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એક િશક્ષકે કેટલી માિહતીઓ ધ્યાનમાં રાખવી અન ેકેટલી માિહતીને ધ્યાનમા ંન 
રાખવી? આ એક એવો a છે જ ેલગભગ દરેક િશક્ષકને સતાવતો રહે છે અન ેઅવાર-
નવાર િશક્ષણશા ીઓને પણ સતાવે છે. િશક્ષકનું કામ મા  ભણાવવાનું છે કે 
િવધ્યાથીર્ને યવિ થત ભણતો કરવાનુ,ં િવધ્યાથીર્ને સમાજમાં એક ઉમદા નાગિરક 
બનાવીન ેમોકલવાનું કે પછી િવધ્યાથીર્ને ભાિવ જીવન માટે પિરપક્વ બનાવવાનું. આ 
દરેક કામ માટે િશક્ષકે કેટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી અને કેટલી માિહતી યાદ રાખવી? 
િવaમાં જ ે યવસાયને સૌથી શે્ર  યવસાયનું �બરુદ મળેલું છે તે યવસાયમાં જોડનારે 
કેવંુ વલણ દાખવવંુ.  

િવિવધ કારની દવાઓથી ભરેલી દુકાનમાં દદીર્ની દવાઓનું લી ટ આપો અન ે
ટોસર્ પર બેસનાર તમને 10 એક મિનટમાં લગભગ બધીજ દવાઓ અને જરૂરી સામાન 
સાથે હાજર થય જાય છે. કદાચ કોઇ કારણોસર થોડો સમય વધારે લાગતો હશે. આવુજ 
લારીવાળા પણ કરે છે. લારી પર એક સાથે અનેક ગ્રાહક શાકભાજી ખરીદે છતા 
લારીવાળાએ કોને કેટલુ ંવેચ્યંુ અન ેકોની પાસેથી કેટલા નાણાં લેવાના તેની સભાનપણે 
ખબર હોય છે. એક પાણીપુરીવાળા પાસે અનેક લોકો ઊભા હોય તો પણ કોને તીખી કોન ે
મઠ્ઠી પૂરી આપવાની છે તેના સતત ધ્યાનમાં રહે છે. આ ઓછંુ હોય કે તે પાણીપરુી વાળો 
એક જાદુ બીજુ ંબતાવે છે , તેને આટલી ભીડ વચ્ચે પણ ખબર છે કે કોણ ેકેટલી પાણીપુરી 
ખાધી અને કોની પાસેથી કેટલા નાણાં લેવાના છે. જનરલ ટોસ પર ખરીદી કરવા જઈએ 
ત્યારે આપણને અંદાજો પણ નિહ હોય કે તે જનરલ ટોસર્માં કેટેલા કારની માલસમગ્રી 
ભરવામાં આવેલી હશે. તેમ છતાં તે દુકાનદાર એક ક્ષણ િવચારીને જ ે તે વ તુ તરત જ 
હાજર કરે છે. ટંૂકમાં આ દરેક ક્ષે ની યિક્ત પોતે જ ેજગ્યાએ કામ કરે છે તે જગ્યાની 
કેટલી બધી િવગતો પોતાના મિ ત કમાં સંગ્રહી રાખે છે, તે વીચારવંુ આ યર્ પહોચાડે તેવંુ  
છે. અન ે તેથી વધુ આ યર્ તો એ િવચારીન ેથાય કે આટલી બધી ય તતા વચ્ચે કોની 
પાસેથી કેટલા નાણાં લેવાના તેની સચોટ માિહતી હોય છે. 

એક િશક્ષક બી.એડ્. અને નાતકની પદવીતો ધરાવતોજ હોય. લારીવાળા, 
પીણીપરુીવાળા કે જનરલ ટોસર્માં કામ કરતા લોકો કરતા ંતો િશક્ષકનું િશક્ષણ િનસંદેહ 
વધુ છે. સાથે સાથે સમાજમાં િશક્ષકનું થાન આ તમામ કરતા ઊંચું છે. ત્યારે એવી 
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અપકે્ષા રાખવી ખોટી નથી કે જમે દુકાનદારને પોતાની દુકાનની દરેક વ તુની ખબર હોય 
છે. તેમ િશક્ષકને પણ પોતાના િવષયની, વગર્માં અભ્યાસ કરતાં િવદ્યાથીર્ અને પોતાના 
ક્ષે  સાથે સબંિધત માિહતી અન ે નવી  માિહતીની જાણકારી હોવી જોઈએ. િનજીર્વ 
વ તુની માિહતી જો મગજમા ંભરી શકાતી હોય તો જીિવત િવધ્યાિર્થઓ અંગનેી માિહતી 
કેમ નિહ? 

આજના સમયમાં િશક્ષક બનવાની માનસકતા વગર િશક્ષણ 
નાતક(બી.એડ્.) અભ્યાસક્રમમાં જોડાયન ે િશક્ષક બની બેસનારાની સંખ્યા ઘણી છે 
ત્યારે તેઓ તરતજ સામે સવાલ કરે છે કે, એક િશક્ષકને અનકે કામો કરવાના હોય છે તેમાં 
િવધ્યાથીર્નો યિક્તગત તફાવત ક્યાં યાદ રાખવા બેસીએ અન ેવગર્માં અધ્યાપન કરાવવંુ 
અને િવધ્યાિર્થની માિહતી રાખવા વચ્ચે ક્યાં કોઈ સંબંધ રહેલો છે. અમે િવદ્યાિર્થઑની 
માિહતી ન રાખીએ તો શુ ંઅમારંુ ભણાવવાનુ ંકામ સારંુ ન ચાલે? વગર્માં ભણાવવંુ અને 
બીજી બધી માિહતી ધ્યાનમાં રાખવી એ બંને િવરુધ્ધનું ુવ છે. એવા બીજા અનેક તકર્  
આપીને મારી આ વાતનો છેદ ઉડાવી દેશે. પણ એની સાથે એ વાત સાથે િનસંદેહ સહમત 
થવંુ ર ું કે જ ેિશક્ષકો આવી નાની નાની માિહતી રાખે છે અન ેભણાવવાનું કામ પણ કરે 
છે એવા િશક્ષકો છે. આજના સમય માં િશક્ષણ ક્ષે માં નાણાં કમાવવાની ઓછી તક  
રહેલી છે એવંુ કહેવંુ ખરેખર ભૂલ ભરેલુ ં છે. પણ એવંુ કહેવંુ સાચું થશે કે જનેે કામ નથી 
કરવંુ એ મા  થોડા કામનો પગાર વધુ જોઈએ છે તેમના માટે ચોક્કસ નાણાં કમાવવાની 
તક ઓછી છે. 

ખાનગી શાળાના આચાયોર્ અન ે ટર્ ટીઓ તો આવા િશક્ષકોન ેશોધેજ છે અને 
આવા િશક્ષકોને માંગે એટલો પગાર પણ આપે છે. અને નવાજોડાતા િશક્ષકો પાસે આવાજ 
કામની અપકે્ષા પણ રાખ ે છે. ખાનગી શાળાએ તો સમાજમાં પોતાની આગવી ઓળખ 
ઊભી કરવાની છે અને સમાજમાં કાયર્રત બીજી શકૈ્ષિણક સં થા કરતાં વધુ સારી છાપ 
ઊભી કરવાની હોય છે. તેઓ પોતાના િશક્ષકો માં આવા ગુણોની અપકે્ષા રાખે અન ે
રાખવીજ જોઈએ. સામે પક્ષે સરકારી શાળાના િશક્ષકેતો આવંુ કામ કરવુજ જોઈએ.કારણ કે 
તેને પોતાની નોકરી ગુમાવવાની, અસલામતી તો નથી અન ે સામે તેને સતત ઉપરી 
અિધકારીની નજરમાં રહેવાનુ નથી તે કામ કરવા માટે વતં  છે. સરકાર તરફથી િશક્ષકને 
સારો ગણી શકાય એટલો પગાર મિહનાના અંતે ચૂકવવામાં આવે છે. જમે આપણે પાંચ 
રૂપયાની વ તુ ખરીદીએ તો પાંચ રૂપયાના વળતરની અપેક્ષા રાખીએ જ છીએ તો 
સરકાર જાના નાણાં સરકારી શાળાના િશક્ષકોને પગાર વરૂપે આપે છે તો સરકાર 
અપકે્ષા રાખી શકે. આ પગારના વળતર વરૂપે િશક્ષકે િવધ્યાિર્થની તમામ માિહતી અન ે
િવષયને લગતી માિહતી ધ્યાનમાં રાખવી જ જોઈએ. 
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