઆલશ્મઔ છે. 

ળાા િળક્ષઔ ભાટે પ્રપેળનર એિથક્વન ઔડ એ રદળા અને ભાખનદળનન આલાન પ્રમાવ છે 

િળક્ષઔ તેભના વ્માલવાિમઔ ઔામનની પ્રિતષ્ઠા લધાયલાભા.ં 

એનવીટીઇ (2010) મજુફ; ળાા િળક્ષઔ, જલાફદાયી અથલા ભાટે પ્રપેળનર એિથક્વન ડ્રાફ્ટ ઔડ 

િળક્ષઔની પયજ / જલાફદાયી નીચે પ્રભાણે છે: 
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1. િલદ્યાથી તયપ લતય 

િળક્ષઔ; 

(i) ફધા િલદ્યાથીને પ્રેભ અને રાખણીથી લતે છે. 

(ii) તભાભ ર્જિત, વપં્રદામ, બરેને અનરુક્ષીને, ફધા િલદ્યાથી ભાટે ભાત્ર અને િનષ્ક્ષ શલાના મલૂ્મને 

ભાન આે છે. 

ધભન, ર્જિત, આિથિઔ સ્સ્થિત, અખંતા, બાા અને જન્ભ સ્થાન. 

(iii) િલદ્યાથી ળાયીરયઔ, વાભાજજઔ, ફોદ્ધદ્ધઔ, બાલનાત્ભઔ અને નૈિતઔ િલઔાવને સિુલધા આે છે. 

(iv) ળાાના જીલનના દયેઔ ાવાંભા ંફાઔની મૂ ભાનલીમ પ્રિતષ્ઠાને ભાન આે છે. 

(v) ફાઔને તેની વબંિલતતાને લાસ્તિલઔ ફનાલલાની સિુલધા આલા ભાટે આમજન અને વ્મલસ્સ્થત 

પ્રમાવ ઔયે છે 

પ્રિતબા. 

(vi) બાયતના ફધંાયણભા ંસ્થાિત મલૂ્મને અનરુૂ અભ્માવક્રભનુ ંરયલશન ઔયે છે. 

(vii) િલદ્યાથીની વ્મસ્ક્તખત આલશ્મઔતાને તેભના િળક્ષણને અનાલે છે. 

(viii) િલદ્યાથી અને િલલાદ અંખેની ભારશતીની ગપુ્તતા ર્જલી યાકે છે 

પક્ત તે જ ભારશતી જે તે ઔામદેવય યીતે શઔદાય છે. 

(ix) ઔઈણ ફાઔને બમ, આગાત, ભચિંતા, ળારયયીઔ દંડ, ર્જતીમ દુવ્મનલશાય, 

અને ભાનિવઔ અને રાખણીળીર જલણી. 

(x) એઔ િળક્ષઔની અેક્ષા વાથે યર ભડરે તયીઔે વન્ભાિનત વન્ભાિનત ભાનિવઔતા ર્જલે છે. 

2. ભાતા-િતા, વમદુામ અને વભાજ પ્રત્મે જલાફદાયી 

િળક્ષઔ; 

(i) વંણૂન િલઔાવના રશતભા ંભાતા-િતા / લારી વાથે રસ્ટન વફંધં સ્થાિત ઔયે છે 

િલદ્યાથી 

(ii) રડઝાઈસ્ટ જે ઔંઇણ ઔયલાથી ફાઔ અથલા તેના ભાતાિતા / 

લારી. 

(iii) િલદ્યાથી લચ્ચે બાયતની વિંભિશ્રત વસં્કૃિત ભાટે આદય લધાયલા ભાટે સ્રાઇવ્વ. 

(iv) દેળને વોથી લધ ુધ્માનભા ંયાકીને, પેરામેરી પ્રવિૃત્તભા ંબાખ રેલાથી દૂય યશ ેછે 

િલિલધ વમદુામ, ધાિભિઔ અથલા બાાઔીમ જૂથ લચ્ચે દ્વે અથલા દુશ્ભનાલટની રાખણી. 

3. વ્મલવામ અને વશઔામનઔય પ્રત્મે જલાફદાયી 
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િળક્ષઔ; 

(i) તેના વતત વ્માલવાિમઔ િલઔાવ ભાટે સ્રાઇવ્વ. 

(ii) એલી વસં્કૃિત ફનાલે છે જે વશઔભી લચ્ચે શતેુણૂન વશમખ અને વલંાદને પ્રત્વારશત ઔયે 

રશસ્વેદાય. 

(iii) અધ્માન વ્મલવામભા ંખોયલ રે છે અને વ્મલવામના અન્મ વભ્મન આદય વાથે લતે છે 

અને ખોયલ. 

(iv) કાનખી ટયળુન અથલા કાનખી િળક્ષણ પ્રવિૃત્તભા ંતાને વાભેર ઔયલાથી અટઔાલે છે. 

(v) ઔઈ ણ બેટ સ્લીઔાયલાથી અથલા વ્મલવાિમઔ પ્રબાલને પ્રબાિલત ઔયલા તયપેણ ઔયતી તયપેણ ઔયતી 

તયપેણ ઔયે છે 

િનણનમ અથલા રક્રમા. 

(vi) વશઔામનઔય અથલા ઉચ્ચ વત્તાલાા વાભે અવતંિત આક્ષે ઔયલાથી અટઔાલે છે. 

(vii) વશઔભી િલળે અભાનજનઔ િનલેદન ઔયલાથી ટા, કાવ ઔયીને િલદ્યાથીની શાજયીભા,ં 

અન્મ િળક્ષઔ, અિધઔાયી અથલા ભાતાિતા. 

(viii) વ્માલવાિમઔ વાથી અને તેના વાથીદાયની ભતંવ્મન આદય ઔયે છે. 

(ix) વશઔભી વફંિંધત ભારશતીની ગપુ્તતા ર્જલી યાકે છે અને આલી ભારશતી િલતયણ ઔયે છે 

પક્ત ત્માયે જ ઔયલા ભાટે અિધકૃત. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 8 

16. િળક્ષઔ ભાટે વ્મલવાિમઔ નીિતળાસ્ત્રન ઔડ ળા ભાટે જરૂયી છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.13 ચાર ય.ુએવ. 

• અધ્માન વ્મલવામભા,ં વોથી ભશત્લની લાત એ છે ઔે િળક્ષઔ ાવે પે્રભ અને ઉત્ઔટ શવુ ંજઈએ 

િળક્ષણ ભાટે 

િળક્ષઔ બાયતભા ંબાયતના ગરુુ તયીઔે ણ કામ છે 

• તઔનીઔ િળક્ષઔને તેભના િળક્ષણને લધ ુમગ્મ અને અવયઔાયઔ ફનાલલા ભાટે ભદદ ઔયી ળઔે છે 

• િળક્ષઔની પ્રથભ અને અગ્રણી ભિૂભઔા એ જ્ઞાન ફનાલલા અને વ્મસ્ક્તત્લને રયલતનન ઔયલાભા ંભદદ ઔયલી 

છે 

• િળક્ષઔની જલાફદાયી ળૈક્ષભણઔ ફાજુને આલયી રેતી ણ ભિૂભઔા બજલલા ભાટે ભમાનરદત નથી 
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િલદ્યાથી અને વભાજ ભાટે વરાશઔાય. 

• જ િળક્ષઔ વ્મલવાિમઔ રૂે અવયઔાયઔ ફનલા ભાખંે છે, ત તેણે ઍક્ળન રયવચન રેવુ ંજઈએ 

ઔે તેભના િલદ્યાથી િલચાયળીર વ્મસ્ક્ત ફની ર્જમ છે. 

• નેતા તયીઔે િળક્ષઔની ભિૂભઔા એ છે ઔે જે િળક્ષઔ ઔામન ઔયલા ભાખંે છે તેને અનાલલાની જરૂય છે 

અવયઔાયઔ યીતે લખનકડંભા ંભા.ં 

• લશેંચામેર ળાવન એ એલી પ્રથા છે જેભા ંિળક્ષઔ અને ભેનેજભેન્ટ એઔવાથે બાખ રે છે 

વસં્થા ભાટે ભશત્લણૂન િનણનમ. 

• વ્માલવાિમઔ યીતે વતત લધલા ભાટે િળક્ષઔને દયયજ રખબખ ઔંઈઔ નવુ ંળીકવુ ંઆલશ્મઔ છે. 

• વ્મલવાિમઔ િલઔાવ ભાટે, િળક્ષઔ વેિભનાય, ચચાન, લઔનળપ્વભા ંબાખ રે છે, 

પેઔલ્ટી એનરયચભેન્ટ પ્રગ્રાભ (એપઈી), ઔન્પયન્વ, યીફે્રળય ઔવન, પ્રજેક્ટ્વ, રેક રેકન અને 

સુ્તઔ 

• િળક્ષઔ ક્ષભતા એ વયતા, ચક્વાઈ અને અનકુરૂનક્ષભતા વાથે જરટર કૃત્મ ઔયલાની ક્ષભતા છે. 

• વ્મલવાિમઔ પ્રિતફદ્ધતા એ વ્મસ્ક્ત લચ્ચે તેભના વ્મલવામ પ્રત્મે વભનણની રાખણી છે 

• ળાા િળક્ષઔ ભાટે પ્રપેળનર એિથક્વન ઔડ રદળા અને ભાખનદળનન આલાન પ્રમાવ છે 

તેભના વ્માલવાિમઔ ઔામનની પ્રિતષ્ઠા લધાયલા િળક્ષઔ. 

4.14 તભાયી પ્રખિતને ચઔાવલા ભાટેના જલાફ 

1. લેદ 

2. ભક્તાબ્વ 

3. ભિટીળ રઔ 

4. િલબાખ 4.3 ન વદંબન ર (િળક્ષઔ ...... ભાટે જલાફદાય છે) 

5. િલબાખ 4.3 ન વદંબન ર (અવયઔાયઔ િળક્ષઔની રાક્ષભણઔતા ... ..) 

6. 'ગરુુ' ન અથન વસં્કૃતભા ંિળક્ષઔ છે જે આણને અંધઔાયથી પ્રઔાળભા ંરઈ ર્જમ છે. 

7. પેિવરેટય, ભેનેજય, વળંધઔ, નેતા, પ્રિતભફિંભફત વ્મલવામી. 

8. એક્ળન વળંધનના ચાય ખરા ંછે. િલખત ભાટે, િલબાખ 4.5 ન વદંબન ર. 

9. િલબાખ 4.5 ન છેલ્ર બાખ જુ. 

10. િલબાખ 4.7 ન વદંબન ર. 

11. િલબાખ 4.8 ન વદંબન ર. 

12. િલબાખ 4.9.1 ન બાખ પ્રાયંબ ઔયલા ભાટેન વદંબન ર. 
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13. િલબાખ 4.9.1 ન છેલ્ર બાખન વદંબન ર. 

14. િલબાખ 4.10 ન વદંબન ર. 

15. િલબાખ 4.11 ન છેલ્ર બાખ જુ. 

16. તે િળક્ષઔને ચક્કવ રદળા અને ભાખનદળનન રંુૂ ાડ ેછે અને પ્રિતષ્ઠા લધાયલાભા ંભદદ ઔયે છે 

તેભના વ્માલવાિમઔ ઔામન. 

4.15 સભૂચત લાચંન અને વદંબો 

� ચિંળેકય, ઔે. (2001). પ્રાથિભઔ ળાા િળક્ષઔ િળક્ષણ ઔામનક્રભ: એઔ મલૂ્માઔંન અભ્માવ 

DIET ના. નલી રદલ્શી: રડસ્ઔલયી બ્બ્રિળિંખ શાઉવ. 

� દાવ, આય. વી. (1999). પ્રાયંભબઔ િળક્ષઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા ઔન્વનન. એનવીટીઇ ભનગ્રાપ િવયીઝ, 

નલી રદલ્શી: એનવીટીઇ. 

� ભશતંી, જખન્નાથ (2003). િળક્ષઔ િળક્ષણ. નલી રદલ્શી: ડી અને ડી બ્બ્રઔેળન્વ પ્રા. 

ભર. 

Teacher િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ઔાઉસ્ન્વર (1998). વક્ષભતા અને પ્રિતફદ્ધતા આધારયત 

ગણુલત્તા ળાા િળક્ષણ ભાટે િળક્ષઔ િળક્ષણ - પ્રાયંબ દસ્તાલેજ. નલી રદલ્શી: એનવીટીઇ. 

Teacher િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ઔાઉસ્ન્વર (2004). ઔેટરાઔ ચક્કવ મદુ્દા અને િળક્ષઔની ભચિંતા 

િળક્ષણ ચચાન દસ્તાલેજ, નલી રદલ્શી: એનવીટીઇ. 

� ળભાન, ળળી પ્રભ ુ(2003). િળક્ષઔ િળક્ષણ: િવદ્ધાતં, િવદ્ધાતં અને વ્મલશાય. નલી રદલ્શી: 

ઔિનષ્ઔ બ્બ્રળવન અને રડસ્રીબ્યટુય. 

� લેંઔટૈમા, એવ. (2001). િળક્ષઔ િળક્ષણ - 21 ભી વદીની શે્રણી ભાટે િળક્ષણના જ્ઞાનઔળ. 

નલી રદલ્શી: અનભર બ્બ્રઔેળન્વ પ્રા. ભર. 

� માદલ, એભ. અને રક્ષ્ભી, ટી. ઔે. એવ. (2003). ભાધ્મિભઔ િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટેની ઔલ્નાત્ભઔ ઇનટુ: 

સચૂનાત્ભઔ ભિૂભઔા. નલી રદલ્શી: એનવીટીઇ. 

4.16 યિુનટ એન્ડ એક્વયવાઇઝ 

લૈરદઔ ઔાથી રઈને આધિુનઔ વભમભા ંબાયતની િળક્ષણ પ્રણારીભા ંમખુ્મ િલઔાવની ચચાન ઔય. 

2. િલખતભા ંવભર્જલ, ળૈક્ષભણઔ જલાફદાયી અને અવયઔાયઔ િળક્ષઔની રાક્ષભણઔતા. 

3. 21 ભી વદીભા ંિળક્ષઔની અેક્ષા યાકલાની િલિલધ પ્રઔાયની ભિૂભઔા વભર્જલ. 

4. િળક્ષઔના વ્માલવાિમઔ િલઔાવ દ્વાયા તભે શુ ંવભજ છ? તે િળક્ષઔ ભાટે ઔેભ આલશ્મઔ છે 

વ્મલવાિમઔ યીતે લધલા ભાટે? 
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5. િળક્ષઔ વક્ષભતા અને વ્મલવાિમઔ પ્રિતફદ્ધતા લચ્ચે તપાલત ઔય. ઔેલી યીતે વ્મલવાિમઔ 

િળક્ષઔની પ્રિતફદ્ધતા લધાયી ળઔામ? 

6. ભાતા-િતા, વમદુામ અને વભાજ તયપ િળક્ષઔની જલાફદાયીની ચચાન ઔય. વમદુામ ઔેલી યીતે 

ળૈક્ષભણઔ ફાફતભા ંવશબાખીતા લધાયી ળઔામ? 

યિુનટ 5: પ્રાથિભઔતાભા ંગણુલત્તા ઔન્વવન 

િળક્ષણ 

યચના 

5.0 રયચમ 

5.1 રિનિંખ ઉદે્દશ્મ 

5.2 ઔય ઔન્વનન તયીઔે ગણુલત્તા 

5.3 ગણુલત્તા િનદેળઔ 

5.3.1. પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા ય લૈિશ્વઔ સચૂઔાઔં 

5.3.2. િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના બાયતીમ રયભાણ 

5.4 ગણુલત્તા કાતયી 

5.4.1 લખનકડંભા ંગણુલત્તા કાતયી 

5.4.2 ળાાભા ંગણુલત્તા કાતયી 

5.5 કુર ગણુલત્તા વ્મલસ્થાન 

5.5.1 ટીક્યએુભ: ઔલ્નાત્ભઔ વભજણ 

5.5.2 પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંટીક્યએુભ 

5.6 ગણુલત્તાયકુ્ત િળક્ષણની કાતયી ભાટે િળક્ષઔની ભિૂભઔા 

5.7 ચાર આણે વભાપ્ત ઔયીએ 

5.8 તભાયી પ્રખિત તાવલા ભાટેના ંજલાફ 

5.9 સચૂલેરા લાચંન અને વદંબો 

5.10 યિુનટ અંત ઔવયત 

5.0 રયચમ 

બાયતીમ િળક્ષણ પ્રણારી ગણીલાય ગણુલત્તાના પ્રશ્નન વાભન ઔયે છે. ઔેટરીઔલાય આણે આના િલળે ગણુ ં

વાબંલા ભાટે ઉમખ ઔયીએ છીએ 
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ગણુલત્તા ઔે જે આણને ગુચંલણબયુું રાખે છે, આ ગણુલત્તા શુ ંછે! પક્ત આણા તાના ફોદ્ધદ્ધઔ જ નશીં 

યંત ુિલિલધ લૈિશ્વઔ ણ 

એજન્વી અને વખંઠન ગણીલાય બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણની ગણુલત્તા િલળે રટપ્ણી ઔયે છે. ગણુલત્તા છે 

શભેંળા ંિલમલસ્તનુી ઔલ્ના અને તે વ્મસ્ક્તને વ્મરઔતભા ંફદરાલે છે અને સ્થાને સ્થાન આે છે. તભે જયુ ં

શળ ે

અધ્મમન-ળીકલાની વાભગ્રી, િળક્ષઔની ગણુલત્તા અને અધ્મમનની પ્રરક્રમા વાથે વફંિંધત પ્રશ્ન, 

અભ્માવક્રભની ગણુલત્તા, ઇન્ફ્રાસ્રક્ચયની િન્દ્ષ્ટએ ગણુલત્તા, લખેયે. લતનભાન એઔભ િલિલધ િલચાય ય ચચાન 

ઔયળ ે

પ્રાથિભઔ િળક્ષણની ગણુલત્તા અને ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે થડા સચૂન પ્રસ્તાલ ઔયલાન પ્રમાવ 

ઔય. એઔભ ણ ઔયળ ે

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંટટર ક્લભરટી ભેનેજભેન્ટ (ટીક્યએુભ) ના ખ્મારને રાગ ુઔયલા ભાટે થડ પ્રઔાળ પેંઔલ. 

તભાયા એઔભભા ંગણુલત્તાયકુ્ત િળક્ષણને સિુનિિત ઔયલાભા ંતભાયી ભિૂભઔા ણ આ એઔભભા ંચચાન થળે. 

5.1 ળીકલાની ઇચ્છા 

એઔભભાથંી વાય થમા છી, તભે આ ઔયી ળઔળ: 

• પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંમખુ્મ ભચિંતા તયીઔે ગણુલત્તાના ખ્મારને વભજ, 

• પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના લૈિશ્વઔ સચૂઔાઔંને ખબંીયતાથી તાવ, 

• બાયતીમ રયપે્રક્ષ્મ વાથે ગણુલત્તા સચૂઔાઔં નક્કી ઔયે છે, 

• લખનકડં અને ળાાભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલાના યસ્તા અને ભાધ્મભને સધુાયવુ,ં 

• તભાયી ળાાભા ંકુર ગણુલત્તા વ્મલસ્થાન (ટીક્યએુભ) ની ખ્માર રાગ ુઔય, અન ે

• પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલાભા ંિળક્ષઔ તયીઔે તભાયી ભિૂભઔાને ન્મામી ઠેયલી. 

5.2 એઔ ઔય ઔનઔડન તયીઔે ગણુલત્તા 

આધિુનઔ ઓચારયઔ િળક્ષણ પ્રણારીના ઉદબલ વાથે ગણુલત્તાન પ્રશ્ન ઊબ થમ છે. તભે ઔયી ળઔ છ 

પ્રાચીન બાયતીમ વારશત્મભા ંિળક્ષણ ય ગણુલત્તા અંખેના પ્રશ્નન બાગ્મે જ બાગ્મે જ ભે છે ઔાયણઔે તે 

વભમની િળક્ષણ ગણુલત્તાના જીલન ભાટે તૈમાયી ઔયી યહ્ુ ંછે. િળક્ષણભા ંગણુલત્તા ય બાય એઔ વલનવ્માી 

ઉબયી આવ્મ છે 

આજે ભચિંતા. 

ત્મા ંએલ વભમ શત જમાયે પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંમખુ્મ આઔાયણી સચૂઔાઔં વાલનિત્રઔ નોંધણી શતા, 

ર્જલણી અને ઍક્વેવ. ાછરા ઔેટરાઔ લોભા,ં બાયત વરશતના ગણા દેળ શાવંર ઔયલા શોંચ્મા છે 
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પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંવાલનિત્રઔ પ્રલેળન ધ્મેમ. તભે ફધા ર્જણ છ ઔે વલન િળક્ષા અભબમાન, 

2000 અને ફાઔના મકુ્ત અને પયજજમાત િળક્ષણ અિધિનમભ, 2009 ના અિધઔાયીભા ંમખુ્મ પા 

આનાય છે 

બાયતભા ંપ્રલેળ અને પ્રલેળની આ ધ્મેમ પ્રાપ્ત ઔયલી. આણે ભરૂવુ ંજઈએ નશીં ઔે ગણુલત્તા ણ 

ભચિંતાજનઔ છે 

રાફંા વભમથી પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા.ં યાષ્રીમ િળક્ષણ નીિત (એનીઈ), 1986 અને સધુાયેર 

એન.ી.ઈ., 1 99 2, એ પ્રાથિભઔતા ય ળાા િળક્ષણની ગણુલત્તાની ભચિંતાને વફંધલા તાઔીદનુ ં

નુયાલતનન ઔયુું 

આધાય. શલે 21 ભી વદીભા ંગણુલત્તા પ્રાથિભઔ િળક્ષણની કાતયી ઔયલા ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયુું છે. 

તભાયે વશભત શવુ ંજઈએ ઔે પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા િનધાનરયત ઔયવુ ંણ એઔ વય ઔામન નથી. 

ઔેટરાઔ ભાટે, તે 

ળીકલલા અને ળીકલાની કાતયી ઔયલા ભાટે છાભા ંછા મૂભતૂ સિુલધા યૂી ાડલાના વભમખાા 

ભા ંવ્માખ્માિમત શવુ ંજઈએ, 

જમાયે ઔેટરાઔ ભાટે તે ળીકનાયના રયણાભના રયણાભની િન્દ્ષ્ટએ ભાી ળઔામ છે. બાયતીમ દૃશ્મભા.ં 

ફનેં અણૂન છે. ગ્રફર ભિનટરયિંખ રયટન - રાઇપ ભરટયવી, યનેુસ્ઔ (2006), એણે બાય મકૂ્ 

'ફાઔના પ્રબાલને વ્મલસ્સ્થત ગણુલત્તાના સચૂઔ તયીઔે ખણલાની જરૂય છે.' ગણુલત્તા રયભાણ 

ફાઔ ભાટે તૈમાય ઔયલાભા ંઆલેરા અનબુલના દૃન્દ્ષ્ટઔણથી ણ તાવ ઔયલાની જરૂય છે 

જ્ઞાન અને કુળતા. 

યંત ુજ તભે ભાતાિતાની ભાન્મતા મજુફ તેનુ ંિલશ્રેણ ઔયલાન પ્રમાવ ઔય છ, ત તેન અથન અરખ 

શઈ ળઔે છે 

વાભાન્મ યીતે ગણુ અથલા ગ્રેડના વદંબનભા ંતેભના લૉર્ૌ નવના ળૈક્ષભણઔ પ્રદળનનભા ંસધુાય. જ તભે જળ 

ઔેટરાઔ એનજી દ્વાયા પ્રઔાિળત ઔયામેર અશલેાર, તભે તે લાચંી, રેભકત અને ખણતયીત્ભઔ કુળતા ભાટે 

ળધી ળઔ છ 

ગણુલત્તાના િનણાનમઔ છે. આ ઔાયણ શઈ ળઔે છે ળા ભાટે ફધા િળક્ષણિલદ, િલદ્વાન, ળૈક્ષભણઔ નીિત 

ઉત્ાદઔ અને વચંારઔ પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા ભાટે વભાન િન્દ્ષ્ટ ધયાલતા નથી. 

તભે િલશ્વબયભા ંપ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના િલિલધ રયભાણ ય ચચાન ળધી ળઔ છ. યંત ુજ 

તભે ર્જભૉરટન, 1990 અથલા ડાઔય કાતે િળક્ષણ ભાટે િલશ્વ િળક્ષણ ભચં યના ઠયાલના િનયીક્ષણ જુ છ, 
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2000 અથલા ઈંચેન, 2015, તભે વભંત થા છ ઔે લૈિશ્વઔ ધયણે િળક્ષણની ગણુલત્તા મખુ્મ ભચિંતા તયીઔે 

ઊબયી આલી છે. 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના મદુ્દા ય આખ લધતા શરેા,ં ચાર િલિલધ રયઝલ્યળુન ય નજય 

ઔયીએ 

અને બાયતીમ અને લૈિશ્વઔ રયપે્રક્ષ્મ વાથે ગણુલત્તાના રયભાણ. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 1 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના િલિલધ રયપે્રક્ષ્મ શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ...... 

5.3 ગણુલત્તા સચૂઔાઔં 

અત્માય સધુી આણે એ વભજવુ ંઆલશ્મઔ છે ઔે પ્રાયંભબઔભા ંગણુલત્તા િનધાનરયત ઔયલાની િલિલધ યીત છે 

િળક્ષણ. ત્મા ંયૂતા ભાકા, િળક્ષણ-ળીકલાની વાભગ્રી વરશત રયફની વ્માઔ શ્રેણી છે, 

િળક્ષઔ-િલદ્યાથી ગણુત્તય, િળક્ષઔની રામઔાત અને તારીભ, િળક્ષણ ભાટે અનકુૂ માનલયણ ફનાલે છે, 

ગણુલત્તા અભ્માવક્રભ, નલીન િળક્ષણ-ળીકલાની યીત, લખેયે, પ્રાથિભઔતાની ગણુલત્તા નક્કી ઔયલી 

િળક્ષણ. ગણુલત્તાન ફીજ રયભાણ ળીકલાના રયણાભની િન્દ્ષ્ટએ છે. શુ ંઆ ભાત્ર રયફ છે? અથલા 

લૈિશ્વઔ અને બાયતીમ દૃશ્મ મજુફ જુદા જુદા સચૂઔાઔં છે, આણે વો પ્રથભ તાવ ઔયલી ડળે. 

5.3.1 પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા ય લૈિશ્વઔ સચૂઔાઔં 

િળક્ષણભા ંગણુલત્તા લૈિશ્વઔ ભચિંતા છે. 1990 ભા,ં િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના મદુ્દા ય ચચાન ઔયલાભા ંઆલી શતી 

જભૉરટનભા ંલલ્ડન એજયઔેુળન પયભ. ત્મા ંફધા ભાટે િળક્ષણ ય િલશ્વ ગણા (ઇએપએ) કામ છે 

ઇસ્ક્લટીના મૂભતૂ ધ્મેમને પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે લૂનળયત તયીઔે ગણુલત્તા. તે દેળને સધુાયલાભા ંપ્રિતફદ્ધ છે 

િળક્ષણની ગણુલત્તા 

તભાયે ડઔાય ફે્રભલઔન પય એક્ળન (2000) િલળે વાબંળયુ ંશળે. તેણે ર્જશયે ઔયુું ઔે તે દયેઔન અિધઔાય છે 

વાયી ગણુલત્તાના િળક્ષણન ઉમખ ઔયલા ભાટે ફાઔ. તે નુ્દ્ષ્ટ ઔયે છે ઔે ગણુલત્તા એ િળક્ષણનુ ંહૃદમ છે, 

એઔ મૂભતૂ 

નોંધણી, ર્જલણી અને િવદ્ધદ્ધના િનણાનમઔ. તે વયનાભાની ગણુલત્તાની વ્માખ્માને િલસ્તતૃ ઔયે છે 

ળીકનાયા, પ્રરક્રમા, સિુલધા, ળીકલાની વાભગ્રી, વાભગ્રી, ળાવનની ઇચ્છનીમ રાક્ષભણઔતા 

અને ભેનેજભેન્ટ, અને અધ્મમન રયણાભ. 

તભાયે ર્જણવુ ંઆલશ્મઔ છે ઔે 2014-15 ભા,ં િળક્ષણ ભાટે લૈિશ્વઔ ભિનટરયિંખ રયટન એ નોંધ્યુ ંછે ઔે 'એ 

ગણુલત્તા અને ળીકલાની તયપેણભા ંદેકીતી િળફ્ટ, સ્ટ-સ્ટ ભાટે લધ ુઔેન્દ્ન્િત થલાની વબંાલના છે. 
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2015 લૈિશ્વઔ ભાખુ ં'. તેન અથન લૈિશ્વઔ સ્તયે ગણુલત્તા શજુ ણ એઔ ભચિંતા છે. 

તભાયા ભાટે તે ર્જણલાનુ ંણ ભશત્લનુ ંછે ઔે ગણુલત્તા, િલશ્વ િળક્ષણ ભચં તયપ તેની ભચિંતા દળાનલલી 

2015, ભે, 2015 ભા ંઔરયમન પ્રર્જવત્તાઔ, ઇન્ન્ચમન, ભા ં"િળક્ષણ 2030 ળીનઔલાા દસ્તાલેજભા ંમર્જમેુ:ં 

વભાિલષ્ટ અને ન્મામણૂન ગણુલત્તા િળક્ષણ તયપ અને જીલનબયની ળીકલાની તઔને પ્રત્વારશત ઔયલા 

ફધા ", ર્જશયે ઔયુું ઔે: 

"અભે ગણુલત્તાયકુ્ત િળક્ષણ ભાટે અને ળીકલાની રયણાભભા ંસધુાય ઔયલા ભાટે પ્રિતફદ્ધ છીએ, જેના ભાટે 

ભજબતૂીઔયણની જરૂય છે 

પ્રખિત ભાલા રયણાભ અને દ્ધિતના ઇનટુ્વ, પ્રરક્રમા અને મલૂ્માઔંન. અભે તે સિુનિિત ઔયીશુ ં

િળક્ષઔ અને િળક્ષઔને અિધઔાય આલાભા ંઆલે છે, માનપ્તરૂે બયતી, વાયી યીતે પ્રિળભક્ષત, વ્મલવાિમઔ 

ધયણે રામઔ, 

વાયી યીવવન, ઔામનક્ષભ અને અવયઔાયઔ યીતે વચંાભરત િવસ્ટમ્પવભા ંપ્રેરયત અને વભિથિત. ગણુલત્તા 

િળક્ષણ વર્જનાત્ભઔતા અને જ્ઞાનને ઉત્તેજન આે છે, અને તેના મૂભતૂ કુળતાના વંાદનને કાતયી આે 

છે 

વાક્ષયતા અને આંઔડાઔીમતા તેભજ િલશ્રેણાત્ભઔ, વભસ્માન ઉઔેર અને અન્મ ઉચ્ચ-સ્તય જ્ઞાનાત્ભઔ, 

આંતયવ્મસ્ક્તખત 

અને વાભાજજઔ કુળતા. તે કુળતા, મલૂ્મ અને લરણ ણ િલઔિવત ઔયે છે જે નાખરયઔને તદુંયસ્ત 

ફનાલલા અને વરક્રમ ઔયે છે 

વંણૂન જીલન, ર્જણઔાય િનણનમ રે છે, અને િળક્ષણ દ્વાયા સ્થાિનઔ અને લૈિશ્વઔ ડઔાયન જલાફ આે છે 

ટઔાઉ િલઔાવ (ESD) અને લૈિશ્વઔ નાખરયઔતા િળક્ષણ (જીવીઈડી) ભાટે. "(યનેુસ્ઔ, 2015) 

િળક્ષઔ તયીઔે, આ ફધી ભચિંતા િલળે ર્જણતા તભને લૈિશ્વઔ સચૂઔાઔં વભજલાભા ંવશામ ઔયળે 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા. 

ડાઔય ફે્રભલઔન , 2000 નુ ંિલશ્રેણ ઔયલા ય, નીચેના મખુ્મ સચૂઔાઔંને સચૂઔ તયીઔે કી ળઔામ છે 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા: 
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આકૃિત 5.1: ડાઔય ફે્રભલઔન , 2000 મજુફ ગણુલત્તા િનદેળઔ 

ડાઔય ફે્રભલઔનએ લધ ુબાય મકૂ્ ઔે િળક્ષણની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટે, તે સિુનિિત ઔયવુ ંજઈએ 

તે ળાા ફાઔ ભાટે સ્લસ્થ છે, ફાઔ વાથે અવયઔાયઔ છે અને ફાઔના યક્ષણાત્ભઔ છે. આ સચૂલે છે 

ગણુલત્તાની વ્માઔ વ્માખ્મા જેભા ંળીકનાયાની ગણુલત્તા (આયગ્મ, ણ, લખેયે) ને વફંધલાન 

વભાલેળ થામ છે, 

મલૂ્માઔંન અને વાભગ્રી વરશતની અભ્માવક્રભની ગણુલત્તા, ળીકલાની પ્રરક્રમાની ગણુલત્તા 

(િળક્ષણ લધાયલા ભાટે િળક્ષઔ અને તઔનીઔ) અને ળીકલાની લાતાલયણની ગણુલત્તા (વતંભુરત, 

ભરિંખ-વલંેદનળીર, તદુંયસ્ત અને સયુભક્ષત). લધભુા,ં મૂભતૂ િળક્ષણ ગટાડલાભા ંભિૂભઔા બજલી ળઔે છે 

એચ.આમ.લી / એડ્વ અને અન્મ સ્લાસ્્મના જકભ દ્વાયા ચેનુ ંજકભ. 

નેળનર સ્ટેટ વેન્ટય પય એજયઔેુળનર સ્ટેરટન્દ્સ્ટક્વ, ય.ુએવ. રડાટનભેન્ટ ઑપ એજયઔેુળન એ થડા ગણુલત્તા 

સચૂઔાઔંની ક ઔયી 

2000 ભા ંળાા િળક્ષણ. તે તભાભ ગણુલત્તા િનદેળઔને ત્રણ વ્માઔ ઔેટેખયીભા ંલખીકૃત ઔયે છે, દા.ત. 

િળક્ષઔ, લખનકડં અને ળાા અને સચૂન ઔયુું છે ઔે આ ફધાને ભજબતૂ ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયલાભા ંઆલળે. 



521-2. લિબાખિલબાખ-2 . 

 

Created By : www.mnmeniya.in Page 28 
 

 

આકૃિત 5.2: ય.ુએવ. રડાટનભેન્ટ પ એજયઔેુળન મજુફ ગણુલત્તા િનદેળઔ 

બાયતીમ રયપે્રક્ષ્મભા ંગણુલત્તા સચૂઔાઔં િલળે ચચાન ઔયલા આખ લધતા શરેા,ં જ તભે શલ ત તે લધ ુ

વારંુ યશળેે 

આ ફધા સચૂઔાઔંનુ ંિલશ્રેણ ઔય અને થડા સભૂચત ઔય, જે બાયતીમ રયપે્રક્ષ્મભા ંણ સવુખંત છે. 

પ્રવિૃત્ત 1 

ડાઔય ફે્રભલઔન , 2000 અને લૈિશ્વઔ િળક્ષણના ઠયાલ પ્રભાણે દયકાસ્ત સચૂઔાઔંનુ ંિલશ્રેણ ઔય 

પયભ, 2015 અને ઔઈણ ાચં સચૂઔાઔં ક, જે બાયતીમ વદંબનભા ંસવુખંત છે. 
.................................................. .................................................. .................................................. ....... 

.................................................. .................................................. .................................................. ...... 

અભને આળા છે ઔે તભાયા દ્વાયા કલાભા ંઆલેરા સચૂઔાઔં તભને ચચાનભા ંઆખ લધલાભા ંભદદ ઔયળે. 

5.3.2 પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાના બાયતીમ રયભાણ 

બાયતભા,ં બાયતીમ રયપે્રક્ષ્મ વાથે ગણુલત્તા સચૂઔાઔંને સભૂચત ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયલાભા ંઆવ્મા છે. 

ગણુલત્તા 

યાષ્રીમ અભ્માવક્રભ ફે્રભલઔન વરશતના ગણા તાજેતયના નીિત દસ્તાલેજભા ંમદુ્દાની ચચાન ઔયલાભા ંઆલી 

છે. 

2005. વલન િળક્ષા અભબમાન (એવએવએ) એ આઠ ગણુલત્તા રયભાણ કી ઔાઢયા છે. તે અેભક્ષત શતું 

ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે ઇન્ચ્છત ધ્મેમ પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે યાજમ અને જીલ્રા સ્તયે પ્રમત્ન ઔયલા 

જઈએ. આ 

બાયતભા ંપ્રાયંભબઔ િળક્ષણ ભાટે કામેરી ગણુલત્તા રયભાણ આ મજુફ છે: 
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આકૃિત 5.3: પ્રાયંભબઔ િળક્ષણની ગણુલત્તા રયભાણ 

આભાનંા દયેઔ રયભાણ ભાટે, પ્રાયંભબઔ ગણુલત્તાભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે ગણુલત્તા િનદેળઔની 

ક ઔયલાભા ંઆલી છે 

િળક્ષણ. નીચે પ્રભાણે આલા થડા સચૂઔાઔં છે: 

રયભાણ 

ળાાભા ંઈન્ફ્રાસ્રક્ચયર સિુલધા 

ઔી સચૂઔાઔં 

� અભ્માવ ભાટે લખનકડં / જગ્મા 

Activities પ્રવિૃત્ત ભાટે જગ્મા (વ્મસ્ક્તખત અને જૂથ) 

ાણી ીલાની સિુલધા 

ીલાના ાણી ભાટે વગં્રશ સિુલધા 

� ટઇરેટ સિુલધા 

� યભતનુ ંભેદાન અને વાભગ્રી સિુલધા ચરાલ 

ળાા વચંારન અને વમદુામ 

વટન  

ળાા અને લખનકડં માનલયણ 

િળક્ષઔ અને િળક્ષઔ તૈમાયી 

લખનકડં વ્મલશાય અને પ્રરક્રમા 

� ફાઔ શાજયી 

� િળક્ષઔની શાજયી 
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If ળૈક્ષભણઔ વશામ, જ ળક્ શમ ત 

� નાણાઔીમ ટેઔ 

� ટીએરએભ િલઔાવ વટન  

� ળીકનાયાનુ ંમલૂ્માઔંન 

� સુ્તઔની વભમવય પ્રાપ્મતા 

� ળાયીરયઔ માનલયણ 

- લખનકડંભા ં(સમૂનપ્રઔાળ) ભા ંમગ્મ રાઇરટિંખ સિુલધા 

� વાભાજજઔ માનલયણ 

ફા-ફાઔ વફંધં 

િળક્ષઔ-ફા વફંધં 

િળક્ષઔ-િળક્ષઔ વફંધં 

િળક્ષઔ-વ્મલસ્થાઔ વફંધં 

- કાવ ધ્માનથી ફાઔની વલંેદનળીર વાયલાય 

� જૂથ 

- ળાા પ્રવિૃત્તભા ંવમદુામની બાખીદાયી 

લૂન ળાા સિુલધા 

- આયગ્મ તાવ-અ / અનલુતી ખરા ંભાટે સિુલધા ઉરબ્ધ છે 

પ્રત્વાશન મજના 

� લતનભાન અભ્માવક્રભ અને તેના ઔલયેજ 

� અભ્માવક્રભ નુયાલતનન ઔવયત 

� ક્ષભતા-આધારયત વાભગ્રી 

� બ્રેઔ ફડન અને તેના લયાળ 

To ફાઔને ાઠમસુ્તઔની ઉરબ્ધતા 

� ાઠયસુ્તઔ ઉત્ાદન 

Text ાઠમસુ્તઔનુ ંિલતયણ 

Teaching િળક્ષણ-ળીકલાની વાભગ્રીની ઉરબ્ધતા 

� રાઇિેયી અને તેના ઉમખ 

� પ્રમખળાા / રઔટ્વ અને તેન ઉમખ 
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� િળક્ષઔ પ્રપાઇર 

� િળક્ષઔની સ્સ્થિત (લખન મજુફ) 

� લખન િળક્ષઔ / િલમ િળક્ષઔ તતં્ર 

� લૂન વેલા અનબુલ 

� વેલાભા ંઅનબુલ 

Teaching અધ્મમન દયમ્પમાન (ળૈક્ષભણઔ / લશીલટી) મશુ્ઔેરી 

T િલઔાવ અને ટીએરએભન ઉમખ ઔયલાની ક્ષભતા 

� પ્રેયણા સ્તયના િળક્ષઔ 

� િળક્ષઔ-વમદુામ વફંધં 

� ળાાભા ંિળક્ષઔને વશામ 

Teacher િળક્ષઔ તૈમાયીભા ંફીઆયવી / વીઆયવીની ભિૂભઔા 

Classroom લખનકડં પ્રરક્રમાની દેકયેક 

� લખનકડં વસં્થા 

ફેઠઔ વ્મલસ્થા 

લખનકડં વેરટિંખ 

� લખનકડંભા ંવાભગ્રીનુ ંપ્રદળનન 

Of ફાઔનુ ંજૂથ 

� િલદ્યાથી-િળક્ષઔ ગણુત્તય (ી.ટી.આય.) 

તઔ વભમ 

(અધ્માન-રિનિંખ વભમ) 

ળીકનાયાનુ ંમલૂ્માઔંન, 

દેકયેક અને દેકયેક 

ઔષ્ટઔ 5.1: બાયતભા ંપ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા સચૂઔાઔં, 

એવએવએ (એભએચઆયડી, બાયત વયઔાય) 

િળક્ષઔ તયીઔે, તભને રાખણી થઈ ળઔે છે ઔે ત્મા ંલધ ુરયફ છે, જે સચૂઔ શઈ ળઔે છે 

ગણુલત્તા. આભાનંા ઔેટરાઔ તભને તભાયી રયસ્સ્થિતભા ંસચૂઔ તયીઔે નશીં ભે. તે ળક્ છે 

શરેેથી ઔશલેાભા ંઆવ્યુ ંછે ઔે ગણુલત્તા એઔ િલમલસ્તનુી ઔલ્ના છે અને દયેઔ રશસ્વાધાયઔની તાની 

અથનગટન છે. 
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તભાયી ાવેથી એઔ પ્રાથિભઔ ળાા િળક્ષઔ તયીઔે અેભક્ષત છે ઔે તભે આ ફધા સચૂઔાઔંનુ ંિલશ્રેણ ઔયળ 

અન ે

તે ક, જે તભાયા મજુફ શે્રષ્ઠ મગ્મ છે. તભે જે સચૂઔાઔં કી ળઔ છ તે કી ળઔ છ 

તભાયા ઔામનક્ષેત્ર શઠે અને પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા તભે તેના ય ઔામન ઔયી ળઔ છ. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 2 

2. શુ ંતભે ભાન છ, ય.ુએવ. રડાટનભેન્ટ ઑપ એજયઔેુળન દ્વાયા સભૂચત સચૂઔાઔં બાયતીમભા ંતેભની 

સવુખંતતા ધયાલે છે 

વદંબન? તભાયા જલાફને 50 ળબ્દભા ંન્મામી ફનાલ. 
.................................................. .................................................. .................................................. .. 

.................................................. .................................................. .................................................. .. 

3. સચૂઔાઔંને ક અને લખીકૃત ઔય, જે પ્રાયંભબઔભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયતી લકતે ધ્માનભા ં

યાકલાભા ંઆલે છે 

બાયતભા ંિળક્ષણ 

.................................................. .................................................. .................................................. .. 

.................................................. .................................................. .................................................. .. 

Introdu િલમ યજૂ ઔયલાની દ્ધિત 

� અધ્મમન-ળીકલાની પ્રરક્રમા (અધ્માન) 

Te અધ્મમન-ળીકલાની વાભગ્રીન ઉમખ 

Te અધ્મમન-ળીકલાની પ્રરક્રમાભા ંિલદ્યાથી શરે ઔયે છે 

� આઔાયણી પ્રરક્રમા અનવુયી 

� આઔાયણીની આલતનન 

� એઔ લનભા ંળાાની વખં્મા ખલુ્રી થામ છે 

� એઔ લનભા ંલાસ્તિલઔ વખં્મા, િળક્ષણ-ળીકલાની પ્રરક્રમા થામ છે 

� િળક્ષણ ઔરાઔ / રદલવની વખં્મા 

� ળાાભા ંિળક્ષઔની વખં્મા 

� ળાાભા ંદયેઔ લખનના િલબાખની વખં્મા 

� દયેઔ િળક્ષઔ વબંાે તેલા લખોની વખં્મા (ભનગ્રાડ / 

ભલ્ટીગ્રેડ) 

� ળીકનાયાની શાજયી 
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Non ભફન-અધ્માન વોંણીભા ંિળક્ષઔ રદલવની વખં્મા વાભેર છે 

એઔ લનભા ં

યાજમભા ંયાજમભા ંઅનાલલાભા ંઆલેરી નીિત 

- ઔઈ અટઔામત નથી 

ગ્રેડ / ભાઔનવ 

આંતરયઔ / ફાહ્ય યીક્ષા 

- મલૂ્માઔંનની આલતનઔતા (િત્રભાિવઔ, અધનલાિિઔ, લાિિઔ) 

લતય / વર્જ 

- ળાાભા ંયેઔરડિંખ ઔામનલાશી 

By િળક્ષઔ દ્વાયા ઉમખભા ંરેલાતી પ્રિતરક્રમા િભઔેિનઝભ 

V લી.ઈ.વી. ભા ંભાતાિતાની વાભેરખીયી 

Parents ભાતાિતાને પ્રિતવાદ આલા ભાટેની ઔામનલાશી. 

5.4 ગણુલત્તા આલશ્મઔતા 

અત્માય સધુીભા ંઅભે પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંિલિલધ રયભાણ અને ગણુલત્તાના વઔેંત િલળે ચચાન ઔયી છે 

લૈિશ્વઔ તેભજ બાયતીમ વદંબનભા.ં લધ ુભશત્ત્લના પ્રશ્ન છે: ગણુલત્તા ઔેલી યીતે સિુનિિત ઔયલાભા ંઆલળે? 

શુ ંઔયવુ ંછે? અને તે ઔણ ઔયળ?ે આ પ્રશ્નના જલાફ આલા ભાટે, આણે આ ક્ષેત્ર ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયવુ ં

જઈએ 

લખનકડં અને ળાા દ્ધિત જેલી, યંત ુઆણે ભરૂવુ ંજઈએ નશીં ઔે િળક્ષઔ ણ એઔ ભશત્લણૂન ગટઔ છે 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા. 

ભેરયમભ-લેફસ્ટયની ઑનરાઇન ળબ્દઔળ મજુફ, ગણુલત્તા કાતયી "એ ભાટેન પ્રગ્રાભ છે 

સિુનિિત ઔયલા ભાટે ઔઈ પ્રજેક્ટ, વેલા અથલા સિુલધાના િલિલધ ાવાંની વ્મલસ્સ્થત દેકયેક અને 

મલૂ્માઔંન 

ગણુલત્તાના ધયણ ભળમા છે ". ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે, ઔેટરાઔ નક્કય દકર જરૂયી છે 

ળાા તેભજ લખનકડં સ્તયે. આણે િનદેળઔને લખીઔયણ ઔયવુ ંડળે, જેભા ંકાતયી શલી જઈએ 

લખનકડંભા ંમાનલયણ તેભજ ળાા માનલયણભા.ં ચાર આણે એઔ છી એઔ ચચાન ઔયીએ. 

5.4.1. લખનભા ંગણુલત્તા એવેવન્વ 

લખનકડંભા ંિળક્ષઔ અને ફાઔ છે. તે રક્રમાપ્રિતરક્રમા અને િળક્ષણ-ળીકલાની ગણુલત્તા છે 
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િળક્ષઔ દ્વાયા ફનાલેર લાતાલયણ, જે ગણુલત્તાયકુ્ત િળક્ષણની કાતયી આે છે. શલે રદલવ, ધ્માન આલા 

ય છે 

વશામઔ અને વ્માઔ િળક્ષણ અધ્મમન માનલયણ. આલા માનલયણ પ્રદાન ઔયલા ભાટે, તભે અનાલી ળઔ 

છ 

નીચેની વ્યશૂયચના: 

• ળીકનાયા ભૈત્રીણૂન લખનકડં ઇન્ફ્રાસ્રક્ચય પ્રદાન ઔયલાન પ્રમાવ ઔય. એ કાતયી ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયલ 

જઈએ 

લખનકડં, જમા ંિલિલધ લૈિલધ્મતા ધયાલતા ફાઔ ખળુ થઈ ળઔે છે. ત્મા ંળીકલાની તઔ શલી જઈએ 

યચનાત્ભઔ યીત.ે 

• પ્રાથિભઔ ભનિલશ્રેણ એ પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલાની ફીજી જરૂરયમાત છે. 

િલિલધ ળીકનાયા એટરે ઔે વભાજના િલિલધ િલબાખભાથંી વ્મસ્ક્તખત તપાલત વાથે શવુ ંજઈએ 

લધલા ભાટે વભાન તઔ આલાભા ંઆલે છે. લખનકડંનુ ંલાતાલયણ ફધા બોિતઔ, વાભાજજઔ અને મકુ્તથી 

મકુ્ત છે 

ભાનિવઔ લૂનગ્રશ ગણુલત્તા પ્રિળક્ષણને સિુનિિત ઔયલા ભાટે આલશ્મઔ છે અને પક્ત િળક્ષઔ જ તેની કાતયી 

ઔયી ળઔે છે. 

ફાઔ ભાટે ળીકલાની અનબુલ રડઝાઇન ઔયતી લકતે ગણુલત્તા વાભગ્રી ણ ખફૂ જ ભશત્લણૂન છે. તભે 

ધ્માનભા ંયાકવુ ંજઈએ ઔે ળીકલાની વાભગ્રી શુ ંશળે. ફધા અનબુલ, વભસ્મા, ઔેવ અથલા 

વાભગ્રી તયીઔે કામેરી પ્રજેક્ટ અિધકૃત ળીકલાની કાતયી ઔયલી જઈએ. 

• િલદ્યાથી-ઔેન્દ્ન્િત અભ્માવક્રભ દામઔા ભાટેની ભાખં છે. વભમ આલી ખમ છે જમાયે અભ્માવક્રભ જઈએ 

ફાઔના અનબુલની આવાવ આમજન ઔય. તભાયે ફાઔની ભાન્મતાને મગ્મ વદંખી આલી જઈએ 

અન ે

લખોભા ંઅધ્મમન િળક્ષણ આમજન ઔયતી લકતે િન્દ્ષ્ટ. 

• ફાઔને તેભના તાના અથનગટનથી ર્જણલા ભે છે તેભ જ્ઞાનની યચના ઔયલાની તઔ 

અનબુલ એનવીએપ -2005 એ યચનાત્ભઔ િળક્ષણ-ળીકલાની તઔ ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયુું છે 

ફાઔનુ ંજ્ઞાન જ્ઞાનનુ ંિનભાનણ ઔયવુ ંજઈએ. 

• િલિલધ અને રલચીઔ મલૂ્માઔંન ણ ભશત્લણૂન છે. તભે ફધા ફાઔને વભાન આઔાયણી ઔયી ળઔતા નથી 

રયભાણ વતત અને વ્માઔ મલૂ્માઔંન (વીવીઈ) ને તેના વાચાભા ંરાગ ુઔયલાની જરૂય છે 

બાલના િલિલધ મલૂ્માઔંન તઔનીઔન ઉમખ ઔયલ જઈએ. 
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• ગણુલત્તાલાળં િળક્ષણ સિુનિિત ઔયલા લખનકડંભા ંઔંખા િળક્ષઔ-િલદ્યાથી વફંધં આલશ્મઔ છે. 

તભાયે વશામઔ, ભાખનદળનઔ અને ભાખનદિળિઔા તયીઔે ઔામન ઔયવુ ંડળે. ગણુલત્તાયકુ્ત િળક્ષણ-અધ્મમન, િળક્ષઔને 

સિુનિિત ઔયલા ભાટે 

અને િલદ્યાથીને ભૈત્રીણૂન લાતાલયણભા ંએઔ વાથે ઔામન ઔયવુ ંજઈએ. 

5.4.2. ળાાભા ંગણુલત્તા એવેવન્વ 

તભે વભંત થળ ઔે િળક્ષણ અને િળક્ષણ ભાત્ર લખનકડંભા ંજ થતુ ંનથી. લખનકડં એઔ બાખ છે 

ભટી વસં્થા જે સ્કરૂ ઔશલેામ છે, જે પક્ત ઇન્ફ્રાસ્રક્ચય નથી. ળાાના િવદ્ધાતં, મલૂ્મ, માનલયણ 

િળક્ષણ ળીકલલા ભાટે ગણુ ંઅવય ઔયે છે. રાફંા વભમ સધુી તે એઔ ભટી ખેયવભજ છે ઔે લધાયાની લખનકડં 

ફનાલલાનુ,ં ફાઔને અને છઔયી ભાટે વીભા રદલાર અને ળોચારમ ફાધંલા અથલા કાતયી આલા, 

િળક્ષણ અધ્મમન વશામ યૂી ાડલા 

વરાભત ીલાનુ ંાણી ગણુલત્તા પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંપા આતા રયફ છે. આ રયફ છે 

ભશત્લનુ ંછે, યંત ુગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે આ "એઔભાત્ર રયફ" છે. ગણુલત્તા ળાા માનલયણ 

વભાન 

પા આે છે. ગણુલત્તા િળક્ષઔ અને િળક્ષણ-ળીકલાની પ્રરક્રમા ણ અખત્મની છે. ચાર આણે થડા 

કીએ 

રયફ, જે ળાાભા ંગણુલત્તા કાતયી ભાટે કાતયી ઔયલી જઈએ: 

1. ળાા ઈન્ફ્રાસ્રક્ચય: ન્યનૂતભ મૂભતૂ સિુનિિત ઔયલા ભાટે ગણા પ્રમત્ન શરેાથી ઔયલાભા ંઆવ્મા ંછે 

ળાા ભા ંઈન્ફ્રાસ્રક્ચય. પ્રાથિભઔ ળાાભા ંગણુલત્તા િળક્ષણ ભાટે, પક્ત એઔ જ વભમ યૂ ાડલ 

ન્યનૂતભ બોિતઔ ભાકા માનપ્ત નથી. તભે ઇભાયત વાથે ળાા જલી જ જઇએ યંત ુછે 

તે ઔામાનત્ભઔ છે? શુ ંતે ફાઔને ળીકલા ભાટે આઔે છે? ળાા ભાખુ,ં યભતનુ ંભેદાન છે, 

સ્લચ્છતા સિુલધા, લખેયે અવયઔાયઔ યીતે ઔામનયત છે; તેની દેકયેક યાકલી જઈએ અને તેની કાતયી 

ઔયલી જઈએ. 

2. ગણુલત્તા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે ળાાભા ંિળક્ષઔ એઔ આલશ્મઔ અને અગ્રણી જરૂરયમાત છે. 

આયટીઈ એક્ટ -2009 ના ાચં લન છી ણ, રઘતુભ િળક્ષઔએ દયેઔભા ંકાતયી આી નથી 

ળાા અન્મ રયભાણ રામઔાત, તારીભ અને િળક્ષઔની ગણુલત્તા છે. ભટા બાખની નીિતભા ં

શરે, વયઔાયી ળાાભા ંપ્રિળભક્ષત િળક્ષઔની કાતયી ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયવુ ંછે. ઔણ ઔાજી રેળ ે

તે ભફન વશાિમત ળાા, જે લસ્તીના મખુ્મ બાખભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયે છે 
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રખબખ ભફનઅનબુલી િળક્ષઔની ભદદથી? ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે, યૂતી માનપ્તતાની કાતયી 

ઔય 

પ્રિળભક્ષત િળક્ષઔની વખં્મા. 

3. ગણુલત્તાની કાતયી આલા ભાટે ળાા વમદુામ ઇન્ટયપેવ ણ આલશ્મઔ રયફ છે. ભા ંવમદુામની 

ભિૂભઔા 

એવ.એવ.એ. ભા ંિલરેજ એજયઔેુળન ઔિભટી (લીઇવી) ના સ્લરૂભા ંદેકયેકનુ ંિલબાલના ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 

આયટીઈભા,ં 

તે ળાા ભેનેજભેન્ટ વિભિત (એવએભવી) ભા ંરયલતનન આવ્યુ ંછે યંત ુઆ ફનેં પ્રમત્ન ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત 

ઔયી યહ્યા ંછે 

ળાાના દેકયેક અને વચંારન ય લધ.ુ વભાજને વભાલલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયલ જઈએ 

વભ્મ અને સ્રત ળીકલાની સ્રત. 

4. ળાાના અધ્મમન-ળીકલાની લાતાલયણ ણ ખફૂ જ ભશત્લણૂન છે. તેભા ંસ્લતતં્રતાન વભાલેળ થામ છે 

પ્રમખ ભાટે િળક્ષઔ, નલી િળક્ષણ-ળીકલાની યીત, ળાાના િળસ્તને પ્રત્વારશત ઔયલા, 

મલૂ્મ, િન્દ્ષ્ટ, લખેયે 

5. ળાાના વામઔ-વાભાજજઔ લાતાલયણ વભાન ભશત્લનુ ંછે. ળાાના વાભાજજઔ મલૂ્મ, તેની સવુખંતતા 

વભાજ વાથે, ળીકનાયાને તઔ પ્રદાન ઔયલાભા ંવભાિલષ્ટતા, લખેયે ણ ભશત્લના રયફ છે 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા કાતયી ઔય. 

6. ળાાભા ંએઔંદય િલઔાવ ભાટે તઔની કાતયી ઔયલી જઈએ. પક્ત િળક્ષણ જ નશીં 

ળીકલાની લાતાલયણ, લખન વ્મલસ્થાન ણ ઔ-સ્ઔરસ્ટીઔ િલઔાવ ભાટે તઔ 

ફાઔ ભશત્લનુ ંછે. ળાા એઔ સ્થાન શવુ ંજઈએ, જમા ંફાઔના વાઔલ્મલાદી િલઔાવ ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત 

ઔયવુ ંજઈએ. 

7. ફાઔની પ્રખિત તેભજ ળાાના પ્રખિતની દેકયેક, ફનેં ભશત્લણૂન છે. ની ભિૂભઔા 

ભાતાિતા અને વભાજ િનયીક્ષણભા ંએવ.એવ.એ. તેભજ આય.ટી.ઇ. ભા ંશરેેથી પ્રઔાિળત થમેર છે. પ્રમત્ન 

છે 

વતત ળાા પ્રખિત ભનીટય ઔયલા ભાટે જરૂયી છે. 

જ ઔે આ સભૂચ ખફૂ જ પ્રાચીન છે, યંત ુતે તભને નક્કી ઔયલાભા ંવશામ ઔયળે, ગણુલત્તાભા ંસિુનિિત 

ઔયલાભા ંતભાયી ભિૂભઔા શુ ંછે 

પ્રાથિભઔ ળાા? તભે ક્ા ંનોંધાત્ર યીતે પા આી ળઔ છ? 
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તભાયી પ્રખિત તાવ 3 

4. ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે તભે પ્રાથિભઔ લખનકડંભા ંઅયજી ઔયળ તે ઔઈણ ાચં શસ્તક્ષેની 

ચચાન ઔય? 

.................................................. .................................................. .................................................. .. 

.................................................. .................................................. .................................................. .. 

5. બાયતીમ વદંબનભા ંળાા સમુજનભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલાભા ંથડા અલયધ ઔલ્ના ઔય? 

.................................................. ................................ 

5.5. વંણૂન ગણુલત્તા વચંારન 

જમાયે ણ ગણુલત્તા કાતયી ય ચચાન થામ ત્માયે, તેભા ંકુર ગણુલત્તાના અભરીઔયણન ણ વભાલેળ થામ 

છે 

ભેનેજભેન્ટ (ટીક્યએુભ). ટીક્યએુભ મૂભતૂ યીતે ભેનેજભેન્ટ િવદ્ધાતં છે, યંત ુતેના ય ભશત્લણૂન અવય છે 

િળક્ષણ પ્રણારી ણ. તેને વારશત્મભા ંગણીલાય િળક્ષણભા ંટટર ક્લભરટી (ટીક્યઇુ) તયીઔે કલાભા ંઆલે 

છે. શરેા,ં 

ટીક્યએુભ િવદ્ધાતંને કલા, જે પ્રાયંભબઔ િળક્ષણ પ્રણારીભા ંરાગ ુાડી ળઔામ છે, ચાર વો પ્રથભ પ્રમાવ 

ઔયીએ 

ટૂંઔભા ંટીક્યએુભની ખ્માર વભજ. 

5.5.1. ટીક્યએુભ: ઔલ્નાત્ભઔ ઔલ્ના 

ટીક્યએુભની ખ્માર વાથે વઔંામેરા ગણા નાભ છે યંત ુતભાયે છાભા ંછા ફે િલળે ર્જણવુ ંજઈએ 

તેભને, એટરે ઔે ડફલ્ય.ુ એડલડન ડિેભિંખ અને જુનન. ગણુલત્તા ભાટે ડિેભિંગ્વ 'પ્રખ્માત પ્રાન-ર્-ૂસ્ટડી-ઍક્ટ 

(ીડીએવએ) ચક્ર 

કાતયી ખફૂ પ્રિવદ્ધ છે. તેલી જ યીતે જુનને ગણુલત્તા આમજન-ગણુલત્તા િનમતં્રણ-ગણુલત્તા ય બાય મકૂ્ 

શત 

સધુાયણા 

આણે ફધા ર્જણીએ છીએ ઔે ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે ઔઈ એઔ યીત નથી અને ગણુલત્તાની ઔઈ 

એઔ વ્માખ્મા નથી. 

તેથી ટીક્યએુભ અભબખભભા,ં ગણુલત્તા કાતયી એ એઔ વતત પ્રરક્રમા છે જે શભેંળા ચા ુયશ ેછે. તે ધ્માન 

ઔેન્દ્ન્િત ઔયે છે 

ગણુલત્તા સધુાયલા અને આખ લધલા ભાટે બિલષ્મલાદી િન્દ્ષ્ટઔણથી ફધા રશસ્વેદાય દ્વાયા વઔંભરત પ્રમત્ન 

ય 
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શ્રેષ્ઠતા. તેના આધાય ધાયણા છે: 

- ગ્રાશઔ વતં કાતયી ઔય ઔે ગણુલત્તાની વ્માખ્મા ગ્રાશઔ દ્વાયા અેક્ષા મજુફ છે. 

- વતત સધુાયણા તયીઔે તે ફદરાતી અેક્ષા વાથે ભે કાલાભા ંભદદ ઔયે છે 

- તભાભ ઔભનચાયીને વળસ્ક્તઔયણ તયીઔે ક ઔાયણ ઔે તે વભસ્માને કે છે અને તેને શે્રષ્ઠ યીતે 

વબંાી ળઔે છે. 

- ગણુલત્તા વખંઠનાત્ભઔ પ્રમાવ છે તેથી પઔવ ટીભના ઔાભ ય શવુ ંજઈએ. 

ચાર આણે આણા પ્રાયંભબઔ િળક્ષણ પ્રણારીભા ંઆ િવદ્ધાતં અને ધાયણાને રાગ ુઔયલાન પ્રમાવ 

ઔયીએ. 

5.5.2. પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભા ંટીક્યએુભ 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંટીક્યએુભ પ્રથાના થડા છા ઉદાશયણ છે. તભે થડા ઉદાશયણ ળધી ળઔ છ 

ગણુલત્તા પ્રથા અને પ્રરક્રમા ભાટે આઇએવ પ્રભાણત્ર જેલા ઉચ્ચ િળક્ષણ વસં્થા. ઔેલી યીતે 

ટીક્યએુભ ઔયી ળઔે છે 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંઅયજી ઔયલી જઈએ? આ પ્રશ્નન જલાફ આલા ભાટે આણે પ્રાથિભઔ યીતે ીડીએવએ 

ભડરેનુ ંિલશ્રેણ ઔયીએ 

િળક્ષણ વદંબન. 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંડિેભિંખનુ ંખુ ંસચૂન 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંલતનભાન વભસ્માની મજના મલૂ્માઔંનની જરૂય છે. 

- દયેઔ વભસ્મા ભાટે વ્મસ્ક્તખત યીતે તેભજ holisticly ભાટે આમજન આલશ્મઔ છે. 

- િલિલધ સ્રતભાથંી ફધી પ્રરક્રમા, ડટેા અને ભારશતી દસ્તાલેજીકૃત ઔય. 

મલૂ્માઔંન અને દેકયેકની િવસ્ટભ િલઔવાલલા ભાટે આમજન. 

શુ ં- આમજન અને અનાલલાભા ંપ્રરક્રમા અભરભા.ં 

- અભરીઔયણ દયિભમાન, ડટેા અને ભનીટયીંખન વગં્રશ વતત શલ જઈએ. 

- અભરીઔયણની ભાભરઔી એ તભાભ રશસ્વેદાય જેલા ઔે મખુ્મ, 

િળક્ષઔ, ભાતાિતા, ભેનેજભેન્ટ તેભજ િલદ્યાથી. 

અભ્માવ - અભરીઔયણ દ્વાયા એઔિત્રત ઔયલાભા ંઆલેરા ડટેાન અભ્માવ ઔયલાની જરૂય છે. 

- અંતય અને સધુાયણાના ક્ષેત્રની ક. 

- ઇન્ચ્છત રક્ષ્મ વાથે િવદ્ધદ્ધ ભે કાતા. 

ઔામદ - રયણાભ ફધા રશસ્વેદાયને વચંાય ઔય. 
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નલી પ્રરક્રમા અને ભડલે્વ િલઔવાલ. 

- શે્રષ્ઠ પ્રમાવને સભૂચત ઔય અને તેભને વામરૂશઔ યીતે પેરાલ. 

- આખરા સ્તયના સધુાયા ભાટે મજના. 

ઔષ્ટઔ 5.2: પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંડિેભિંગ્વ 'ીડીએવએની અવય 

શુ ંઆણે પ્રાયંભબઔ િળક્ષણ સમુજનભા ંઆ ફધા ખરાને ઔલ્ના ઔયીએ છીએ? ચાર નીચેની પ્રવિૃત્ત 

વાથે પ્રમત્ન ઔયીએ. 

પ્રવિૃત્ત 2 

તભાયી ળાા વેરટિંખ વાથે PDSA ચક્રની ભરિંઔ ઔય અને ઉયની જભણી ફાજુએ એઔ લધ ુઔૉરભ ઉભેય 

ટેફર જમા ંતભે તભાયા ળાાભા ંજરૂયી શસ્તક્ષે રક છ. 
.................................................. .................................................. .................................................. ....... 

.................................................. .................................................. .................................................. ...... 

તભાયી પ્રખિત તાવ 4 

6. ીડીએવએના ઔમા ખરાભા,ં િળક્ષઔની ભિૂભઔા લધ ુભશત્ત્લની છે? ક અને ચચાન ઔય. 
.................................................. .................................................. .................................................. .. 

.................................................. .................................................. .................................................. .. 

5.6 ગણુલત્તા િળક્ષણની ળધભા ંિળક્ષઔની ભિૂભઔા 

પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા સિુનિિત ઔયલા ભાટે, િળક્ષઔ િળક્ષઔ ય છે. તભાયે આ શઔીઔત વાથે વભંત 

થવુ ંજઈએ 

શલે િળક્ષઔ ાવેથી અેક્ષા ફદરાઈ ખઈ છે. જ તભે મખુ્મ નીિત દસ્તાલેજનુ ંિલશ્રેણ ઔય છ, ત 

તભને ભળ ે

િળક્ષઔની ભિૂભઔા 'જ્ઞાનના રાન્વિભટય' થી 'ભધ્મસ્થી અને સિુલધાઔાય' ભા ંગણી ફદરાઈ ખઈ છે 

જ્ઞાનનુ ંફાધંઔાભ '. િળક્ષઔ અને િળક્ષણ વ્મલવામને િલસ્તયણથી ડઔાયન વાભન ઔયલ ડય છે 

જ્ઞાન આધાય અને ળીકનાયાને તેની ઍક્વેવ, વાભાજજઔ ભાખંભા ંપેયપાય, ભીરડમાના પ્રબાલ અને આઇવીટી 

જેલા 

ળીકલાની અેક્ષા લધાયી યહ્યા છીએ. આલી રયસ્સ્થિતભા,ં લૂન વેલા િળક્ષઔ તારીભના જૂના ભડર 

ગભુાવ્મા ંછે 

તેની સવુખંતતા. 

ળીકલાની શતેુ, િળક્ષણ દ્ધિત, મલૂ્માઔંન વ્યશૂયચના ફદરી, લધતી જતી 

ળાાની િનણનમ રેલાભા ંભાતાિતા / વાભાજજઔ વડંલણી એ પ્રમત્ન છે, જે ઔયલાભા ંઆલી યશી છે 
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ગણુલત્તા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ કાતયી અને પ્રત્વારશત. યંત ુઆ ફધા રયફ િળક્ષઔને ણ અવય ઔયે છે. 

શલે ચચાન "નલા િળક્ષણ વ્મલવામ" ની આવાવ છે, જે લધ ુભાખણી અને જરટર છે. 

એજયઔેુળન ઇન્ટયનેળનર (ઇઆઇ) એ "િળક્ષણ ભાટેની દવ નલી મગ્મતા" પ્રઔાિળત ઔયી, જેને ેયેનડ 

દ્વાયા કલાભા ંઆલી 

(1999), જે પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે લતનભાન વદંબનભા ંખફૂ સવુખંત રાખે છે. 

ચાર આણ ે

આ ય નજય નાક. 

 

આકૃિત 5.4: ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે નલી અધ્માન સ્ધાનત્ભઔતા 

જ તભે ઉયની આકૃિતનુ ંિલશ્રેણ ઔય છ, ત તભે કાતયી ઔયલા ભાટે તભાયી જરૂયી આલશ્મઔતા 

કી ળઔળ 

ગણુલત્તા. અખાઉ ચચાન ઔમાન પ્રભાણ,ે ગણુલત્તા કાતયી ઔઈ ણ નીિતન બાખ શઇ ળઔે છે, યંત ુતેની 

લાસ્તિલઔતા અને 

અભરીઔયણ પક્ત ળાાભા ંઅને િળક્ષઔ દ્વાયા જ ળક્ છે. 

આ વાથ,ે વતત વ્માલવાિમઔ િલઔાવની ભિૂભઔાને અલખણલી ળઔાતી નથી. વભમાતંયે તારીભ 

િળક્ષણની ઉબયતી ભાખણી વાથે વ્મલશાય, ઇન-વિલિવ તારીભને મગ્મ લેતન આલાભા ંઆલે છે. એ 

િળક્ષઔ તારીભભા ંવ્મલવાિમઔઔયણ તયપ વતત ગણુાત્ભઔ સધુાયાની જરૂય છે. તે છે 

ન અને રડસ્ટન્વ જેલા ઇન-વિલિવ ટીચય તારીભના લૈઔન્લ્ઔ ભડલે્વનુ ંઅન્લેણ ઔયલા ભાટે ઔરાઔની 

જરૂય છે 

રિનિંખ (ડીએર). નલી િળક્ષણ-ળીકલાની દ્ધિત અનાલલા જેલા ક્ષેત્રભા ંવતત તારીભ, 

મલૂ્માઔંન તઔનીઔ, આંતયવ્મસ્ક્તખત અને વચંાય કુળતા, નેતતૃ્લ કુળતા, ટીભલઔન અને 
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પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા વમદુામની ખિતિલિધ જરૂયી છે. 

િળક્ષઔને ટેઔ આલાની ણ જરૂય છે. ગણી લકત, િળક્ષઔ વાથે ઔાભ ઔયતા િળક્ષઔ લધાયે ડતા શતા 

ળાા અને ભાતાિતાની અેક્ષા, ળાા વચંારન દ્વાયા અવાભાન્મ ળૈક્ષભણઔ ઔામન ઔયતા િળક્ષઔ 

અથલા વયઔાય, એઔરતા ભા ંરાખે છે. એઔ વાય વમદુામ વટન અને ભાન્મતા તેભના ભનફને પ્રત્વારશત 

ઔયી ળઔે છે 

તે વભાજન અિલયત બાખ છે. 

5.7 ચાર ય.ુએવ. 

વભગ્ર િલશ્વભા ંપ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા એ મખુ્મ ભચિંતા છે. લલ્ડન એજયઔેુળન પયભ (ડબ્લ્યઇુએપ) 

તેભજ પ્રાયંભબઔ િળક્ષણની ગણુલત્તા અંખેની િલિલધ અશલેાર તેની કાતયી ઔયે છે. ગણા પ્રમત્ન થમા છે 

ગણુલત્તા િનદેળઔ કલા ભાટે ફનાલલાભા.ં એનવીઇઆયટીએ ગણુલત્તા સચૂઔાઔં કલા ભાટે ણ 

ઔાભ ઔયુું છે. 

ગણુલત્તાને સિુનિિત ઔયલા ભાટેની અભરીઔયણની વ્યશૂયચના ય િળક્ષઔ છે. ળાા સ્તયે પ્રમત્ન જરૂયી 

છે 

જેભ ઔે ગણુલત્તા ભાકા, ગણુલત્તા િળક્ષઔ, ળાાના વાભાજજઔ-ભનલૈજ્ઞાિનઔ લાતાલયણની કાતયી ઔયલી 

અને વમદુામની વડંલણી. તેલી જ યીતે, તભને ગણુલત્તાયકુ્ત િળક્ષણ-ળીકલાની યચના ઔયલાની અેક્ષા છે 

ફાઔને લાસ્તિલઔ વભાિલષ્ટભા ંજ્ઞાન ફનાલલાની તઔ આલા ભાટેના અનબુલ 

માનલયણ. ટીક્યએુભ અભબખભભા ંસચૂલેર િવદ્ધાતં અને પ્રરક્રમા રાગ ુઔયલાથી તભને કાતયી ઔયલાભા ં

ભદદ ભી ળઔે છે 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા. 

5.8 તભાયા પ્રખિતને ચઔાવલા ભાટેના જલાફ 

1. (i) મૂભતૂ રયણાભ (ii) ળીકલાની રયણાભના વદંબનભા ં(iii) િવસ્ટભભા ંગણુલત્તા 

2. તભાયી વભજ મજુફ જલાફ આ. 

3. તભાયી વભજ મજુફ જલાફ આ. 

4. ેટા િલબાખ 5.5.1 મજુફ જલાફ આ. 

5. તભાયી વભજ મજુફ જલાફ આ. 

6. તભાયી વભજ મજુફ જલાફ આ. 

5.9 સચૂલેરા લાચંન અને વદંબો 

અમધુા, ી. (2011). ગણુલત્તા ભાટે િલદ્યાથી ળૈક્ષભણઔ િવદ્ધદ્ધ યાષ્રીમ સ્તયે આઔાયણી 
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પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંકાતયી, નલેમ્પફય, 18, 2015 ના યજ http: // થી સધુાયેર 

www.performance.gov.in/sites/default/files/policy-paper/14.%20National%20Level%20 

આઔાયણી% 20% 20% વભજળસ્ક્ત% 20 પ્રભાણભતૂ% 20% 20% ભાટે% 20% ક્લભરટી% 

20 કાતયી% 20%% 20 પ્રાયંભબઔ% 20 િળક્ષણ. ીડીએપ 

• એનવીઇઆયટી (2006). એવએવએ શઠે ગણુલત્તા રયભાણ ભાટે ભિનટરયિંખ પભેટ્વ, નલેમ્પફય ય 

નુપ્રાનપ્ત, 

18, 2015 થી http://www.ncert.nic.in/html/pdf/announcement/pdf_english_monitoring/ 

COVERPAGE.pdf 

• એનવીઇઆયટી (2014). દેળના 100 ક્રસ્ટવનભા ંગણુલત્તા ભિનટરયિંખ પ્રગ્રાભની રયટન, યાષ્રીમ 

અશલેાર, ળૈક્ષભણઔ વળંધન અને તારીભ નેળનર ઔાઉસ્ન્વર 

• NCES (2000). દેકયેક ળાા ગણુલત્તા: એઔ સચૂઔ અશલેાર, િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ઔેન્િ 

સ્ટેરટન્દ્સ્ટક્વ, ય.ુએવ. રડાટનભેન્ટ પ એજયઔેુળન, ળૈક્ષભણઔ વળંધન અને સધુાયણા ઔચેયી, 

નલેમ્પફય, 18, 2015 ના યજ nces.ed.gov/pubs2001/2001030.pdf ય નુપ્રાનપ્ત 

• NUEPA (2014). ફધા ભાટે િળક્ષણ: ઈસ્ક્લટી વાથે ગણુલત્તા તયપ (બાયત), પ્રથભ આવિૃત્ત ઑખસ્ટ 

2014 

• બાયતની ગણુલત્તા રયદ (2010), ળાા િળક્ષણભા ંગણુલત્તાની અંિતભ અશલેાર, નલેમ્પફય ય 

નુિઃપ્રાપ્ત, 

21, 2015 થી http://www.qcin.org/articles/downloadpdf.php?downloaded= કુળતા- ભા-ં સ્કરૂ- 

િળક્ષણ ી.ડી.એપ. 

• વભરવ, ઇ. (2005). િળક્ષણભા ંકુર ગણુલત્તા વ્મલસ્થાન (ત્રીજી આવિૃત્ત). ઔજેન ષૃ્ઠ, ષૃ્ઠ 6-8 

• યનેુસ્ઔ (2000). ડાઔય ફે્રભલઔન પય એક્ળન એજયઔેુળન પય ર: અભાયા વામરૂશઔ ફેઠઔ 

પ્રિતફદ્ધતા, િલશ્વ િળક્ષણ ભચં, ડાઔાય, વેનેખર, 26-28 એિપ્રર 2000, નલેમ્પફય ય નુિઃપ્રાપ્ત, 

22, 2015 થી www.unesco.org/carneid/dakar.pdf 

• યનેુસ્ઔ (2006). ફધા ભાટે િળક્ષણ: જીલન ભાટે વાક્ષયતા, નલેમ્પફય 21, 2015 ના યજ સધુાયેર 

www.uis.unesco.org/Library/Documents/gmr06-en.pdf 

યનેુસ્ઔ (2014). 2015 ની ય.ુએવ.ઇ.વી. વસં્થાના િળક્ષણ ભાકા ભાટે સચૂઔાઔં તયપ 

આંઔડા ભાટે, નલેમ્પફય 21, 2015 ના યજ http://www.uis.unesco.org/Education/ ય નુપ્રાનપ્ત 

દસ્તાલેજ / તયપ-સચૂઔ-2015-છી-િળક્ષણ-ભાખુ.ં ીડીએપ 

યનેુસ્ઔ (2015). ગ્રફર ભિનટરયિંખ રયટન , ફધા 2000-2015 ભાટે િળક્ષણ: િવદ્ધદ્ધ અન ે
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ડઔાય, નલેમ્પફય, 22, 2015 ના યજ http://en.unesco.org/gem-report/report/2015/ ય નુિઃપ્રાપ્ત 

િળક્ષણ-ફધા-2000-2015-િવદ્ધદ્ધ-અન-ેડઔાય 

યનેુસ્ઔ (2015). ઇનચેન ગણા: િળક્ષણ 2030: વભાિલષ્ટ અને વભાન ગણુલત્તા તયપ 

ફધા ભાટે િળક્ષણ અને આજીલન િળક્ષણ, નલેમ્પફય, 18, 2015 ના યજ http: // ય સધુાયેર 

www.uis.unesco.org/ િળક્ષણ / દસ્તાલેજ / વંાદન_2030_ઇનચેન_ડકે્રેયેળન_એન.ી.ડી.એપ. 

• www.educationforallinindia.com/10thJRM- એવએવએ- જુરાઇ -2009.pdf 

5.10 યિુનટ એન્ડ એક્વયવાઇઝ 

1. પ્રાયંભબઔ િળક્ષણની ગણુલત્તા ય વભાચાય લસ્તુ ધયાલતી ઔેટરીઔ અકફાય ન્ક્રિિંગ્વ એઔિત્રત ઔય. 

િલશ્રેણ 

આ એઔભભા ંચચાન ઔયામેરા િલિલધ સચૂઔાઔંના પ્રઔાળભા ંઉઠાલલાભા ંઆલેરા મદુ્દા અને એઔ તૈમાય ઔયે 

છે 

અશલેાર. 

2. ગણુલત્તાને કલા ભાટે ભાતાિતા અને િળક્ષઔ વાથે તભાયી ળાાભા ંજૂથ ચચાન ખઠલ 

તભાયા ળાા વેરટિંગ્વભા ંસચૂઔાઔં. ડિેભિંખના ીડીએવએ ભડરેને રાગ ુઔયીને રક્રમા મજનાન િલઔાવ ઔય. 

3. "પ્રાયંભબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા કાતયી ભાટે િળક્ષઔ ણ એઔ ભશત્લણૂન ગટઔ છે." જસ્ટીપ 

પ્રાયંભબઔ ળાાભા ંગણુલત્તા સિુનિિત ઔયલાભા ંિળક્ષઔની ભિૂભઔાને શાઇરાઇટ ઔયીને િનલેદન. 

યિુનટ 6: ળીકનાયાન વંણૂન િલઔાવ 

યચના 

6.0 રયચમ 

6.1 રિનિંખ ઉદે્દશ્મ 

6.2 નૈિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ િલઔાવ 

6.2.1 નૈિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ િલઔાવન અથન 

6.2.2 નૈિતઔ િલઔાવના તફક્કા 

6.2.3 આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના તફક્કા 

6.3 મલૂ્મ વઔંટ અને મલૂ્મ વકં્રભણ 

6.3.1 બાલભા ંગટાડ 

6.3.2 મલૂ્મ ઔટઔટીના ઔાયણ 

6.3.3. મલૂ્મ વકં્રભણ 

http://www.educationforallinindia.com/10thJRM-%20?????-%20?????%20-2009.pdf
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6.4 િલઔાવ ભાટે જરૂય છે 

6.5 મલૂ્મ અને વાસં્કૃિતઔ રયભાણની ક 

6.5.1 આણે મલૂ્મ કલા ળા ભાટે જરૂય છે? 

6.5.2 વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મ 

6.5.3 ધાિભિઔ મલૂ્મ 

6.5.4 યાષ્રલાદી મલૂ્મ 

6.6 બાલ મલૂ્મ ભાટે અભબખભ 

6.6.1 આ ઉદે્દળને પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે િલિલધ અભબખભ અનાલી ળઔામ છે. તે છે: 

6.6.2. અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત દ્વાયા મલૂ્માઔંન 

6.6.3 વશ-અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત દ્વાયા મલૂ્મની ખણતયી ઔયલી 

6.7 ભરિંખ વલંેદના 

6.7.1 ર્જિત વલંેદનળીરતાન અથન 

6.7.2 ર્જિત વલેંદનળીરતા ળા ભાટે જરૂયી છે 

6.7.3 ર્જિત વલંેદનળીરતા િલઔવાલલી 

6.8 અભ્માવક્રભ અને લેલ્ય ૂઇનક્યરુેળન ભાટેન રાન્ઝેક્ળન 

6.8.1 અભ્માવક્રભ અને મલૂ્મના અનભુાન લચ્ચેન વફંધં 

6.8.2 ઔેલી યીતે અભ્માવક્રભ વ્મલશાય ઔયી ળઔામ છે 

6.9 લેલ્ય ુઇનક્યરુેળન ભાટે અભ્માવક્રભનુ ંરયલશન 

6.9.1 મલૂ્મ િળક્ષણ ભાટે અભ્માવક્રભને વ્મલસ્સ્થત ઔયલાન ભાખો 

6.10 ચાર આણે વભાપ્ત ઔયીએ 

6.11 તભાયી પ્રખિત તાવલા ભાટે જલાફ 

6.12 સચૂલેરા લાચંન અને વદંબો 

6.13 એઔભ અંત ઔવયત 

6.0 રયચમ 

ભાનલર્જિતએ ગણુ ંિલઔાવ જયુ ંછે જે િળક્ષણ અને તઔનીઔને આબાયી છે. આ ભા ં

પ્રખિતન ભાખન, આણે ભાનલ જીલનના ગણા ાવા વાથે વભાધાન ઔયી યહ્યા છીએ. ીરડત ભાણવ 

વફંધં, ભ્રષ્ટાચાય, રશિંવા, ફાત્ઔાય, માનલયણીમ અધિઃતન લખેયે તેભાનંા ઔેટરાઔ છે. અભાયી િળક્ષણ 
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અભને િલિલધ કુળતાભા ંતારીભ આલાભા ંઆલે છે અને ભશત્તભ ભારશતી વાથે અડટે ઔયલાભા ંઆલે છે 

યંત ુક્ાઔં વાથે 

આ યેકા મલૂ્મ રયભાણ languishing યહ્ુ ંછે. આભ આકયી િલઔાવ ભાટે મલૂ્મ િળક્ષણ છે 

અિનલામન. કુટંુફીજન ઉયાતં, ફાઔભા ંમલૂ્મને િલઔવાલલા ભાટે ળાા ભશત્લણૂન ભિૂભઔા બજલે છે. 

ળાાભા ંઆલશ્મઔ મલૂ્મ િલઔવાલલા ભાટે વશામઔ અને અનકુૂ લાતાલયણ રંુૂ ાડી ળઔે છે 

ળીકનાયા નૈિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ મલૂ્મના વાય િલના ખફૂ જ ળૈક્ષભણઔ જ્ઞાન એ ળયીય જેવુ ંછે 

આત્ભા િલના. આભ તે જરૂયી છે ઔે એઔ િળક્ષઔએ વ્મસ્ક્તખતના વંણૂન િલઔાવ ય બાય મઔૂલ જઈએ. 

અનખુાભી વાભગ્રી ળીકનાયના વાઔલ્મલાદી િલઔાવ ભાટે જરૂયી ફધા ાવા વાથે વ્મલશાય ઔયળે. ઔેલી 

યીતે 

મલૂ્મ િલઔિવત થામ છે, િલઔાવ ભાટે તેભની જરૂરયમાત શુ ંછે અને તેભા ંઔેલી યીતે ળાભેર ઔયી ળઔામ છે 

તેની ચચાન ઔયલાભા ંઆલળ ે

િલખતલાય. જીલનની ગણુલત્તા લધાયલા ભાટે મલૂ્મ ભાટેના ભશત્લ અને જરૂરયમાતને તભે વભજ છ. 

6.1 ળીકલાની ઇચ્છા 

આ એઔભની વાભગ્રીભાથંી વાય થમા છી, તભે વક્ષભ થઈ ળઔળ 

Learn ળીકનાયા ભાટે નૈિતઔ, આધ્માજત્ભઔ, વાભાજજઔ અને યાષ્રલાદી મલૂ્મના ભશત્લને વભજ. 

Before િલદ્યાથી વભક્ષ એઔ ઉદાશયણ વેટ ઔયલા ભાટે મલૂ્મ આધારયત લતનણઔૂન અભ્માવ ઔય. 

Values મલૂ્મને િલઔવાલલા ભાટેના િલિલધ અભબખભને વભજ. 

� વભર્જલ ઔે ળા ભાટે આણા વભાજભા ંભરિંખ વલેંદનળીરતા જરૂયી છે. 

Our અભાયા અભ્માવક્રભભા ંમલૂ્મ િળક્ષણ ળાભેર ઔયલાની જરૂરયમાતને ક. 

� અભ્માવક્રભ અથલા ફાહ્ય અભ્માવક્રભ વાથે મલૂ્મ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલાની જરૂરયમાતની તરુના ઔય. 

Learn ળીકનાયના વંણૂન િલઔાવભા ંમલૂ્મ િળક્ષણની સવુખંતતા વભર્જલ. 

6.2 ભયર અને આધ્માજત્ભઔ િલઔાવ 

6.2.1 ભયર અને આધ્માજત્ભઔ િલઔાવન અથન 

આ ભથાા શઠે, તભે નૈિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના ભશત્લને વભજી ળઔળ 

ળીકનાયના જીલનભા.ં નૈિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના િલિલધ તફક્કા બયાઈ ઔયલાભા ંઆલળે અને 

િલસ્તતૃ ઔયલાભા ંઆલળે. 

નૈિતઔ મલૂ્મ િવદ્ધાતંના વમશૂન ઉલ્રેક ઔયે છે જે વ્મસ્ક્તને અિધઔાય અને લચ્ચે તપાલત ઔયલાભા ંવશામ 

ઔયે છે 
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કટંુ વાયા નૈિતઔ મલૂ્મલાી વ્મસ્ક્ત બાલનાત્ભઔ રાક્ષભણઔતાને ભજબતૂ પ્રદળનન ફતાલે છે 

સ્સ્થયતા, રશિંભત, આદય, િનિઃસ્લાથન, પ્રાભાભણઔતા, વશાનભુિૂત અને દમા. નૈિતઔતા એઔ સ્સ્થય નથી 

ાત્ર તે ખિતળીર છે અને વભાજના અેભક્ષત અને વભંત મલૂ્મ અનવુાય ફદરામ છે. 

જેભ ફાઔ ફોદ્ધદ્ધઔ યીતે િલઔાવ ઔયે છે તેભ નૈિતઔ મલૂ્મ ભાટે તેભન તઔન ખફૂ ઉત્તેજજત થામ છે અને લધે 

છે 

એઔ વાથ.ે ફાઔ જમાયે નૈિતઔ ડઔાયરૂ રયસ્સ્થિતન વાભન ઔયે છે ત્માયે તે ઔેલી યીતે ળીકે છે. 

ઔેલી યીતે ઔયળે 

જમાયે ફાઔને યીક્ષાભા ંઠખ ભાયલાની તઔ ભે છે ત્માયે ફાઔ કૃત્મ ઔયે છે? ફાઔ તેના િળક્ષઔને વશઔાય 

આલા ભાટે વશઔાય આળે 

શે્રષ્ઠ િભત્રને અનૈિતઔ ઔામો ભાટે વર્જ? 

તભે જયુ ંશળે ઔે આલી ગણી રયસ્સ્થિતભા ંફાઔને તેના નૈિતઔ િલઔાવ ભાટે ભાખન ભઔ ઔયલાભા ંભદદ 

ઔયે છે. 

નૈિતઔ િલઔાવ એ ફાઔના લધતા આત્ભિલશ્વાવ અને સ્લૈન્ચ્છઔ યીતે લતનલાની આવાવ પયતા શમ છે 

નૈિતઔ મદુ્દા. એઔ વ્મસ્ક્ત ફધા જીલતં અને ભફન-જીલતં ભાણવને ભાન આલાનુ ંલરણ દળાનલે છે 

આવાવ. નૈિતઔ યીતે ડઔાયજનઔ રયસ્સ્થિતભા ંજલાફદાય લતનણઔૂ ફતાલલાથી શઔાયાત્ભઔ વઔેંત છે 

નૈિતઔ િલઔાવ. 

ફીજી ફાજુ, આધ્માજત્ભઔ િલઔાવભા ંભફનવાપં્રદાિમઔ દૃન્દ્ષ્ટઔણન વભાલેળ થામ છે જમા ંવ્મસ્ક્ત તેના િલઔાવ 

ઔયે છે 

તાના વાથીની ભાન્મતાને નફી ાડયા િલના મલૂ્મ અને ભાન્મતા. તે એઔ આત્ભા ેદા ઔયે છે જે 

લધે છે 

રાખણી અને રાખણી વાથે. આિમન, યશસ્મભમ, જીલનન શતે,ુ ાત્ર િલઔાવ, 

વફંધં િલઔાવ લખેયેન વભાલેળ થામ છે. 

આધ્માજત્ભઔ િલઔાવન મખુ્મ ધ્મેમ એ એઔના તાના મલૂ્મ અને િવદ્ધાતંન િલઔાવ ઔયે છે; આધાયે 

જે તાને અને અન્મની રાખણીને વભજે છે. રયણાભે ફધા અને આદય ભાટે આદય 

માનલયણ ેદા ઔયે છે. તે અન્મની ક અને અસ્સ્તત્લને ભાન આલાનુ ંળીકે છે. 

6.2.2 ભયર િલઔાવના ખરા 

ઔશરફખન (1978) મજુફ, નૈિતઔ િલઔાવના ત્રણ સ્તય છે. તે છે: 

• લૂન યંયાખત નૈિતઔ તઔન સ્તય 
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• યંયાખત નૈિતઔ તઔન  

• યંયાખત નૈિતઔ તઔન છી. 

તભાયા દ્વાયા થતા ત અનવુાય નૈિતઔ િલઔાવના અથન િલળે સ્ષ્ટ િલચાય શઈ ળઔે છે 

નીચેના ઔષ્ટઔની ભદદથી ઔશરફખન: 

 

જમાયે આણે ઔઈ ફાઔને જુએ છે ત્માયે આણે જઈ ળઔીએ છીએ ઔે પ્રાયંભબઔ તફક્કાભા,ં નૈિતઔતા બમથી 

દળાનલલાભા ંઆલી છે 

વર્જ ટાી ળઔામ છે અથલા યુસ્ઔાય ભેલી ળઔામ છે. દા.ત .: એઔ રયસ્સ્થિત જમા ંફે લચ્ચે રડત છે 

એઔ િળક્ષઔ લખય લખનકડંભા ંભા ંછઔયા. િળક્ષઔ છેૂ છે, "રડાઈ ઔણ ળરૂ ઔયી?" એઔ છઔય વાથે આલે છે 

એઔ નાભ. તે ભાત્ર નોંધ રેલા ભાખંે છે અને િળક્ષઔના વાયા સુ્તઔભા ંતેનુ ંનાભ નોંધામ છે. 

આણે જઈ ળઔીએ છીએ ઔે ચેતનાની લધતી બાલના વાથે; નૈિતઔ િલઔાવ ણ આખ લધે છે 

સ્તય. ફાઔ વ્મસ્ક્તખતતા અને ીઅય જૂથભા ંએઔ સ્થ ભાટે આતયુ છે. અિધઔાય અને વભજણ ભાટે 

કટા િલઔાવ અને જલાફદાયીની વભજ ફાઔ દ્વાયા ફતાલલાભા ંઆલે છે. દા.ત.: ઊંચી શાવંર ઔયનાય 

છઔયી છે 

ભજબતૂ નેતતૃ્લલાી છઔયીના જૂથ દ્વાયા ફાત્ઔાય. એઔ છઔયી જે છઔયીને િભત્ર ફનલા ભાખંે છે, જે 

ફાત્ઔાય ઔયે છે, 

તેણીને ભદદ ઔયલા આખ આલે છે. આ તેણીને આ છઔયીની િભત્રતા ઔભાલી ળઔે છે. 

જમાયે ઔઈ વ્મસ્ક્ત રયસ્સ્થિતન ન્મામાધીળ વભજલાભા ંઆલે ત્માયે નૈિતઔ િલઔાવનુ ંઉચ્ચ સ્તય પ્રાપ્ત થામ 

છે 

અને તેન વાભન ઔયલા ભાટે મગ્મ મલૂ્મ વદં ઔયલાભા ંિનણનમ ર. તે લધ ુવ્મલશારુ અને લતે છે તે 

ળીકે છે 

વભાજના ધયણ અનવુાય. 

6.2.3 આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના ખરા 
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એભ સ્ઔટ ૅઔે આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના ચાય તફક્કા આપ્મા છે. તે છે: 

• સ્ટેજ I- ચામટરટઔ / અવાભાજજઔ (લતય આધારયત) 

• સ્ટેજ II- ભામિથઔ / ઔમ્પયિુનઔર (ીઅય-આધારયત) 

• સ્ટેજ III-ઓચારયઔ / વસં્થાઔીમ (ઔામદ આધારયત) 

• સ્ટેજ IV-સ્ઔેપ્ટીઔ / વ્મસ્ક્તખત (પ્રશ્ન-આધારયત) 

• સ્ટેજ લી - યશસ્મલાદી / વાપં્રદાિમઔ (િવદ્ધાતં આધારયત) 

એભ. સ્ઔટ ેઔની દૃઢતા મજુફ આધ્માજત્ભઔ િલઔાવની લધ ુવાયી વભજણ ભેલલા ભાટે, 

નીચેની ઔષ્ટઔ તભને ભદદરૂ થઈ ળઔે છે: 

 

ગણી લાય આણે જયુ ંઔે આણે આણી આધ્માજત્ભઔતા િલળે ચક્કવ નથી. આધ્માજત્ભઔતા પક્ત સ્લ 

ઔેન્દ્ન્િત છે 

અને આધ્માજત્ભઔ બાલના પક્ત ડય અથલા આજ્ઞાારનથી દળાનલલાભા ંઆલે છે. આખરા સ્તય ય તે 

ળરૂ થામ છે 

વસં્થાને ભાન્મતા આલી, તેભ છતા ંતેની રાખણી િલળે શજી ણ કાતયી ન શઈ ળઔે. દા.ત .: જમાયે 

તેના ભાખન ય 

એઔ ફાઔ ભરંદય વાય ઔયે છે, તે તેના ભાથા ધાયણ ઔયે છે અથલા અિનિિત રૂે તેન શાથ પલ્ડ ઔયે છે. 

આ ળીકલલાભા ંઆલી ળઔે છે 

તેના ભાતાિતા દ્વાયા અને ફાઔ તેને પયજ તયીઔે અનવુયે છે. તેભને ળીકલલાભા ંઆવ્યુ ંછે ઔે તે એઔ વારંુ 

મલૂ્મ છે અને તે શવુ ંજઈએ 

તાને અંદય આત્ભવમંભ. 

ઉચ્ચ સ્તયે ફાઔ છૂયછ ઔયલાનુ ંળરૂ ઔયે છે અને આધ્માજત્ભઔતા ભાટે તારઔિઔ વભજણ ભાખંે છે. આ 
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િલચાયની પ્રરક્રમા લધ ુલૈજ્ઞાિનઔ અને ફલાકય ફની ર્જમ છે. આણે ઔશી ળઔીએ છીએ ઔે તે લધતી જતી 

સ્સ્થિત છે 

એઔ સ્લતતં્ર વ્મસ્ક્ત ઔે જે તેના તાના અિધઔાયથી ભાતાિતા અથલા િળક્ષઔ દ્વાયા અથલા ત ઔઈ 

ફાફતથી અિલયત છે 

શઔીઔતભા ંઅન્મ ઔઈણ ઉખાડલાભા ંઅપ્વ. આધ્માજત્ભઔ િલઔાવન ઉચ્ચતભ સ્તય લધ ુલરણલાા 

આધ્માજત્ભઔ અથલા જુએ છે 

ભફન-આધ્માજત્ભઔ વ્મસ્ક્ત જે તેના તાના તઔન ય આધાય યાકે છે. તે શુ ંવાચુ ંછે અને શુ ંછે તે ળધલાનુ ં

ળીકે છે 

કટંુ તે મગ્મ િલઔલ્ વદં ઔયલાનુ ંળીકે છે અને તે જે િલચાયે છે તે તેના ભાટે મગ્મ છે (કટંુ શઈ ળઔે છે 

અન્મ રઔ ભાટે). ઉ.દા.: ઔઈ વ્મસ્ક્ત ખયીફ અને જરૂરયમાતભદં વેલા આીને આધ્માજત્ભઔ અને ધાિભિઔ 

વતં રાલી ળઔે છે 

ફીજી ફાજુ; અન્મ ધાિભિઔ પ્રાથનનાભા ંળાભેર શઈ ળઔે છે અને તે વાપં્રદાિમઔ ફની ળઔે છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 1 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

1. નૈિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ મલૂ્મ લચ્ચે ભબન્નતા? 

.................................................. ............................. 

2. નૈિતઔ િલઔાવના તફક્કા શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

3. આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના ખરાની માદી ફનાલ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6.3 મલૂ્મ ક્રાઇવીવ અને VALUE રયલશન 

આજે આણે મલૂ્મના વઔંટન વાભન ઔયી યહ્યા છીએ. અશીં આણે મૂભતૂ મલૂ્મની વઔંરનનુ ંિલશ્રેણ 

ઔયલાન પ્રમાવ ઔયીશુ ં

ળીકનાયાના િલઔાવ અને િલઔાવ ભાટે નઔુવાનઔાયઔ. મલૂ્મની ઔટઔટી એનિભ અથલા વાભાન્મતા તયપ 

દયી ર્જમ છે 

વભાજ ભાટે. મલૂ્મ પ્રકૃિતભા ંખિતળીર છે. તે વભમ અને જગ્મા અનવુાય ફદરાતા યશ ેછે. આ ફનાલે છે 
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અભાયી વાભે ડઔાય. ઔેટરીઔ લકત આ ડઔાય મલૂ્મભા ંગટાડા તયપ દયી ર્જમ છે. ળેલય અનવુાય, 

"મલૂ્મ" એ તઔનવખંતતા વાથેની િલબાલના છે જે સ્લતતં્ર યીતે અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે અને તે વાયા િનણનમ 

ભાટે ભાદંડ છે 

અને કયાફ. તેભણે મલૂ્મને લખીકૃત ઔયુું છે: - 

• વૌંદમનરક્ષી 

• ઇન્સ્ુભેન્ટર 

• નૈિતઔ 

જે વ્મસ્ક્ત ાવે વૌંદમનરક્ષી મલૂ્મ નથી શતા તે અનૈિતઔ શવુ ંજરૂયી નથી. ફધા મલૂ્મ નૈિતઔ 

મલૂ્મ ઉચ્ચતભ સ્થાન ળધે છે. તેથી જમાયે આણે મલૂ્મના ગટાડા િલળે લાત ઔયીએ છીએ ત્માયે ભટે બાખે 

તેન અથન છે 

નૈિતઔ મલૂ્મ. 

6.3.1 મલૂ્મ િલિળષ્ટતા 

જમાયે આણે આણી આવાવ જુએ છે, ત્માયે અભને રાખે છે ઔે િળક્ષણનુ ંસ્તય િલઔાવની ઊંચાઈ સધુી 

શોંચે છે યંત ુવઔંટભા ંછે 

િળક્ષણિલદ દ્વાયા મલૂ્મ અનબુલામ છે. મલૂ્મની ઔટઔટીન અથન એ છે ઔે વાયી આદત વ્મક્ત ઔયલાની 

અબાલ. તે નથી 

તેન અથન એ ઔે વ્મસ્ક્ત ાવે વાયા મલૂ્મ શતા નથી યંત ુતે વ્મક્ત ઔયલા ભાટે રશિંભતની અબાલ શઈ ળઔે 

છે. આણે ઔયી ળઔીએ 

તાયણ ઔાઢયુ ંઔે રશિંવા, લૂનગ્રશ, ફાત્ઔાય લખેયેના લધતા ઔેવ આ શઔીઔતને આબાયી છે. તે તે નથી 

રઔ આ ગનુાની ઔાજી રેતા નથી અથલા ખબયાતા નથી યંત ુડયથી પ્રિતરક્રમા ફતાલતા નથી 

તેના છીની વભસ્મા. આ ઔાયણ,ે નૈિતઔ વલેંદનળીરતા વગંનને ઉઔેરલા ભાટે િનષ્પ અને િનષ્પ ર્જમ 

છે 

ખરા ંરેલા ભાટે 

અખાઉના મદુ્દાભા ંચચાન પ્રભાણે નૈિતઔ િલઔાવ એ ફહુયીભાણીમ અને વતત પ્રરક્રમા છે 

વભાજની જરૂરયમાત અનવુાય આખ લધે છે. યંત ુગણા ફધા દ્વાયા મલૂ્મ પ્રદાન ઔયલાભા ંઆલે છે; 

કયેકય છે 

આણા વભાજ ભાટે ભચિંતા. શલે તેનુ ંમલૂ્માઔંન ઔયલા ભાટે મલૂ્મ ઔટઔટી ક્ા ંળરૂ થામ છે; તે ઔશલેાન 

અિધઔાય છે 
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અભાયા ગયભા ંળરૂ થામ છે. જમાયે આણે ઔશીએ છીએ ઔે નૈિતઔ િલઔાવ ઔઈના ગયભાથંી ઔટઔટી ઔયતા ં

ણ ળરૂ થામ છે 

ત્માથંી ફઔંામ છે. ગય ય મલૂ્મ િલઔાવન પ્રાયંભબઔ સ્તય મર્જમ છે અને ભાતાિતા એ યભે છે 

આભા ંિનણાનમઔ ભિૂભઔા. ઉ.દા.: ભાતા-િતા શભંેળા ંતેભના ફાઔને ઔઈ ણ પ્રઔાયની દરીરભા ંળાભેર ન 

શલાનુ ંવભર્જલે છે. તે 

અિધઔાયને ટેઔ આલા ભાટે પ્રત્વારશત ઔયલાને ફદરે તેભના લૉડનને ઔઈણ પ્રઔાયના િલલાદથી દૂય 

યાકલાન પ્રમાવ ઔય 

વ્મસ્ક્ત અથલા ઔાયણ. 

ળાાભા ંફાઔ વભાજની િભની પ્રિતકૃિત વાથે વંઔનભા ંઆલે છે જમા ંતે જુદા જુદા ફાઔને ભે છે 

વાસં્કૃિતઔ, વાભાજજઔ અને ધાિભિઔ ષૃ્ઠભિૂભ. અશીં એઔ ફાઔ અરખ શમ તેલા રઔન વાભન ઔયલા ળીકે 

છે 

મલૂ્મ અને ઉછેય. આ તે વભમ છે જમાયે તે પ્રબાિલત થામ છે અને તે દૃશ્મ ય ધ્માન આે છે 

વાભાજજઔ અિનષ્ટ તયપ લધ ુઝકંના. તે લધ ુગભડંી, છા આદયણીમ, પ્રેયણાદામી ફની ખમા છે, 

રશિંવઔ અને ઉત્વાશી લખેયે. વાયા ગણુ અને વાયી પ્રેવભેન્ટ સયુભક્ષત ઔયલા ભાટે િળક્ષણ ચેનર ફની ખયુ ંછે. 

ભાતા-િતા અને ળાા ફનેં તેભની રઔિંભત મલૂ્મલાન ઔયલાની જલાફદાયી અલખણે છે. ર્જિત 

વલંેદનળીરતા તેના નીચા સ્તયે ણ છે. ગણી નય સ્ત્રીની વભસ્મા પ્રત્મે ઔઈ વલેંદનળીરતા અનબુતી 

નથી. આજના ભા ં

ભરશરા મસુ્ક્તની દુિનમા, રુુને રાખે છે ઔે તેના અસ્સ્તત્લને ડઔાયલાભા ંઆલે છે. 

િલશ્વ ઝડથી એઔ લૈિશ્વઔ ખાભ ફની યહ્ુ ંછે યંત ુરઔ લચ્ચેન વફંધં તાણભા ંછે. િળક્ષઔ 

- િલદ્યાથી વફંધં વ્માલવાિમઔ છે અને ભાતાિતા-ફાઔન ફન્ડ દૂય થઈ યહ્ય છે. 

6.3.2 મલૂ્માઔંન ભાટેના ઔાયણ 

• આણા જીલનભા ંશભેંળા ંિલઔાવળીર તઔનીઔીન ખફૂ પ્રબાલ જે દૂયથી દૂય છે 

અભને આવાવ રઔ. 

• વયંકુ્ત કુટંુફ ખ્માર વદં ઔયલાભા ંઆલત નથી ઔાયણ ઔે રઔ વફંધં ઔયતા ંતેભની ખનીમતાને 

મલૂ્મ આે છે 

• યંયાખત પ્રઔાયની િળક્ષણ પ્રણારીભા ંમલૂ્મના અંકુળ ભાટે ગણી તઔરીપ નથી. િલદ્યાથી છે 

શલે ળૈક્ષભણઔ સ્ઔવનથી લધ ુભચિંિતત છે જેના ભાટે તે ઔઈણ શદ સધુી જલા ભાટે તૈમાય છે 
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તેની ાછ નૈિતઔતાને ધ્માનભા ંરીધા લખય. દા.ત .: િલદ્યાથી લખનભા ંઅથલા યભખિંખ પ્રલેળના રઔસ્વાભા ં

છેતયિિંડી ઔયે છે 

યીક્ષા ઔાખ. 

• િળક્ષઔ ફાઔભા ંમલૂ્મને લેખ આલા વક્ષભ નથી. 

• મલૂ્મભા ંગટાડા ભાટે ભાતાિતા વભાન યીતે જલાફદાય છે. ક્ા ંત તે તેભના જીલનભા ંખફૂ જ વ્મસ્ત 

છે અથલા ઔયે છે 

જ તેભના લૉડન એક્વેર ઔયલા ભાટેના ઔઈણ અનૈિતઔ યીતન ઉમખ ઔયે ત કટંુ ળધી ળઔળે નશીં. 

• ભ્રષ્ટ રઔના શાથભા ંળસ્ક્ત અને ૈવા આણા ફાઔ વભક્ષ કટ દાકર ઉબ ઔયે છે. 

6.3.3. VALUE રયલતનન 

જેભ જેભ તેની ચચાન ઔયલાભા ંઆલી છે તેભ અખાઉના મલૂ્મ તેભના સ્લબાલ મજુફ ફદરામ છે. મલૂ્મ 

વકં્રભણન અભ્માવ ફેભા ંઔયી ળઔામ છે 

ભાખો; 

I. ઉંભય અને રયક્લતા વાથે મલૂ્મ વકં્રભણ 

II. વભમ વાથે બાલ વકં્રભણ 

I. ઉંભય અને રયક્લતા વાથે મલૂ્મ વકં્રભણ 

શરેેથી જ અભ્માવ ઔયામા મજુફ મલૂ્મ િલઔાવના ત્રણ તફક્કા છે: લૂન યંયાખત, યંયાખત અન ે

યંયાખત છી. જમાયે ફાઔ આ દુિનમાભા ંઆલે છે ત્માયે તે એઔ મલૂ્મ વાથે આલે છે જે િનદો છે. આ 

તેના ળાયીરયઔ િલઔાવથી ફાઔ તેના આજુફાજુના ગણા મલૂ્મ ળીકે છે. ળરૂઆત દયિભમાન 

તફક્કાભા ંફાઔ વાયી અથલા મગ્મ લસ્તુને બમથી અથલા ઇનાભના રબભા ંઔયે છે. ઉ.દા .: ફાઔને 

ભેલલા ભાટે રાલવુ ં

તયપેણ જેભ ફાઔ લધે છે તેભ મલૂ્મ ણ વકં્રભણથી વાય થામ છે. શલે તે વભજે છે ઔે મલૂ્મ જઈએ છે 

વવામટીના ધયણ મજુફ ફતાલલાભા ંઆલળે. તે ભાનનીમ વભક્ષ વારંુ લતનન દળાનલે છે 

રઔ ઔામદ અને વ્મલસ્થાન બમ તેભને રભક્ષત યાકે છે અને મલૂ્મને વદં ઔયે છે જે પ્રબાિલત ઔયે છે 

અને કૃા ઔયીને 

વફંિંધત મદુ્દા. ધીયે ધીયે ફાઔ તેની તાની ક િલઔવાલે છે અને મલૂ્મભા ંરયલતનન આલી ળઔે છે 

જયુ ંમલૂ્મ તેના વ્માજફી વદંખી અનવુાય રયલશન ઔયે છે. તે વ્મલશારુ ફને છે અને ફતાલલાનુ ંવદં 

ઔયે છે 

તે મલૂ્મ જે વમદુામભા ંતેભના અસ્સ્તત્લ ભાટે ઉમખી છે. 



521-2. લિબાખિલબાખ-2 . 

 

Created By : www.mnmeniya.in Page 53 
 

II. વભમ વાથે બાલ વકં્રભણ 

િલશ્વએ એટરી લૈજ્ઞાિનઔ અને તઔનીઔી પ્રખિત જઈ છે ઔે મલૂ્મની ઔલ્ના ફદરાતી યશ ેછે 

ઝડી નમ્રતા, સ્લાથન, દમા, વશાનભુિૂત લખેયે જેલા મલૂ્મ રદલવભા ંગટતા ર્જમ છે. પ્રાચીન 

ઔઈની જરૂરયમાત મજુફ મલૂ્મન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલે છે અને િલકૃત ઔયલાભા ંઆલે છે. તટૂી ખમેરા 

ગય, ફાણભા ંિલક્ષે, 

ળસ્ક્ત અને વંિત્ત ભાટે ઉચ્ચ ભશત્ત્લાઔાકં્ષાએ મલૂ્મભા ંગટાડ ઔમો છે. આણે તાને ભાટે દિત ઠેયલીએ 

છીએ 

આણા મલૂ્મભા ંઆ નઔાયાત્ભઔ વકં્રભણ. ત્મા ંએઔ ખફૂ જ રઔિપ્રમ લાતાન છે જે આના જેલી છે: ત્મા ંએઔ 

શત 

દંિત જે તેભના તુ્ર અને તેની દાદી વાથે યશતેા શતા. દંિતને રાગ્યુ ંઔે તેભની ભાતા એઔ ફજ છે 

તેભના ભાટે અને તેથી તેએ તેને ફશાય પેંઔલાન િનણનમ ઔમો. ફીર્જ રદલવે તેએ વદૃ્ધ ભરશરાને ધાફા 

આી અને તેને ફતાવ્યુ ં

દયલાર્જ. તુ્ર આ અલરઔન ઔયી યહ્ય શત. તેણે તેના ભાતાિતાને કરેર શોંચાડી અને તેના દાદીને 

ાછ આલા ઔહ્ુ ં

ધાફ તેભણે ઔાતય રાવ્મા અને તેને ફે ટુઔડાભા ંઔાી. તેણે એઔ ટુઔડ વદૃ્ધ ભરશરાને આી દીધી અને 

પલ્ડ ઔયી 

ફીર્જ અડધા અને તેને તેની વાથે યાખ્મ. ભાતાિતાએ તેભને છૂયુ ંઔે તેણે ઔેભ ઔયુું. છઔયાએ જલાફ 

આપ્મ, "હુ ંઆ આીળ 

જમાયે હુ ંતભને ભાયા ગયભાથંી ઔાઢી નાકીળ. આ જલાફ વાબંીને દંતી અળાિંત વ્મક્ત ઔયી શતી. તે 

મગ્મ છે 

ઔહ્ુ ંશત ુ ંઔે "જેભ તભે લાલ છ તેભ તેભ તભે ઔાળ". 

આ ખિતળીર વભાજભા ંઔશુ ંઔામભી યશતે ુ ંનથી. તેથી મલૂ્મ વાથે થામ છે. ળયત તયીઔે 

ફદરાલ અને રૂાતંરયત ણ મલૂ્મ ફદર. જે વ્મસ્ક્ત ાવે ળસ્ક્ત અથલા વંિત્ત શમ અથલા ફનંે શમ 

વભાજભા ંલધ ુઆદય. ભાણવ ઉચ્ચ નૈિતઔતાને છ ંભાન આે છે. રઔના આદળો છે 

ફદરી વફંધં અને ફન્ડ્વ ભાત્ર સ્લાથી રાબ ભાટે જ યાકલાભા ંઆલે છે. રઔ જે નૈિતઔતા દળાનલે છે 

અને અવ્મલશારુ શાસ્મજનઔ સ્ટઔ ફની ર્જમ છે. રઔ ભાને છે ઔે મલૂ્મ વકં્રભણ પેયપાય વાથે આલશ્મઔ છે 

વભમ અને તે આધિુનઔતાને સ્લીઔાયલાન વઔેંત ભાનલાભા ંઆલે છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 2 
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નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

4. ઔેટરી શે્રણી મલૂ્મ ઔયી ળઔે છે િલબાજજત ઔયી ળઔામ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

5. આણા વભાજભા ંમલૂ્મના ધલાણના ફે મખુ્મ ઔાયણ આ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6. વભમ વાથે મલૂ્મ વકં્રભણ એટરે શુ?ં 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6.4 િલઔાવ ભાટે જરૂય છે 

આભા ંઆણે િલશ્રેણ ઔયીશુ ંઔે એઔ અને ફધા દ્વાયા િલઔાવની જરૂય ઔેભ છે. જમાયે આણે અભ્માવ ઔયીએ 

છીએ 

આખુ ંયાઉન્ડ ડલેરભેન્ટ િલળે આણે િલચાયવુ ંજ જઇએ ઔે આ ભાટે આલશ્મઔતા ઔેભ ઊબી થઈ. ભશાત્ભા 

ખાધંીએ એઔલાય ઔહ્ુ ંશત ુ ંઔે જે ઔઈ કટી લતનન અથલા જ્ઞાન િલના વંિત્ત એઔિત્રત ઔયે છે 

ભાનલીમ અભબખભ િલના લૈજ્ઞાિનઔ લરણને વભજલા અથલા પ્રાપ્ત ઔયલાભા ંતે મલૂ્મની અબાલ ફતાલે છે 

વ્મસ્ક્ત. તેભણે રાફંા વભમ સધુી મલૂ્મના ધલાણને લેખ આપ્મ. આવાવ લધતા વગંન અને અસ્ષ્ટતા 

આણે બોિતઔ અને આધ્માજત્ભઔ ડભેન લચ્ચે તાણ તયપ દયી જતા મલૂ્મ િલઔાવની જરૂરયમાત તયપ દયી 

ખમા છે. 

શારભા ંઆિથિઔ િલઔાવ ય બાય મઔૂલાના િળક્ષણને ઔાયણે વભગ્ર િલઔાવ થમ છે 

વ્મસ્ક્તત્લ. ૈવા અને ળસ્ક્ત ભાટે આણે આણા નૈિતઔતાને ગભુાલલા ભાટે તૈમાય છીએ જે શલે એઔ રદલવ 

ઔશલેાભા ંઆલે છે 

'વ્માલવામીઔયણ' તયીઔે. િલઔાવની આલશ્મઔતા અને આલશ્મઔતા ળા ભાટે આલી છે તેના િલળે આણે 

રૂયેકા આી ળઔીએ છીએ 

નીચેના મદુ્દા: - 

• લતનભાન રદલવની િળક્ષણ પ્રખિત પ્રખિતળીર છે યંત ુતે અક્ષય િનભાનણથી બયેરી છે. 

• ઔઈ ણ રઔિંભતે ળીકનાયન ઉદે્દળ ઉચ્ચ ગ્રેડ િવદ્ધદ્ધ ફની ખમ છે. 

• આણે આ  ૃ્ લી યના આણા અસ્સ્તત્લને વભજલાભા ંિનષ્પ યહ્યા છીએ. 

• ભાત્ર ભચિંતા જ શલે હુ,ં ભાયા, ભાયી અને ભાયી. વભાજ, યાષ્ર લખેયે પ્રત્મે પયજ બાગ્મે જ શમ છે 
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ફીર્જ િલચાય આપ્મ. 

• અભાયી િલચાય પ્રરક્રમાએ તદ્દન અરખ ઔવન રીધ છે જમા ંઅકરંડતતા અને મગ્મ મલૂ્મ ભાટે િલચાયલાભા ં

આલે છે 

બાગ્મે જ આલે છે. 

• ળીકનાયાની જરૂરયમાતને શોંચી લલા ભાટે અભ્માવક્રભ પેયપાય લાયંલાય ઔયલાભા ંઆલે છે. યંત ુ

નીિત િનભાનતા 

અક્ષય િનભાનણ ભાટે લરણ િલઔવાલલા પ્રવિૃત્ત ળાભેર ઔયલાનુ ંઅલખણ. 

• આ સ્ધાનત્ભઔ િલશ્વભા ંટઔી યશલેા ભાટે તણાલ અને શતાળા રડપે્રળન, િનષ્ઔટતા અને દયી તયપ દયી 

ર્જમ છે 

આણે ફધાભા ંવગંન. 

• અભારંુ િળક્ષણ પ્રરક્રમાનુ ંરયણાભ રૂે અથલા માદ યાકલાની તઔનીઔ ય આધાયીત છે જેન અનબુલ 

અન ે

ખ્મારનુ ંિનયીક્ષણ છાભા ંછ ંઔયલાભા ંઆલે છે. િલદ્યાથી ાત્રતાના સ્તય સધુી શોંચલાભા ંવક્ષભ નથી 

અને વાભગ્રી વાથે વફંધં સ્થાિત ઔયલાભા ંિનષ્પ ર્જમ છે. 

• મલૂ્મ િળક્ષણ વરશત, પક્ત જ્ઞાનપ્રદ જ નશીં ણ ચેતલણી અને તદુંયસ્ત ભન ણ િલઔાવ ાભળે. 

• િળકય ભાટે, િળક્ષણ એ ચેનર શલાને ફદરે આિથિઔ યીતે વાયી યીતે સ્થાનાતંરયત ઔયલાન એઔ વાધન છે 

સકુ અને વમદૃ્ધદ્ધ. 

• યાજઔાયણ, વભાજ, ગય લખેયે જેલા અન્મ ભયચે ફેદયઔાયી જઈ ળઔામ છે. 

ઉય ચચાન થમેર આ ફધા મદુ્દા રયલતનન રાલલા ભાટે િલઔાવની જરૂરયમાત ઉત્તેજીત ઔયે છે 

આજના ળીકનાયા લધ ુવલેંદનળીર અને વતંભુરત વ્મસ્ક્તભા.ં આણે તાને રડલાની તૈમાયી ઔયલી ડળ ે

અનૈિતઔતા, રશિંવા, ગયે વલેંદનાભા,ં ળાાભા,ં ર્જશયે સ્થએ, ઑરપવ, યાજઔીમ 

સ્થ લખેયે. આ અભાયી જીલનળૈરી સધુાયલા અને અભાયી આદયણીમ ક ર્જલી યાકલાભા ંભદદ 

ઔયળ.ે 

તભાયી પ્રખિત તાવ 3 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

7. આણા જીલનભા ં(છાભા ંછા ાચં ઇન્ટ) િલઔાવની જરૂય ઔેભ છે તે રૂયેકા? 

.................................................. .................................................. ................................................. 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

6.5 મલૂ્મ અને ઔલ્ચયર ડામભેન્ળનની ક 

વભાજભા ંઆણે જે ણ કાભી અનબુલી યહ્યા છીએ તે છે ઔાયણ ઔે આણે મલૂ્મ આધારયત જીલનળૈરીન 

અબાલ છે. મલૂ્મ એ છે 

પે્રન્દ્ક્ટવ જે અભને કલાભા ંભદદ ઔયે છે જે આણા જીલનને અવય ઔયે છે જે શઔાયાત્ભઔ અથલા 

નઔાયાત્ભઔ શઈ ળઔે છે. જીલન ચારે છે 

જમાયે આણે ર્જગતૃ થઈએ અને મગ્મ િનણનમ રેલાનુ ંળરૂ ઔયીએ ત્માયે વય યીતે. મલૂ્મ અનાલલા 

ભાટેન અથન પક્ત નથી 

ઔઈણ ભશાન વ્મસ્ક્તત્લ ઔે મલૂ્મ જે તે ઔયે છે તેના અનવુયે છે. અભે તેભની ાવેથી ભાખનદળનન અને રદળા 

રઈ ળઔીએ છીએ 

યંત ુમલૂ્મની વદંખી નક્કી ઔયલા ભાટે આકયે તે અભાયા ય છે. મલૂ્મની કના આ તફકે્ક શોંચલા 

ભાટે, 

તેને ગણા ંિલચાયની પ્રરક્રમા અને અનબુલની જરૂય છે. ભનલૈજ્ઞાિનઔ ભાને છે ઔે અભાયા તભાભ િનણનમ 

મલૂ્મની ક અને વદંખી એ તેના િલળે ભાન્મતા, લરણ અને અનબુલ ય આધારયત છે 

આણાભા ંજડામેુ ંઆણે જઈ ળઔીએ છીએ ઔે એઔ પ્રઔાયનુ ંમલૂ્મ િલિલધ રઔ દ્વાયા અરખ યીતે 

કી ળઔામ છે. 

આભ, વભાન મલૂ્મન અથન ફે રઔ દ્વાયા અથનગટન ઔયી ળઔામ છે. મલૂ્મ ભાટે િલિળષ્ટ નથી 

ચક્કવ રયસ્સ્થિત; તે અભાયા જરૂરયમાત અનવુાય અભાયા યજજિંદા જીલનના ઔામોન અભબન્ન બાખ 

ફનાલે છે. 

પ્રવિૃત્ત: ઔેટરાઔ રઔ ભાટે વભમ ૈવા છે અને ઔેટરાઔ ૈવા ભાટે ખફૂ જ ભશત્લણૂન છે. તેથી વભમ 

ફચાલલા ભાટે 

લધ ુૈવા ચઔૂલલા ભાટે તૈમાય થઈ ળઔે છે જમાયે અન્મ જમાયે કયીદી ઔયતી લકતે નાણા ંફચાલલા ભાટે 

વભમ ફખાડ ેછે. આ પ્રવિૃત્ત ઔયી ળઔે છે 

લખનભા ંખઠલલાભા ંઆલે છે અને ઔઈ રઔિંભત ભશત્લણૂન છે જેના ભાટે તેભને અરખ આીને કી ળઔામ 

છે 

રયસ્સ્થિત 

6.5.1 આણે મલૂ્મને કલા ભાટે ઔેભ જરૂય છે? 



521-2. લિબાખિલબાખ-2 . 

 

Created By : www.mnmeniya.in Page 57 
 

મલૂ્મલાન વ્મસ્ક્ત એ રક્ષ્મ િલનાનુ ંવ્મસ્ક્ત છે, જેના જીલનન શતે ુચક્કવ નથી. જમાયે આણુ ંજીલન લધે 

છે 

આણા મલૂ્મ વાથે મગ્મ વયેંકણભા,ં જીલન વૉટન થામ છે. મલૂ્મ આણને સ્થામી, િલનમ્ર અને યાકલાભા ં

ભદદ ઔયે છે 

વોથી અખત્મનુ ંભાનલીમ. એઔલાય આણે મલૂ્મને વભજી રઈએ છી આણે વભજી ળઔીએ ઔે આણે 

ઔેભ િનણનમ રઈએ છીએ 

અભે ઔયીશુ.ં આના ભાટે, લખનકડંભા ંપ્રવિૃત્ત ખઠલી ળઔામ છે. 

પ્રવિૃત્ત: િલદ્યાથીને તેભના જીલનભા ંવોથી મલૂ્મલાન મલૂ્મ પ્રાપ્ત ઔયલાનુ ંવદં ઔય અને છી તેની 

ચચાન ઔય 

ળા ભાટે તે એવુ ંઅનબુલે છે. આ ઔવયતના અંતે આ ફધા મલૂ્મને સભૂચફદ્ધ ઔય. શલે િલશ્રેણ ઔય ઔે જે 

મલૂ્મ શત ુ ં

વોથી લધ ુલકત રેલાભા ંઆલે છે. આ યીતે આણે જીલનભા ંવોથી લધ ુઇન્ચ્છત મલૂ્મને કી ળઔીએ 

છીએ. આ દયિભમાન 

પ્રવિૃત્ત તભને ભી ળઔે છે ઔે જે ઔેટરાઔ મલૂ્મ છે જે તભને રાગ્મા ંશતા ંતે ભશત્લણૂન શતા યંત ુઅન્મને 

ભળયુ ંનશત ુ ં

તેથી. મલૂ્મ આણને ભાખનદળનન આે છે જમાયે આણે ઔઈ ણ વદંખી ઔયલાની શમ છે અથલા 

આણા જીલનભા ંઔેટરાઔ િનણનમ રે છે. 

6.5.2 ઔલ્ચયર મલૂ્મ 

વસં્કૃિત વાભાજજઔ મલૂ્મન વોથી ભટ સ્રત છે. મલૂ્મ વાભાજજઔ-વાસં્કૃિતઔ ષૃ્ઠભિૂભ ધયાલે છે તેથી દયેઔ 

ળાભેર છે 

વભાજભા ંિલિલધ મલૂ્મ છે. રયસ્સ્થિત અને િલચાયભા ંપેયપાય વાથે વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મ ણ ફદરાળે. આ 

વસં્કૃિત એ મલૂ્મ છે જે ખિતળીરતા ફતાલે છે ઔાયણ ઔે તે વભમ અને સ્થ વાથે ફદરામ છે. આણે 

પ્રિતન્દ્ષ્ઠત કની જરૂય છે 

વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મ ઔે જેથી તે પે્રન્દ્ક્ટવ ઔયી ળઔામ અને વાચલી ળઔામ. ફધાને મલૂ્મ વદં ઔયલાની 

સ્લતતં્રતા છે 

મગ્મ છે ઔાયણ ઔે તે વસં્કૃિત િલઔવાલલાની અભાયી પયજ છે. આ વસં્કૃિતની શરેયટેજ ફનાલે છે જેન આદય 

ઔયલાભા ંઆલે છે 
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ફધા દ્વાયા. જ વાચી ક ઔયલાભા ંઆલે ત તે નૈિતઔ પ્રિતફદ્ધતાની રાખણી તયપ દયી ર્જમ છે. આણે 

બદુ્ધદ્ધલૂનઔ િલચાય ઔયી ળઔીએ છીએ 

અને આણા જીલનભા ંમગ્મ િનણનમ રે. વસં્કૃિતભા ંઆવાવના િલિલધ રયભાણ છે. આ વભાલેળ થામ છે 

િલિલધ વસં્કૃિતભા ંતેની ક, લાયવ અને વશઔાય. રઔ તેભની વસં્કૃિત વાથે વઔંામેરા છે 

ટઔાઉ િલઔાવ વમદુામભા ંપ્રાપ્ત થામ છે. વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મ એભા ંઆટરા ફધા ંશલા જઈએ 

વ્મસ્ક્તખત ઔે તે અને તેના રઔ વાથે યશ ેછે. તે અન્મ વસં્કૃિતન ણ આદય ઔયે છે. 

વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મની કના ઉદે્દશ્મ: 

• િલઔાવના વાસં્કૃિતઔ રયભાણને કલા ભાટે. 

• નૈિતઔ, વાભાજજઔ, ધાિભિઔ અને યાષ્રલાદી મલૂ્મ જેલા તભાભ ભરિંરઔિંખ મલૂ્મને કલા. 

• તેભની વસં્કૃિત ભાટે િલશ્વાવ અને પ્રળવંા ઉબ ઔયલા. 

• વાસં્કૃિતઔ વયંક્ષણ ભાટે બાખ રેલા ભાટે અભબખભ અને તૈમાયી ફતાલલા. 

• એ વભજલા ભાટે ઔે પક્ત વમદુામની જ નશીં યંત ુવભગ્ર િલશ્વન વાસં્કૃિતઔ ાવા ંણ ત્મા ંશલ જઈએ. 

• આ મલૂ્મને વમદૃ્ધ ફનાલલા ભાટે તાને વાભેર ઔયલા. 

6.5.3 ધાિભિઔ મલૂ્મ 

ભે્ય ુઆનોલ્ડના જણાવ્મા પ્રભાણ,ે "ધભન એ ઔંઇણ નથી યંત ુનૈિતઔતાને રાખણી વાથે સ્ળન ઔયે છે." ધભન 

અન ે

મલૂ્મ આંતય-વફંિંધત છે. ભાનલ વ્મસ્ક્તત્લના િલઔાવ ભાટે ધભન અને નૈિતઔતા ફનેં જરૂયી છે. 

ધાિભિઔ લરણ ભાણવને ઈશ્વય વાથે ફધંન ઔયલાભા ંભદદ ઔયે છે અને નૈિતઔતા વભાજ વાથે જડલાભા ંભદદ 

ઔયે છે. આભ આણે ઔયી ળઔીએ છીએ 

ઔશ, આણા ભાટે ધભન અને નૈિતઔતા ફનેં શાથભા ંજલી જઈએ. 

િલલેઔાનદેં ઔહ્ુ ંછે ઔે, "ધભન એ િળક્ષણન અંિતભ આધાય છે." આન અથન એ ઔે િળક્ષણ ન જઈએ 

પક્ત ળાણણના ળાયીરયઔ, ભાનિવઔ અને વાભાજજઔ િલઔાવન રક્ષ્માઔં યાકલ ણ ધાિભિઔ અને નૈિતઔ ય 

ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયવુ ં

િલઔાવ ધાિભિઔ િલઔાવની અબાલ શમ ત્માયે ત્મા ંઔઈ વાસં્કૃિતઔ િલઔાવ નથી. ડૉ. 

યાધારક્રષ્નને ણ િલિલધ સ્તયે અભ્માવક્રભ ય ધભન િળક્ષણની જરૂરયમાત ય બાય મકૂ્ છે. 

ભાનિવઔ અને ળારયયીઔ યીતે ફનેં ઔઈ ણ વ્મસ્ક્ત ભજબતૂ શમ છે, તે ઔેટરીઔ મશુ્ઔેર રયસ્સ્થિતન વાભન 

ઔયી ળઔે છે 
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જમા ંતે આળા ગભુાલે છે. અશીં ધભનભા ંિલશ્વાવ આલે છે અને તેને તભાભ અલયધન વાભન ઔયલા ભજબયૂ 

ઔયે છે. ભાટે 

નૈિતઔ આચયણ ધાિભિઔ િલઔાવની યચના ભજબતૂ ામ આે છે. ધાિભિઔ મલૂ્મ જે 

કામેર શવુ ંજઈએ: 

(i) ધભનિનયેક્ષ દૃન્દ્ષ્ટઔણ 

(ii) ફધા ધભો વભાન છે 

(iii) તાના અને ફીર્જના ધભનન આદય ઔયલ 

(iv) ધભન વદં ઔયલા ભાટે સ્લતતં્રતા 

(v) ધભન ફદરલાની ઔઈ પયજ નથી 

(vi) વદં ઔયેરા ધભનને વંણૂન હૃદમથી અનવુયવુ ંજઈએ 

(vii) અન્મ ધાિભિઔ ગ્રથં િલળે જ્ઞાન 

(viii) શારના દૃન્દ્ષ્ટઔણ મજુફ ભાન્મ ધાિભિઔ ભાન્મતાને કી અને અનાલલાભા ંઆલળે. 

ધાિભિઔ િલઔાવની કના શતે:ુ 

• ઉચ્ચ નૈિતઔતા અને લતનન િલઔવાલલા ભાટે. 

• રઔળાશી મલૂ્મ િલઔવાલલા જેભા ંવભાનતા, બાઈચાયા અને ધભનિનયેક્ષતાની રાખણી શઈ ળઔે છે 

િલઔિવત 

• ફધા ધભો આણા વભાજને વેલા આલાનુ ંળીકલે છે, તેથી વાભાજજઔઔયણને અભરભા ંમઔૂી ળઔામ છે. 

• વાસં્કૃિતઔ ાવા ંિલઔવાલલા જેથી ઔઈ એઔ ક ભેલી ળઔે. 

• વાયા નૈિતઔ િવદ્ધાતંને ળી રેલા અને કયાફ રઔને દૂય ઔયલા અથલા દૂય ઔયલા પે્રયણા આલા. 

• અન્મ ધભન તેભજ તે ધભનના રઔના આદયની રાખણી િલઔવાલલા. 

• ફધી દંતઔથા, દુષ્ટતા અને અંધશ્રદ્ધા વાભે રડલાની ળસ્ક્ત િલઔવાલલા. 

• ળીકનાયના ફધા િલઔાવ ભાટે મગ્મ અભબખભ અનાલલા. 

• લૈજ્ઞાિનઔ અને તઔનીઔી િલઔાવ વાથે વશ અસ્સ્તત્લભા ંભદદ ઔયલા ભાટે. 

• ઉયક્ત ફધા ઉદે્દશ્મ અને તે ભાટેના તભાભ જરૂયી ખરાં પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયલા 

રેલાભા ં

6.5.4 યાષ્રીમ મલૂ્મ 

અભે એલા દેળના નાખરયઔ છીએ જમા ંઆણે જન્ભ રઈએ છીએ. આણે તે બોખભરઔ ભિૂભથી જડાઈએ 

છીએ 
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િલસ્તાય. યાષ્રલાદ આણને એઔ ક આે છે. તે તત્લ ઔમા યાષ્રીમતાના મલૂ્મનુ ંિનભાનણ ઔયે છે? 

શુ ંતે ભાત્ર દેળબસ્ક્તન વભાલેળ ઔયે છે? ચાર તે આલયી રેતા રયભાણને ળધીએ. દેળબસ્ક્તન અથન એ 

નથી 

આંકે યાષ્રની નીિતને અનવુયતા. અભાયી વ્મસ્ક્તખત રાખણી, વાભાજજઔ લતનન અને તયપેણભા ંિનણનમ 

દેળના યાષ્રલાદી મલૂ્મની યચના ઔયે છે. દયેઔ યાષ્રભા ંતેની વાસં્કૃિતઔ, ધાિભિઔ, વાભાજજઔ, આિથિઔ, 

યાજઔીમ મલૂ્મ. યંત ુઆ અભને ભમાનરદત ન જઈએ; તેનાથી િલરયત સ્લતતં્રતા આલી જઈએ 

દભન િલના યાષ્રીમ ક. એવ.ફી. ચવ્શાણ વિભિતના અશલેાર (1996) ના લઔીરે જણાવ્યુ ંશત ુ ં

"આણા દેળના િલિલધ ાત્રને ધ્માનભા ંયાકીને, તે આલશ્મઔ છે ઔે ઔેટરાઔ યાષ્રીમ મલૂ્મ ણ છે 

અભાયા યલુાન િલદ્યાથી દ્વાયા imbibed. તે બાયતના સ્લાતતં્ર્મ વગંનના ઇિતશાવથી રયભચત શલા 

જઈએ, 

વાસં્કૃિતઔ લાયવ, ફધંાયણીમ જલાફદાયી અને અભાયી યાષ્રીમ ક ધયાલતી સિુલધા ". અંદય 

ટૂંઔભા ંઆણે ઔશી ળઔીએ ઔે યાષ્રલાદી મલૂ્મ છે: 

(i) આણા યાષ્રીમ બાલનાને ઉચ્ચ યાકવુ ં

(ii) અભાયા દેળની િલિળષ્ટ રાક્ષભણઔતાને ટચ ય યાકલી 

(iii) આણા યાષ્ર તયપ લપાદાયી અને બસ્ક્ત 

(iv) યાષ્ર પ્રત્મે બાલનાત્ભઔ જડાણ 

(v) યાષ્રની વસં્કૃિત, લાયવ લખેયેનુ ંયક્ષણ ઔયવુ.ં 

(vi) ભાનલતા વાભે યાષ્ર ન ઊબા યશવે ુ ંજઈએ 

મલૂ્મ આધારયત િળક્ષણ ફાઔના ભનને યાષ્રના વભજદાય નાખરયઔભા ંઉછેયલાભા ંભદદ ઔયળે. અભ ે

વાસં્કૃિતઔ તેભજ યાષ્રલાદી મલૂ્મ વાથે જ્ઞાન શવુ ંજ જઈએ. િળક્ષઔ, ભાતાિતા અને 

વભાજને ફાઔના ાત્રને યાષ્રલાદી મલૂ્મના પ્રઔાળભા ંમઔુલાભા ંભદદ ઔયલી જઈએ. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 4 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

8. આણે મલૂ્મ કલાની ઔેભ જરૂય છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

9. વાસં્કૃિતઔ અને ધાિભિઔ મલૂ્મ લચ્ચે ભબન્નતા? 

.................................................. .................................................. ................................................. 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

6.6 વભાિલષ્ટ ભાટે 6.6 એપ્રચ 

જેભ આણે મલૂ્મની સ્સ્થિતની ચચાન ઔયી છે. શલે આણે વભજવુ ંજઈએ ઔે આણે ઔેલી યીતે ઔાબ ુભેલી 

ળઔીએ 

આ જન્ભના રદલવથી લેલ્ય ુઇનક્યરુેળન ળરૂ થામ છે. અભાયા જીલન અનબુલ દ્વાયા એમ્પફેડ મલૂ્મ. મલૂ્મ 

જુદી જુદી યીતભા ંળીકનાયાન વભાલેળ થામ છે. તે શઈ ળઔે છે 

• ળીખ્મા 

• ઔડય 

• છૂયુ ં

ળીખ્મા:ં - િળક્ષઔ ળીકનાયાભા ંમલૂ્મને લેખ આે છે જે નૈિતઔ લતનણ ૂઔં તયપ દયી ર્જમ છે. દા.ત .: 

લખનકડંભા ં

િળક્ષઔ િળક્ષઔ અથલા લરયષ્ઠની ઇચ્છા આલા િલદ્યાથી ળીકલે છે; દ્વાયા વાય જમાયે આદયલૂનઔ. 

ઔડય: - આ િનણનમ રેલાની પ્રરક્રમાભાથંી લધ ુછે જમા ંફાઔ મગ્મ અને મગ્મ વદં ઔયે છે 

િલિલધ િલઔલ્થી મલૂ્મ. ફાઔ પક્ત તે મલૂ્મને જ મલૂ્મલાન ઔયે છે જે તેના તાના ધાયાધયણ ય 

આધાયીત છે. 

વought: - એઔ િલદ્યાથી તાના નૈિતઔ ધયણ નક્કી ઔયે છે, જરૂયી મલૂ્મનુ ંિલશ્રેણ ઔયે છે અને છી તેને 

ળધલાન પ્રમાવ ઔયે છે. 

તે છીના જીલનની ેટનન ફની ર્જમ છે. આ ઉદાશયણભા ંએઔ વ્મસ્ક્તની ભદદ વાથે વભચત્ર ઔયી ળઔામ છે 

દયયજ ભરંદયે ર્જમ છે અને જરૂરયમાતભદંને ભદદ ઔયે છે. તેને રાખે છે ઔે આ યીતે તે ફધી લસ્તુ ભાટે 

બખલાનન આબાય ભાની ળઔે છે 

અને ફદરાભા,ં જેને તેની જરૂય છે તેને ભદદ ઔયલા ભાટે તેન શાથ રફંાલલ છે. 

મલૂ્મ આધારયત ગટઔ લખયનુ ંિળક્ષણ નઔામુ ંણ ખફૂ નઔુવાનઔાયઔ છે. ના સ્ેક્રભ 

િળક્ષણ એટુ ંિલસ્તતૃ થયુ ંછે ઔે તે અભાયી મલૂ્મ પ્રણારીને કરેર શોંચાડયુ ંછે અને તેને અસ્સ્થય ફનાલે 

છે. અશીં આલે છે 

વભાજની ભિૂભઔા અને િલદ્યાથી લચ્ચેના મલૂ્મને લેખ આલા. યંત ુતેએ આ મલૂ્મ ળીકલલા જઈએ 

િળક્ષઔ અને ઉદેળઔના લરણભા ંપ્રિતભફિંભફત થા. 

6.6.1 િલિલધ એપ્રભચવને આને ભેલલા ભાટે અનકુૂ થઈ ળઔે છે 

બ્જેક્ટ. તે છે: 
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(1) ડામયેક્ટ સચૂનાત્ભઔ અભબખભ: - 

આ અભબખભ અનેઔ ળાાભા ંઅનવુયલાભા ંઆલે છે. વભમ ટેફરભા ંનૈિતઔ િલજ્ઞાન અથલા મલૂ્મન એઔ 

વભમખા 

િળક્ષણ વભાિલષ્ટ છે. આ વભમખાા દયિભમાન િળક્ષઔ ઔિલતાને પ્રત્વારશત ઔયે છે અથલા નૈિતઔ 

આધારયત લાચંે છે 

ઔથા અથલા વખંરઠત સ્ઔીટ્વ, નાટઔ, પેન્વી ડ્રવે લખેયે. િળક્ષઔ ફાઔને આખ ભિૂભઔા બજલલા 

પ્રત્વારશત ઔયે છે 

સ્લતતં્રતા વેનાની અથલા પ્રખ્માત રઔ ય બજલે છે. આ લખોભા ંરઔિંભતને વ્મલસ્સ્થત યીતે વભર્જલી 

ળઔામ છે 

ળીકનાયાને તેભના લતનણઔૂીમ રયણાભથી રયભચત ઔયલાભા ંઆલે છે. 

(2) યક્ષ વઔંભરત અભબખભ: - 

આ મલૂ્મભા ંિળક્ષણ િનમિભત અભ્માવક્રભભા ંવાભેર ઔયલાભા ંઆલે છે. આ ભાટે એઔ વય ઉદાશયણ શઈ 

ળઔે છે 

રેલાભા ંમાનલયણીમ િળક્ષણ લખનભા ંજમાયે િલદ્યાથી માનલયણીમ પ્રદૂણ િલળે ળીકલલાભા ંઆલે છે 

િળક્ષઔ િલદ્યાથીને વોંણી અથલા પ્રજેક્ટ આી ળઔે છે. 

પ્રવિૃત્ત: િલદ્યાથીને તેભના ાડળી અસ્થામી સ્ટયની મરુાઔાત રેલા છૂ. તેએ સ્ટય ભાભરઔનુ ંારન 

ઔયવુ ંજ જઇએ 

અને જુ ઔે તે ગ્રાશઔને લસ્તુ આલા ભાટે ઔેટરી ભરિથન ફેગ્વ લાયે છે. એ જ 

ળેયી િલકે્રતા વાથે પ્રવિૃત્ત ઔયી ળઔામ છે. છી િલદ્યાથી ભરિથનન ઉમખ ઔયલાના જકભ 

વભર્જલી ળઔે છે 

અને માનલયણને અને અંતે રઔને ઔેલી યીતે નઔુવાન શોંચાડ ેછે. ગ્રાશઔને ણ વભર્જલી ળઔામ છે 

વાભાન રાલલા ભાટે ાત, ઔાડ અથલા ેય ફેખન ઉમખ ઔય. 

પ્રવિૃત્ત િલદ્યાથીભા ંમાનલયણીમ અભબખભ ફનાલલાભા ંભદદ ઔયી ળઔે છે. 

(3) રયસ્સ્થિતઔ અભબખભ: - 

અભે ફધા વશભત થશુ ંઔે લૂનગ્રશ, રશિંવા, ફાત્ઔાય, ચેઇન સ્નેભચિંખ, ચ ૂટંવુ-ંઔેરટિંખ, વલંેદનળીર 

લતનન લખેયે લધી યહ્યા છે. આ એટરા ભાટે છે ઔાયણ ઔે અભે મલૂ્મ નથી ફનાલતા ઔે જે મગ્મ યીતે 

ઉમખભા ંરેલા જઈએ 
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જમાયે જરૂયી શમ ત્માયે રયસ્સ્થિત. આ કૃત્મભા ંરશિંવઔ અથલા અભાનજનઔ વ્મસ્ક્તન ફચાલ ઔયલાન 

વભાલેળ ઔયલ ળાભેર શઈ ળઔે છે 

નફી વ્મસ્ક્ત જે સ્ત્રી, ફાઔ અથલા વદૃ્ધ વ્મસ્ક્ત શઈ ળઔે છે. આણે ફધાને 'િનબનમા ઔેવ' માદ છે 

એઔ રુુ િભત્રએ તેને તેભની વંણૂન ક્ષભતાભા ંફચાવ્મ. તે બાખી ખમ શત યંત ુતેના ફદરે રશિંભત 

ફતાલી 

આયી વાભે રડલા. ફીજ ઔેવ આણે વદં ઔયી ળઔીએ છીએ તે છે નવન, ફાત્ઔાય બખ ફનેરા; જેની 

વાથે તેના વશઔામનઔય 

ગણા લોથી વામરૂશઔ યીતે તેની વબંા યાકીને ઔરુણા અને પે્રભનુ ંમલૂ્મ ફતાવ્યુ.ં તે 

િલિલધ લશીલટી વભસ્મા વાભે રડલાની રશિંભત ણ દળાનલતી શતી અને તેભને તેભની વબંા શઠે 

શસ્સ્ટરભા ંયાકલાભા ંઆલી શતી. 

6.6.2. ળારયયીઔ પ્રવિૃત્ત દ્વાયા મલૂ્મ વભાલેળ થામ છે 

િળક્ષઔ ય ળૈક્ષભણઔ દફાણ અને બાય લધી યહ્ય શલાથી તે વલનગ્રાશી અભબખભ આલા ભાટે વકત 

વગંન ઔયે છે 

િળક્ષણ આવુ ંતે રેલા ભાટે િળક્ષઔ ઉય છે તે એઔ ડઔાય છે અને મલૂ્મ િલઔાવભા ંવાભેર છે 

િલિલધ િલમ અધ્માન દ્વાયા ફાઔ. આ યીતે અભ્માવને કરેર શોંચાડી ળઔાળે નશીં 

આત્ભવાક્ષાત્ઔાય પ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ છે. 

• ચાર જઈએ ઔે ખભણત િલમ અધ્મમન દયિભમાન મલૂ્મ ઔેલી યીતે જડાઈ ળઔે છે. િળક્ષઔ િલઔાવ ઔયી 

ળઔે છે 

તારઔિઔ િલચાય અને િનણાનમઔતાની રઔિંભત લખેયે. 

• િલજ્ઞાન િલમના અધ્મમન દયિભમાન, ગણા ંમલૂ્મન ઉમખ ઔયી ળઔામ છે. ચાર આણે વભજીએ 

ઉદાશયણની ભદદ. િલદ્યાથી આ યીતે પ્રકૃિતની નજીઔ રાલી ળઔે છે જેથી તે આદય ઔયળે 

આવાવના અને આ  ૃ્ લી ય તાના અસ્સ્તત્લનુ ંણ વન્ભાન ઔયે છે. જ િલદ્યાથી પ્રાણી પ્રાણી 

વગં્રશારમ રઈ જલાભા ંઆલે છે 

અથલા વપાયી અથલા અભ્માયણ્મને તે અન્મ જીલતં પ્રાણી પ્રત્મે વલેંદનળીર ઔયી ળઔે છે. 

પ્રવિૃત્ત: નલીનીઔયણીમ અને ઊર્જનના ભફન-નલીનીઔયણીમ સ્ત્રત ળીકલતી લકત;ે િલદ્યાથી શઈ ળઔે છે 

ઉદે્દળીને ઉદે્દળીને ઊર્જન વઔંટ િલળે ર્જગતૃ ઔયુું અને તે જે યીતે યજૂ ઔયલા ભાટે ઔશી ળઔામ 

ઉર્જન સ્ત્રતના લેડપાઈને છ ંઔયલાભા ંભદદ ઔયી ળઔે છે. િલદ્યાથીના જૂથ ફનાલ અને તેભને ફનાલલા 

ભાટે છૂ 
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જૂથના વભ્મભા ંચચાન ઔયીને વયંક્ષણ ભાટેના ભાખોની સભૂચ. 

• માનલયણીમ િલજ્ઞાન અધ્મમન ળીકલતી લકતે િલદ્યાથીને સભેુ વફંધં ફાધંલાભા ંભદદ ઔયી ળઔે છે 

કુદયત વાથે. 

પ્રવિૃત્ત: િલદ્યાથીને તેભની લવાશતભા ંવકૃ્ષની ખણતયી ઔયલા ઔશ. આખરા રદલવે વયકાભણી ઔય જેની 

ાવે લધ ુક્ષેત્ર છે 

વકૃ્ષ. તે અન્મ િલદ્યાથીને તેભના િલસ્તાયભા ંશરયતિવ્મ લધાયલા ભાટે પે્રયણા આી ળઔે છે. એ જ યીતે 

ફીજુ ં 

પ્રવિૃત્ત ખઠલી ળઔામ છે જમા ંિલદ્યાથીને ઔચયાભા ંડસ્મ્પિંખનુ ંઅલરઔન ઔયલા ભાટે ઔશલેાભા ંઆલે છે 

તેભન િલસ્તાય શાથ ધયલાભા ંઆલે છે. જમાયે તે આ અલરઔન ઔયળે ત્માયે તે ર્જણી ળઔળે ઔે તે 

મગ્મ યીતે થઈ યહ્ુ ંછે ઔે નશીં 

નથી. જ 

• વાભાજજઔ િલજ્ઞાન લખન દયિભમાન િલદ્યાથીને ધભનિનયેક્ષતા અને વભાજલાદના મલૂ્મ ળીકલલાભા ં

આલે છે. આ ળાા રઘભુચત્ર વભાજ શલાથી િલિલધ ષૃ્ઠભિૂભના ફાઔ છે. અશીં િળક્ષઔની ભિૂભઔા છે 

ખફૂ જ િનણાનમઔ. 

પ્રવિૃત્ત: િલિલધ ધભોના િલદ્યાથીના જૂથ ફનાલ અને તેભને મદુ્દા આ અને દ 

તે તેને મકુ્તણે ચચાન ઔયે છે. દા.ત .: ઇસ્રાભ, રશન્દુ અને ભિસ્તી ધભનના વાભાન્મ ઉદેળ શુ ંછે? 

તેભને ઇન્ટ્વ નોંધાલલા ભાટે ઔશ અને છી તે લખનભા ંભટેથી લાચંી ળઔામ. 

• ઇિતશાવ લખન િલિલધ મલૂ્મ જેલા ઔે રશિંભત, દમા, ઔામદેવયતા, 

જલાફદાયી, નેતા જશાજ; વભાનતા લખેયે િલિલધ યાર્જ, યાજઔીમ નેતાના આ ઉદાશયણ ભાટે, 

આધ્માજત્ભઔ નેતા, ક્રાિંતઔાયી ઔયી ળઔામ છે. સ્રાઇડ ળૉ અથલા ડક્યભેુન્ટયીઝ ફતાલી ળઔામ છે 

પ્રજેઔટયની વશામથી રડટરયમભ. 

• યાષ્રલાદી મલૂ્મ િલઔવાલલા ભાટે િવલીક્વ િળક્ષણ ખફૂ જ ભદદરૂ થઈ ળઔે છે. 

પ્રવિૃત્ત: વભાચાય ન્ક્રિિંખ દળાનલ જમા ંટાનંે ઉત્તેજજત ઔયતી ફવ ફવ અને અન્મ લાશનને ફાી યશી છે 

ત્થય અને ર્જશયે િભરઔત નાળ. શલે િલદ્યાથીની ર્જણ ઔયલા ભાટે ખલુ્રી ચચાન ખઠલ 

આ આક્રભણ યની પ્રિતરક્રમા અને શુ ંતે િલચાયે છે ઔે તે વાચુ ંછે ઔે કટંુ છે. 

ઐિતશાિવઔ સ્ભાયઔ અને લાયવની ઇભાયતનુ ંધ્માન યાકીને, ર્જશયે વંિત્તન આદય, નાખરયઔ બાલના, 

વયઔાય દ્વાયા થતા અિધઔાય અને જલાફદાયી િલળે ર્જખરૂઔતા િલઔવાલલી એ ળીકલલાભા ંઆલે છે 

િવલીક્વ િલમ ળીકલતી લકતે લખન કડં. 
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• એ જ યીતે બાા િળક્ષણને વૌંદમનરક્ષી િલઔાવ ભાટે એઔ અવયઔાયઔ દ્ધિત ફનાલી ળઔામ છે 

મલૂ્મ ફાઔ અન્મ વસં્કૃિત અને બાાને ભાન આલાનુ ંળીકે છે. તે ફધી વસં્કૃિતને રાલલા ભાટે ભદદ 

ઔયે છે 

િલદ્યાથીના ભનભા ંએઔ વાથે. 

વીફીએવઈએ અભ્માવક્રભભા ંપ્રાદેિળઔ બાા શરેેથી જ વભાલી રીધી છે. આ ઉયાતં ગણી ળાા 

અને ઔરેજએ અનેઔ અભ્માવક્રભભા ંિલદેળી બાાના િળક્ષણને પયજજમાત ફનાવ્યુ ંછે. 

6.6.3 વશઔાયી પ્રવિૃત્ત દ્વાયા મલૂ્મને વભાલી યહ્યા છે 

વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત ળાા િળક્ષણન અભબન્ન બાખ ફનાલે છે. વંણૂન ળાા ચરાલતા ળાા 

વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત ભજબતૂ વ્મસ્ક્ત તૈમાય ઔયે છે. અશીં ભજબતૂ અથન સ્લસ્થ વ્મસ્ક્તત્લ, વર્જનાત્ભઔ 

ભખજ, 

છૂયછ, ઔઈ ડય અને અભબવ્મસ્ક્ત. િલિલધ પ્રવિૃત્ત ળાભેર ઔયી ળઔામ છે: 

• ભનયંજન પ્રવિૃત્ત: 

નતૃ્મ, ખામન, નાટઔ, સ્ક્લઝ, ળ, પ્રદળનન લખેયે વૌંદમનરક્ષી મલૂ્મ િલઔવાલલાભા ંભદદ ઔયે છે. ફાઔ 

પ્રળવંાત્ભઔ અને વર્જનાત્ભઔ ફનલાનુ ંળીક. 

• યભત અને યભતની પ્રવિૃત્ત: 

આ તદુંયસ્ત ળયીય ફનાલલા ભાટે ભદદ ઔયે છે અને આણે શરેાથી જ ર્જણીએ છીએ ઔે તદુંયસ્ત ભન 

તદુંયસ્ત યશ ેછે 

ળયીય િલદ્યાથી િળસ્ત અને િનમિભતતાના ભશત્લને ણ વભજે છે. તે મલૂ્મ ળીકે છે 

જીલનભા ંિનમભ અને િનમભન. 

• વવામટી ઔેન્દ્ન્િત પ્રવિૃત્ત: 

વાભાજીઔ દુષ્ટ અને ર્જખરૂઔતા િલળે ર્જખરૂઔતા પેરાલલા ભાટે યેરી, નક્કડ-નાટઔ લખેયેનુ ંઆમજન ઔયી 

ળઔામ છે 

તેભને દૂય ઔયલા ભાટે ભાખો આ. વદૃ્ધાલસ્થા ગય, અનાથારમ લખેયેની મરુાઔાતને ભશત્લ વભજલાભા ં

ભદદ ઔયે છે 

ભાનલ વફંધં. િળક્ષઔ અથલા ભાતાિતા ણ ફાઔને નુલનવન ઔેન્િ રઈ ળઔે છે; યીભાન્ડ 

ગય લખેયે લખેયે વભર્જલલા ભાટે ઔે શુ ંથામ છે જમાયે ફાઔ તેના ાથભાથંી ર્ફૂઔી ર્જમ છે અને કટંુ 

વદં ઔયે છે 



521-2. લિબાખિલબાખ-2 . 

 

Created By : www.mnmeniya.in Page 66 
 

િલઔલ્. આ ઉયાતં, યક્તદાન િળભફયભા ંશાજયી આલી, એન.વી.વી. અથલા એન.એવ.એવ.ભા ંબાખ રેવુ ં

એ ભદદ ઔયલા ભાટે ભદદ ઔયે છે 

વરશષ્ણતુા, દમા, વશઔાય, વભાનતા, ટીભની બાલના લખેયે. 

• વ્મલવાિમઔ પ્રવિૃત્ત: િલિલધ ળાા આ પ્રવિૃત્ત ચરાલે છે જેભ ઔે વમ લઔન, એવયડુબ્લ્ય,ુ પટગ્રાપી, 

ભાટી ભડભેરિંખ, શસ્તઔરા ફનાલલી લખેયે. યંત ુઆ પ્રવિૃત્ત જરૂયી લખોભા ંયાકલાભા ંઆલતી નથી 

અને ગણા િળક્ષઔ અને ભાતાિતા ણ દ્વાયા ફજ ભાનલાભા ંઆલે છે. તેથી તે ફધુ ંજ સિુનિિત ઔયવુ ંડળે 

ફધા યાઉન્ડ િલઔાવ ભાટે વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત ભશત્લ વભજવુ.ં 

તભાયી પ્રખિત તાવ 5 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

10. મલૂ્મને િલઔવાલલા ભાટેના જુદા જુદા અભબખભ શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

11. મલૂ્માઔંન મલૂ્મની સ્સ્થતીખત અભબખભ દ્વાયા તભે શુ ંવભજ છ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

12. ઔેટરાઔ વશ-અભ્માવક્રભની સભૂચની સભૂચ ઔે જેભા ંઆણે ળીકનાયાના ંમલૂ્મને લેખ આી ળઔીએ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6.7 ર્જિત વલંેદના 

આજે િલશ્વની સ્સ્થિત ફદરાઈ ખઈ છે જમા ંરુૂ લચ્ચેની વીભાભચહ્ન યેકા ગટતી ર્જમ છે 

ભાદા. શુ ંતે ળાા, ઔામનસ્થ અથલા ગયના છઔયા અને છઔયીએ વભાન દયજ્જ ભેલલાનુ ંળરૂ ઔયુું 

છે. 

ઔાયણ ઔે ફનેં જીલે છે, અભ્માવ ઔયે છે, ઔાભ ઔયે છે અથલા એઔ વાથે સ્ધાન ઔયે છે, ભરિંખની વભાનતા ભાટે 

જરૂરયમાત ઊબી થામ છે. એ 

વ્મસ્ક્ત જે વભજે છે ઔે આ વભાનતાને વ્માલવાિમઔ અને વ્મસ્ક્તખત ફનેં સ્તયે ર્જલી યાકલાની છે 

ઔઈ ળઔંા ર્જિત વલંેદનળીર છે. 

ચાર વો પ્રથભ વભજીએ ઔે વેક્વ અને ભરિંખ લચ્ચેન તપાલત શુ ંછે. જમાયે આણે બેદબાલ ઔયીએ ત્માયે 

વેક્વ શમ છે 
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ફામરજજઔર ધયણે છઔયી અને છઔય લચ્ચે. જમાયે આ તપાલત વાભાજજઔ, વાસં્કૃિતઔ અને આિથિઔ ય 

આધારયત શમ છે 

ષૃ્ઠભિૂભ તેને ભરિંખ તયીઔે કલાભા ંઆલે છે. ઔાયણ ઔે આણે વાભાજજઔ, નૈિતઔ, વાસં્કૃિતઔ, ધાિભિઔ અને 

િલળે ચચાન ઔયી યહ્યા છીએ 

આ એઔભભા ંયાષ્રલાદી મલૂ્મને આણે 'ભરિંખ' ળબ્દ ધ્માનભા ંરેલાની જરૂય છે. 

6.7.1 ર્જિત વલંેદનાન અથન 

તે રઔની ભાનિવઔતાભા ંરયલતનન રાલવુ ંએ છે ઔે તે તેભની ર્જિત વાથે ભિૂભઔા વાથે વઔંામેરા 

નથી. અભ ે

સ્ત્રી એ ગયની વબંા યાકે છે અને ૈવા ઔભાલીને તેને ચરાલે છે તે શઔીઔતથી ઉય ઉઠવુ ંડ ેછે. આજે 

સ્ત્રી ણ તેભના આયાભદામઔ ઝનભાથંી ફશાય આલી છે અને વભાનતાભા ંઔભાણી ઔયી યશી છે 

રુુ આભ, એઔફીર્જ ભાટે વશાનભુિૂતને ઉત્તેજન આલાની જરૂરયમાત ભરિંખ વલેંદનળીરતા છે. તે ણ ઔશી 

ળઔામ છે 

ર્જિત વભાનતાના મલૂ્મને લેખ આીને લતનન ફદરવુ.ં જ રુુ વભસ્મા વભજી ળઔે છે, 

લરણ, ભાન્મતા, સ્ત્રીનુ ંભશત્લ અને ઊરટંુ; તે તેભને વલેંદનળીર ફનાલલાભા ંભદદ ઔયી ળઔે છે. 

6.7.2 ર્જતીમ વલેંદના ળા ભાટે જરૂયી છે 

બાયતભા ંભરશરા શજુ ણ ર્જતીમ અવભાનતાથી ીડામ છે. આ ભરિંખભા ંવલંેદનળીરતાને આબાયી શઈ 

ળઔે છે 

રુુ દ્વાયા ફતાલલાભા ંઆ વભસ્માનુ ંમૂ ઔાયણ એ છે ઔે ફાઔભા ંમલૂ્મભા ંગટાડ થમ છે. ર્જિત 

વલેંદનળીરતા ધીયે ધીયે મતૃ્ય ુાભે છે. આનાથી લૂન િળક્ષણ, ગયેુ ંરશિંવા, ફાત્ઔાયના ઔેવભા ંલધાય થમ 

છે 

લખેયે. ઔાયણ ઔે સ્ત્રી દયયજ પ્રખિત ઔયી યશી છે; રુુ તેભના પ્રભતુ્લ જકભભા ંછે. અભે નઈ ઔયી ળઔીએ 

ઔશ ઔે પક્ત રુુ જ િનયંતય છે. ઔેટરીઔ સ્ત્રી ણ આ રક્ષણ ફતાલે છે. ગયે ફનેં ભલ્ટીટાસ્ઔીંખ શલા 

છતા ં

અને ઑરપવ આલાભા ંઆલેરી ભરશરાને કે્રરડટ આલાભા ંઆલે છે. આનાથી તે િનયાળ થઈ ર્જમ છે, 

રયણાભે તે તેભના વલંેદનળીરતા ફતાલે છે ગયની અલખણના ઔયીને, છૂટાછેડા રેલા, રયલાય તડલા, 

લધાયાની લૈલારશઔ ફાફત લખેયે. ગ્રરયમા સ્ટેનેભ તયીઔે 

ઔશ ેછે, "આણે તુ્રીને તુ્રની જેભ લધ ુઉછેયલાનુ ંળરૂ ઔયુું છે, યંત ુઔેટરાઔને આણા તુ્રને લધ ુ

ઉછેયલાની રશિંભત છે 
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તુ્રીની જેભ ". તે વાચુ ંઔશ ેછે ઔે રદલવની છઔયી છઔયા અને છઔયાની ભાનિવઔતાને વભાન 

વભજે છે 

ઔન્મા િલળે ભચિંિતત આ વભસ્માને દૂય ઔયી ળઔામ છે. 

6.7.3 ર્જિત વલંેદના િલઔાવ 

• તે ગયથી ળરૂ થવુ ંજઈએ જમા ંભાતાિતાએ તભાભ ભયચે વભાન યીતે લતનવુ ંજઈએ. બાયતીમ 

રયલાયભા ં

ભાતા-િતા વયતાથી તેભના છઔયાને ખભે ત્મા ંઅને ઔઈણ વભમે ભઔરે છે જમાયે છઔયીને 

ઔયલાથી અટઔાલલાભા ંઆલે છે 

તેથી. જ છઔયીને ભઔરલાની શમ ત રયલાયના ઔેટરાઔ રુુ વભ્મ તેની વાથે યશળેે. 

આ છઔયીભા ંઆત્ભિલશ્વાવ ગભુાલલાનુ ંરાલે છે. 

• ળાાભા ંિળક્ષઔને ભરિંખ બેદબાલ શલા છતા ંિલદ્યાથી વાથે લાતચીત ઔયલી જઈએ. 

ઉદાશયણ આતા િળક્ષઔને ધ્માન આવુ ંજઈએ ઔે છઔયી છી ખોયલ અથલા છઔયાભા ંફતાલલાભા ં

આલતી નથી 

ઉચ્ચ સ્તય અથલા ઊરટંુ. 

• ળાાએ તભાભ ઔેટેખયીભા ંછઔયા અને છઔયી ફનેંની િનષ્ક્ષ બાખીદાયીની કાતયી ઔયલી જઈએ. 

આ થઈ ળઔે 

અધ્મમન ળીકલાની પ્રરક્રમા વય ફનાલ. 

• પ્રવિૃત્ત જે છઔયી અને છઔયા લચ્ચે યસ્ય આદય િલઔવાલલાભા ંભદદ ઔયળે 

અભ્માવક્રભ. વીફીએવઇએ િળક્ષઔને વક્ષભ ઔયલા ભાટે ભરિંખ વલેંદનળીરતા ય એઔ રઔટ િલઔવાલી છે 

લખનકડં પ્રવિૃત્ત ફનેં વભાલેળ થામ છે. 

• વાલનજિનઔ યીતે છઔયી નય ય િલશ્વાવ ઔયતા નથી. આ રસ્ટ રયફને નુિઃસ્થાિત ઔયલાની જરૂય છે 

જેથી તે વોમ્પમ અને 

અનકુૂ વફંધં ફનેં ભરિંખી લચ્ચે િલઔાવ ાભે છે. 

• ઔઈ ણ ઔાભ બદુ્ધદ્ધલૂનઔ અથલા કુળતાલૂનઔ ઔયલાથી ભરિંખ વાથે ઔાઈં ઔયલાનુ ંઔંઈ નથી; તે ભાત્ર ભખજ 

અને કુળતા છે 

વ્મસ્ક્તખત જે રદલવ આ શઔીઔત આણા ભનભા ંવભામેર છે તે આણે વભજીશુ ંઔે ફનેં વભાન છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 6 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 
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(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

13. ર્જિત વલેંદનળીરતા શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

14. આણે િલદ્યાથી લચ્ચે ભરિંખ વલેંદના ઔેલી યીતે િલઔવાલી ળઔીએ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6.8 વક્યુનરભ અને તેના ભાટેનુ ંરયલશન VALUE 

વભાિલષ્ટ 

લસ્તીભા ંલધાય અનેઔિલધ મશુ્ઔેરી તયપ દયી ખમ છે. ત્મા ંઅસ્સ્તત્લ અને આભા ંવગંન છે 

ઔવન નૈિતઔતા ાછ છડી દેલાભા ંઆલી છે. વ્મલવામને ધ્માનભા ંરીધા લખય ભ્રષ્ટાચાય લધી યહ્ય છે. 

ઉયાતં 

આ ઈષ્માન, રબ, સ્લાથન લખેયે ણ લધી છે. ફાઔ ણ અવયગ્રસ્ત યહ્યા નથી. 

ળાાભા ંદૃશ્મ બાયે રયલતનન આવ્યુ ંછે. શલે તે િળક્ષઔ અને અન્મ ળાાની પયજ છે 

અભાયા ફાઔભા ંમલૂ્મ લધાયલા ભાટે ઔભનચાયી. તેથી તે મલૂ્મ ેદા ઔયલા ભાટે અર્જણતા જરૂયી છે 

અભ્માવક્રભ દ્વાયા. ળાા િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ અભ્માવક્રભ ભાખુ,ં એનવીઇઆયટી દ્વાયા રાલલાભા ંઆવ્યુ ં

(2000) એ વભગ્ર ળાાભા ંિળક્ષણ દ્વાયા મલૂ્મ િલઔાવ ય નોંધાત્ર બાય મકૂ્ છે 

પ્રાયંભબઔ તફક્કાથી ઉચ્ચતય ભાધ્મિભઔ તફક્કા સધુીન વભમખા. એઔ વ્મસ્ક્તત્લ િલઔાવ ભાટે 

વ્મસ્ક્તખત તેભજ વભગ્ર વભાજને વભમાતંયે િળસ્ત, િળસ્ત, વશાનભુિૂત, ક્રધ િનમતં્રણ, 

અરશિંવા, દેળબસ્ક્ત, આદય, કૃતજ્ઞતા, સ્લચ્છતા લખેયે. 

6.8.1 ઔોબાડં અને મલૂ્મ વભાિલષ્ટ લચ્ચે વફંધં 

તે વભજી ળઔામ છે ઔે અભ્માવક્રભને એલી યીતે રડઝાઇન ઔયવ ુજઇએ ઔે મલૂ્મને અંકુળભા ંરેલામ 

જમાયે આ અભ્માવક્રભ આલયી રે છે. યંત ુઆભ ઔયલાથી િળક્ષઔને લધ ુફર્જરૂ અથલા શતાળ થવુ ંજઈએ 

નશીં. 

વાય અભ્માવક્રભ તે છે જે વાભાજજઔ, નૈિતઔ અને બદુ્ધદ્ધ વાથે બદુ્ધદ્ધ અને વાભગ્રી જ્ઞાનન િલઔાવ ઔયે છે 

ફાઔભા ંઆધ્માજત્ભઔ મલૂ્મ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔમાન છી જ ફાઔ જીલન તયપ શઔાયાત્ભઔ લરણ િલઔવાલે છે 

અને એઔ વાથે રઔિંભત. વવામટી ણ એલી અેક્ષા યાકે છે ઔે આ યીતે િળક્ષણ આવુ ંજઈએ 

િલદ્યાથીભા ંઇચ્છનીમ રયલતનન રાલી ળઔે છે. તે ઔાજી રેલાભા ંઆલે છે ઔે જેથી તે લથન છે 

અભ્માવક્રભ ઔંટાાજનઔ નથી. પ્રશ્ન ઊબ થામ છે ઔે આણે ઔેલી યીતે મલૂ્મ િળક્ષણ આી ળઔીએ 
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અભ્માવક્રભ ત?ે શુ ંઆણે મલૂ્મ િળક્ષણને એઔ અરખ સ્થાન આીએ છીએ? િળક્ષઔ તેભના તારીભ 

દયિભમાન 

અધ્મમન િલમ વાભગ્રી દયિભમાન મલૂ્મને ઔેલી યીતે રાવંર ઔયલી તે ણ વભમ આલાભા ંઆલે છે. આ 

પ્રમત્ન ઔયલાભા ંઆવ્મ છે 

વીફીએવઈ દ્વાયા ફનાલલાભા.ં યંત ુએવુ ંિનયીક્ષણ ઔયલાભા ંઆલે છે ઔે િલદ્યાથી ભાટે આ પ્રશ્ન અને 

જલાફ ફાઔી છે. 

6.8.2 ઔેલી યીતે રયભ્રભણ ઔયી ળઔામ છે 

ચાર શલે ચચાન ઔયીએ ઔે મલૂ્મના અંકુળ ભાટે ઔેલી યીતે અભ્માવક્રભન ઉમખ ઔયી ળઔામ છે. િલિલધ 

િળક્ષણ દયિભમાન 

િલમ; તે મલૂ્મ વાથે વફંિંધત શઈ ળઔે છે અને ળીકલી ળઔામ છે. તેના અખાઉના િલમભા ંચચાન 

ઔયલાભા ંઆલી છે 

મલૂ્મના અનભુાન ભાટે અભબખભ. આના દ્વાયા, િલદ્યાથી િલિલધને ઉત્તેજીત ઔયલા ભાટે વરક્રમ તઔ પ્રાપ્ત 

ઔયળ ે

િળક્ષઔ ની ભદદ વાથે મલૂ્મ. ફધા િળક્ષઔ મલૂ્મ િળક્ષણ આલા વક્ષભ છે. ઔઈ અરખ િળક્ષઔ નથી 

આ ભાટે જરૂયી છે. 

પ્રાથિભઔ સ્તયે: - િળક્ષઔ િળક્ષઔને ઔિલતા, લાતાન, 

સ્ભાટન લખો, િલજ્ઞાન લખો લખેયે. સ્લચ્છતા, િલનમ્રતા, િનબનમતા, વભમ, વત્મ, આદય આલ 

લખેયે. િળક્ષઔના પ્રમાવ વાથે વયતાથી આવાનીથી ઔયી ળઔામ છે. 

ભાધ્મિભઔ સ્તય ય: - 

• િલજ્ઞાન દ્વાયા િળક્ષણ ભાટે કૃિ, િલિલધ ળધ, તઔનીઔી લખેયેન રાબ 

ભાનલર્જતના રાબ ળીકલલાભા ંઆલે છે. 

વારશજત્મઔ િલમ દ્વાયા િળક્ષઔ વૌંદમનરક્ષી મલૂ્મ ળીકલલા ભાટે નાટઔ, ઔિલતા, લાતાન લખેયેન ઉમખ 

ઔયી ળઔે છે. 

• િલિલધ મલૂ્મ ળીકલલા ભાટે વાભાજજઔ િલજ્ઞાનન અવયઔાયઔ યીતે ઉમખ ઔયી ળઔામ છે. ઉદાશયણ 

તયીઔે ઇિતશાવ ભદદ ઔયે છે 

િલિલધ વસં્કૃિતભા ંભ્રાતતૃ્લને પ્રત્વારશત, લાયવ ભાટે ખોયલ અને િલિલધતાની પ્રળવંા ઔય 

ઇિતશાવઔાય. 

• ભખૂ દ્વાયા "લસિુધલ કુત ુફંભ" ની ઔલ્ના ળીકલી ળઔામ છે. િલદ્યાથી ઔયળ ે
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વભજ ઔે બોખભરઔ યીતે આણે એઔ છીએ. લૈિશ્વઔયણની લરણ વયતાથી ય રાલી ળઔામ છે. 

• યાષ્રલાદી મલૂ્મ, ધભનિનયેક્ષતા, વભાનતા, નાખરયઔ અથન લખેયે લખેયેને નાખરયઔ િળક્ષણ દ્વાયા ળીકલી 

ળઔામ છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 7 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

15. ભાધ્મિભઔ સ્તયે મલૂ્મને િલઔવાલલા ભાટે અભે અભ્માવક્રભ ઔેલી યીતે ાયકી ળઔીએ? 

.................................................. .................................................. ................... 

16. પ્રાથિભઔ લખનના િલદ્યાથીભા ંિળક્ષઔ ઔેલી યીતે મલૂ્મ રાલી ળઔે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6.9 મલૂ્મ વભાિલષ્ટ ભાટે વકં્રભણ રયદ 

"મલૂ્મ" ળાન્દ્બ્દઔ અથનભા ંઅભમાનરદત અથલા રઔિંભતી છે. જ્શન ડલેી મલૂ્મના ળબ્દભા ંિવદ્ધ ઔયલાન અથન છે 

ઔંઇઔ, તેને શન્દ્લ્ડિંખ અને મલૂ્માઔંનની ઔામનલાશી તેભજ મલૂ્મની ભાત્રા યની ઔામનલાશી 

ફીજુ ંઔંઈઔ વયકાભણીભા.ં આભ મલૂ્મ આધારયત િળક્ષણ ફાઔને આદળનભા ંિલઔવાલલાભા ંભદદ ઔયળે 

નાખરયઔ યાધારક્રષ્નન ઔિભળન (1948) એ જણાવ્યુ ંઔે જ આણે તાના વસં્થાભા ંઆધ્માજત્ભઔ તારીભને 

ફાઔાત યાકીએ 

આણે આણા આકા ઐિતશાિવઔ િલઔાવભા ંઅવત્મ શઈશુ.ં તેના ભાટે અભ્માવક્રભની જરૂય છે 

મલૂ્મ જરૂયી છે. શ્રી પ્રઔાળ વિભિત (1959) અનવુાય, "આ ભાટે દયેઔ પ્રમત્ન આલશ્મઔ છે, 

િલદ્યાથીને તેભના ળૈક્ષભણઔ જીલનના પ્રાયંભબઔ તફક્કાભાથંી વાચા નૈિતઔ મલૂ્મ ળીકલલા ભાટે 

ફનાલલાભા ંઆલળ.ે જ આણે ગભુાલીએ 

આ, આણે એઔ આત્ભા િલના યાષ્ર ફનશુ ં". યાષ્રીમ િળક્ષણ પ્રણારી જે જીલન અને તેની વાથે વફંિંધત છે 

જરૂયીમાત જરૂયી છે. આ ઔઠાયી ઔિભળન ભાટે આગ્રશણીમ છે: 

• અભાયા ળૈક્ષભણઔ િવસ્ટભભા ંનૈિતઔ, વાભાજજઔ અને આધ્માજત્ભઔ િળક્ષણ ળાભેર ઔયલા જરૂયી છે. 

• નૈિતઔ િળક્ષણ વીધી તેભજ યક્ષ દ્ધિત દ્વાયા ણ આવુ ંજઈએ. 

• વંણૂન અભ્માવક્રભ અને પ્રવિૃત્ત મલૂ્મ આધારયત શલી જઈએ. 

• ળાા એવેમ્પફરીથી રઈને અભ્માવક્રભની રાન્ઝેક્ળન અને વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્તનુ ંઆમજન ઔયવુ ં

જઈએ 

િલદ્યાથી લચ્ચે મલૂ્મ રાલે છે. 
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એક્ળન એનીઈ -2012 ના પ્રગ્રાભના ભાકાએ મલૂ્મ િળક્ષણને એઔ અિલબાજમ બાખ તયીઔે બાય આપ્મ 

શત 

ળાા અભ્માવક્રભ. તે યાષ્રીમ ધ્મેમ, વાલનિત્રઔ ધાયણા, નૈિતઔતાથી દયેરા મલૂ્મને પ્રઔાિળત ઔયે છે 

િલચાયણા અને ાત્ર ભઔાન. આણે સ્ષ્ટ યીતે જઈ ળઔીએ છીએ ઔે ફધા નીિત િનભાનતાએ સચૂવ્યુ ંછે 

મલૂ્મ િળક્ષણ એ વભમની જરૂરયમાત છે અને તે િળક્ષઔ ઉય છે ઔે જે મલૂ્મને વીધી યીતે લશન ઔયે 

મલૂ્મ િળક્ષણ અરખથી અથલા યક્ષ દ્ધિત દ્વાયા યજૂ ઔયીને છે જે તેને વભાલીને છે 

િલમ િળક્ષણ. ચાર શલે ચચાન ઔયીએ ઔે આણે ફાઔભા ંમલૂ્મને િલઔવાલલા ભાટે ઔેલી યીતે 

અભ્માવક્રભન ઉમખ ઔયી ળઔીએ. 

6.9.1 મલૂ્મના િળક્ષણ ભાટેના ભાખનદખનનન ભાખન રયલતનન 

• એવુ ંભાનવુ ંજઈએ નશીં ઔે વીધા િળક્ષણ મલૂ્મ તેભને વંણૂન ફનાલળે. તે આમજન ઔયલાની છે 

અને ધીભે ધીભે અને વતત રાગ.ુ 

• ભાનલાભા ંઆલે છે તે મલૂ્મ લતનભાન સ્સ્થિતભા ંમગ્મ શવુ ંજઈએ. તે અવ્મલશારુ ન શવુ ંજઈએ. 

ળીકનાયને તેભની સવુખંતતા સ્ષ્ટ શલી જઈએ. 

• તેના ય દફાણ ન ઔયવુ ંજઈએ 

• તે વભમ રેલ જઈએ નશીં. આ ભાટે િળક્ષઔએ વભમ વ્મલસ્થાન ર્જલી યાકવુ ંઅને તેને ફનાલલાન 

પ્રમાવ ઔયલ આલશ્મઔ છે 

છી વભમ અને વવંાધનભા ંલધ ુઅવયઔાયઔ. 

મલૂ્મ ભાટે આમજન ઔયતી લકતે તભાભ ળૈક્ષભણઔ તેભજ લશીલટી સ્ટાપ વાભેર શલા જઈએ 

િળક્ષણ. 

• મગ્મ પ્રિતવાદ રેવુ ંશભેંળા ંવારંુ છે જેથી પયીથી િનધાનયણ ઔયી ળઔામ. 

• િળક્ષઔએ તેને ફજ ળધી ળઔતા નથી. તે રક્ષ્મ ણ શવુ ંજઈએ ઔે આ જરૂયી નથી 

િલદ્યાથી ભાટે ણ તેભના ભાટે. 

• આ ઔવયત એલી યીતે ઔયલાભા ંઆલલી જઈએ ઔે િળક્ષઔ અથલા ન ત િલદ્યાથીને તેને એભ રાખવુ ં

જઈએ 

ળાા અભ્માવક્રભ ફશાય િલમ. 

• મલૂ્મન અંકુળ ળૈક્ષભણઔ સચૂના ય આધારયત શલ જઈએ. 

• લખનભા ંન ચચાન ઔયલી જઈએ. 

ઉ.દા.: 'વયસ્લતી િલદ્યાભરંદય' ળાાભા ંવલાયે પયજજમાત છે. ફાઔ અન ે
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િળક્ષઔ એટરા ળયભજનઔ છે ઔે તે તેને તેભના અભ્માવક્રભન બાખ ફનાલે છે. 

એ જ યીતે, ભને માદ છે જમાયે હુ ંઔન્લેન્ટ સ્કરૂભા ંિલદ્યાથી શત ત્માયે ભિસ્તી િલદ્યાથી ભાટે જતા શતા 

એરટીએવ (રીડયળી રેિનિંખ વિલિવ). તે આણા ભાટે ખલુ્ુ ંશત ુ.ં ત્મા ંિલદ્યાથી આધ્માજત્ભઔ ળીકલલાભા ં

આવ્મા શતા, 

વાભાજજઔ, નૈિતઔ લખેયે મલૂ્મ. તે અભાયા અભ્માવક્રભન એઔ બાખ ફન્મ. 

આ અભ્માવક્રભભા ંજીલનચરયત્રના અભ્માવ અને ભશાન િલદ્વાન, ઇિતશાવઔાય, સ્લતતં્રતાની લાતાનન 

વભાલેળ થલ જઈએ 

રડલૈમા, ઔરાઔાય લખેયે. આ વભમખાા દયિભમાન િલિલધ પ્રવિૃત્ત ખઠલી ળઔામ છે જેભ ઔે ઔામદ, 

બાણ, ચચાન, 

સ્ક્લઝ લખેયે. આ મરુાઔાત ઐિતશાિવઔ સ્થ ઉયાતં, ટાખય જેલા ઔેટરાઔ ભશાન રઔ ય સ્થાિત વસં્થા 

ળાિંતિનઔેતન, ખાધંીના આશ્રભ લખેયેનુ ંઆમજન ઔયી ળઔામ છે. તે છી, મલૂ્માઔંન ઔયી ળઔામ છે 

અશલેાર રેકન આધાય. 

િળક્ષણ યની યાષ્રીમ નીિત (1986) એ મગ્મ યીતે ઔહ્ુ ંછે ઔે, "ધલાણની લધતી જતી ભચિંતા 

વભાજભા ંઆલશ્મઔ મલૂ્મ અને લધતા ક્રૂયતાએ નુ: ખઠલણની જરૂરયમાત ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયુું છે 

વાભાજજઔ અને નૈિતઔ મલૂ્મની કેતીભા.ં તેથી શલે પેયપાય ય ધ્માન ઔેન્દ્ન્િત ઔયવુ ંજરૂયી છે 

મલૂ્મને અંકુળભા ંરેલા ભાટે િળક્ષણને અવયઔાયઔ વાધન ફનાલલા ભાટે અભ્માવક્રભ. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 8 

નોંધ: (i) નીચે આેરા અલઔાળભા ંજલાફ આ. 

(ii) આ એઔભના અંતે આેર જલાફ વાથે તભાયા જલાફ તાવ. 

ઔઠાયી ઔિભળનની બરાભણ શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

18. બાય મકૂ્ા લખય િળક્ષઔએ મલૂ્મ િળક્ષણ ઔેલી યીતે ાય ાડવુ ંજઈએ? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

6.10 ય.ુએવ. ય.ુએવ. ય.ુએવ. 

• નૈિતઔ મલૂ્મ િવદ્ધાતંના વમશૂન વદંબન આે છે જે વ્મસ્ક્તને અિધઔાય અને લચ્ચે તપાલત ઔયલાભા ંવશામ 

ઔયે છે 

કટંુ વાયા નૈિતઔ મલૂ્મલાી વ્મસ્ક્ત જે રાક્ષભણઔતા જેલા ભજબતૂ પ્રદળનન ફતાલે છે 
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બાલનાત્ભઔ સ્સ્થયતા, રશિંભત, આદય, િનિઃસ્લાથન, પ્રાભાભણઔતા, વશાનભુિૂત અને દમા. 

• Kohlberg દ્વાયા આલાભા ંનૈિતઔ િલઔાવ તફક્કા: - 

(i) લૂન યંયાખત નૈિતઔ તઔન સ્તય (ii) યંયાખત નૈિતઔ તઔન  

(iii) સ્ટ-યંયાખત નૈિતઔ તઔન . 

• આધ્માજત્ભઔ િલઔાવભા ંભફનવાપં્રદાિમઔ દૃન્દ્ષ્ટઔણન વભાલેળ થામ છે જમા ંવ્મસ્ક્ત તેના મલૂ્મ અને 

ભાન્મતાને િલઔિવત ઔયે છે 

તેભના વાથી રુુની વાસં્કૃિતઔ અને વાભાજજઔ ભાન્મતાને નફી ાડયા િલના. 

• એભ. સ્ઔટ ેઔ દ્વાયા આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના તફક્કા છે: - સ્ટેજ I- Chaotic / અવાભાજજઔ (યુસ્ઔાય 

આધારયત), સ્ટેજ II- ભામિથઔ / ઔમ્પયિુનઔર (ીઅય-આધારયત), સ્ટેજ III-ઓચારયઔ / વસં્થાઔીમ (ઔામદ 

આધારયત), 

સ્ટેજ IV-સ્ઔેપ્ટીઔ / વ્મસ્ક્તખત (પ્રશ્ન-આધારયત), અને સ્ટેજ લી- યશસ્મલાદી / વાપં્રદાિમઔ (િવદ્ધાતં 

આધારયત) 

• મલૂ્મ ઔટઔટીન અથન જમાયે અને જમાયે જરૂયી શમ ત્મા ંમગ્મ નૈિતઔ આચયણ વ્મક્ત ઔયલાની અબાલ. તે 

નથી 

તેન અથન એ ઔે વ્મસ્ક્ત ાવે વાયા મલૂ્મ શતા નથી યંત ુતે વ્મક્ત ઔયલા ભાટે રશિંભતની અબાલ શઈ ળઔે 

છે. 

• મલૂ્મ વ્મસ્ક્તની તઔનવખંત વદંખી અનવુાય રયલશન ઔયે છે. તે તે મલૂ્મ ફતાલલાનુ ંવદં ઔયે છે 

જે વમદુામભા ંતેભના અસ્સ્તત્લ ભાટે ઉમખી છે. 

• રઔ ભાને છે ઔે મલૂ્મ વકં્રભણ ફદરાતા વભમની આલશ્મઔતા છે અને તે એઔ વાઇન ભાનલાભા ંઆલે છે 

આધિુનઔતાને સ્લીઔાયવુ ંમલૂ્મ વકં્રભણ ઉંભય અને વભમ વાથે રે છે. 

• મલૂ્મની ક અને વદંખી િલળેના અભાયા ફધા િનણનમ ભાન્મતા, લરણ અને આધાયે આધારયત 

છે 

અભાયાભા ંજડામેરા રઔ િલળેના ંઅનબુલ. એઔ પ્રઔાયનુ ંમલૂ્મ અરખ ભાટે સવુખંત શઈ ળઔતુ ંનથી 

રઔ 

• વસં્કૃિતભા ંઆવાવના િલિલધ રયભાણ છે. આભા ંતેની ક, લાયવ, આદયન વભાલેળ થામ છે 

અને િલિલધ વસં્કૃિતભા ંવશઔાય. 

• ફધા ધભો આણા વભાજને વેલા આલાનુ ંળીકલે છે, તેથી િલઔાવ દ્વાયા વાભાજજઔઔયણને ઉત્તેજજત ઔયી 

ળઔામ છે 
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આ મલૂ્મ. વફંિંધત દૃન્દ્ષ્ટઔણ મજુફ વફંિંધત ધાિભિઔ ભાન્મતાને કી અને રાગ ુાડલી આલશ્મઔ 

છે. 

• આણે બાયતના સ્લાતતં્ર્મ વગંન, વાસં્કૃિતઔ લાયવાના ઇિતશાવથી રયભચત થવુ ંજઈએ, 

ફધંાયણીમ જલાફદાયી અને અભાયી યાષ્રીમ ક વભાલતી સિુલધા. 

• લેલ્ય ુઆક્યરુેળન ભાટેના િલિલધ અભબખભ છે: 

(i) ડામયેક્ટ સચૂનાત્ભઔ અભબખભ: - િલમ િવલામની અરખ વ્મલસ્થા દ્વાયા મલૂ્મ િળક્ષણ 

અધ્મમન (ii) યક્ષ વઔંભરત અભબખભ: - િલમ દયિભમાન મલૂ્મ િળક્ષણને પ્રત્વાશન આવુ ં

અધ્મમન (iii) રયસ્સ્થિતઔ અભબખભ: - તે વભમે અેક્ષાની આધાયે મલૂ્મ િળક્ષણ. 

• તે રેલા ભાટે િળક્ષઔ ઉય છે તે એઔ ડઔાય છે અને ફાઔના મલૂ્મ િલઔાવભા ંવાભેર છે 

િલિલધ િલમ અધ્મમન. આ યીતે અભ્માવભા ંઅલયધ ઊબ થત નથી અને મલૂ્મન અબાલ શઈ ળઔે છે 

પ્રાપ્ત. 

• વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત ળાા િળક્ષણન અભબન્ન બાખ છે. ળાા ઔે જે fullfledged ચરાલ 

વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્ત ભજબતૂ વ્મસ્ક્ત તૈમાય ઔયે છે. 

• રુુ ઔે સ્ત્રી લચ્ચે વભાનતા અને શઔાયાત્ભઔ લરણ શવુ ંતે વ્મસ્ક્ત શવુ ંજઈએ 

વ્મલવાિમઔ અને વ્મસ્ક્તખત સ્તયે ર્જલલાભા ંઆલે છે તે ભરિંખ વલેંદનળીરતા છે. 

• પ્રાયંભબઔથી જ ળાાઔીમ વભમખાા દયિભમાન િળક્ષણ દ્વાયા મલૂ્મ િલઔાવ 

ઉચ્ચતય ભાધ્મિભઔ તફક્કાભા ંસ્ટેજ. આ મગ્મ અભ્માવક્રભ િલઔાવ અને પ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ છે 

સચૂન 

• વાય અભ્માવક્રભ તે છે જે વાભાજજઔ, નૈિતઔ વાથે બદુ્ધદ્ધ અને વાભગ્રી જ્ઞાનને િલઔિવત ઔયે છે 

અને ફાઔભા ંઆધ્માજત્ભઔ મલૂ્મ. 

• ળાા એવેમ્પફરીથી રઈને અભ્માવક્રભની રાન્ઝેક્ળન અને વશ અભ્માવક્રભ પ્રવિૃત્તનુ ંઆમજન ઔયવુ ં

જઈએ 

િલદ્યાથી લચ્ચે મલૂ્મ રાલે છે. 

6.11 તભાયી પ્રખિતને ચઔાવલા ભાટેના જલાફ 

1. જમાયે તભે વાચા અને કટા લચ્ચે તપાલત ઔયલાનુ ંળીક ત્માયે વારંુ નૈિતઔ મલૂ્મ છે. વ્મસ્ક્ત ફતાલે છે 

શઔાયાત્ભઔ લરણ, બાલનાત્ભઔ સ્સ્થયતા, વશાનભુિૂત, ઔરુણા અને એઔ ભજબતૂ િનણનમ િનભાનતા છે. આધ્માજત્ભઔ 

મલૂ્મન અથન ધભનિનયેક્ષ દૃન્દ્ષ્ટઔણ, તેના વમદુામની રાખણીની બાલના, ભજબતૂ ભાન્મતા જે 

તેભના વ્મસ્ક્તત્લભા ંપ્રિતભફિંભફત થામ છે યંત ુઅન્મ ભાન્મતાને નફી ાડયા લખય. 
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2. નૈિતઔ િલઔાવના તફક્કા છે- (i) લૂન યંયાખત (ii) યંયાખત (iii) સ્ટ-યંયાખત 

નૈિતઔ િલઔાવ. 

3. આધ્માજત્ભઔ િલઔાવના ખરા ંછે- (i) Chaotic (ii) ઓચારયઔ (iii) સ્ઔેપ્ટીઔ (iv) યશસ્મલાદી તફક્કા 

િલઔાવ 

4. મલૂ્મની િલિલધ શે્રણી છે- (i) વૌંદમનરક્ષી (ii) ઇન્સ્ુભેન્ટર (iii) નૈિતઔ મલૂ્મ. 

5. મલૂ્મના ધલાણના ફે મખુ્મ ઔાયણ છે- 

(i) ખાભા ંસ્ધાનને ઔાીને વભાજભા ંસયુભક્ષત સ્સ્થિત પ્રાપ્ત ઔયલી. 

(ii) મલૂ્માઔંન ભાટે યંયાખત દ્ધિત િળક્ષણ યૂત ુ ંનથી. 

6. તેન અથન એ છે ઔે મલૂ્મ ખિતળીર છે અને તે વભમ વાથે ફદરામ છે. અખાઉ જે મલૂ્મ રાગ્મા ંશતા ં

આજની દુિનમાભા ંખફૂ જ ભશત્લણૂન શઈ ળઔે નશીં તે ભશત્લણૂન શઈ ળઔે છે. અખાઉ ભાનલ વફંધં શતા 

આેર પ્રાધાન્મતા છે યંત ુઆજની તાયીકે તે વાચુ ંયાકી ળઔળે નશીં ઔાયણ ઔે તે તેભના ફભરદાનને 

ધ્માનભા ંરેતા નથી 

વપતા પ્રાપ્ત ઔયલા વફંધં. આને 'વ્મલશારુ' તયીઔે કલાભા ંઆલે છે. 

7. િલઔાવની જરૂય છે ઔાયણ ઔે- 

(i) લતનભાન રદલવની િળક્ષણ શજી ણ મગ્મ નથી અને તેને સધુાયલાની જરૂય છે. 

(ii) આ ૃ્ લી ય આણુ ંઅસ્સ્તત્લ અકડં યાકલા. 

(iii) રઔ વભાજને ખોણ િલચાય આે છે અને તાને આ યેકાભા ંયાકે છે 

(iv) તાણ અને શતાળાથી યલુાનને ફશાય રાલલા 

(લી) ઔોટંુભફઔ મલૂ્મ ભયી યહ્યા છે અને બાઈચાય બાગ્મે જ ફની યહ્ુ ંછે. 

8. મલૂ્મ એ એઔ પ્રથા છે જે આણને અભાયી ક ળધલા ભાટે ભદદ ઔયે છે અને આ ભાટે તે જરૂયી ફને 

છે 

તે મલૂ્મને ક. તે કલા ભાટે ગણુ ંવભજણ અને િલચાય પ્રરક્રમા રે છે. આ 

અનબુલી રઔ આ ઔલામતભા ંભદદ ઔયી ળઔે છે. આ અનબુલ મગ્મ ભાન્મતાથી આલે છે, 

જીલનના આણા જીલન દયિભમાન લરણ અને અભબખભ. િલિલધ રઔ ભાટે વભાન મલૂ્મ શઈ ળઔે છે 

ભશત્લના િલિલધ સ્તય. મલૂ્મને અરખ અરખ યીતે વભજી ળઔામ છે અને અથનગટન ઔયી ળઔામ છે 

ઔઈએ સિુનિિત ઔયવુ ંજઈએ ઔે તે વભાજ તેભજ વ્મસ્ક્તખત ભાટે મગ્મ અને મગ્મ છે. 

તે ય અભરભા ંશલાનુ ંજણામ નશીં. 
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9. વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મ આણા વભાજ અને તેના લાયવા તયપ નૈિતઔ પ્રિતફદ્ધતા છે. તે અસ્સ્તત્લભા ંછે જમા ંતે 

છે 

નૈિતઔ, વાભાજજઔ, ધાિભિઔ અને યાષ્રલાદી મલૂ્મ વાથે જડામેર. આ ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલે છે 

પક્ત એઔની વસં્કૃિત જ નશીં યંત ુએઔ જ િલશ્વની જેભ. ફીજી તયપ ધાિભિઔ મલૂ્મ આે છે 

ફધા અલયધ વાભે રડલા ભાટે વ્મસ્ક્તની શ્રદ્ધાના આધાય. તે આણા દૃન્દ્ષ્ટઔણભા ંણ અભને 

ભફનવાપં્રદાિમઔ ફનાલલા ભાટે ભદદ ઔયે છે 

પે્રન્દ્ક્ટવ તયીઔે. તે તભાભ વાભાજજઔ અન્મામ વાભે રડલાની ળસ્ક્ત આે છે. 

10. મલૂ્મને અંકુળભા ંરેલાના િલિલધ અભબખભ છે- (i) ડામયેક્ટ અભબખભ (ii) વઔંભરત અને 

(iii) રયસ્સ્થિતઔીમ અભબખભ 

11. રયસ્સ્થિતની ભાખં મજુફ રયસ્સ્થિતઔીમ અભબખભ ઊબ થામ છે. આ ય ફતાલેર રઔિંભત 

ર્જશયે સ્થે છઔયી વાથે દુવ્મનલશાય ઔયલાભા ંઆલતી ફચાલ જેલા વભમન વભમ. આ એઔ પ્રેયણા આે છે 

િલમ અને તે મલૂ્મને ભજબતૂ ઔયલા ભાટે વ્મસ્ક્તને પ્રત્વારશત ઔયે છે. 

12. િલિલધ વશ-અભ્માવક્રભની પ્રવિૃત્ત ઔે જેના દ્વાયા આણે મલૂ્મને જન્ભ આી ળઔીએ છીએ- 

(i) િલધાનવબા વભમ દયિભમાન ધ્માન (ii) ળાયીરયઔ િળક્ષણ (iii) નતૃ્મ અને નાટઔ (iv) ની મરુાઔાત 

વદૃ્ધાલસ્થા ગય, અનાથારમ લખેયે જેલા િલિલધ વાભાજજઔ વસં્થા. 

13. ર્જિત વલેંદના અથન એ છે ઔે લતનન ફદરવુ ંઅને ફનેં ભાટે વભાનતાની બાલનાને ઉત્તેજન આવું 

ર્જિત. તે વભાન બીંખડાભા ંભરિંખ કની ર્જગિૃત ઉબી ઔયે છે. 

14. િલદ્યાથીભા ંર્જિત વલેંદનળીરતાને રખાલલાભા ંઆલી ળઔે છે - (i) ગયે ભાતાિતા દ્વાયા વાયલાય 

ઔયલી આલશ્મઔ છે ફનંે છઔયા અને છઔયી વભાન. (ii) છઔયી જે ઔયી ળઔે તે ઔયલાથી છઔયીને 

યઔતા નથી. (iii) ફનાલે છે છઔયા તયપ વશાનભુિૂતલાા છઔયા. (iv) ફનેં ળાભેર પ્રવિૃત્ત ળાાભા ં

આમજન થમેર શવુ ંજઈએ વભાનતાની રાખણી રાલ. (v) ફે ર્જિત લચ્ચેના રસ્ટ રયફને પ્રવિૃત્ત 

દ્વાયા ફનાલલાભા ંઆલળ ે જે ળાાભા ંખઠલી ળઔામ છે. 

15. ખોણ સ્તયે અભ્માવક્રભ દ્વાયા મલૂ્મ િળક્ષણ ભાટે રયલશન ઔયી ળઔામ છે. 

(i) િલજ્ઞાન અધ્માન - ભાનલર્જત ભાટે અન્મ ભાણવ, તઔનીઔી અને ળધ ભાટેન પે્રભ યચલ. 

(ii) વારશત્મ - વૌંદમનરક્ષી અને વર્જનાત્ભઔ મલૂ્મ િલઔવાલલા. 

(iii) વાભાજજઔ િલજ્ઞાન - નાખરયઔ અથન, રઔળાશી મલૂ્મ, વાભાજજઔઔયણ િલઔિવત ઔયી ળઔામ છે 

16. પ્રાથિભઔ લખનના િલદ્યાથી એટરા રયક્લ નથી; તેથી દ્ધિત ણ અરખ શલી જઈએ. તે શઈ 

ળઔે છે  ઔિલતા, પેન્વી ડ્રવે, સ્લચ્છતા ઔવયત, યભત લખેયે દ્વાયા ળીકલલાભા ંઆલે છે. 
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17. ઔઠાયી ઔિભળનની બરાભણ છે - 

(i) અભાયા ળૈક્ષભણઔ પ્રણારીભા ંનૈિતઔ, આધ્માજત્ભઔ અને વાભાજજઔ મલૂ્મ ળીકલલાભા ંઆલશ્મઔ છે (ii) નૈિતઔ 

અભ્માવક્રભભા ંતેને વભાિલષ્ટ ઔયીને િળક્ષણ અને અરખથી િળક્ષણ આવુ ંજઈએ (iii) પ્રવિૃત્ત 

અભ્માવક્રભ અભરીઔયણ ભા ંખઠલેર મલૂ્મ આધારયત શવુ ંજઈએ. (iv) વલાયે એવેમ્પફરી થી 

જ અભ્માવક્રભના રાઝંેક્ળનન છેલ્ર વભમખા, ત ફધાએ િલદ્યાથીભા ંમલૂ્મને પે્રરયત ઔયવુ ંજઈએ. 

18. િળક્ષઔ દ્વાયા િલદ્યાથીભા ંમલૂ્મન અબાલ થડ રલચીઔ શલ જઈએ. િળક્ષઔ ભાટે મકુ્ત શવુ ંજ 

જઈએ અભ્માવક્રભ વ્મલશાય અથલા િલિલધ િલમ વાથે પ્રવિૃત્ત ખઠલ. િળક્ષઔ અનબુલળે નશીં 

જમાયે બાયાઔં મલૂ્મ સ્થાનાતંરયત ઔયલાની જલાફદાયી ય વંણૂન શાથ શમ ત્માયે ફર્જરૂ અને યવશીન 

ફાઔને આ ઉયાતં, િળક્ષઔને ળાાભા ંતેભના મખદાનથી પ્રત્વાશન આવુ ંજઈએ 

વભાજ. િળક્ષઔના શાથભા ંખફૂ જ જૂઠાણુ ંછે તેથી તે ળાા લશીલટ, ભાતા-િતા અને પયજનુ ંપયજ છે 

શઔીઔતભા ંવભાજ ણ તેને પ્રત્વારશત ઔયે છે અને વમદૃ્ધ ફનાલલા ભાટે િલિલધ અભબખભ અનાલલા 

પ્રત્વારશત ઔયે છે 

મલૂ્મ વાથે અભાયા િલદ્યાથી. 

6.12 સભૂચત લાચંન અને વદંબન 

1. ફી.ઔે.સ્વી, એનીવી ફ, આગ્રા દ્વાયા મલૂ્મ િળક્ષણ 

2. ઉન્નત ળૈક્ષભણઔ ભનિલજ્ઞાન, ફી. કુપ્સુ્લાભી, સ્ટભરિંખ ફ, એન. દેલ્શી 

3. ળૈક્ષભણઔ ભનિલજ્ઞાન- તેની વભસ્મા અને દ્ધિત, વનારી પ્રઔાળન. એન. દેલ્શી 

4. ળૈક્ષભણઔ ભનિલજ્ઞાન, પ્રપેવય યભણ ફશયેી રાર, શ્રીભતી. સનુીતા ારડ, આય. રૉ ફ, ભેયઠ 

5. www.wikipedia.com 

6.13 યિુનટ એન્ડ એક્વયવાઇઝ 

1. ઉદાશયણ ની ભદદ વાથે નૈિતઔ િલઔાવના તફક્કા લણનલ? 

2. િળક્ષઔ તયીઔે તભે િલદ્યાથીભા ંમલૂ્મભા ંઔથી ઔેલી યીતે જુ છ? 

3. વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મની કની શતેુ શુ ંછે? 

4. દેળબસ્ક્ત ફતાલલા ભાટે યાષ્રલાદી િલચાય ઔેભ જરૂયી છે? 

5. વાસં્કૃિતઔ મલૂ્મ િલઔાવને કલા ાછના શતેુની રૂયેકા! 

6. મલૂ્મને લેખ આલા ભાટે પ્રત્મક્ષ અને વઔંભરત અભબખભ લચ્ચે તપાલત ઔય છ? 

7. િલજ્ઞાન અને ભાનલતાના િળક્ષણ દ્વાયા મલૂ્મ ઔેલી યીતે પે્રરયત ઔયી ળઔામ? 

8. "ર્જિત વલંેદનળીરતા શલે ળરૂ થલી જઈએ" ય સ્ષ્ટતા? 


