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આંતરરા ર્ ીય િશક્ષણ પિરષદ (જીનીવા, ૨૦૧૪) દ્ ારા જાહે ર થયેલી એક
માગર્દિર્શકામાં એક્વીસમી સદી માટે અધ્યયનના કે ટલાક માગર્દશર્ક સધ્ધાંતો જાહે ર થયા
છે . આ સધ્ધાંતો આ

માણે છે : (૧) િવદ્યાકીય

ામાિણકતા, (૨)

ત્યાયન

સાક્ષરતા, (૩) સજર્નાત્મક િવચાર ણાલી, (૪) અનુબંધ સાથેનંુ અધ્યયન, (૫)
સંક પના કે િન્દ્રત અભ્યાસ (૬)

વા થ્ય દ માનસક જાગરુકતા અને (૭) સમાજ

િશક્ષણ.
િવદ્યાકીય

ામાિણકતા : આ એક એવું લક્ષણ છે જે કૌશલ અને ટે કનોલોજીને સાપેક્ષ

સામાિજક, મનોવૈજ્ઞાિનક અને નૈતક િવકાસને મહત્વ આપે છે . િવદ્યાથીર્માં વ ત્યે,
સમાજ ત્યે અને અધ્યાપન

ત્યે હકારાત્મક મનોવલણ િવદ્યાકીય

ામાિણકતાને કારણે

શક્ય બને છે . બીજાનું લખાણ કે િવચારની ચોરી, સત્તાધારી યિક્ત દ્ ારા થતો દુરાચાર,
અ માિણક ખાનગી સમજૂ તની સમજ િવદ્યાભ્યાસ દરમ્યાન કે ળવાય તે િવદ્યાકીય
ામાિણકતાની ઓળખ છે . આ સમજ િવદ્યાથીર્માં િનયામક, માગર્દશર્ક અને સહાયક
તરીકે નું યિક્તત્વ ઊભું કરવામાં મદદરૂપ થાય છે .
ત્યાયન સાક્ષરતા : માિહતી િવ ફોટ, આંગળીના ટે રવે નાગિરકત્વ (digital
citizenship), ઇન્ટરનેટ આધાિરત માિહતી

ાિપ્તની કુ શળતાએ

ત્યાયન સાક્ષરતા છે .

ત્યાયન ક્રાંત એ એકવીસમી સદીની ભેટ છે . િશક્ષણ અને સંશોધનના િવિવધ મોડલ
(રૂપરે ખા) અિ તત્વમાં આ યા છે . આ મોડલ જીવન કાયોર્ને સુ યિ થત અને વીકાયર્
બનાવે એવા અધ્યયન સાિહત્યની સમજ માટે

ત્યાયન સાક્ષરતા જરૂરી છે .

સજર્નાત્મક િવચાર ણાલી : માિહતીને ચોક્કસ સમજ સાથે ઓળખવા માટે સજર્નાત્મક
િવચાર ણાલી જરૂરી છે . માિહતીને આદશર્વાદી, અહંકારવાદી પૂવર્ગ્રહયુક્ત, સનાતન
માન્યતાઓ સાથે જ ઓળખવી એ ઉપયુક્ત નથી. ચોક્કસ કારની વીકારે લી
યવ થાના અવરોધોને ઓળખી તેને પાર ઉતરી તેની પુન: તપાસ કરવામાં સજર્નાત્મક
િવચારસરણી મદદરૂપ થાય છે . જે કાયર્ હાથ પર લેવામાં આવે તેની પાછળનો મૂ યલક્ષી
િવચાર અને તેના સંદભર્માં ભૌતક, સામાિજક, બૌિધ્ધક અને ભાવાત્મક પાસાંઓને
ઓળખી કાયર્ ણાલી શીખી જવી એ સજર્નાત્મક િવચાર ણાલીને કારણે શક્ય બને છે .
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અનુબધ
ં સાથેનું અધ્યયન : જ્ઞાન-િવજ્ઞાનની િવ તરતી જતી ક્ષતજો એ િવષયની
િવગતનો યાપ વધાયોર્ છે . મા
વાિણજ્ય શા

ના િવિવધ

િવજ્ઞાન જ નહીં પણ સાિહત્ય, સમાજશા

અને

વરૂપોને કારણે િવષયોની િવિવધ શાખાઓ અિ તત્વમાં

આવી છે . આ િવષયોની વચ્ચે કોઇ િદવાલ નથી. િવિવધ િવષયના િવષયવ તુ વચ્ચેનું
જોડાણ અનુબધ
ં રચે છે . અભ્યાસ દરમ્યાન કોઇ એક િવષયવ તુને અન્ય િવષયના
િવષયવ તુ સાથે જોડીએ તો જ િવગતને સમગ્રતયા સમજી શકાય છે . જીવનિશક્ષણ
નામનો િવષય આનું ઉદાહરણ છે .

વા થ્ય, સામાિજક

યવહાર, નૈતક િશક્ષણ

અનુબંિધત અધ્યયનથી શીખી શકાય છે . જીવન િશક્ષણ તેમજ જીવન કૌશ યો
િવદ્યાથીર્એ અધ્યયન દરમ્યાન િવિવધ િવષયોનું પર પર જોડાણ સમજવું અિનવાયર્ થઇ
પડ્યું છે . અનુબધ
ં સાથેનું અધ્યયન િવષયને સમગ્રતયા સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે .
સંક પના કે િન્દ્રત અભ્યાસ : અભ્યાસના

ત્યેક િવષયવ તુનું ચોક્કસ બંધારણ હોય છે .

જેમાં સંક પનાઓ, િનયમો અને માિહતીનું સુગ્રથન હોય છે . િવદ્યાથીર્એ િવષયવ તુમાં
સમાિવ

બધી જ સંક પનાઓ અને તેને સંલગ્ન િનયમો સમજવા જોઇએ. સંક પના અને

િનયમોની માળખાગત માિહતી જ િવષયવ તુ અભ્યાસ છે . આ દ્રિ એ મૂળ (થડ) ની
સમજ હોય તો સમગ્ર બંધારણનું ગ્રહણ, ધારણ અને સંક્રમણ શક્ય બને છે . ઉદાહરણ
તરીકે ‘પદાથર્નું

વરૂપ’ િવષયવ તુની સંક પનાઓ ધન, વાહી અને વાયુ છે . આ

ણેયમાં અણુઓની ગોઠવણીને માટે ના િનયમો હોય છે . અને તેના ઉદાહરણો તત્વ,
મશ્રણ અને સંયોજનમાં વગીર્કરણ માિહતી તરીકે િવષયવ તુમાં સમાિવ

છે . આ િવગત

સમગ્રતયા સમજવાથી જ અધ્યયન શક્ય બને છે . આ માિહતીનું વરૂપ આ માણે છે .

ધન
વાહી
વાયુ

તત્વ

મશ્રણ

સંયોજન

લોખંડ

પત્તળ

ખાંડ

પારો

શાહી

પાણી

ઓિકસજન

હવા

કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ

અધ્યયનની અહીં કે ટલીક સંક પનાઓ અને માિહતી ચોક્કસ િનયમોને આિધન છે .
અસરકારક અધ્યયન માટે આ રીતે િવષયવ તુની સમગ્રતયા સમજ હોવી જોઇએ.
વા થ્ય દ માનસક જાગરુકતા : પયાર્વરણમાં અસમતુલન, જીવન
ભાગદોડ અને કુ ટું બ યવ થાના

યવહારમાં

aો બાળકના વા થ્ય અને વતર્ન યવહારને અસર

કરે છે . ઊંચા શાલેય પિરણામો મેળવવાની આંધળી દોટ પણ માતા-પતા-બાળકને
અ વ થ કરે છે . પિરણામે શાળા કાયર્

યત્નો અણગમો વધતો જાય છે . માનસક તાણ

અનુભવાય છે . શારીિરક િશક્ષણ, રમતગમત અને હકારાત્મક જીવન

ણાિલ વા થ્ય

અને માનસક જાગરુકતા માટે આવ યક છે . મનોિવજ્ઞાન પણ બાળકના બૌિધ્ધક
િવકાસ અને ઇિચ્છત શૈક્ષિણક સિધ્ધ માટે આ બાબત મહત્વની ગણે છે .
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શાળાએ િવષયોના િશક્ષણ ઉપરાંત શારીિરક િશક્ષણ માનસક સજ્જતા/જાગરુકતા,
રમતો તેમજ આનંદ દ વાધ્યાય જેવી બાબતોને અધ્યયનમાં ાધાન્ય આપવું જોઇએ.
સમાજ િશક્ષણ : માનવી એ સામાિજક

ાણી છે . શાળેય િશક્ષણના િવિવધ હે તુઓ પૈકી

સામાિજકતાનો િવકાસ એ મુખ હે તુ છે . અભ્યાસ બાદ બાળકને જે સમાજમાં રહે વાનું છે .
તે સમાજ, તેની સામાિજક સં થાઓ, સામાિજક યિક્તત્વના

દાન અને સમાજની

િવિવધ યિક્તઓ સાથેની આંતરિક્રયા રીત તેણે જાણવી જોઇએ. જૈિવક પયાર્વરણ તો
તેઓ તેમના એક િવષયને આધારે શીખે છે . પરંતુ જીવન િશક્ષણના પાઠો શીખવા માટે
તેણે સમાજનું િશક્ષણ મેળવવું જોઇએ. િશક્ષણના ઔપચાિરક સાધનો શાળા દ્ ારા ાપ્ત
થાય છે પણ અભ્યાસ દરમ્યાન ઔપચાિરક સાધનો ગ્રંથાલય, શેરી-મ ો, વતર્માનપ ,
સામાિજક તેમજ દેવ થાનો છે . આ ઔપચાિરક અને અનૌપચાિરક િશક્ષણમાં ‘સમાજ’
એક મહત્વનો િવષય છે . સુચારુ વતર્ન યવહાર અને જીવન કૌશ યાનું િશક્ષણ બાળકને
સમાજ દ્ ારા

ાપ્ત થાય છે . એ અથર્માં સમાજ િશક્ષણ ઔપચાિરક અને અનૌપચાિરક

િશક્ષણ પધ્ધતએ મળવું જોઇએ.
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