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િશ�ણમાં �ણુવ�ા

આજના જોબ ઓ�રએ�ટ�ડ એ��કુ�શનના જમાનામાં �ણુવ�ા�ું ધોરણ સતત કથળ�ું જઈ ર�ું છે તેવા સમયે િશ�ણમાં �ણુવ�ાના
સદંભ� દર�ક અ�યાપન કરાવનાર અ�યાપક� તાક�દ� િવચારવાની જ�ર છે. �ું માર� વાત મારા જ �જુરાતી િવષયના �નાતક અને
અ��ુનાતક �તરના સદંભ�માં કર�શ. જો ક� આ જ વાત ઉ�ચ િશ�ણમાં સમાિવ�ટ બધા જ િવષયોને પણ �પશ� રહ� છે.

સૌથી પહ�લો �� એ થાય ક� �ણુવ�ા�મક િશ�ણ િવશે આજનો કોલે�યન િવ�ાથ� �ાર� સ�ગ થાય? જવાબ એ છે ક� “�યાર� તેને
ભણાવનાર અ�યાપક સ�ગ-��તૃ હોય �યાર�” િશ�ણમાં �ણુવ�ા લાવવા માટ� પહ�લાં અ�યાપક� �ણુવ�ા પામવી પડ�. મહાપ�ંડત
રા�લુ સા�ૃં�યાયન કહ� છે “એક �ય��તની બી� �ય��ત પર િનરંતર અસર થયા કર� છે” ૧. વ�તા એ છે ક� આ� મા� િવ�ાથ� જ �લૂ
કરતો નથી પણ િશ�ણના �યવસાયને મા� પૈસા કમાવા� ું સાધન ગણતો અ�યાપક પણ �લૂ કર� છે, �યાર� પોતાના િવષય ��યેની
બેદરકાર�-લાપરવાહ� અને અ�ાનતાની સા�બતી મળે છે. દા.ત. માર� કોઈ નવલકથા ભણાવવાની હોય અને �ુ ં મને ફાવે એ ર�તે એની
ચચા� કર�ને ટ���ટ કમ ગાઈડ વાચંવાની �ચૂના આપી દઉ તો �ું એ �રૂ� ું છે? આ� આવા અ�યાપકોનો બ�ુ મોટો સ�હૂ છે. િવ�ાથ�
મા� પાસ થાય એટ�ું જ �રૂ� ું છે ક� િવ�ાથ� ખર�ખર કઈક નવીન વાત અ�યાપક પાસેથી શીખીને – ભણીને પાસ થાય એ જ�ર� છે?

એના િવશે િવચાર�ું પડશ.ે ક�ટલીક વાર એ�ું પણ જોવા મળે છે ક� અ�યાપકના અ�ાનને લીધે િવ�ાથ� પોતાની પાસે હોય તે �ાન
પણ �મુાવે છે. ઉદાહરણ તર�ક� બી.એ. સ�-૨ માં ક. મા. �નુશી �ૃત “�િૃથવીવ�લભ” નવલકથા ભણાવતો અ�યાપક આ નવલકથા
િવશનેી �તર�ક ��ૂયાકંન કસોટ�ના ��પ�માં બધા ��ોમાં આ નવલકથાના શીષ�ક “�િૃથવીવ�લભ” અને નાિયકાના નામની જોડણી
ખોટ� લખે તો?  િવ�ાથ� જવાબ લખતી વખતે ખોટ� જોડણી લખશે તો એને સાચી જ ગણીને મા�સ� આપ� ું ક� ક�મ?  અહ� મા�સ�
કાપવાની જ�યાએ મા�સ� આપ�ું પડ� તેવી ��થિત�ું િનમા�ણ થાય છે. અને �યારબાદ આપણને ખબર પડ� ક� આ �લૂ કરનાર અ�યાપક�
આ “�િૃથવીવ�લભ” નવલકથાના સદંભ�મા ંPh.D. ની પદવી મેળવી છે તો? ��ો �છૂતી વખતે – વા�રચનામા ં“નો”, “ની ”, “�ુ”ં,
“ના” �વા ��યયોનો ઉપયોગ �ાં અને �ાર� કરવો તે �ગે જો તે �જુરાતી ભાષાના અ�યાપકને ભાન ના હોય તો? અને આવી આવી
��થિત હોય તો �ણુવ�ા��ુત િશ�ણની તો અપે�ા જ �ાં રાખવી? ડો. મોહનભાઇ પચંાલ ન�ધે છે “િશ�કની પોતાની આગવી �િતભા
અને �ય��ત�વ હોય તથા તેની પોતાની ક�ટલીક િવિશ�ટ એવી વત�ન-તરાહો હોય તો તે મા� તેના માટ� જ નહ� પણ તેના િવ�યાથ�ઓ
માટ� એક સપંિ� બની રહ� છે॰ ��યેક િશ�ક� પોતે પોતાની િનસગ�દ� શ��ત અને �ાન �માણે નવો િવચાર, �ુદો �યાલ, અ��તીય
એવી પ�ધિત ક� કૌશ�ય દાખવવાં જ�ર� છે, ક�મ ક� તે �ારા તે િવ�ાથ�ની અ�યયન ���યામાં અને �વનઘડતરમાં એક િવિશ�ટ એવા
ઉપયોગી ત�વનો ઉમેરો કર� છે. એટ�ું જ નહ�, તેની પોતાની �િતભા અને િસ��ધ વધાર� તેજ�વી બને છે.” ૨

�ણુવ�ા��ુત અ�યાપન માટ� સૌથી પહ�લા જ�ર પડ� છે દાનતની- િનયતની. અને પૈસાને જ સવ��વ માનનારાઓમાં આ �ણુવ�ા��ુત
અ�યાપન કરાવવાની િનયત હોતી જ નથી. તેઓ તો મા� સમય પસાર કર� છે. િનયત-દાનત હોય પછ� ન�ર આયોજન �ારા � તે
િવષયના સદંભ�માં બહોળો અ�યાસ કરવાના િનિમ�ે વાચંનસામ�ીને એકઠ� કરવાની ���યા કોઈ પણ ઈમાનદાર અ�યાપક� આદરવી
પડતી હોય છે. દા.ત. માર� બી.એ. સ� ૬ માં “એ�તન ચેખોવની વાતા�ઓ” ભણાવ�ું છે તો વાતા�ઓની ચચા� દરિમયાન ચેખોવના
સમયના રિશયાના વાતાવરણ અને ��થિત�ું �ાન આવ�યક બની �ય છે. ચેખવના �વન િવશે માર� શ� તેટલી મા�હતી મેળવીને
તેની વાતા�ઓની તેના �વન અને તેના દ�શના સદંભ�માં �લૂવણી કર�ને આ� િવ�ના કોઈ પણ દ�શના સદંભ�માં એ વાતા�ઓ કઈ ર�તે
બધંબેસે છે તેની િવશદ ર�ૂઆત કરવામાં આવે તો િવ�ાથ�ઓને કાઈંક નવીન પા�યાની અને મને કાઈંક િવશષે આ�યાની અ��ુિૂત
થયા િવના રહ�શે નહ�. �ો. ધનવતં એમ. દ�સાઇ લખે છે “શ�ૈ�ણક �ણુવ�ાને ઘડનારા અનેક બળો રહ�લાં છે***વક�શોપ, ચચા�,
�વા�યાય, �ો�કટ અ�ભ�િમત અ�યયન, િવશષે �માણમાં િશ�ક- િવ�ાથ� �તર���યાઓ, �ફ�મ, ટ��લિવઝન, િવડ�યો ટ�પ વગેર�નો
ઉપયોગ,  અ�યાસ�મ�ું આ�િુનક�કરણ અને તે� ું �મતા�વૂ�ક એકમ-આયોજન-અ�યાપન-અ�યયનમાં નાવી�યો અને �યોગો,
પ�રવત�નની આ�લૂ ���યા�ું ચ�લતકરણ આ અને આવી બી� બાબતો િશ�ણના �ણુવ�ાના િનણા�યક ઘટકો છે. �મ િવ�તરણ માટ�
આયોજન થાય તેમ અ�યાસ�મો,  િશ�ણપ�ધિતઓ,  અ�યાસ���યાઓ,  િશ�ણસાધનો,  પર��ાપ�ધિત વગેર�ની �ધુારણા માટ�
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આયોજન થ�ું જોઈએ. તેમાં િશ�કો�ું �િશ�ણ િનણા�યક ભાગ ભજવશ.ે” ૩

મા� પાસ થ�ું �રૂ� ું નથી. ગો�ડ મેડલ મેળવનાર પણ મૌ�લક ર�તે િવચારવાની-ર�ૂઆત કરવાની શ��ત ન ધરાવતો હોય તો તેના
�ધુી �ણુવ�ા�મક િશ�ણ પહ���ું નથી એમ સમજ�ું પડ�. �� એ પણ થાય ક� �ણુવ�ા��ુત િશ�ણ મેળ�યા િવના મા� ભણવા �રૂ� ું
ભણીને પદવી લઈને તે પદવીને આધાર� નોકર� કરવામાં આવે તો એમાં �ું ખો�ંુ?  આ ��ના જવાબમાં આપણે આપણી સા�ંત
��થિતના વાતાવરણનો અ�યાસ કરવો જોઈએ. ક�ટલાક િશ�કોને જોઈને લાગે ક� એનામાં અને વ�ેડર –ફ�ટરમાં કોઈ ફરક નથી,
ક�ટલીક વાર દ�ખાશે ક� કોઈ �ય��ત ટપાલીને બદલે અ�યાપક બની �ય છે.  � તે �થાન-હો�ાની સાથે તે �થાનને અ��ુપ
�યવહાર-વત�ન કર�ું પણ જ�ર� બની �ય છે.  એ �યવહાર-વત�ન-કાય�દ�તા ખર�દ� શકાતી નથી.  તેના માટ� તો જ�ર� છે
�ણુવ�ા�મક િશ�ણ, � એ �ય��તને મ��ું નથી અને એટલે જ કદાચ એ બી�ને પણ તે આપી શકતો નથી. આજના જમાનામાં
ભણેલા ગણેલા લોકોમાથંી પણ માનવતાની મોટ� પાયે બાદબાક� થતી �ય છે તેના કારણ�પે પણ �ણુવ�ા��ુત િશ�ણના અભાવને
ગણાવી શકાય.

ડો.  મોહનભાઇ પચંાલ ન�ધે છે ક�  “િશ�ક સતત �યાવસાિયક સ�જતા  (Professional  Equipment)  તથા શ�ૈ�ણક
સભાનતા(Educational consciousness) સ�હત �વ�ય��ત�વનો િવકાસ સાધવાની એક �ટુ�વ પાડ� તો ખ�ચત એક સારો િશ�ક
બની શક�.  િનયિમતતા,સ�ચાઈ,  ન�તા,  િનખાલસતા,  �વાપ�ણની ભાવના,  ખેલ�દલી,  િવષય�ાન,  અ�યાપનકળા,  �� �છૂવાની
ટ�કિનક,  ચા�ર�યની િનમ�ળતા,  ઉ�સાહ,  રસ,  સ�દય�ભાવના  (Aesthetic Sense) વગેર� �ય��ત�વના લ�ણો િવકસાવવા િશ�ક�
સભાન �ય�ન કરવો જોઈએ.” ૪ �ણુવ�ા��ુત અ�યાપન દરિમયાન િવ�ાથ�ઓની સાથે સાથે �દુ અ�યાપકને પણ જોરદાર ફાયદો
થતો હોવાનો મારો પોતાનો અ�ભુવ છે. ��યેક વાતા�-કિવતા-નવલકથા- િનબધં �ારા �વન અને ��ૃ�ટના અનેક રહ�યો વગ�માં લાધી
�ય છે અને િવ�ાથ�ઓની �ખોમાં ચમક આવી �ય છે... એક ખર�ખરા અ�યાપકને આનાથી િવશષે બી�ુ ં�ું જોઈએ?
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કર�લ પેપર િવ�તારથી.
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