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જાણીતા ગ્રીક ફિલસૂિ દહિાકલેટસે ખૂબ જ સુંદિ અને માર્મમક વાત કિી
કે ;”આ જગતમાં કશું જ કાયમી નથી; કાયમી છે તો માત્ર એક જ ચીજ કાયમી છે અને
એ છે પદિવતભન” અથાભત્ આ જગત સતત પદિવતભનશીલ છે અને પદિવતભનની આ
પ્રફિયાનો કદીય અંત આવવાનો નથી! સતત આકાિ લેતા પદિવતભનો સાથે માણસજાતે
તાલ મેળવવાનું અફનવાયભ થઈ પડે છે , જે સમાજ કે િાષ્ટ પદિવતભનને સમજવામાં મોળો
પડે છે . એને ર્ફવષ્યની પેઢી કદી માિ કિતી નથી. બદલાતા જતા સમય સાથે
માણસને અનુકૂલન સાધવામાં મદદરૂપ થઈ શકે અને એને સક્ષમ બનાવી શકે એવાં
કે ટલાક પદિબળો છે . આ પદિબળોમાં ફશક્ષણ સૌથી વધાિે પ્રર્ાવક અને ફનણાભયક
પદિબળ છે .
પ્રત્યેક સમયે અને સ્થળે બદલાતા સમય સાથે માણસજાતને સક્ષમ બનાવવા
સંદર્ે ફશક્ષણે મહત્વપૂણભ યોગદાન આપવાનું િહે છે , અને અસિકાિક ર્ૂમમકા અદા
કિવાની િહે છે . આ માટે એ જરૂિી છે કે ફશક્ષણક્ષેત્રે આવતા પદિવતભનોનો પ્રવાહોને
યોગ્ય વાચા મળે અને એ પ્રવાહો સૌ સંબંફધત પક્ષકિો સુધી યોગ્ય પદિપ્રેક્ષ્યમાં પહોચી
શકે . આ દદશામાં પોતાનું યફત્કચચત પ્રદાન કિવા ‘ફશક્ષણ દશભન’ સતત પ્રમતબદ્ધ િહ્ું
છે અને ર્ફવષ્યમાં પણ એ લક્ષ્યને કે ન્દ્રમાં િાખીને પોતાનું પ્રદાન કિતું િહે શે. એ જ
પદિપ્રેક્ષ્યમાં ‘ફશક્ષણ દશભન’ પુન: આપ સૌની સમક્ષ ઓકટોબર-ડીસેમ્બર-૨૦૧૯
નો અંક લઈને ઉપફસ્થત થયું છે .
‘ફશક્ષણ દશભન’ નાં પ્રસ્તુત અંકમાં લેખકોએ પોતાની કલમનો કસબ પ્રગટ
કયો છે અને ખૂબ જ આવશ્યક એવાં ફવષયોને ન્દ્યાય આપવાનો પ્રયાસ કયો છે .પ્રસ્તુત
અંકમાં કુ લ 12 લેખોનો સમાવેશ કિવામાં આવ્યો છે , લેખકોએ પ્રાથમીક ફશક્ષણથી
માંડીને ઉચ્ચ ફશક્ષણ સુધીના ફશક્ષણના ફવફવધ પાસાંઓને ઉજાગિ કયો છે .
ફશક્ષણનાં બદલાતા પ્રવાહોને સમજવામાં અને તદઅનુસાિ અપેચક્ષત સજ્જતા
કે ળવવામાં ‘ફશક્ષણ દશભન’ નો આ અંક સૌ સુજ્ઞ વાચકોને જરૂિથી ગમશે અને યથાથભ
જણાશે એવી પૂણભ શ્રધ્ધા છે .
ફશક્ષણક્ષેત્રે જે અધતન પ્રવાહો આકાિ લઈ િહયા છે એને સ્પશભતા લેખોને
આવકાિવાના જ હોય ને ! અસ્તુ.
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