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આજના વભમભાાં તભાભ ફાફતો, લસ્તઑુ, રયસ્સ્થશતઓ, શનણયમો, દેળ અને દુશનમા વતત ફદરાતી જોલા ભે છે. 

ભાણવોની રાગણીઓ, બાલનાઓ, વાંલેદનાઓ, યશણેીકયણી, રયતરયલાજો, બાા, ફોરી, ળોખ, ખોયાકભાાં ણ વતત 

પેયપાય થતો જોલા ભે છે. એલી જ યીતે શળક્ષણ એ વાભાજજક જીલનનુાં અગત્મનુાં ાસુાં છે. આ ફધાાં જ પેયપાયોની વાથે 

શળક્ષણભાાં ણ વતત યીલતયન જોલા ભે છે. 

  

શરેાના વભમભાાં શળક્ષણ ભાટે કશલેાત ુાં “વોટી લાગે છભ છભ, અને શલદ્યા આલે યભ ઝભ” એટરે કે શલદ્યાથીઓને શળક્ષણ 

આલા ભાટે શળક્ષકશ્રીઓ, ગરુૂજનો દ્વાયા વખત શળક્ષા કયલાભાાં આલતી, તેભજ શલદ્યાથીઓનુાં મલૂમાાંકન કયલા ભાટે રેખખત 

અને ભૌખખક કવોટી, રાખા છુલાભાાં આલતા. જો શલદ્યાથી તેભાાં ાયાંગત ન થામ તો વજા થતી તેભજ તેને એ જ 

ધોયણભાાં યોકી યખાતો, નાાવ કયલાભાાં આલતો. શલદ્યાથીઓ ના ભન  ઉય વતત  ખચિંતા યશતેી. 
  

વભમ જતાાં શળક્ષા કયલાનુાં ફાંધ કયલાભાાં આવ્ુાં. કામદા દ્વાયા શલદ્યાથીઓને ળાયીરયક શળક્ષા અને ભાનશવક કનડગત કયલા 
ઉય પ્રશતફાંધ આવમો અને એક જ ધોયણભાાં યોકી ન યાખલા તેભજ કાઢી ન મકુલાની  જોગલાઈ કયલાભાાં આલી. RTE-

2012 Right of Children to Free and Compulsory Education Act ની કરભ 17 અને 16 દ્વાયા આ જોગલાઈઓને 

કામદેવય કયલાભાાં આલી. શલદ્યાથીઓની મલૂમાાંકન દ્ધશતભાાં ણ પેયપાય જોલા ભળ્મો. શલદ્યાથીઓએ ેયભાાં રખ્ુાં શોમ કે 

ન રખ્ુાં શોમ પયજજમાત તેભને ાવ કયલાની દ્ધશતનો અભર ળરૂ થમો. શળક્ષકો દ્વાયા શલદ્યાથીઓને ભાનશવક, ળાયીરયક કે 

અન્મ વજા કયલાનુાં વાંણૂય ફાંધ કયલાભાાં આવ્ુાં છે. 

  

અત્માયનો વભમ ણ ફદરાલા રાગ્મો છે. શલદ્યાથીઓને મકુ્ત ભને  શળક્ષણ રેલાની છૂટ આલાભાાં આલી છે. નાાવ 

થલાનો શલદ્યાથીઓને જયા ણ ડય નથી. ળાાભાાં શળસ્ત ભાટેના ધોયણો ણ ફદરાઈ ચકૂ્યા છે. શલદ્યાથીઓને શળક્ષકોનો 
જયા ણ ડય રાગતો નથી. વજા વાંણૂયણે નાબદૂ થલાથી ળૈક્ષખણક વાંસ્થાઓનુાં લાતાલયણ ણ અશળસ્તલાળાં જોલા ભે 

છે. તેભજ શલે તો એ જોલાનુાં યશ ેછે કે શલદ્યાથીઓ ક્યાાંક ગરુૂજનોને શળક્ષા ન  કયે એટરે શળક્ષકશ્રીઓએ ોતે ધ્માન યાખલાનુાં 
છે કે શલદ્યાથીઓ દ્વાયા કોઈ વજા ન થામ. મલૂમાાંકન દ્ધશતભાાં ણ ફદરાલ જોલા ભે છે. શલદ્યાથીઓને નાાવ કયલાના 
નથી, એક જ ધોયણભાાં યોકી યાખલાના નથી આથી ઘણી જગ્માએ શલદ્યાથીઓના ેયો ણ શળક્ષકો સધુાયતા, રખતા જોલા 
ભે છે. 

  

જૂના લખતભાાં આશ્રભભાાં ઋશમશુનઓ ાઠ્યસુ્તકો લગય ભૌખખક યીતે બણાલતા. લેદો, યુાણો લગેયેનુાં  શળક્ષણ શલદ્યાથી 
આશ્રભભાાં યશીને ગરુુજી ાવેથી  ભેલતા. ત્માયફાદ ગરુૂજનો દ્વાયા ાઠ્યસુ્તકોની ભદદથી બણાલલાનુાં ળરૂ થ્ુાં.  શલે 

શલદ્યાથી જાતે કમ્પ્્ટુયની ભદદથી, રેટોની ભદદથી, ભોફાઈર દ્વાયા ળીખતો થમો છે. આજનુાં શળક્ષણ ભાત્ર સુ્તરકમા 
જ્ઞાન ઉય આધારયત યહ્ુાં નથી. આજનો શલદ્યાથી સુ્તક દ્વાયા, ગરુૂજનો દ્વાયા, કમ્પ્્ટુય, રેટો, E-Learning Materials, 
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તેભજ CD, DVD, Movie, Google, ટેરીશલઝન, ન્્ઝૂેય, ભોફાઈર દ્વાયા, Project દ્ધશતથી, Research Based, ‘જાતે 

કયીને’ વતત નવુાં જ્ઞાન પ્રા્ત કયી યહ્યો છે. 

 

આજના શળક્ષકનુાં સ્થાન શલદ્યાથીઓને બણાલલાનુાં ન યશતેા તેને બણતો કયલાનુાં ફન્્ુાં છે. “Not to teach the students but 

to teach the Students how to learn” નો Concept શલકાવ ામ્પમો છે. Teaching ને ફદરે Learning ને ભશત્લ આલાભાાં 
આલી યહ્ુાં છે. Skill, Innovation, Research, Project Based શળક્ષણકામય થઈ યહ્ુાં છે. આલી યીતે તૈમાય થમેર 

શલદ્યાથીઓની રડભાન્ડ ણ લધેરી જોલા ભે છે. નોકયી ભેલલા ભાટે ણ Degree, Grade કે Percentage ને ફદરે Skill 

ને ભશત્લ આલાભાાં આલે છે. ફવ શલે વભમ આલી ગમો છે કે શલદ્યાથીઓની ભાકયળીટ, ગણુ કે ગે્રડનુાં ણ ભશત્લ ન જોતાાં 
તેની આલડત, કૌળલમને ધ્માનભાાં યાખી દયેક ક્ષેત્રભાાં તેને ભાટે નોકયીની તકો ઊબી થળે. 

 

શારનુાં શળક્ષણ Project Based, Research Based તેભજ Learning by Doing ને ભશત્લ આનારુાં ફન્્ુાં છે. ગોખણટ્ટીને 

સ્થાને Real Education ને સ્થાન આલાભાાં આવ્ુાં છે. "Bookish Knowledge" ને ફદરે “Practical Knowledge”ને ભશત્લ 

આલાભાાં આવ્ુાં છે. “Not to Remember” (માદ યાખવુાં) કયતાાં But to do (કામય કયવુાં) તેના ય લધ ુબાય મકૂલાભાાં આવમો 
છે. "I Hear; I forget, I see; I remember, I do; I understand."શવધ્ધાાંતને ધ્માને રઈ આજનો શલધાથી પ્રવશૃિ દ્વાયા 
પ્રોજેકટ દ્વાયા જાતે કામય કયીને ળીખી યહ્યો છે . આજનો શલદ્યાથી Around the world, Round the clock એટરે કે શલશ્વભાાંથી 
ગભે ત્માાં, ગભે ત્માયે શળક્ષણ ભેલતો થમો છે. સ્થ અને વભમના ફાંધન લગય શલદ્યાથીઓ બણી યહ્યા છે. ભાત્ર સુ્તરકમા 
જ્ઞાનને ફદરે New idea, New Thinking, New Innovation એ શળક્ષણભાાં સ્થાન રીધુાં છે. 

 

આજના ્ગુનો શલદ્યાથી બરે નલી ટેકનોરોજી દ્વાયા શળક્ષણ ભેલે યાંત ુવભાજભાાં શળક્ષકનુાં સ્થાન કોઈ રઈ ળકે તેભ નથી. 
કમ્પ્્ટુય, ભોફાઇર, રેટો, ઓનરાઈન શળક્ષણ દ્ધશતની ળરૂઆત થઈ ગઈ શોલા છતાાં શળક્ષકની વેલા અમલુમ છે. જેભ 

ભાતા ભાટે કશલેાત ુાં છે કે "ભાાં તે ભાાં " તેભ " શળક્ષક એ શળક્ષક" બરે આણને આજના વભમભાાં વાાંબલા ભતુાં શોમ કે 

શલે તો શલદ્યાથી ોતાની જાતે કમ્પ્્ટુય, રેટો દ્વાયા ળીખે છે યાંત ુશળક્ષકના સ્થાનની ફયાફયી કોઈ કયી ળકે તેભ નથી. 
શળક્ષણકામય ભાટે શળક્ષક શવલામના ઘણા શલકલો છે યાંત ુ તે શળક્ષણકામય વારુાં ફનાલલા ભાટે યૂક છે. શળક્ષકના ફદરે 
શળક્ષક શવલામ, ગરુુ શવલામ ઉિભ જ્ઞાન પ્રા્ત કયવુાં ળક્ય નથી. 
 

 

શળક્ષકનુાં સ્થાન, શળક્ષકનો દયજ્જો આજના વભમભાાં ણ જયા ઊતયતી કક્ષાનો નથી. શળક્ષકની વેલા એ વાચા અથયભાાં વેલા 
છે. એક એન્ન્જશનમય રુો, યસ્તાઓ, ઈભાયતો, નાાઓ ફનાલી ળકળે. એક ડોક્ટય અનેક દદીઓને વાજા કયી ળકે છે. એક 

લકીર ોતાની અવીરને ફચાલી ળકે છે. યાંત ુતેઓ ોતાના જેલા એન્ન્જશનમય, ડોક્ટય કે લકીરો ેદા કયી ળકતા નથી, 
ફનાલી ળકતા નથી. જ્માયે આ ફધાને ફનાલલાનુાં કાભ એક શળક્ષકનુાં છે. શળક્ષકની વેલા એ ઉતભ વેલા છે. જે ોતાની 
વેલા દ્વાયા એક આદળય વભાજનુાં શનભાયણ કયી ળકે છે. ભાટે જ ચાણકમે કહ્ુાં છે  "શળક્ષક કબી વાધાયણ નશીં શોતા, યીલતયન 

ઔય શલનાળ ઉનકી ગોદ ભે રતે શૈ". 
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