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પાયાના (�ાથિમક) િશ�ણમા ં�ા�ય િશ�ણ સિમિત

��તાવનાઃ

િશ�ણએ સ�હયા�ંુ સાહસ છે. તેના િવકાસમા ંસરકાર તેમજ ��ત�ં બનંેનો સહયોગ જ�ર� છે. બનંે જો ખભખેભા િમલાવીને કાય�
કર� તો �ાથિમક િશ�ણના સાવ��ીકરણના �વ�નને જ�ર સાકાર કર� શકાય. �જુરાત રાજયમા ં�ાથિમક િશ�ણના સાવ��ીકરણ
માટ� સરકાર અને ��ત�ં સાથે મળ�ને કાય� કર� આ ઉમદા હ��નુી �િૂત� કર� શક� તેમ છે.

ઈ.સ. ૧૯૮૬ની રા���ય િશ�ણનીિત અને ૧૯૯રનો કામગીર� કાય��મ બનંેમાં રા���ય િશ�ણનીિતના પ.૧ર ફકરામાં આપેલો
ઠરાવ ક� ‘‘ર૧મી સદ�મા ંઆપણે �વેશીએ એ પહ�લા ં૧૪ વષ� �ધુીની વય ધરાવતા ંતમામ બાળકોને સતંોષકારક �ણુવ�ાવા�ં
િશ�ણ િવના ��ૂયે અને ફર�જયાતપણે ��ંુૂ પાડ�ુ.ં’’ ભારતના ભાિવને તૈયાર કરવા તેનો પાયો એટલે ક� �ાથિમક િશ�ણ સઘન
બનાવ�ુ ંજ�ર� છે. સરકારના સઘન અને સતત �ય�નો છતા ંઆ� પણ આ �યેય �ણૂ� કર� શકાયો નથી. �ાથિમક િશ�ણના
સાવ�િ�કરણ માટ� ફ�ત સાધન �રૂતા નથી પણ સાધનોને �રૂક બનાવવા માટ� રા���ય અ�ભુવો પર આધા�રત પગલા ંલવેા પણ
જ�ર� છે. આથી રા���ય  અ�ભુવો  પર આધા�રત  �જ�લા �ાથિમક િશ�ણ કાય��મને  �ડસે�બર ૧૯૯૩માં મ�ંીમડંળે સૈ�ાિંતક
મ�ૂંર� આપી અને  ���આુર� ૧૯૯૪માં આયોજન  પચંે �જ�લા �ાથિમક િશ�ણ કાય��મને  (ડ�પીઇપી) ક���  �રુ��ૃત  યોજના
તર�ક� �વીકારવામા ંઆવી. આ યોજના નેધરલે�ડ વ�ડબ�ક અને ઈડાના સ�ં�ુત ઉપ�મે અમલમા ંઆવેલ છે.

�ાથિમક િશ�ણની અસરકારકતા વધારવા માટ� તેમજ �ણુવ�ા �ધુારવાના નવીન અ�ભગમોના અમલીકરણની અિનવાય�તા
ઊભી થવાના ંપાયાના ંકારણો તપાસીએ તો િવિવધ કારણો ક� પ�રબળો તર�ક� �ા�ય �તર� કામ કરતી �ાથિમક શાળા અને અ�ય
�થાિનક સ�ંથાઓ વ�ચ ેયો�ય સકંલનનો અભાવ જોવા મળે છે. કારણ ક�, યો�ય સકંલનના અભાવે ગામની �થાિનક સ�ંથાઓનો
સહયોગ શાળાને મળ� શકતો નથી. આ માટ� જ શાળા અને �ા�ય �તર� કામ કરતી સ�ંથાઓ વ�ચનેા સબંધંો ગાઢ, ઘિન�ઠ બને
તેવા �ય�નો કરવાનો સમય હવે પાક� ગયો છે. િશ�કોએ અવારનવાર �ામ સ�ંથાઓની �લુાકાત લવેી જોઈએ તેમજ શાળાની
શૈ��ણક ��િૃતઓમા ંગામની �થાિનક સ�ંથાઓના હો�ેદારોને સહભાગી બનાવી તેમનો સહયોગ મેળવવો જ�ર� બને છે. �ાથિમક
િશ�ણને સહાયક અને પોષક મડંળો રચવા ં�મા ં�ા�ય િશ�ણ સિમિતનો સમાવેશ થાય છે. � �ા�ય�તર� કામ કરતી �ાથિમક
શાળા અને અ�ય �થાિનક સ�ંથાઓ વ�ચ ેસકંલન સાધી િશ�ણના િવકાસમા ંપોતા� ુ ંયોગદાન આપી શક� તેમ છે.

�ા�ય િશ�ણ સિમિતની સંક�પનાઃ

�ા�ય  િશ�ણ સિમિતએ  �ા�ય  ક�ાએ  એક  એવી  �યવ�થા  છે  ક�  �  તે  ગામનાં �ાથિમક  િશ�ણની  જ��રયાતો,  �યવ�થા,
સમ�યાઓ, અપે�ાઓને  શોધી તેનો િવચાર-િવમશ� કર� ઉ�ચત  આયોજન  કર�  છે. �માં છોકરા-છોકર�ઓ�ુ ંશાળામાં નામાકંન
કરાવ�ુ,ં િનયિમતપણ ે�ાથિમક િશ�ણ �ા�ત કર� �યા ં�ધુી �થાયીકરણ કર�ુ ંતેમજ �ણુવ�ા��ુત �ાથિમક િશ�ણ�ુ ં�તર ઉપર
લઈ જવામા ંસતત ��તૃ અને ��તૃ રહ�� ુ.ં વગેર�નો સમાવેશ થાય છે.પ�રણામે શાળા બહારના િવ�ાથ�ઓ આ� � જોવા મળે
છે તે ��થિતમા ંબદલાવ લાવી શકાય.

�ાથિમક િશ�ણના િવકાસ અથ� �ા�ય િશ�ણ સિમિતની �િૂમકાઃ

ગામની શાળામા ંઅ�યાસ કરવા યો�ય ૬ થી ૧૪ વષ�ની વયના બાળકોની મા�હતી એક� કરવી.
ગામના  શાળામાં  �વેશ  યો�ય  બાળકો� ું  નામાકંન  કરાવવાની  કામગીર�માં  િશ�કોને  મદદ�પ  થ�ું  તેમજ  શાળા
�વેશો�સવ�ુ ંઆયોજન કરા�ુ.ં
૩ થી પ વષ�ની વય�ૂથના બાળકોને �વૂ� �ાથિમક િશ�ણ મેળવવા માટ� �ગણવાડ�, બાલમ�ંદર, ચાઈ�ડ ર�સોસ� સે�ટરમાં
દાખલ કરાવવા.ં
ગામની શૈ��ણક સ�ંથાઓ પર દ�ખર�ખ રાખવી. તેમજ �ામપચંાયત �ારા સરકાર� સહાય મેળવવા �ય�નો કરવા.
ગામની શૈ��ણક સ�ંથાઓની સમ�યાઓ �ણી તેને હલ કરવા �ય�નો કરવા.
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ગામના અ��ુ�ુચત �િત, અ��ુ�ુચત જન�િત, સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાત �િતઓ, લ�મુતી અને િવ��ુત અને
િવચરતી �િતના બાળકો શાળામા ંઆવતા થાય અને �ણૂ� �ાથિમક િશ�ણ �ધુી શાળામા ંટક� રહ� તેવી �યવ�થા કરવી.
શાળામા ંક�યાઓની સ�ંયા વધે તે માટ� વાલીઓને ત�પર કરવા તેમને જ�ર� માગ�દશન આપ�ુ.ં
ગામની  �થાિનક  સ�ંથાઓ  વ�ચે  પર�પર  સકંલન  વધે  તેવા  �ય�નો  કરવા.  �થી  આવી  સ�ંથાઓ  શાળાની  ભૌિતક
સમ�યાઓ હલ કરવામા ંસહાય�પ નીવડ�.
શાળામાં ��ુતકાલય  ��િૃ�  િવકસાવવી. ગામના  શાર��રક  ર�તે  િવકલાગં બાળકોને  તેમની  અ��ુળૂ સ�ંથાઓમાં દાખલ
કરાવવા વાલીઓને માગ�દશ�ન આપ�ુ.ં
શાળામા ંયો�તી િવિવધ �વનલ�ી શૈ��ણક ��િૃ�ઓમા ંહાજર� આપી સહકાર અને માગ�દશ�ન આપ�ુ.ં
શાળાના િશ�કો  િશ�કો  વ�ચે ભાઈચારાની ભાવના ક�ળવાય, વૈમન�ય  ઊ�ું ન  થાય  તથા ચાર�ર�યખડંન  અને  નૈિતક
અધઃપતન ન થાય તેમજ હડતાલ ક� �દોલનોનો ભોગ શાળા ન બને તે જો� ુ.ં
સમાજમાં િવચરતી અને િવ��ુત �િતનાં બાળકોને મા-બાપ સાથે કામ અથ� �થળાતંર કર� ુ ંપડ� ુ ંહોય છે. તેથી આવાં
�થળાતંર�ત બાળકોના િશ�ણના ��ો ઊભા થાય છે. આવાં બાળકોને ન�કની તે �િતની આ�મ શાળા ક� છા�ાલયમાં
દાખલ કરવા.
શાળામા ંવષ�મા ંબ ેવખત બાળકોની દા�તર� તપાસ થાય તે� ુ ંઆયોજન અને અમલીકરણ કર�ુ.ં
વાલી િશ�ક મડંળ અને મા� ૃિશ�ક મડંળનો રચના�મક સહકાર મેળવવા �યાસ કરવો.
બાળકોને શાળામા ંઆવ�ુ ંગમે, શાળામા ંરોકા� ુ ંગમે તે માટ� શાળામા ં��ુત અને ઉ�સાહ�ેરક વાતાવરણ�ુ ંિનમા�ણ કર�ુ.ં
શાળાની ભૌિતક જ��રયાતો �વી ક� મકાન, વગ�ખડં, ફિન�ચર, પીવાના પાણીની �યવ�થા, �જ�, �તુરડ�, વરંડો, બાગ,

શાળાની શૈ��ણક �િુવધાઓ �વી ક� ચાટ�, દ�ય-�ા�ય સાધનો, �થાિનક લોકસહયોગ અને �થાિનક સ�ંથાઓનો સહયોગ
મેળવી શાળાને �રૂા ંપાડવા �ય��નો કરવા.ં
શાળામાથંી અ�યાસ છોડ� દ�તાં બાળકોમાં કઈ કોમ અને �િતનાં બાળકો િવશેષ છે, તેની ન�ધ રાખી તેનાં કારણો �ણી
તેના ઉપાયો િવચારવા.
સતત  ગેરહાજર  રહ�તાં  બાળકો,  અિનયિમત  બાળકો  તથા  અ�યાસમાં  નબળાં  બાળકોની  મા�હતી� ું એક�ીકરણ  કર�
વાલીઓને �ણ કરવી અને યો�ય �ચૂનો કરવા.ં
ગામની શાળાની �ણુવ�ા �ધુર� અને શાળા �ગિત અને િવકાસને પથંે અ�ેસર બને તેવા �ય�નો કરવા.ં
�ામ / શાળા સફાઈ�ુ ંિવશેષ �યાન રાખવા માટ� સિમિત બનાવી આયોજન કર�ુ.ં
ખાસ  ક�યાઓને  શાળાએ  મોકલવા  માટ�  તેમજ  વાતાવરણના  િનમા�ણ માટ�  ર�લીઓ કાઢવી, શાળાઓ �ારા  �ભાતફ�ર��ું
આયોજન કર�ુ,ં મશાલ સરઘસ�ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં
�જ�લા �ાથિમક િશ�ણ કાય��મના ઉ�ેશોના �ચાર-�સાર માટ� શેર� નાટકો, ભવાઈ, ડાયરા� ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં
ગામના  �થાિનક  કલાકારો  �ારા,  િવ�ાથ�ઓ  િશ�કો  �ારા,  �વુાનો-�વુતીઓ  �ારા,  �થાિનક  મડંળો  �ારા,  �થાિનક
લોકબોલીમા ંગીતો-નાટકો તૈયાર કરાવીને તેની ર�ૂઆત કરાવવી.
પો�ટર, ગીતો, નારાઓ, વાતા�ઓ, ચલ�ચ�ો �ારા ક�યા ક�ળવણીના મહ��વને સમ�વ�ુ.ં
ક�યા ક�ળવણી �ગેનો �ધિવ�ાસ, �વૂ��હો, વહ�મોને �ૂર કરવા.ં ��ુના િશ�ણ કરતા ંપણ ��ુીને િશ�ણ આપ�ુ ં�બુ જ
જ�ર� છે. તે  વાત  ક�યાના મા-બાપને  સમ�વવી. છોકરા-છોકર�ની સ�ં�ુત  રમતો, નાટકો  �ારા ઉદાહરણ આપીને  એ
સમ�વ�ુ ંક� છોકર�ઓ પણ તમારા સપનાઓ �રૂા કર� શક� છે તમા�ંુ નામ રોશન કર� શક� છે.

�થાિનક કલાકારો �ારા લોકડાયરો, ભવાઈ, નાટકો� ુ ંઆયોજન કરાવડાવ�ુ.ં � માતા-િપતા પોતાની �દકર�ઓને શાળામાં
મોકલતા ંનથી તેમની �બ� �ય��તગત �લુાકાત લઈને ક�યા ક�ળવણીને મહ��વ આપ�ુ.ં
�થાિનક  મેળાવડાઓમા-ંબાલમેળાઓમા,ં  હાટમા,ં  �દશ�નોમાં  િશ�ણને  લગતા  �ટોલ  રાખીને  ઓડ�યો-િવડ�યો  ક�સેટ�ું
�દશ�ન-�સારણ કરતા ંસા�હ�ય�ુ ંિવતરણ કર�ુ.ં
શાળાઓ - શાળાઓ વ�ચ ેહર�ફાઈ�ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં ‘‘શાળાએ ચાલો’’ અ�ભયાન ચલાવ�ુ.ં
િવિશ�ટ ર�તે ‘‘�વેશો�સવ’’ �ુ ંઆયોજન કર�ુ-ંઉજવણી કરવી. ક�યાઓના શાળા-�વેશ માટ� ખાસ બચે શ� કરવી.
શાળાઓના �ુદા �ુદા �કારની �પધા�ઓ�ુ ંઆયોજન કર�ુ ંઅને િવ�તાઓને ઈનામ આપવા.ં વાલીઓ-િશ�કોની સ�ં�ુત
બઠેકો�ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં
રા���ય  પવ�ની  ઉજવણી-તહ�વારો  પર  સા�ં�ૃિતક  કાય��મો�ું  આયોજન  કર�  �િતભાશાળ�  બાળકોને  સમાજ  �ારા,
જનસ�દુાય �ારા સ�માિનત કરાવવા.ં
રમતગમતની �પધા�ઓ રાખી િવ�તાઓને ઈનામો આપવા.ં ક�યા �વેશમાં �થમ આવનાર શાળા-�ા�ય િશ�ણસિમિત,

માતા િશ�ક મડંળને �રુ�કાર આપવા.ં
નામાકંન-�થાયીકરણ  માટ�  શાળાઓ  વ�ચે  �પધા�� ું આયોજન  િવ�તા  શાળાઓને  �રુ�કાર  આપવા.ં  શૈ��ણક  સાધનો
બનાવવાની હર�ફાઈ રાખવી.
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�તરરા���ય  �દવસોની ઉજવણી કરવી. �દવાલો  પર ��ૂો  લખવા. �ુદંર લખેન  �પધા�, �ે�ઠ વાચંન  �પધા�, વ���ૃવ
�પધા�ઓ�ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં
ક�યા ક�ળવણીને લગતા ંચલ�ચ�ો, વી�ડયો ક�સેટો બનાવવી.

�ામ િશ�ણ સિમિત પોતાના ગામમા ં�ાથિમક િશ�ણના ં�ચાર-�સાર અને �ધુારણા માટ� જનસ�દુાયની ભાગીદાર� માટ� તેમાં
પણ ખાસ કર�ને ક�યા ક�ળવણીમાટ� યો�ય વાતાવરણ�ુ ંિનમા�ણ કરવામા ંપોતાનો મહ��વનો ફાળો આપે છે. આમ, શાળાના
બાળકોની સવલતો સબંધંી જ��રયાતો �ણૂ� કરવામા ંગામના �ખુી અને સ��ૃ વાલીઓ તેમજ ગામની �થાિનક સ�ંથાઓ �રૂતો
સહયોગ આપી શક� તેમ છે, પરં� ુ�ાર�ક તેઓ આ વાતથી અ�ણ હોય છે.

ઉપસંહારઃ

�ા�ય િશ�ણ સિમિત શાળા માટ� સમાજના નાગ�રકો અને ગામની �થાિનક સ�ંથાઓ� ુ ંસકંલન, સગંઠન બનાવી શાળાને �ા,ં
ક�વી ર�તે મદદ�પ બન�ુ ંતે�ુ ંઆયોજન કર� શાળાને ઉપરો�ત સમ�યાઓ હલ કરવામાં સહાય�પ બની શક� તેમ છે. ગામના
નાગ�રક� અને �થાિનક સ�ંથાઓના હો�ેદારોએ શાળાની અવાર-નવાર �લુાકાત લઈ િશ�કો સાથે ચચા� િવચારણા કર� શાળામાં
બાળકો માટ� કઈ કઈ સવલતોની જ��રયાત છે તેની યાદ� બનાવવામા ંઆવે તો શાળાના બાળકોની સવલતો સબંધંી જ��રયાતો
�ણૂ� કરવામા ંગામના �ખુી અને સ��ૃ વાલીઓ તેમજ ગામની �થાિનક સ�ંથાઓ �રૂતો સહયોગ આપી શક� તેમ છે.

આમ, �ાથિમક િશ�ણના િવકાસમા ં�ા�યિશ�ણ સિમિત પોતા� ુ ંઅ��ૂય �દાન કર� છે. તે સરકાર તેમજ ��ત�ંને સાકંળવા� ું
કાય�  કર�ને  �ાથિમક િશ�ણના િવકાસ  માટ�  ક�ટબ� બને  છે. પ�રણામે  શાળા બહારના િવ�ાથ�ઓ આ�  �  જોવા મળે છે  તે
��થિતમા ંબદલાવ લાવી શકાય.

*************************************************** 

ડૉ.જગદ�શભાઈ આર.મ�હડા
એસ.�.ુ�.કૉલેજ ઓફ એજ�કુ�શન,

વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
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