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ABSTRACT    જીલનના ઘડતયભાાં કૌળલ્મોન ાં સ્લરૂ ફશોળાં છે. ક ાંબાય ભાટીના શિંડનેચાકડ ેમકૂીને ફયાફય શાથ પેયલી આકાય આે  ત્માયે તે મોગ્મ યીતે 
ઘડામ છે. ફાક ભોટ ાં થામ, અને ધીભ ેધીભ ેશળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે છે. ઘણી લાય આણે ફોરીએ છીએ કે “ બણેરો છે ભાણવ ણ ગણેરો નથી.“ આ ગણેરો ળબ્દ ની ળરૂઆત 

ઘડતયથી થામ છે આણે એલા અવાંખ્મ ઉદાશયણ જોઈ ળકીએ છીએ કે એક શળક્ષક્ષત વ્મક્તત સ્ૂડ્રાઈલયથી સ્લીચના ફોલ્ટ ને ફેવાડી  ળકતો નથી યાંત   આભ કયી ળકવ ાં એ  

કૌળલ્મ આધારયત શળક્ષણની દેન છે.આણન ેઆલી વાભાન્મ ફાફતોન ાં જ્ઞાન શોવ ાં જરૂયી છે. આજે આણી વયકાય દ્વાયા ણ skill based education નો શલચાય 

મકૂલાભાાં આવ્મો છે. કેભકે આ શળક્ષણભાાં ઘણા ખયા અંળ ેઘડતયન ાં કાભ ઓછાં થામ  છે. જમાાં ફાક ઘડામ છે. અન ેએન ેયોજગાયી ભે છે. તેન ેખયા અથથભાાં કૌળલ્મ 

આધારયત શળક્ષણ ભેવ્ય ાં કશલેામ છે.આણાાં શળક્ષણભાાં  મલૂ્મ આધારયત અન ેજ્ઞાનવાંાદન ભાટેના વાતત્મ પ્રમત્નો થમા છે. યાંત   આનાથી ભાણવન ાં ેટ નથી બયાત  ાં.જો 
ફાક કૌળલ્મ આધારયત શળક્ષણ નશીં ભેલે તો ખયા અથથભાાં તે અ-શળક્ષક્ષત વાક્ષફત થામ છે. વાભાન્મ યીત ેજીલનભાાં આણે ઘણ ાં ફધ  શળખીએ છીએ . અને ભેલીએ છીએ 

. યાંત   જમાયે જીલનભાાં અથોાર્જન કે આશથિક ઉાર્જનની લાત આલે ત્માયે ક ળતા કે કૌળલ્મ ના શળક્ષણન ેપ્રાથશભકતા આલી ડ ેછે. અમ ક એલા પ્રકાયના કૌળલ્મોની 
આજે આણે લાત કયીશ ાં જેના દ્વાયા આશથિક ઉાર્જન દ્વાયા ક ટ ાંફન ાં બયણોણ ળક્ય ફનાલી ળકામ છે. ાડ લણલા, ખાખયા લણલા, બયત બયવ ાં, ઉન ગ થવ ાં, મ શતિ 
ફનાલલી, વાઇકર- ફાઇક ના ાંચય કયલા, યવોઈ ફનાલલી, ાંખા- રાઇટ યીેય કયલી, યેરટમો કાાંશત દોયી ફનાલલી. આ પ્રકાયના ઘણા એલા કૌળલ્મો છે. કે જેના દ્વાયા 
વ્મક્તત ોતાન ાં જીલનધોયણ ચરાલી ળકે છે.જેના દ્વાયા ભાનલન ાં જીલનધોયણ તો ઊચ ાં આવ્ય ાં છે, અને વાથ-ેવાથ ેઆશથિક ઉાર્જન ણ થય ાં છે. 

 

પ્રસ્તાલના :  
 જીલન ઘડતય ભાટેન ાં શળક્ષણ એટર ેકેલણી કશલેામ 

છે. બ શનમાદી શળક્ષણ દ્વાયા કેલણીનો ામો નખામરે છે. 

જીલન ઘડતયન ાં કાભ ફે વ્મક્તતઓ દ્વાયા થઈ ળકે છે. એક છે 

ભાતા અન ે ફીજ ાં શળક્ષક દ્વાયા. અરશમાાં ભાતા અન ે શળક્ષકની 
ત રના નથી , ણ ફાંન ેવભાન છે. આણાાં ળાસ્ત્રો અન ેબાયતીમ 

દળથનભાાં તનેી ચચાથ કયલાભાાં આલી છે. ફાકોને કેલલા એને 
જ કેલણી કશલેાભા આલી છે. અને જેની ભશદ અંળ ે કેલણી 
નથી થઈ ળકી અથલા નથી કેલામા તવે ાં કશીમ ે ત્માયે તનેે 
“ક લી ગઈ છે.” એવ ાં ગ જયાતીભાાં ફોરામ છે.એટર ેકે તઓે 

ોતાની યીત ેઊબા નથી થઈ ળકતા.  
કૌળલ્મ નો અથથ :  
 વાભાન્મ યીત ેકૌળલ્મ ળબ્દ ક ળતા ઉયથી ઉતયી 
આવ્મો છે; આણ ે ત્માાં પ્રાચીન શળક્ષણપ્રણારી ભાાં ગ ર  શળષ્મન ે

જ ાંગરભાથી લનસ્શત રલેા ભોકરતા શતા. અન ે ત્માયે શળષ્મ 

ક ળ નાભન ાં ઘાવ આંગીઓ લઢામા લગય રાલતો ત્માયે ત ે

ક ળ ગણાતો વભમ જતાાં ક ળ ળબ્દ ક્સ્થય થમો અન ેતનેા 
યથી ક ળતા એલો ળબ્દ પ્રમોજાલા રાગ્મો. અન ેઅત્માયે તો 
કૌળલ્મન ેઆણ ેપ્રાલીણ્મ , પ્રલીણ ,skill એલા માથમ ળબ્દોથી 
ઓખતા થમા છીએ.  

 

મ ખ્મ મ દ્દાઓ :  

૧)બ શનમાદી શળક્ષણ :   

 બ શનમાદી શળક્ષણ ની શલચાયધાયા મૂ આણાાં 
યાષ્રશતા ભશાત્ભા ગાાંધીજી ાવે થી ભેર છે. બ શનમાદી 

શળક્ષણ ભાાં ફાક ના બણતય ની વાથ ેતને ાં ઘડતય ણ થામ 

છે. આણ ે બ શનમાદી શળક્ષણ ન ે જૂની શલચાયધાયા વાથે 
વયખાલીએ છીએ. યાંત   એભાાંથી ફાકન ે જીલન જીલલાની 
યીતો ણ ળીખલા ભે છે.  

 બ શનમાદી શળક્ષણ ભાાં ફાક સ્લાલરાંફી ફન ે છે. 

શલદ્યાથી interdependent નશીં યાંત   self dependent અન ે

self confident ફન ે છે. ોતાના ગ ય ઊબો થઈ ળકે છે. 

બ શનમાદી શળક્ષણ ભાાં ફાક અમ ક કૌળલ્મો વશજ યીત ેશસ્તગત 

કયે છે. દા.ત. ખતેી કયલી, યેટીમો કાાંતલો,વપાઈ કયલી, 
ફાગફાની કયલી શલગેયે.  
 

૨ ) I.T.I  ન ાં શળક્ષણ :  

 આજના વભમ ભાાં I.T.I. જેલી વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાઓ 

ભાાં skill based education આલાભાાં આલે છે. એલા અમ ક 

કોવથ ની યચના કયી છે, કે જેના દ્વાયા ફાકો જીલનમતં ન ાં 
શળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે છે. જેભ કે .... 

૧) રપટય, ૨) ટનથય , ૩) ઇરકે્ટ્તરશળમન , ૪) લકે્ટ્લ્ડિંગ , ૫) 

યેપયીજયેટય , ૬) ભોટયશભિકેશનક ,૭)શળશિંગમાડથલકથ ... 
  

ઉય મ જફ અન ેત ે શવલામના ઘણાખયા એલા કોવથ 
છે. કે જેના દ્વાયા ફાક જે ત ેકાભભાાં ક ળતા પ્રાપ્ત કયે છે. અન ે

તને ેજ કૌળલ્મરક્ષી શળક્ષણ કશલેાળે.  આ પ્રકાયના કોવથ ળીખ્મા 
છી વભાજની અંદય જઈ ઝડથી અન ેક ળતા લૂથક આશથિક 

ઉાર્જન કયી ળકે છે.  
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૩) ટેકશનકર શળક્ષણ :  

 આજે ણ ઘણી ભાધ્મશભક ળાાઓભાાં ટેકશનકર 

શળક્ષણ આલાભાાં આલ ે છે. તભેાાં કૌળલ્મ આધારયત શળક્ષણ 

આલાભાાં આલ ે છે.તભેાાં જ દા જ દા રેડભાાં ફાકોન ે

બણાલલાભાાં આલ ેછે. દા.ત............... 

-ટશનિંગ ,- કાયને્ટયી , - ક્સ્ભધી , - ઇરકે્ટ્તરકર , - ભળીનડ્રોઇંગ 

શલગેયે..... આ મ જફના શલમો ફાકો બણ ે છે.અન ે જે ત ે

કાભની અંદય લધ  અન બલ ેકૌળલ્મ પ્રાપ્ત કયી ગબય ફન ેછે.  
   

અમ ક કૌળલ્મ એલા છે કે જેના દ્વાયા અભ્માવ 

દયશભમાન અન ેછી તનેો ક્રભળ: શલકાવ થામ છે. જેભકે  

૧) કામાથત્ભક કૌળલ્મ – 

-ફૈંકન ાં પોભથ બયવ ાં  
-  નકળાઓ લાચલા 
-  A.T.M. નો ઉમોગ કયલો  
-  ભોફાઈરનો ઉમોગ કયલો  
-  કોંપ્ય ટયનો વાભાન્મ ઉમોગ  
  

2) યોજગાય કૌળલ્મ – 

-  પ્રત્મામન કયવ ાં  
-  ટીભલકથ  ઊભ ાં કયવ ાં  
-  પ્રશ્નોન ાં શનયાકયણ રાલવ ાં  
-  આમોજન અન ેવ્મલસ્થાન કયવ ાં                                                              
-  સ્લમભ વાંચારન કયવ ાં  
-  ટેતનોરૉજી ન ાં જ્ઞાન શોવ ાં  
  

૩)  વાાંસ્ુશતક કૌળલ્મ – 

-  ગીત ગાવ ાં  
-  નાટક કયવ ાં  
-  નતૃ્મ કયવ ાં  
  

૪)  ભનોયાંજન કૌળલ્મ – 

-  ભદાયીનો ખરે કયલો  
-  કઠતૂી નો ખરે કયલો  
-  યભતો યભલી  
-  વાંગીતના લાદ્યો લગાડલા  
-  જ દી જ દી પ્રવશૃત કયલી  
  

૫)  જીલન જીલલાન ાં કૌળલ્મ – 

-  રયક્સ્થશતનો સ્લીકાય  

-  વ્મક્તતનો સ્લીકાય  

-  સ્લચ્છાંદતા  
-  સ્લાલરાંફન  

-  ારયલારયકતા  
  

૬)  વાભાજજક કૌળલ્મ – 

-  સ્લ: જાગશૃત અન ેવશાન ભશૂત  

-  આકથક પ્રત્મામન  

-  આંતય વ્મક્તતત્લ વાંફાંધ  
  

 ઉય મ જફના દયેક કૌળલ્મો ખયેખય ફાક / વ્મક્તત 

ન ાં ઘડતય કયે છે, અન ેતને ેઆશથિક ઉાર્જન ભાટે મોગ્મ ફનાલે 
છે. દા.ત. .... 

 ફૈંકન ાં પોભથ કેલી યીત ે બયવ ાં ત ે બણાલલાભાાં નથી 
આલત ાં ,યાંત   ફાક તનેી સજૂ અને કૌળલ્મોથી કયી ળકે છે. 

- ભદાયીનો ખરે કયલો એ ણ એક કૌળલ્મ છે. અન ેતનેા 
દ્વાયા વ્મક્તત ોતાન ાં આશથિક ઉાર્જન કયી ળકે છે. 

- ાડ- ખાખયા લણલા એ ણ એક ગશૃ ઉદ્યોગન ાં ભોટ  
કૌળલ્મ છે.વાભાન્મ યીત ેફશનેો તભેાથી તભેન ાં આશથિક 

ઉાર્જન કયી ળકે છે. 

- મોગ્મ અન ેવાર ાં પ્રત્મામન કયવ ાં , આમોજન કયવ ાં , રટભ 

લકથ  ઊભ ાં કયવ ાં, આ ફધા ણ એક યોજગાયરક્ષી 
કૌળલ્મ છે. 

 

ગાાંધીજીએ આણને જીલલાન ાં ફહ  ભોટ ાં કૌળલ્મ આપ્ય ાં છે. 

( life  skill ) તનેા આધાયે વ્મક્તત ોત ેસ્લાલરાંફી જીલન જીલી 
ળકે છે. ફીજા ય આધાય ન યાખતા ોતે ોતાના કામો કયલા 
વ્મક્તત-વ્મક્તત અન ેવભાજની અંદય ારયલારયકતા કેલલી એ 

ફહ  ભોટ ાં કૌળલ્મ છે. દયેક વ્મક્તતભાાં આ ક ળતાઓ જોલા 
ભતી નથી.યાંત   આ જ ક ળતાને કેલી જરૂય ળકામ છે.  

વાંદબથસકૂ્ષચ: 

M. S. Adhila Hassan, 
School of Life Skills 
Education and social Harmony 
RGNIYD UNIVERSITY 
Sriperumbudur,-Tamilnadu.

 

 
 
 
 
 


