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1. પ્રસ્તાવના : 

 કહેવાર્ છે કે કોઇપણ સંસ્થાના વવકાસમા ંતેના કમયચારીઓનો ફાળો મહત્વનો છે. જો આપણે શૈક્ષવણક સંસ્થાની વાત કરીએ તો 

શાળાના વવકાસમા ંતેમા ંકામ કરતા ંઆચાચય તેમજ વશક્ષકોનો ફાળો મહત્વનો છે. 

 અને આપણે જોઇએ તો કોઇપણ શાળાના વવકાસમા ંઆચાર્ય મહત્વની ભૂવમકા ભજવે છે. આચાર્યને શાળાનંુ મહત્વનું પાવર 

સ્ટેશન ગણવામા ંઆવે છે. 

 શાળાના સંચાલનમા ંઆચાર્યનુ ંસ્થાન બહુ જ મહત્વનું છે આચાર્ય એ શાળાનો પ્રાણ છે. 

 તેથી જ આચાર્ય માટે એમ કહેવારંુ્ છે કે ‘The School is as great as the Principal is’. 
 

2. આચાર્યનું શાળામાં મહત્વનું સ્થાન : 

 ઇંગ્લેન્ડની હેરો અને ઇટન જેવી લબ્ધ પ્રવતષ્ઠા શાળાઓએ તેમના ભવ્ર્ આચાર્ોની પ્રવતભાને લીધ ેપ્રવતષ્ઠાના ંઉત્તમ વશખરો સર 

કર્ાય હતાં. 

 “ઘડડર્ાળમાં જે સ્થાન કમાનનું છે, પત્રમા ંજે સ્થાન ફ્લાર્ વ્હીલનું છે, તેવું સ્થાન શાળામા ંઆચાર્યનું છે. આચાર્યએ શાળાની 

ગવત છે, તે શાળાને ગવતવંત રાખે છે.” 

 આચાર્યએ શાળાનો સમ્રાટ છે. વવદ્યાથીઓ તેનુ ંસૈન્ર્ છે. શાળાના કાર્યકરો તેના અવધકારીઓ છે. શાળાનંુ મકાન તેનુ ંસાવયભૌમ 

રાજ્ર્ છે અને શાળા વ્ર્વસ્થાપક મંડળની જેમ વવહવટ કરે છે. 

 આપણે ત્ર્ા ંએમ કહેવાર્ છે કે “ર્થા રાજા તથા પ્રજા” તે જ રીતે જેવા આચાર્ય તેવી શાળા એમ કહેવાર્ છે. 

 આચાર્યન ે પોતાનુ ં આગવું અને વવવશષ્ટ વશક્ષણ દશયન હોવું જોઇએ. વશક્ષણના વ્ર્ાપક ધ્ર્ેર્ો અને હેતુઓની સ્પષ્ટ સમજ 

આચાર્યમાં વવકસેલી હોવી જોઇએ. વશક્ષણ જગતમા ંઅદ્યતન પ્રવાહો અને થતા ંસંશોધનોથી તે સુજ્ઞાત હોવો જોઇએ. 

 તે શબ્દ શવતતનો વશલ્પી હોવો જોઇએ. શાળામાં અપાતા વશક્ષણકાર્ય દરમ્ર્ાન શાળાની વવવવધ શૈક્ષવણક અને સહ અભ્ર્ાવસક 

પ્રવૃવત્તઓ દરમ્ર્ાન, આ ઉપરાંત શાળાની વસવધ્ધઓના અસરકારક પ્રચાર અને પ્રસાર માટ ે તેનામા ંઉચ્ચ પ્રકારની ભાષાકીર્ સજ્જતા 

અપેવલત હોવી જોઇએ. 
 

3. વવવશષ્ટ ગણુો : 

“आचरति इति आचार्य: ।” 

“જે શ્રેષ્ઠ આચરણ કર ેછે તે આચાર્ય છે. 
 

 “र्द र्द आचरति शे्रष्ठः िद्िद्विारो जन: ।” 

સારાશં : કોઇપણ શાળામાં સામાન્ર્ રીતે બે જૂથ કાર્ાયવન્વત હોર્ છે. એક છે વશક્ષકોનુ ંજૂથ અને બીજંુ છે વવદ્યાથીઓનું. બન્ને 

જૂથને અસરકારક નેતાની જરૂર પડે છે. આચાર્ય વશક્ષકોનુ ંઅને વવદ્યાથીઓનું અસરકારક નેતૃત્વ સંભાળી શાળાના વવવવધ અંગોનુ ં

આર્ોજન કરવું પડે છે. આવો સુમેળ સાધવાથી તે સફળ સંચાલન કરી શકે છે. આમ શાળાના સંચાલનમા ંઆચાર્યનુ ંસ્થાન બહુ જ 

મહત્વનું છે. આચાર્ય એ શાળાનો પ્રાણ છે તે સંગઠક, નેતા, સંચાલક, ડદગ્દશયક, સંર્ોજક, વનરીક્ષક, વશક્ષકો માટે વમત્ર તત્વજ્ઞ અન ે

માગયદશયક છે. આમ, આચાર્ય એ શાળારૂપી સામ્રાજ્ર્નો સમ્રાટ છે. સાવયભૌમ છે. 
 

સચૂક શબ્દ : સંચાલન, પ્રવતભા, પ્રવતષ્ઠા, આચરણ, કૌશલ્ર્, પડરવતયન, નવસજયન, સજયનાત્મતતા, ઉચ્ચ ચાડરત્ર્ર્, આશાવાદી, 

આંતરસૂઝ, કાર્યશૈલી. 
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“તેનુ ંઅનુકરણીર્ આચરણ વવદ્યાથીઓ, વશક્ષક અને સમાજ માટ ેપ્રેરણાદાર્ી બને છે. તેન ેપોતાના કાર્યનો આત્મસંતોષ હોર્”. 

વવવશષ્ટ ગુણો હોવા જોઇએ. જેવા કે, પોતાની ફરજ પ્રત્રે્ની ઊંડી વનષ્ઠા, સહાનુભૂવત, ત્વડરત વનણયર્શવતત, આંતરસૂઝ, 

સજયનાત્મતતા, સંગઠન શવતત, ઉચ્ચ ચાડરત્ર્ર્ શીલતા, આશાવાદી, વવદ્યાપક વવચારધારા ધરાવનાર વગેર.ે 
 

4. કૌશલ્ર્ : 

વમટ્ઝ બગેના મત મુજબ આચાર્યમાં સંપકય કૌશલ્ર્, નેતૃત્વ કૌશલ્ર્, સંઘષય વનવારણ માટેનંુ કૌશલ્ર્, માવહતી પ્રડિર્ા કૌશલ્ર્, 

વનણયર્ કૌશલ્ર્, સંસાધનોના ઉપર્ોગનું કૌશલ્ર્, નવ વવચારના અમલીકરણ માટેનુ ંકૌશલ્ર્. વવગેર ેજેવા કૌશલ્ર્ આચાર્યમા ંહોવા જોઇએ. 

 આમ, આચાર્ય સ્વરં્ આત્મ વનરીક્ષણ કરીન ેવવચારપૂવયક વનણયર્ો લઇને શાળામા ંનવવવચાર પડરવતયન પણ સાધી શક ેછે. 

 આ ઉપરાંત શાળાના વડા તરીકે તેમણે વ્ર્વસ્થાપક મંડળ કે સંચાલક મંડળ સાથે મંડળ સંકલન સાધી શાળાને વવકાસન ેમાગ ે

અગ્રસર કરવાની હોર્ છે. 

 વતયમાન રુ્ગ એ પ્રત્ર્ાનનો રુ્ગ છે. પ્રત્ર્ાપન દ્વારા આચાર્ય વશક્ષકો, કમયચારીઓ અન ેવવદ્યાથીઓને પ્રવતપોષણ આપ ેછે. 

 આચારે્ લોકશાહીમા ંશ્રદ્ધા રાખવી જોઇએ. એણે સૌ સાથી વશક્ષકો, કમયચારીઓ અને વવદ્યાથીઓ તેમજ વાલીઓન ેએક નેતા 

તરીક ેઆદર સન્માન આપવા જોઇએ. 

 વવદ્યાકીર્ અને શૈક્ષવણક નેતા તરીકે તેનામાં વવદ્યાકીર્ અને શૈક્ષવણક પ્રવૃવત્તઓનુ ંઆર્ોજન અને સંર્ોજન કરવાની આવડત હોવી 

જોઇએ. 

 આચાર્યએ પડરવતયનનો ભંડાર છે, પડરવતયનનો પડરવ્રાજક છે. તેનો ધ્ર્ેર્મંત્ર ‘आ ना जाद्ाः क्रिवो र्नु्त तवश्वमः ‘દરકે 

ડદશાઓમાંથી મન ેશુભ વવચારો પ્રાપ્ત થાઓ’ નો હોવો જોઇએ. 

 આમ, સંસ્થાનંુ નવસજયન આચાર્યના નેતૃત્વ પર વનભયર છે. 

 આચાર્યની પાસે એક નેતા તરીકે પહેલવૃવત્તની પણ અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. આચારે્ “વનશાનચિ માફ થાર્, ન થારે્ નીચું 

વનશાન” એ ધ્ર્ેર્ મંત્ર બનાવી નવા પ્રસ્થાનો આદરવા ંજોઇએ. 
 

5. સમાપન : 

 આચારે્ નવા વવચારોનંુ પરાગનપન કરવાનું છે. તે એક કુશળ પ્રસ્થાનકાર છે અને શાળાએ પ્રસ્થાનરેખા છે. તેણે નૂતન વવચારોના 

અમલમાં પહેલ કરવી જોઇએ. આ માટેની સાહસવૃવત્ત આચાર્યમા ંઅવનવાર્ય છે. એકવાર પહેલ કર્ાય પછી ‘ડગલું ભરુ્ું કે ના હટવું’ ના 

મંત્રને ઘૂંટીન ેતે પ્રર્ોગમાંથી પીછેહઠ ન થાર્ તેનુ ંઆચાર્ય ધ્ર્ાન રાખવું જોઇએ. 

 આમ, આચાર્યનુ ંનેતૃત્વ એની કાર્યક્ષમતા અને કાર્યશૈલીની બુવનર્ાદમાંથી પાંગર ેછે. નેતૃત્વ આચાર્યની સફળતાની આધારવશલા 

છે. 
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