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તમારા બાળક પર તમે પૂરતાં ધ્યાર્ ર્ર્થી આપી શકતા એટલે તેર્ે પ્રાઈવેટ
શાળામાાં મૂકી છટકી જવાર્ી તમારી વૃદ્વિ દેખીતી છે . જરા જાણવાર્ો પ્રયત્ર્ કરશો તો
સરકારી શાળામાાં પસાંદગી પામેલા દ્વશક્ષકો પૂણન શૈક્ષદ્વણક લાયકાત ધરાવતા હોય છે .
પસાંદગી પામેલા આ દ્વશક્ષકો દ્વશક્ષક અબભયોગ્યતા કસોટી ઉચ્ચ ગણ સાર્થે પાસ કરીર્ે
આવ્યા હોય છે . જેવી કે TAT, TET, H TAT, M TAT. તેર્થી તેમર્ી પાસે સૂઝ બઝ, સમજ
શદ્વક્ત અર્ે દ્વવદ્વશષ્ટ્ આવડત રહે લી જ હોય એમાાં કોઈ બેમત ર્ર્થી. હવે સરકાર તરફર્થી
દ્વશક્ષકોર્ે મળતો તગડો પગાર એ તેમર્ા ઉત્સાહમાાં વધારો કરે છે અર્ે આ ઉત્સાહર્ાં
હકારાત્મક પરરબળ દ્વવદ્યાર્થીઓર્ા સારા પરરણામ પર જોવા મળે છે .
સમય બદલાઈ ગયો છે , સાર્થે સાર્થે જમાર્ો પણ બદલાઈ ગયો છે . આગળ કહાં
તો દ્વશક્ષકો પણ બદલાઈ ગયા છે . ત્યારે એક જાગૃત વાલી તરીકે તમે કે મ બદલાયા ર્ર્થી ?
સમાચાર પત્રોમાાં વખતો વખત આવતા દ્વશક્ષણ સાંબાંધી સમાચારો વાાંચીર્ે દ:ખ ર્થાય છે .
જ્યારે આપણાાં ગજરાત રાજ્યમાાં દ્વશક્ષણર્ો ગ્રાફ અધોગતતએ જઇ રહ્ો હોય ત્યારે આપણે
તે વળી ક્યાાં ઉધ્વોગતત તરફ જઈશાં ! આ આપણાાં સૌ માટે ઘણો ચચતાર્ો દ્વવિય છે .
દ્વશક્ષણમાાં હવે સાચે પરરવતનર્ર્ી જરૂર છે . ઊાંડો દ્વવચાર કરવાર્ી જરૂર છે . આપણુાં ગજરાત
રાજ્ય સમૃદ્ધ રાજ્ય છે . વધ સગવડો અર્ે સવલતો મેળવવા માટે ર્ાં અગ્રેસર રાજ્ય છે . રાજ્ય
સરકાર દ્વશક્ષણ માટે કે ટકે ટલા પ્રયત્ર્ો કરી બાળકોર્ે સારાં દ્વશક્ષણ મળી રહે તે હે તસર ર્વી
ર્વી સરકારી શાળાઓ સ્ર્થાતપત કરે છે . આવી શાળાઓમા ઊાંચા મેરરટવાળા દ્વશક્ષકોર્ી
ક્રતમક ભરતી કરે છે . છતાાં જ્યારે સરકારી શાળામાાં પૂરતા પ્રમાણમાાં મહે કમ (દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી
સાંખ્યા) મળતાં ર્ર્થી ત્યારે જાણે કે ગાંભીર સમસ્યા ઉદભવી ર્ હોય તેવી અર્ભૂતત ર્થાય છે .
સરકારર્ે ર્વી દ્વશક્ષણ ર્ીતત અમલમાાં મૂકવાર્ી ફરજ પડી તે માટે જવાબદાર
પરરબળોમાાં કદાચ આપણે પણ હોઈ શકીએ. બાળક ભણે છે પણ તે માત્રર્ે માત્ર ભણવા
પૂરતાં ભણી રહ્ો હોય તેવાં જોવા મળી રહ્ાં છે . બીજા શબ્દોમાાં કહાં તો બાળક પોતાર્ી
કારદ્વકદીર્ાં દ્વવચારતો ર્ર્થી પરાંત દ્વડગ્રી મેળવવા માટે ભણતો ર્ હોય ! આપણાાં ગજરાત
રાજયમાાં દ્વશક્ષણર્ાં સ્તર ર્ીચાં રહે વાર્ કારણ એ પણ હોય શકે કે બાળક પોતે દ્વશક્ષક િારા
સોંપાયેલાં કામ માત્ર કરવા પૂરતાં જ કરીર્ે બેસી રહે છે . એમાાં પણ મોટા ભાગર્ા બાળકો
સોંપાયેલ કામ ઈરાદાપૂવનક કરતા જ ર્ર્થી. જે ર્રી વાસ્તદ્વવક્તા ગણી શકાય. ભાર દ્વવર્ાર્ા
ભણતરર્ી વાત કરીએ તો બાળકે જે ભાર ઊાંચકવો જોઈએ તે ઊાંચકતો જ ર્ર્થી અર્ે છે વટે
એ ભણી ગણીર્ે કશાં કરી શકતો ર્ર્થી. તેર્ો દ્વડગ્રી મેળવવાર્ો હે ત અહી ચસદ્ધ કરી બતાવે
છે . જે સાબબત કરે છે કે "ભણ્યો પણ ગણ્યો ર્હીં".
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પરરવતનર્ એ કદરતર્ો દ્વર્યમ છે . શાળામાાં પરરવતનર્ આવે, દ્વશક્ષકોમાાં પરરવતનર્
આવે, દ્વવદ્યાર્થીઓમાાં પરરવતનર્ આવે તો વળી દ્વશક્ષણ પદ્ધતતમાાં પરરવતનર્ આવે તો કશાં
ખોટાં ર્ર્થી. પ્રાઈવેટ શાળાઓર્થી આકિાનયેલા વાલીઓ પૈસા ખચીર્ે પોતાર્ા બાળકોર્ે
ભણાવવાર્ો દ્વર્જી આર્ાંદ પ્રાપ્ત કરતાાં હોય છે . બીજા બધાર્ે જોઈર્ે પોતે ખાધે પીધે સખી
છે અર્ે પોતાર્ા બાળકોર્ે સારી શાળામાાં ભણાવાં છાં એવો ખોટો દેખાવ કરર્ારો વાલી
ક્યારે ય પણ સાચી હકીકત જાણી સમજી શકતો ર્ર્થી. અન્યો કરતાાં પોતાર્ી જાતર્ે મહાર્
માર્ર્ારા આ વાલીઓ આટલી મોંઘવારીમાાં પણ પૈસાર્ાં મહત્વ ર્ સમજી તેર્ો અયોગ્ય
ઉપયોગ કરવામાાં જરા પણ દ્વવચારવાર્ો પ્રયત્ર્ કરતાાં ર્ર્થી. આજર્ો વાલી એવાં માર્ી રહ્ો
છે કે જેટલા વધ પૈસા ખચીશાં એટલાં સારાં દ્વશક્ષણ પોતાર્ા બાળકોર્ે મળશે. આવી
માર્ચસકતા મધ્યમ વગનમાાં પણ ઘર કરી ગઈ છે જેર્ે આપણે સમાજમાાં સારી રીતે દ્વર્હાળી
શકીએ છીએ. હવે તો જાણે ટ્યશર્ લીધા વગર ભણી શકાય જ ર્રહ એવાં પણ મોટા
ભાગર્ા જાગૃત વાલીઓ માર્ી રહ્ા છે .
એક દ્વશચક્ષત વ્યદ્વક્ત તરીકે મર્ે હવે ચચતા ર્થઈ રહી છે . મારા સમાજર્ી, મારા
ભોળા ગજરાતી લોકોર્ી કે જેઓ માતૃભાિાર્ાં દ્વશક્ષણ મેળવવાર્ાં છોડી દઈર્ે દ્વવદેશી
ભાિાર્ાં દ્વશક્ષણ મેળવવાર્ી દોડમાાં છે . મા-બાપર્ે પૂરી ABCD પણ ર્ આવડતી હોય છતાાં
બાજવાળાર્ો કે સામેવાળાર્ો છોકરો ઇંગ્લીશ મીદ્વડયમમાાં ભણે છે . તેર્થી મારો છોકરો પણ
ઇંગ્લીશ જાણે અર્ે બોલે તે હે તસર ધૂમ પૈસા વેડફી ભણાવવામાાં માર્ર્ારા આવા
વાલીઓર્ી સાંખ્યા ઓછી ર્ર્થી. જે રદવસે તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ બધવારર્ા રોજ મારે TAT
સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યતમક શાળાર્ી ભરતી પ્રદ્વક્રયા માટે ડૉક્યમેન્્સ વેરરદ્વફકે શર્ર્ા કામ
અર્થે ભરૂચ તમત્રર્ા રૂમમાાં રોકાવાર્ાં ર્થયાં હતાં. તે રદવસર્ી એક ઘટર્ા અહી પ્રસ્તત કરાં છાં .
તે જ રદવસે રાતત્રર્ા કે પીટલ બેકરી બબસ્કીટ એન્ડ ફરસાણર્ી દકાર્ે કસક ગરર્ાળા પાસે
બ્રેડ લેવા માટે ગયો. ત્યારે દકાર્ માદ્વલક અબ્દલ ઝબ્બાર શેખર્ા સાંપકન માાં આવ્યો અર્ે
બ્રેડર્ા ભાવ બાબતે મારી એમર્ી સાર્થે વાતચીત ર્થઈ અર્ે એ જ સાર્થે ર્વી ઓળખાણ
પણ ર્ીકળી. શરૂઆતમાાં તેમણે મર્ે જવાબ આલયો કે જ્યાાં ભાવ વધે છે ત્યાાં કોઈર્ાર્થી
કશાં બોલાત ર્ર્થી અર્ે અહી બ્રેડ પર ૧ રૂ. વધી જતાાં તમે ખેંચતાણ કરો છો. ત્યારે મર્ે
સાચે જ એમર્ી વાતમાાં ત્ય દેખાયાં અર્ે એમર્ી વાત સાર્થે હાં હા ભળી સહમત ર્થઈ ગયો.
વધમાાં એમણે જણાવ્ય કે મારી આર્થર્થક દ્વસ્ર્થતી ર્બળી હોવાર્ે કારણે હાં માત્ર ધો-૭ સધી
જ અભ્યાસ કરી શક્યો અર્ે મારી પત્ર્ીએ પણ માત્ર ધોરણ સાત સધીર્ો જ અભ્યાસ કયો
છે . મારી એક ર્ાર્ી બેબી સવાર્ા જે ભરૂચ દ્વસ્ર્થત અદ્વલફ ઇંગ્લીશ મીદ્વડયમ સ્કૂ લમાાં
ધોરણ-૬ માાં અભ્યાસ કરે છે . વધ આિયન તો એ ર્થયાં કે એક દકાર્દાર હોવા છતાાં પોતાર્ી
દીકરીર્ે અાંગ્રેજી માધ્યમમાાં ભણાવે છે . કહે વાર્ો તાત્પયન એ કે આજે સમાજમાાં અાંગ્રેજી
માધ્યમર્ો પ્રભાવ વધ પડતો જોવા મળી રહ્ો છે .
આપણે જાણીએ જ છીએ કે કોઈપણ ભાિાર્ા માધ્યમર્થી દ્વશક્ષણ મેળવી શકાય
છે . પરાંત એ મેળવેલ દ્વશક્ષણ કે ટલાં ફદ્વળભૂત ર્થયાં ? એમાાંર્થી કે ટલાં ઉગ્યાં ? આ સવાલોર્ો
જવાબ જો હકારાત્મક આવે તો સમજવાં કે તમે સાચાં દ્વશક્ષણ મેળવ્યાં અન્યર્થા શૂન્ય.

Shikshan Darshan

55

Oct-Dec-2019 Year-8 Issue-4

ISSN: 2319-202X

Shikshan Darshan

Peer Reviewed Journal

આજર્ા સમયમાાં ઘણા પ્રકારર્ી શાળાઓ જોવા મળે છે . જેમાાં સરકારી શાળા,
ગ્રાન્ટે ડ શાળા અર્ે ખાર્ગી (પ્રાઈવેટ) શાળા એ મખ્ય પ્રકારર્ી શાળાઓ છે . સાચી
રદશામાાં જોવા જઈએ તો દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી સૌર્થી વધ સાંખ્યા સરકારી શાળામાાં ર્થવી જોઈએ.
ત્યારબાદ તેર્ાર્થી પ્રમાણમાાં ર્થોડી ઓછી સાંખ્યા ગ્રાન્ટે ડમાાં ર્થવી જોઈએ. તેમજ સૌર્થી
ઓછી સાંખ્યા ખાર્ગી (પ્રાઈવેટ) શાળામાાં ર્થવી જોઈએ. જેર્ે બદલે આજે પરરદ્વસ્ર્થતી તદ્દર્
દ્વવપરીત જોવા મળી રહી છે . જેર્ાં મખ્ય કારણ એ જ કહી શકાય કે આવા પ્રકારર્ી
મોટાભાગર્ી શાળાઓર્ો મખ્ય હે ત પૈસા કમાવાર્ો હોય છે અર્ે સાર્થે સાર્થે બીજ ાં સારાં
દ્વશક્ષણ આપવાર્ો પણ પ્રયાસ કરતી હોય છે . પરાંત તે કે ટલે અાંશે સાર્થનક ર્ીવડે તે એક
સાંશોધર્ર્ો દ્વવિય ર્થઈ પડે એમ છે . આજે પણ મારી દાદીર્ે પૂછાં તો તે મર્ે કહે કે દીકરા
અમારા જમાર્ામાાં ઉિમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર અર્ે ર્ફ્ફટ ર્ોકરી ગણવામાાં આવતી હતી.
પરાંત તે જમાર્ાર્થી આજે તદ્દર્ જદી પરરદ્વસ્ર્થતી આપણી સમક્ષ આવીર્ે ઊભી છે કે જેર્ે
આપણે આપણી સગી આાંખે જોઈ શકીએ એમ છીએ. જેમ કે ઉિમ ર્ોકરી, મધ્યમ ધાંધો,
અર્ે ર્ફ્ફટ ખેતી. બસ આવાં જ દ્વશક્ષણ માટે ર્ી શાળાઓમાાં પણ ર્થયાં છે .
તમે અર્ે હાં પહે લાર્ા સમયમાાં સરકારી શાળાઓમાાં જ સારાં દ્વશક્ષણ મેળવી
ચૂક્યા છીએ અર્ે આજર્ા સમયે આ દરજ્જે પહોંચ્યા છીએ. ઊાંચા હોદ્દા પર બબરાજમાર્
ડોક્ટર, એદ્વન્જદ્વર્યર પાયલોટ, પ્રોફે સર તેમજ IPS કે IAS વગેરે અદ્વધકારીઓ પણ સરકારી
શાળામાાં ભણીર્ે જ આજે આપણી સામે ગવનભેર ઊભા છે . સરકારી શાળા પ્રત્યેર્ી આપણી
જે માર્ચસકતા હતી તે હવે બદલવાર્ી જરૂર છે . સરકારી શાળાર્ા દ્વશક્ષકો હવે વધ
પ્રવૃદ્વિશીલ બર્ી રહ્ા છે . પોતાર્ામાાં રહે લી આવડતર્ે વધ સારી રીતે દ્વવદ્યાર્થીઓર્ી સમક્ષ
મૂકવામાાં હવે સરકારી શાળાર્ા દ્વશક્ષકો પીછે હઠ કરતાાં ર્ર્થી. સરકારી શાળાર્ા દ્વશક્ષકોર્ે
પહે લાર્ા સમયે મળતો ઓછો પગાર કદાચ તેમર્ી કામ કરવાર્ી વૃદ્વિમાાં અવતયો ર્ હોય !
છોડો હવે આપણે ર્વી દ્વશક્ષણ ર્ીતતર્ી વાત કરવી છે . ધોરણ-૯ ર્થી ૧૨ ર્ે હવે સળાંગ
એકમ ગણીર્ે ર્વો ચીલો ચાતરવાર્ી વાત કરવી છે . આખી દ્વશક્ષણ પદ્ધતતમાાં સધારો
લાવવાર્ી વાત કરવી છે . ગણવિાવાળ દ્વશક્ષણ ઊભાં કરવાર્ી વાત કરવી છે . હવે
આળસવૃદ્વિર્ે ખાંખેરી વધ શ્રમ કરવાર્ી વાત કરવી છે .
ગજરાત રાજ્ય સરકારે હાલમાાં જ ઘણી બધી ર્વી સરકારી શાળાઓ સ્ર્થાતપત
કરીર્ે બાળકોર્ા દ્વશક્ષણ માટે ઘણી બધી સવલતો અર્ે સગવડો ઊભી કરી છે . ર્વી
દ્વશક્ષણ ર્ીતતમાાં ડોદ્વકયાં કરતાાં જણાશે કે અતત પછાત કે અાંતરરયાળ દ્વવસ્તારર્ો કોઈપણ
બાળક દ્વશક્ષણર્થી વાંચચત ર્ રહી જાય તે હે તર્થી હજી પણ લાખો રૂતપયાર્ા ખચે ઘણી બધી
ર્વી સરકારી શાળાઓ ખોલવાર્ી અર્ે લાયકાત વાળા દ્વશક્ષકોર્ી ભરતી કરવાર્ી વાતો
સાંભળાય રહી છે . સરકાર જ્યારે સરકારી શાળાઓ પાછળ એટલો બધો ખચો કરી રહી હોય
અર્ે આવી શાળાઓમાાં પરીક્ષા પાસ કરીર્ે આવર્ાર ઊાંચી ગણવિાવાળા દ્વશક્ષકો ભણાવી
રહ્ા હોય ત્યારે ભલા વાત જ શી પૂછવી રહી ! બસ, આપણાાં બાળકોર્ે સરકારી શાળામાાં
ભણાવો.
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