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યિક્તના િવકાાસશીલ અને આનંદમય
મ જીવનનો આધાર તેનું પથદશર્ન છે . તે યિક્ત
પોતાના જીવનમાં જેવી પિરિ
પ
થત સાથે જોડાાઈ છે , જેવા અનુભવો ાપ્ત કરે છે , તે મુજબના
પોતાના જીવનનો દ્રિ કોોણ િવકસાવીને આયોોજન કરી અગ્રેસર થાય છે તેનો િવશાળ વૈજ્ઞાિનક
જ્ઞ
ણ તેને હંમેશા સદવત
તર્ન કરાવી િવકાસ તરફ
ત લઈ જાય છે . પોતાના
પ
અને ઉધ્વગામી દ્રિ પણ
નને ઉન્નત બનાવવા જો યિક્ત સમજ્યા િવચાયાર્
િવ
વગર આંધળુિક્રયા
િ
કરીને કોઈ ને અનુ
અ સરે ,
જીવન
તો તે ખોટી િદશામાં પણ જઈ પડે આમ જોઈએ
એ તો દરે ક યિક્તમાં વૈયતક �ભન્નતા રહે લી
લ હોય
ની પોતાના ધ્યેયો પોત
તાની મંિઝલ અને ાપ્ત
પ્ત કરવાની પોતાની િવિશ
િ
છે આ સાથે દરે ક યિક્તન
રીત હોઇ
હ શકે છે . જીવનપથ
થ પર આગળ વધતા ક્યારે ક તેને સાચા સલાહની પણ જરૂર પડેડે છે . જે
તેના ધ્યેય માગર્નું િનમાર્ણ કરે કે મઠારે છે . અહીં
અ િવદ્યાથીર્ કાળ એ યિક્તના જીવન ત્યેનો
દ્રિ કોણ
ક
અને ધ્યેયનીરધ
ધારણ તેને પોતાની પસંદગીના પથ પર આગળ
આ
વધારી શકે . જ્ય
યાં તેના
પથદ
દશર્ક તરીકે િશક્ષક મુખ્ય
ખ્ ભૂમકા ભજવે છે . તંદુર ત અને વૈજ્ઞાિન
િનક દ્રિ કોણ િવદ્યાથ
થીર્ઓની
લાક્ષિણકતાઓની સાચી સમજ,
સ
િવદ્યાથીર્ના વત
તર્ન િવકાસ માટે ના આયોજનો
આ
અને અનુકાયર્ તેને
ગત
તના પથ પર અગ્રેસર કરે છે . આ માટે િશક્ષ
ક્ષક તરફથી થતા સાથર્
થર્ક યત્નો તેનું સાચું ઘડતર
કરે છે . િવદ્યાથીર્ તેના ગત પથ પર સતત અગ્ર
ગ્રેસર થાય એ માટે િશક્ષકે
િશ
િવદ્યાથીર્ની યિિક્તગત
લાક્ષિણકતાઓને ઓળખવી પડે . આ સાથે દરે
દ ક િવદ્યાથીર્ની દરે ક લાક્ષિણકતાઓ વીીકારવી
પણ પડે . અહીં પક્ષપાત, ગમોઅણગમો કે હાલા-દવલાની નીત િવદ્યાથીર્નો અનુચત િવકાસ
િવ
ના ગુણ કે પિરણામમાં
પ
વધારો-ઘ
ઘટાડો કરવાને બદલે
લે તેની
જ કરેરે . ગેરરીત કરીને િવદ્યાથીર્
ક્ષમત
તાઓ, કૌશ યો, મૂ યો,
ય સુષુપ્ત શિક્તઓ િવકસાવી
િ
તેના િહતમ
માં રહે . િવદ્યાથીર્ સાથે સુમધુર
સંબધોની
ંધ
થાપના કરી તેને િન:સંકોચપણે રજૂ
જૂ થતો કરવી તેની જરૂિરયાત
જ
મુજબના અનુ
અ ભવો
પુરા પાડી
પ શકાય. તેને પોત
તાના િવકાસ માટે યત્ન
ય કરાવતા જાતે િનણર્
િન ય લેતા કરીને વાાવલંબી
જીવન
ન જીવતા કરી શકાય.. તેની ઉપર ઠોકી બેસાડે
સ લા નોણર્યો તેને ઉદ્યોગ
ઉ
જ આપે. માટે િનણર્ય
િનધાર્ર્રણ માટે િશક્ષક િવદ્ય
દ્યાથીર્ને પરોક્ષ રીતે િનદેર્
િન શ કારી અનુભવ પુરા પાડે તે જ ઉચ
ચત રહે .
િવદ્યાથીર્ના િવકાસ માટે તેની સાથે યવહાર કરતાં
ક
તે ોત્સાિહત થાય
થ અને હકારાત્મક વલણ
યનશીલ થાય તેવા યત્નો
તથા માનસક વા થ્ય જાળવી વઓળખ, વસન્માન, અધ્યય
આદરરવા યથાયોગ્ય રહે . િવદ્યાથીર્ને પોતાનીી જાતની તુલના અન્ય
અ
સાથે કરાવવા કરતાં
વિવ
િવકાસ તરફ અaદ્રિિ લાવી ગત કરાવાય
ય. આનો અથર્ એમ નથી
ન કે અન્યના અવ
વલોકન
ધ્યાન
નમાં ન રાખવા. સારરી બાબતોનો વીકાર અને નરસી બાબ
બતોનો અમલ ન કરે
ક તેમ
શીખવ
વાડાય.
આ
કરાવતા િશક્ષ
ક્ષક પણ પોતાના સદ
દાચારણો aારા અનુકરણીય
ક
િવદ્યાથીર્ઓને આચરણ
ઉદાહ
હરણો પુરા પાડે . જેના અનુસરણ િવદ્યાથીર્ન
ના જીવનમાં ઓજ ગટાવે. આમ જોઈએ તો આ
સિa
િa ાપ્ત કરવા પાછળ
ળ િવદ્યાથીર્ની મહે નત જરૂર હશે, પરંતુ તેની પૃ ભૂમમાં િશક્ષકના
િશ
અથાાગ યત્નો, ધીરજ, સંયમ અને િવદ્યાથીર્ન
ના સંદભર્માં પથદશર્ન પણ હશે. િવદ્યાથીર્ીર્ જ્યારે
સિa
િaઓ ાપ્ત કરે , ત્યારે િશક્ષકને અલોિકક આત્મસં
આ
તોષની લાગણી થાય. જે વ થ જીવન
અને સમાજની ઉન્નત આપ
પે.

Shikshan
k
Darshan

4

April‐Jun
ne‐2019 Year‐8 Issue‐2
I

