
Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences        ISSN: 2581-6241       Volume - 3,  Issue - 2, Mar-Apr – 2020 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                          Impact Factor:  3.589 

Received on : 08/03/2020                                                    Accepted on : 19/03/2020                                              Publication Date: 31/03/2020 

 

Available online on –shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 57 

ભારતમાાં વતતમાન સમયમાાં શૈક્ષણિક પરરવતતનો  
 
 Chetan J. Bhal      

Higher Secondary Teacher  

Shree Nandkuvarba Kshatriya Kanya Vidyalay – English Medium School 

Bhavnagar, Gujarat, India  

Email – bhalchetan@yahoo.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION:  

 આ પરરણથિણત ણશક્ષિનો ફેલાવો દશાતવ ેછે પરાંત ુએ પરિી કહી શકાય ક ેસાંખ્યાત્મક ણશક્ષિ સફળ રહ્યુ છે પિ ગુિવતાયુકત ણશક્ષિમાાં હજુાં  

કામ કરવાનુાં બાકી છે. આપિા સહીયારા પ્રયાસિી બાળક શાળા સધુી પહોંચી ગયુ ચૈન પરાંતુ તનેે શુાં ભિાવવુ? કેમ ભિાવવ?ુ કેટલુાં ભિાવવ?ુ આ 

સવાલ અત્યારના ણશક્ષિ માટ ેમહ્તત્વનો છે. ણશક્ષિમાાં િઇ રહેલ ફરેફારમાાં માત્ર માળખાગત ફેરફાર પુરતો નહી િાય પરાંત ુપાઠયપુથતક, પાઠયક્રમ, 

ણશક્ષિકાયત, ણશક્ષિ પણ્્ત, ણશક્ષકોની લાયકાત અને આવડત, શાળાની ભૂણમકા વગેરે પ્રશ્નો ણવચારવા રહ્યા. કોઇ પિ સાંથિા કે સતા દ્વારા ગમે ઉતમ 

નીણત કે કાયદા બને પિ તનેો અમલ યોગ્ય રીતે િાય અને તનેા ધાયાત પરરિામ મળે તે જોવુાં અણનવાયત િઇ જાય છે. ણશક્ષિમાાં હજુ ણવચાર અને કાયતમાાં 

ફરક દેખાય છે. 

 

2. LITERATURE REVIEW:  

1. કોઠારી પાંચની ભલામિો 1964 (ણશક્ષિ અને રાષ્ટીય ્યેયો - શૌક્ષિીક પ્રિા, માળખુ અન ેધોરિો - અ્યાપકોનો દરરજો - ણશક્ષિ અને 

પરરક્ષિ - ણવધાિી સાંખ્યા અન ેમાનવબળ - ણશક્ષિમાાં સમાન તકો) 

2. નવી ણશક્ષિનીણત 1986 (ણશક્ષિ, સમાજ અને ણવકાસ - શકૈ્ષિીક ણવકાસનુાં સમગ્ર દશતન - શૈક્ષિીક નવસાંથકરિનો અણભગમ)  

3. RTE Act 2009 - (મફત અન ેફરણજયાત ણશક્ષિનો હ્તક – શાળા અન ેણશક્ષકોની જવાબદારીઓ – અભ્યાસક્ર્મ અન ેપ્રાિણમક ણશક્ષિપુરુ 

પાડવ ુ– બાળકોના હકોન ુરક્ષિ) 

4. સવત ણશક્ષા અણભયાન 

5. ફરજીયાત ણશક્ષિ નીણત 2010 
 
3. RESEARCH METHOD:  

 અહીં સાંશોધન પ્ધણત પ્રાિણમક માણહતી તેમજ ગૌિ માણહણત ઉપયોગમાાં લીધેલ છે. પ્રાિણમક માણહતી માટ ેએક શાળાના 25 ણશક્ષકોને 

પ્રશ્નાવલી પ્ધણતિી માહીતી એકણત્રત કરેલ છે. જયારે અન્ય ગૌિ માણહતી ણવણવધ સરકારી યોજના, ણનયમો ને આધારે લીધેલ છે.  સાણહત્ય સમીક્ષા 

અન ેસાંદભત સૂચી દ્વારા જે સાંશોધન શોધણનબાંધ, પુથતક અન ેવબેસાઇટ સાંદભત માટે લીધેલ છે ત ેદશાતવલે છે. 

  

 

Abstract: ભારતમાાં હાલનો સમય શૈક્ષણિક સાંક્રમિનો છે. અત્યારના સમયમાાં ણશક્ષિમાાં પાયાિી બદલાવ આવી રહ્યો છે, જે આવકાયત છે 

અને જરૂરી પિ છે. આ શૈક્ષણિક પરરવતતનો પ્રાિણમક ણશક્ષિિી લઇન ેમહાણવધાલય સુધી ણવથતરેલ છે. જે વૈણશ્વક બદલાવન ેઅનુસાંણધ ન ેજરૂરી 

છે. શૈક્ષણિક બદલાવ અનેક કારિોસર િયા છે. જેમકે ટેક્નોલોજીનો ણવકાસ, અલગ-અલગ દેશોની ણશક્ષિનીતી, વેપાર અને વાણિજ્ય ણવકાસ 

અને ભણવશયની જરૂરરયાત વગેરે સમય સાિે બદલાવ આવવો જ જોઇએ. ભાગવદ ગીતા મજુબ “પરરવતતન સાંસારનો ણનયમ છે. શકૈ્ષણિક 

પરરવતતનો એ અણત અગત્યનો મુદો છે કારિેક ેકોઇ પિ દેશોનો ણવકાસ અન ેભણવષ્ય તનેા શકૈ્ષણિક માળખા પર આધારરત છે. અત્યારના સમયમાાં 

ભારતમાાં શૈક્ષણિક બદલાવની શરૂઆત નવી શકૈ્ષણિક નીણત – 1986 િી શરૂ િઇ અન ેત્યાર બાદ અનકે પરરવતતનો અને સુધારા – વધારા સાિ ે

ફરજીયાત ણશક્ષિ નીણત 2010 લાગુ કરવામાાં આવી. સરકારશ્રી અન ેઅન્ય પરરબળોના સહયારા પ્રયાસિી સવત-ણશક્ષા અણભયાન, RTE Act 

2009 વગેરે પ્રયાસ િયા અન ેસફળ પિ રહ્યા. જેના પરરિામ થવરૂપ ેણશક્ષિદર વધીન ે74%, જેમા પુરુષોમાાં ણશક્ષિદર – 82.2% અન ે

થત્રીઓમાાં ણશક્ષિદર - 69.5% િયો. અહીં હાલના સમયમાાં િઇ રહેલ પરરવતતન કયાાં અને કયા કારિે આવી રહયા છે, તેમજ ણશક્ષિ ક્ષેત્ર ે

ણશક્ષક, ણશક્ષિ પ્ધણત વગરેેનો અભ્યાસ જરૂરર છે.  
 

Key Words:  શૈક્ષણિક પરરવતતનો, શૈક્ષણિક માળખ,ુ શૈક્ષણિક નીણત, જ્્િાકીય ણશક્ષિ, ગુિવતાયુકત ણશક્ષિ, માણહતીસભર અ્યયન અને 

અ્યાપન,  સાંખ્યાત્મક ણશક્ષિ, ગિુાત્મક ણશક્ષિ, 
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4. DISCUSSION:  

4.1 વતતમાન સમયમાાં શકૈ્ષણિક માળખાકીય ફરેફાર: 

(1.1) સૌપ્રિમ માળખાકીય ફેરફારમાાં પાઠયપુથતક અને પાઠયક્રમમાાં િયેલ છે. ગજુરાત રાજય ણશક્ષિ બૉડત દ્વારા ખુબ જ અગત્યનો ણનિતય લેવમા 

આવ્યો જેમા ધોરિ 3 િી ધોરિ 12 ના અભ્યાસક્રમન ેNCERT (National Council of Educational Research and Training) ના 

પાઠયપુથતક અન ેપાઠયક્રમ લાગ ુકરવામાાં આવ્યા. જે ણનિતય નીચે ખાનગી શાળા, સરકારી શાળા, અને અધતસરકારી શાળાઓ ના અભ્યાસક્ર્મમાાં કોઇ 

ણવસાંગતતા જોવા નહી મળે. તેમજ એક શાળાના ણવધાિીઓની પરીક્ષાની ઉતરવહીઓ બીજી શાળાના ણશક્ષકો તપાસશે જેિી મલુયાાંક્નમાાં પિ તટથિતા 

અન ેપારદશીતા આવે. 

(1.2) શૈક્ષણિક કાયત માાં ફેરફાર પિ અગત્યનો છે. નવી ણશક્ષિ નીણત અનુસાર ‘ભાર વગરનુાં ભિતર’ ને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવ્યુ. ણવધાિીને ધરકામ 

કેટલુ આપવ?ુ દફતરનુાં વજન કેટલુ હોવુ જોઇએ? વગતમાાં ણવધાિી કેન્રી ણશક્ષિ પ્ધણત અપનાવવી, આવા અનેક નવતર પ્રયોગિી ણશક્ષિકાયતમાાં 

બદલાવ જરૂર આવ્યો પિ તેનુાં ણનષ્કષત હજુાં  હાિ આવવુ બાકી છે. વગતકાયતમાાં અન ેણશક્ષિ પ્ધણતમાાં ફેરફાર ટેકનોલોજીને આભારી પિ છે જેમક ે

બ્લેકબૉડત અને ચોક ની જગ્યાએ પ્રોજેકટર અને વ્હાઇટબૉડત આવી ગયા. 

(1.3) ણશક્ષક અભ્યાસક્રમના કારિે ણશક્ષકની લાયકાત માત્ર પૂરતી નિી પરાંતુ તે અાંગનેી તાલીમ અન ેઆવડત પિ અણનવાયત છે. કોઇ પિ ણશક્ષકનુાં 

ધડતર િવ ુખબુ જ અણનવાયત છે. ણશક્ષકની ઉમર, અનભુવ, પરરપક્વતા જેવા ગુિોનો ણવકાસ િવો ખુબ જ જરૂરી છે. આવા ણબનકળેવાયેલ અન ે

ણબનઅનભુવી ણશક્ષક શાળા, ણવધાિી અને સમાજ માટ ેભયજનક સાણબત િાય છે. ણશક્ષક અભ્યાસક્રમમાાં પિ જરૂરી ફેરફાર િયા છે પરાંત ુતે હજુ પિ 

માત્ર શકૈ્ષણિક લાયકાતના જ સાંદભતમાાં િઇ રહેલુ કાયત છે. ણશક્ષક અભ્યાસક્ર્મ ઘિી ખાનગી કોલેજોમાાં યોગ્ય રીતે ચાલતો નિી, જેમાાં ણવધાિીઓની 

હાજરી ફરજીયાત કરવામાાં આવતી નિી. જે માત્ર પત્રવ્યવહાર જેવ ુિઇ રહ્ય ુછે.     

(1.4) ણશક્ષક,ણવધાિી અને વાલીઓના વલિમાાં આવેલા બદલાવ પિ નોંધપાત્ર છે. શરૂઆતના સમયમાાં ણશક્ષક કને્રી વાતાવરિ જોવા મળત ુઅને 

ણશક્ષક અભ્યાસક્ર્મ, શાળા અને ણવધાિી પ્રત્યે વફાદાર રહેતા. ણવધાિીઓ પિ અભ્યાસ, શીથત, રમત-ગમતને મહત્વ આપતા. જયારે વાલીઓ પિ 

અતીમહત્વકાાંક્ષી ન હતા અન ેજે પોતાના બાળકોના જ્ઞાન અન ેજીવનલક્ષી ભિતરન ેમહત્વ આપતા હતા. જયાર ેઅત્યારના સમયમાાં પરીથિીણત 

ણવપરીત જોવા મળે છે. ણશક્ષકોન ે ણશક્ષિ ણસવાયની તમામ પ્રવ્રુણતમાાં રસ છે, ખાનગી ટયુશન કરી વધાર ેઆવક કરવાની વ્રુણત િતી જાય છે. સામ ે

ણવધાિીઓ પિ અભ્યાસ અને જીવનધડતર ને ગૌિ બનાવી અન્ય પ્રવ્રુણતઓ માાં સમય પસાર કર ેછે. વાલીઓ, શાળાને માત્ર પરરિામની રથટીએ 

જોતા િઇ ગયા છે. આમ, ણશક્ષકના મુળભુત કાયતને ણબલકુલ ભુલાવી દેવામા આવ્યુાં છે.  

 

વતતમાન સમયમાાં શૈક્ષણિક માળખાકીય ફેરફાર 

1 ણવષયો મયાતરદત ણવણવધ 

2 ણશક્ષિ પ્ધણત ણશક્ષક્લક્ષી  ણવધાિીલક્ષી 

3 શાળાનુ વાતાવરિ શીથત, હકારાત્મક અને જીવન ઘડતર મુકત અન ેઅનાત્મલક્ષી 

4 ણશક્ષકન ુવલિ અભ્યાસક્ર્મલક્ષી અભ્યાસક્મ, ણવણવધ અભ્યાસલક્ષી પ્રવ્રુણતઓ 

5 ણવધાિીન ુવલિ જ્ઞાન અને ભિતર ઇતર પ્રવ્રુણતઓ 

6 વાલીઓન ુવલિ હકારાત્મક નકારાત્મક 

7 ઉદેશ અભ્યાસ અને જીવનઘડતર પરરક્ષાલક્ષી 

8 મૂલયાાંક્ન પ્ધણત જ્ઞાન અને ણવકાસલક્ષી પરીિામલક્ષી 

9 પાઠય પુથતક પ્રાિણમક-કક્ષા માહીતીસભર અન ેજ્ઞાનલક્ષી 

10 ટેક્નોલોજી નણહવત અધતન 

(Table 1) 

4.2. જરૂરી ફરેફાર અાંગનેી સમજ 

 દરેક ક્ષેત્રમાાં સમય સાિે બદલાવ આવવા સામાન્ય છે તેમજ અણનવાયત પિ છે. જેમકે વહેતુ પાિી જ પીવાના ઉપયોગમાાં લઇ શકાય. અહીં 

ણશક્ષિ જગતમાાં આવતા ધરખમ ફેરફારની વાત થવીકારવી જરૂરી છે પિ સાચી સમજ સાિ ેથવીકારવી આવશ્યક છે. અત્યારના સમયમાાં ણવણવધ 

પ્રણવણધના કારિ ેણશક્ષિદર ઉંચો ગયો પિ ગુાંિવતાના દરનુાં મલુયાાંક્ન િયુ નિી. જેના પરરિામ થવરૂપ ેબરેોજ્ગારર, ગરીબી અન ેઅન્ય સામાણજક પ્રશ્નો 

ઉદભવવા લાગ્યા છે.   

 હાલમાાં વષત 2020 માાં િયેલ બદલાવના પ્રમાિ ેણવધાિીઓન ેણવણવધ પ્રવ્રુણતઓ દ્વારા ણશક્ષિ આપવાની વાત કરવામાાં આવી પરાંત ુત ેપ્રવ્રુણત 

તે ણવધિીના અભ્યાસક્ર્મન ેઅનુસાંધાન કરતી હોવી જોઇએ અન્યિા તે માત્ર માણહતી કહવેાય અન ેજયા સુધી માણહતી-જ્ઞાનમાાં અને ઉપયોગમાાં ન 

પરરિમે ત્યાાં સુધી ભિતર અિવા આવડતનો કોઇ અવકાશ રહેતો નિી. વતતમાન સમયમાાં ણશક્ષક-ણવધાિી અન ેઅભ્યાસક્ર્મના ત્રી-પરરમાિને ્યાનમાાં 

લઇ આવી રહેલા ફેરફારને સમજવા જરૂરી છે, માત્ર યાંત્રવત રીતે ફેરફાર થવીકારવાિી કોઇ રદશા તરફ જઇએ છીએ તે નક્કી િઇ શકશે નહી. ઉદા. તરીક ે

ણવધાિીઓ માટ ે યોજાતી ણવણવધ થપધાત, જે માટ ેણવધાિીઓન ેતાલીમની જરૂર રહેશે અન ેતે થપધાતમાાં સારો દેખાવ કરશે. પ્રશ્ન એ છે ક ેજે તે થપધાતનો 

તેમના જીવનમાાં ઉપયોગ શુાં? આપિ ેણશક્ષકો જે એકમ વગતમાાં ણશખવીએ છીએ તેનો ણવધાિીન ેવાથતવીક જીવનમાાં ઉપયોગ શુાં િશે? આ શીખવવ ુ

જરૂરી છે. માણહતી અન ેજ્ઞાન એ હિીયાર છે જેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનુાં ણશક્ષક ેશીખવવાનુાં છે.  
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4.3. ણશક્ષકની લાયકાત અન ેઆવડત: 

 ણશક્ષકની લાયકાત અન ેઆવડત અાંગ ે ણવણવધ માંતવ્યો સામ ેઆવે છે. એક અણભપ્રાય પ્રમાિે ણશક્ષકની લાયકાત એટલે શૈક્ષણિક લાયકાત 

(Bachelor in any faculty + B.Ed) અન ેબી.એડ અભ્યાસક્ર્મમાાં ણશખવવામાાં આવતુાં વગતકાયત એટલે આવડત. અહીં મૂળભૂત પ્રશ્ન એ છે ક ે

શૈક્ષણિક લાયકાત અને તાલીમ શુાં એક ણશક્ષક તૈયાર કરી શક ેખરા? જો આવુાં શકય હોય તો મશીન સાિે કામ કરતો એન્જીન્યર અન ેબાળકો સાિે કામ 

કરતા ણશક્ષક વચ્ચ ેકોઇ જ ભેદ રહતેો નિી.  

પ્રાિણમક અન ેમા્યમીક ક્ક્ષાના એક શાળાના 25 ણશક્ષકની લાયકાત અન ેઆવડત અાંગ ેઅભ્યાસ પરિી ણનચ ેના તારિ ્યાનમાાં આવ્યા.  

1. શૈક્ષણિક લાયકાત 

2. પોતાના ણવષયની ઉંડી અને વ્યવહારુ સમજ અને જ્ઞાન 

3. સતત ણશખવાની વ્રુણત 

4. પ્રયોગશીલ 

5. સમય પ્રમાિ ેબદલાવ લાવવાની તૈયારી 

6. શીથત અન ેસમય પાલન 

7. પ્રમાિીક્તા અન ેચારરત્રવાન 

8. ટેકનોલોજીનુાં જ્ઞાન અને ઉપયોગની આવડત 

9. જવાબદારી થવીકારવાની તૈયારી 

10. પરરપકવતા 

11. પ્રવ્રુણતશીલ 

12. લાગિીશીલ અન ેણવચારશીલ 

13. ણવધાિી અન ેસાંથિા તરફ વફાદાર 

14. શારરરીક અને માનણસક તાંદુરથતી  
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પ્રાથમિક અને િાધ્યિીક ક્ક્ષાના એક શાળાના 25 મશષકની લાયકાત અનેઆવડત અંગે અભ્યાસ
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4.4. ણશક્ષિમાાં પ્રયોગ 

 મૌણલકતા એ ણશક્ષિનુાં અણનવાયત પાસ ુ છે અન ેતનેા માટ ે ણશક્ષક ે ણશક્ષિકાયતમાાં સતત નવતર પ્રયોગ કરતા રહવેા જોઇએ. આ પ્રયોગ કે 

પ્રયુણક્તઓનો ઉદેશ ણશક્ષિની ગુિવતા સધુારવા અન ેણવધિીનો શૈક્ષણિક, સાાંવેણગક, સામાણજક, આિીક પ્રગણત છે. ણશક્ષિમાાં પ્રયોગ એટલે વગતખાંડમાાં 

ણશક્ષક દ્વારા અજમાવાતી પ્રયુણક્તઓ જેમકે, 

(4.1) પ્રાિણમક ણશક્ષિમાાં વાતાત, સાંગીત, ગીત, નાટક, રમતો, ણવણવધ શૈક્ષણિક મુલાકાત વગેર ેદ્વારા ણવધાિીન ેઅભ્યાસમાાં રુણચ વધ,ે શાળાએ આવવાનુાં 

પસાંદ કર,ે શાળાની તમામ પ્રવ્રુણતમાાં ભાગ લે છે. આમ, આ પ્રકારની ણવણવધ પ્રવ્રુણતઓ ણશક્ષક પાસિેી આવકાયત છે. જે પ્રયોગ કરતા ણશક્ષકે બીવ ુન 

જોઇએ. 

(4.2) મા્યણમક ણશક્ષિમાાં ણવણવધ થપધાતનુાં આયોજન જેમક ેવક્રુત્વ થપધાત, ણનબાંધ – વાતાતલેખન, ણચત્રથપધાત, પ્રોજેક્ટ, પ્રેજન્ટેશન, કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ, 

ણવણવધ થિળ અને ધાંધાકીય એકમની મુલાકાત વગેરે. ણશક્ષકે જુિચચાત, કેસ અભ્યાસ જેવા વ્યવહારુ અને પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરવા જોઇએ. ધિો સમય 

અભ્યાસકાયતમાાં ખલેલ જેવુાં લાગ ેપિ અભ્યાસક્ર્મને આવી પ્રયુણક્તઓ સાિ ેજોડવાિી અભ્યાસ સરળ, અને રસપ્રદ બમૈ છે.  

(4.3) ઉચ્ચતર મા્યણમક અન ેમહાણવધાલયના મોટા ણવધાિીઓ ન ેમાટે પ્રયોગ  કરવાની પ્રરક્રયા િોડી અલg કરવી જોઇએ. તેમન ેશુાં ણવચારવ ુએ 

એમના પર છોડવુ જોઇએ. તમેનામાાં અમકુ ગુિોનો ણવકાસ િાય તવેી પ્રવ્રુણતઓ અધતન ટકેનોલોજીના ઉપયોગિી કરાવવી જોઇએ. ણવધાિીની વાાંચન 

અન ેપ્રત્યયન કૌશલય શીખવવુ જરૂરી છે.  

(4.4) માત્ર અભ્યાસક્ર્મ અન ેપાઠયપુથતક પુરતા સીમીત ન રહેતા પ્રત્યક્ષ સમાજ અન ેવાથતણવક જીવન સાિ ેસાંકળાયેલ પ્રવ્રુણત કરાવવી જોઇએ. 

ણવધાિીને રોજીંરદ રક્રયાઓ ણવશે સમજ અન ેજ્ઞાન આપવ ુજોઇએ અને તનેે અનુલક્ષીને પ્રવ્રુણત કરાવવી જોઇએ. અ્યાપન કાયતને રસપ્રદ બનાવવુ જરૂરી 

િઇ ગયુ છે જેિી ણવધાિીને સરળ રીતે સમજાય અને શૈક્ષણિક ગુિવતા સુધરે આવા પ્રાયોણગકકાયત માટ ેણશક્ષકે અન્ય શાળા અને ણશક્ષકો સાિે આ અાંગે 

ચચાત-ણવચારિા કરવી જોઇએ. ણશક્ષિમાાં નવતર પ્રયોગ લાગ ુકરનાર ‘શ્રી ગીજૂભાઇ બધેકા’ નુાં નામ અગેસર છે. તમેજ આવા પ્રયોગોને અનુલક્ષીન ે

‘રદવાથવપન’ નામની પુથતકમાાં થપષ્ટ િાય છે કે ણશક્ષકે અભ્યાસમાાં પ્રયોગ કરતા ડરવુ જોઇએ નહી. 

 

4.5. શકૈ્ષણિકકાયતનુાં મહત્વ  

 છેલલા અમુક દસકાિી શકૈ્ષણિક કાયત અન ેણશક્ષિ પ્રસાર અાંગ ેઘિી જાગ્રુતતા લાવવાના પ્રયાસ િયા છે. જેની શરુઆત નવી શૈક્ષણિક નીણત 

– 1986 માાં લાગ ુકરવામાાં આવી જેમાાં ણશક્ષિનો ફેલાવો અને થત્રી ણશક્ષિ અને કેળવિી પર ્યાન આપવામાાં આવ્યુ હતુાં. ત્યાર બાદ ઘિા સુધારા 

વધારા અને અનેક સરકારી. અધતસરકારી, અન ેસામાણજક સાંથિાઓ દ્વારા નોંધપાત્ર કામગીરી િઇ છે.  

 એક વધુ નોંધપાત્ર પગલુ ‘ફરજીયાત ણશક્ષિ – 2010 માાં લાગુ કરવામાાં આવ્યુ જે પ્રમાિે 6 િી 14 વષતના દરેક બાળકને ફરજીયાત અને મફત 

ણશક્ષિ આપવાનુ શરૂ િય ુજેના પરરિામ થવરૂપે ણશક્ષિદરમાાં નોંધપાત્ર વધારો િયો પરાંત ુઅધવચ્ચેિી શાળા છોડવાના અનેક કારિો ્યાનમાાં આવ્યા. 

આવા અનેક પરીબળો ઉપરાાંત ણશક્ષિનુાં મહત્વમાાં નોંધપાત્ર વધારો િયો જે હાલ 74% સુધી િયો. ણશક્ષિના પ્રસારિી અમુક પાયાના બદલાવ અને 

પ્રશ્નોનુાં ણનરાકરિ િય ુછે, જેમક ેબેરોજગારી, ગરીબી, સામાણજક પ્રશ્નો નુાં ણનરાકરિ, થત્રી સશરકતકરિ, અસામાણજક પ્રવ્રુણતમાાં ધટાડો વગેરે. આમ 

સમાજમાાં ણશક્ષિ નુાં મહત્વ વધવાિી ઘિા સામાણજક, સાાંવેણગક, આર્િતક, માનણસક બદલાવો આવ્યા જે થવથિ અન ેમજબુત સમાજ ઘડતરમાાં 

ઉપયોગી સાણબત િયા. 

 હાલમાાં ણશક્ષિક્ષતે્ર ેલાગ ુકરેલ RTE Act 2009 દ્વારા આર્િતક, સામાણજક, શૈક્ષણિક પછાત વગતન ેઅભ્યાસ તક મળે અને ઉચ્ચ વગત સાિે 

એકરૂપ િવાની તક મળે એ હતેુ િી અમલ કરવામાાં આવ ેછે. જે અાંતતગત દરકે શાળામાાં કુલ વગત સાંખ્યાના 25% ણવધાિી ફરણજયાત દરેક શાળાએ જે 

તે વગતમાાં નામાાંકન કરવા પડશે. તેમજ ગજુરાત સરકારનો વધુ એક અગત્યનો ણનિતય NCERT દ્વારા ધો.3 િી ધો.12 ના પાઠયપુથતકમાાં સધુારો લાવી 

એક જ અભ્યાસક્ર્મ ખાનગી તમેજ સરકારી શાળા માટે સમાન કરવામાાં આવશ,ે જેિી ખાનગી તમેજ સરકારી શાળાનુાં શકૈ્ષણિક થતર, વાતાવરિ વગરે 

સમાન િશ.ે આવા પ્રત્યક્ષ પ્રયુરકત ઉપરાાંત ણશક્ષિનુાં મહત્વ અનેક રીતે રોજીંદા જીવનમાાં દેખાતુાં આવ્યુ છે અન ેતેનો પ્રસાર અન ેપ્રચાર પિ સણહયારા 

પ્રયાસિી િઇ રહ્યો છે.    

 

4.6. શકૈ્ષણિક કાયતમાાં ઇતર પ્રવ્રણુતન ુમહત્વ  

 સૌપ્રિમ ઇતર પ્રવ્રુણતની વ્યાખ્યા કરવી જરૂરી િઇ જાય છે. શૈક્ષણિક કાયતમાાં ઇતર પ્રવ્રુણત એટલે ણવધાિીના સવાાંગી ણવકાસમાાં મદદ િતી તમામ 

પ્રવ્રુણતઓન ેઆવરી લેવાય. વગતખાંડમાાં િતી અભ્યાસ ઉપરાાંતની ઇતર પ્રવ્રુણતમાાં સમાચાર, વતતમાનપત્ર, પુથતક વગેર ેઅાંગેની ચચાત, વ્યણક્તત્વ ણવકાસ 

અન ેમાણહતી સભર રફલમ બતાવવી, વતતમાન સમયના મુદા પર જુિ ચચાત આયોજન વગેરે કાયોિી ણવધાિીનુાં જ્ઞાન, સમજ અને ણવચાર-શણક્તનો ણવકાસ 

િવાિી અભ્યાસમાાં પિ સહાયરૂપ િશે. 

 વગતખાંડની બહાર ઇતર પ્રવ્રુણતઓમાાં શાળાની અાંદર િતી પ્રવ્રુણત જેમક ેવ્રકુ્ષારોપિ, ણવણવધ હરરફાઇ, રમત-ગમત, શાળા સફાઇ, ણનયમીત 

ણવધાિી સભા વગેર ેણવધિીઓન ેતેમની ફરજ અને શીથત શીખવવામાાં ઉપયોગી િાય છે. ણવધાિીઓને માણહતી પ્રા્ત િાય તે હેતુિી જે તે ણવષયના 

તજજ્ઞને બોલાવી સેમીનારનુાં આયોજન પિ િવ ુજોઇએ. તમેજ અમુક ણવષયોમાાં જેમ ક ેયોગ, ણચત્ર વગેરે માટનેા વકતશોપનુાં આયોજન પિ મહત્વનુાં 

છે. વગતખાંડ અને શાળાની બહાર િતી ઇતર પ્રવ્રુણતઓમાાં ણવધિીઓને ણવણવધ ધાંધાકીય એકમ, સામાણજક સાંથિા, ઐતહાસીક થમારક વગેરેની મૂલાકાત 

કરાવવી જોઇએ જેિી સામાણજક જ્ઞાન અને ફરજનુાં ભાન િાય. 

 

4.6.1 પ્રાિણમક ધોરિો માટ ે 
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1. વાતાત કહેવી 

2. ગીત – સાંગીત 

3. રમત રમાડવી 

4. કાગળ અન ેમાટીમાાં િી વથતુ બનાવવી 

5. સફાઇ, શીથત અને ણનયમીતતાના પાઠ શીખવવા 

 

4.6.2 મા્યણમક ધોરિો માટ ે 

1. જ્ઞાન – ણવજ્ઞાન ન ેલગતી પુથતકોનુાં વાાંચન 

2. રમત-ગમત  

3. ણવણવધ થપધાતનુાં આયોજન કરવ ુ

4. ણવણવધ કૈશલય ણવકાસ અને કલા તરફની રુણચ ણવકસાવવી 

 

4.6.3 ઉચ્ચતર મા્યણમક / મહાણવધાલયો માટ ે 

1. ણવણવધ ધાંધાકીય અને સામાણજક સાંથિાની મુલાકાત 

2. ણવણવધ ણવષયના વ્યાખ્યાનો નુાં આયોજન 

3. પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ દ્વારા ણશક્ષિ  

4. કલા, રમત-ગમત, વાાંચન વગેર ેટવેોનો ણવકાસ 

 

5. ANALYSIS: 

5.1 ણશક્ષક અન ેશાળાની ભણુમકા   

 અત્યારના સમયના શૈક્ષણિક પરરવતતનોન ેયોગ્ય રીતે લાગ ુકરવા માટ ેણશક્ષક અન ેશાળાનો ફાળો મુખ્ય છે. ણશક્ષિમાાં આવતા પરરવતતનો 

ણશક્ષક દ્વારા પ્રત્યક્ષ રરતે લાગ ુકરવામાાં આવતા હોય છે. જેમ ક ેઅભ્યાસક્ર્મમાાં અને અ્યાપન પ્ધણતમાાં આવતા બદલાવ.  

 

5.2 ણશક્ષક દ્વારા નીચ ેપ્રમાિનેી ભણૂમકા ણનભાવવી જોઇએ. 

1. બદલાવિી માણહતીગાર િવ ુ

2. યોગ્ય સમજ કેળવવી 

3. બદલાવ માટ ેયોગ્ય આયોજન કરવ ુ

4. યોગ્ય શૈક્ષણિક સાધનો નો ઉપયોગ  

5. જરૂરી માગતદશતન અને તાલીમ લેવી 

6. શૈક્ષણિક કાયતનુાં ફરી આયોજન કરવ ુ

 

 આમ, ણશક્ષિમાાં આવતા બદલાવ માટ ેણશક્ષક ેપિ પોતાનામાાં જરૂરી ફેરફાર કરવા જોઇએ. મનોવૈજ્ઞાણનક રીતે ણવધાિીઓને પિ જરૂરી 

બદલાવ માટ ેતૈયાર કરવા જરૂરી છે. આમ, ણશક્ષકની કામગીરી પાયાની છે જે ણશક્ષિક્ષેત્ર ેઆવતા બદલાવ ને ણવધાિી સધુી પહોંચાડવાનુાં અગત્યનુાં 

મા્યમ છે.  

 આમ, શાળાની ભૂણમકા પિ માળખાકીય ફેરફાર માટ ેઅગત્યની છે. જેમ કે શાળામાાં અમૂક સુણવધા ઊભી કરવી, શાળાનુાં વાતાવરિ, 

સાંચાલક માંડળ, આચાયત અને ણશક્ષકોનો અણભગમ વગેરે. 

1. શાળામાાં પુથતકાલય, પ્રયોગશાળા, ટોઇલેટ ની સુણવધા કરવી 

2. રમત-ગમતના સાધનો પુરા પાડવા 

3. સાંચાલક માંડળ અને આચાયતનો હકારાત્મક અણભગમ 

4. વ્યવસાણયક ણશક્ષિની તકો ઉભી કરવી 

5. શાળામાાં ણવણવધ પ્રવ્રુણતઓ જેમ ક ેNCC, NSS વગેર ેકરવા સુણવધા પુરી પાડવી.  
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6. FINDINGS:  

 ણશક્ષિમાાં ગિુવતા સુધારવીએ પ્રાિણમકતા છે. શાળા, ણશક્ષક અન ેશાળા સાંચાલન દરેકની જવાબદારી નકકી કરવી અને થવીકારવી 

અણનવાયત છે. સરકારશ્રી દ્વારા લાગુ કરવામાાં આવેલ ણવણવધ યોજના માત્ર અમલ િાય એ જરૂરી નિી પરાંતુ તનેુાં યોગ્ય પરરિામ પિ મળવુ જોઇએ. 

આમ માત્ર સાંખ્યાત્મક કાયત િી નહી ચાલે પરાંતુ ગુિાત્મક કાયત િવ ુજરૂરી છે.  

 

7. RECOMMENDATIONS:   

જરૂરી સૂચનો   

 વતતમાન સમયના ણશક્ષિ પ્ધણત અન ેમાળખાગત ફેરફારને ્યાનમાાં લઈ ણશક્ષક, ણવધાિી, વાલી અની શાળા એ ણનચનેી બાબતો ્યાનમાાં 

લઈ અનસુરવી અનીવાયત છે.   

1. આવેલ ફેરફાર કે બદ્લાવિી યોગ્ય માણહતીગાર િવ ુ

2. માણહતીન ેસાચી રીતે સમજવી અને અનુસરવી, અફવાિી બચવુ અન ેન ફેલાવવી 

3. ણશક્ષક, શાળા, ણવધિી, અને વાલીઓના સાંપકત દ્વારા માણહતીની આપ-લે અન ેયોગ્ય સમજિ 

4. ણશક્ષકે જરૂરી તાલીમ લેવી 

5. ણશક્ષક દ્વારા શકૈ્ષણિક કાયતક્ર્મનુ આયોજન કરવુ અન ેણવશાિી સાિ ેચચ્વુત 

6. વીધાિીઓન ેસાચી સમજિ આપી માનસીક તૈયાર કરવા 

7. શાળાએ જરૂરી શૈક્ષણિક સાધનો, અન ેણશક્ષક તાલીમની વ્યવ્થિા કરણવ 

8. ણશક્ષકોએ પોતાના સૂચનો અને માંતવ્યો ણશક્ષિખાતાન ેજિાવવા  

9. ણશક્ષકો, ણવધાિીઓ અને વાલીઓ એ હકારાત્મક વલિ કેળવવુ 

10. પરરક્ષા પ્ધણત અન ેમલૂયાાંકન પ્ધણતમાાં જરૂરી બદલાવ 

11. દરેક ણવષયને સમાન મહત્વ આપવ ુ

12. ણશક્ષકોન ેટેકનોલોજીનુાં જ્ઞાન હોવુ જરૂરર 

13. ણવધાિીઓન ેઅભ્યાસનો હેત ુસમજાવવો. 

 

8.CONCLUSION: 

 અત્યારના સમયમાાં ણશક્ષિમાાં પાયાિી બદલાવ આવી રહ્યો છે. આ શૈક્ષણિક પરરવતતનો ણવણવધ થતર ેણવથતરેલ છે. જે વૈણશ્વક બદલાવને 

અનુસાંણધ ન ેજરૂરી છે. શૈક્ષણિક બદલાવ અનેક કારિોસર િયા છે. જેમક ે ટેક્નોલોજીનો ણવકાસ, અલગ-અલગ દેશોની ણશક્ષિનીતી, વેપાર અન ે

વાણિજ્ય ણવકાસ અને ભણવશયની જરૂરરયાત વગેર ેસમય સાિ ેબદલાવ આવવો જ જોઇએ. ભાગવદ ગીતા મજુબ “પરરવતતન સાંસારનો ણનયમ છે. 

કોઇ પિ દેશોનો ણવકાસ અને ભણવષ્ય તનેા શૈક્ષણિક માળખા પર આધારરત છે. સરકારશ્રી અન ેઅન્ય પરરબળોના સહયારા પ્રયાસિી સવત-ણશક્ષા 

અણભયાન, RTE Act 2009 વગરેે પ્રયાસ િયા અન ેસફળ પિ રહ્યા. જેના પરરિામ થવરૂપ ેણશક્ષિદર વધીન ે74%, જેમા પુરુષોમાાં ણશક્ષિદર – 

82.2% અન ેથત્રીઓમાાં ણશક્ષિદર - 69.5% િયો. સાંખ્યાત્મક ણશક્ષિમાાં આપિ ેસફળ રહ્યા છીએ પિ ગિુવતાયુકત ણશક્ષિમાાં સફ્ળતા મેળવવી 

બાકી છે. ણશક્ષિમાાં િઇ રહેલ ફેરફારમાાં માત્ર માળખાગત ફેરફાર પુરતો નહી િાય પરાંતુ પાઠયપુથતક, પાઠયક્રમ, ણશક્ષિકાયત, ણશક્ષિ પણ્્ત, ણશક્ષકોની 

લાયકાત અન ેઆવડત, શાળાની ભૂણમકા વગેર ેપ્રશ્નો ણવચારવા રહ્યા.  
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