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પટે લ સંગીતાબેન જે.

પાઠ્યપુ તક: એક જડ માળખું કે માગર્દશર્ક?
ડૉ. જે. કે . જોષી

ોફે સર અને હે ડ, શ્રીમત આર. કે . ડી. ખણુિશયા એમ. એડ્. કોલેજ, પાલનપુર

Mo : 94287 53911 Email:- jayna.patan@gmail.com
અધ્યયન એક

િક્રયા છે . તેના aારા યિક્ત પોતાના જીવનમાં સવાર્ંગી િવકસ

સાધે છે . પોતાનું જીવન સંતોષ દ રીતે જીવતાં શીખે તે અગત્યનું છે . આ

મુખ ધ્યેયની

િપ્ત માટે જ આપણે આપણા બાળકોને િશક્ષણ આપીએ છીએ. િશક્ષણની જ્યારે વાત આવે
ત્યારે િશક્ષણના િવિવધ તરો પર અભ્યાસ કરાવવા માટે તૈયાર કરે લ અભ્યાસક્રમની યાદ
જરુર આવે. અભ્યાસક્રમ પોતે સાધ્ય નથી પણ સાધન છે . તેની મદદ વડે પૂવર્ િનધાર્િરત
િશક્ષિણક હે તુઓની સિa શક્ય બને છે . અભ્યાસક્રમના આધારે પાઠ્યપુ તકની રચના
થાય છે . પાઠ્યપુ તક એ શાળા િશક્ષણનો એક અભીન્ન ભાગજ નહી પણ અધ્યયન િક્રયા
માટે મહત્વનો સંદભર્

ોત છે . પાઠ્યપુ તક સવર્ યાપી છે . વષોર્ િવતવાની સાથે સાથે

તેઓ વધારે ને વધારે રંગીન, વધારે જ્ઞાન સમૃa, વધારે અનુસંગક િવષયવ તુ સભર બન્યાં
છે . વતર્માન પાઠ્યપુ તકો સીડી-રોમ, અધ્યયન માગર્દશીર્કા અને જરૂરી વેબસાઇટ્ની યાદી
સાથે તૈયાર મળતા થયા છે .
ભારતીય શાળાઓમાં મોટે ભાગે પાઠ્યપુ તક કે ન્દ્રમાં છે . મોટા ભાગ ની
શાળાઓમાં તેના પાને-પાનાને અનુસરીને પાઠ્યક્રમ પુરો કરવામાં આવે છે . રા ર્ ીય
અભ્યાસક્રમ માળખામાં રજૂ કરે લ મુખ્ય પાંચ મુaાઓ માંથી એક સaાંત “પાઠ્યપુ તક થી
પર જવું” છે .

ભારત ઉપરાંત સાઉથ આિ કા, કોિરયા અને ચાઈના જેવા દેશો પણ

પાઠ્યપુ તક કે િન્દ્રત િશક્ષણ આપે છે . પાઠ્યપુ તક કે િન્દ્રત એિશયાઈ દેશો માં પાઠ્યપુ તક
એક સુઆયોિજત સૂચનાઓ અને અભ્યાસ સામગ્રીનું માળખું પૂરું પડે છે ?
ટે કનોલોજીના વતર્માન સમયમાં એવો

a ઘણીવાર ઉદભવે કે હવે પાઠ્યપુ તકની જરૂર

છે ? ઈન્ટરનેટ પર અનેક વીડીઓસ, અનેક ઓડીઓસ અને અનેક મટે રીઅલ ઉપલબ્ધ છે .
જ્ઞાનના િવ ફોટના યુગમાં જ્યારે પળે-પળે નવા જ્ઞાનનો ઉમેરો થતો રહે છે ત્યારે હાલનું
જ્ઞાન આવતીકાલે તો જૂ નુ થઈ જાય છે . પાઠ્યપુ તકમાં છાપવામા આવેલી માહીત પણ
જૂ ની બની જાય છે . તે ખૂબજ ઓછા સમયમાં અ

તૂત બની જાય તો પાઠ્યપુ તક

છાપવામા કરે લ ખચર્ નકામો જાય છે . આવા સમયમાં પાઠ્યપુ તક મંડળ પાઠ્યપુ તક
તૈયાર કરે તેની ઉચતતા કે ટલી? મા

અપેક્ષત મૂ યો, એકમો અને અપેક્ષત વતર્ન

પિરવતર્નોની યાદી આપી દેવામાં આવે તો?
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યાસ છે . જયારે નવી િશક્ષણ નીત અમલી બનાવવાની તૈયારીઓ

ચાલી રહી છે ત્યારે િશક્ષણનીતના સંદભર્ માં એમ કહી શકાય કે તે અપેક્ષત અધ્યયન
નીપજોની યાદી છે . મા નવી િશક્ષણનીત કે નવો અભ્યાસક્રમ અમલી કરી દેવાથી િશક્ષણ
સુધારી જવાનું નથી. તેને ધોરણો ઉંચા લઇ જવા માટે નવો અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરાવો જરૂરી
છે .
ધારોકે પાઠ્યપુ તક તૈયાર ન કરવામાં આવે તો ?
ધારો કે પાઠ્યપુ તક તૈયાર ન કરવામાં આવે અને િશક્ષકો ને આપમેળે મટે િરયલ તૈયાર
કરી અને અભ્યાસક્રમના ધ્વેયો સa કરવાનું કહે વામાં આવે તો શું થાય?
•

અલગ –અલગ શાળાએ અભ્યાસક્રમનું તર િશક્ષકની અપેક્ષા મુજબ બદલાઈ
જાય.

•

િવિવધ કક્ષાએ અભ્યાસક્રમનું જે સમાન આયોજન છે તે ન રહે અને તેનું
યવ થાપન કરવું, મૂ યાંકન કરવું અઘરું બની રહે .

•

ત્યેક શાળામાં કયા ધોરણમાં, કઇ કક્ષા સુધી અભ્યાસક્રમ ભણાવવો તે િશક્ષક
પર આધાિરત હોઇ શાળાઓ વચ્ચે િવષયવ તુના સંદભર્ િવસંગતતાઓ ઉભી થઈ
શકે . રાજ્ય પરીક્ષા બૉડર્ aારા લેવામાં આવતી પરીક્ષાઓના પેપર કાઢવામાં
િવષયવ તુ વગર તકલીફ પડી શકે .

•

સૌ થમ તો વાલીઓનુ માનસ આ માટે તૈયાર કરવું પડે . જો વાલીઓ િદઘર્ દ્રિ ટ
વાળુ માનસ ન ધરાવતા હોય તો તેઓ િવષયવ તુ િવદ્યાથીર્ઓને ગોખાવતા હોય
છે . પોતાના બાળકને િવષયની સંક પના સમજાવવાને બદલે તેઓ તેને ગોખાવી
શબ્દ થ કરાવતા હોય છે . આવા સંજોગોમાં પાઠ્યપુ તકો વગર તેઓના િશક્ષકો
સાથે વારંવાર સંઘષર્ થાય તેમ પણ બને.

•

હરીફાઈના આ જમાનામાં બાળ મનોિવજ્ઞાન ન જાણનાર વાલીઓનો તો જ્યાં વધારે
િવષયવ તુ ભણાવાય છે ત્યાં વેશ માટે વધુ ધસારો રહે એમ પણ બને! �બચારા
બાળકને િવષયવ તુ વધુ ગોખાવાનો વારો આવે તેમ પણ બને!

મા અપેક્ષત વતર્ન પિરવતર્નોની યાદી આપી દેવામાં આવે તો?
ચાલો ક પના કરી એ કે આ અભ્યાસક્રમને અનુરુપ પાઠ્યપુ તકો તૈયાર ન કરતાં
મા અપેક્ષત મૂ યો, એકમો અને અપેક્ષત વતર્ન પિરવતર્નોની યાદી આપી દેવામાં આવે
તો? ખરે ખર તો વતર્માન સમયમાં જ્યારે એક સમાન્ય માનવીના હાથની આંગળીઓના ટે રવે
જ્યારે જ્ઞાનનો સમુદ્ર ઉપલબ્ધ છે ત્યારે મા અપેક્ષત મૂ યો, એકમો અને અપેક્ષત વતર્ન
પિરવતર્નોની યાદી આપી દેવામાં આવે તે વધારે ઉચીત લાગે છે .

Shikshan Darshan

55

July‐Sept‐2019 Year‐8 Issue‐3

ISSN: 2319‐202X

Shikshan Darshan

Peer Reviewed Journal

ત્યેક િશક્ષક હવે કોમ્પ્યુટરનો જાણકાર અને ટ્ચ ક્રીન મોબાઇલ ધારક છે . તેને આપવામા
આવેલ અપેક્ષત વતર્ન પિરવતર્નોની યાદીને અનુરૂપ તે પોતાના થળ અને કાળને અનુરૂપ
જરૂરી સાહીત્ય તે વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી તેનો અધ્યાપનમાં ઉપયોગ કરી શકે . તે
પોતાના િવદ્યાથીર્ઓને પોતાની સૂઝ અને સમજ માણે શ્રે

જ્ઞાનનો રસા વાદ કરાવી શકે .

પરંતુ આ માટે ...
•

િશક્ષક પાસે િવષયવ તુ પસંદ કરવા માટે ની િવવેકબુિa અને કૌશ યો જોઇએ.

•

િશક્ષકે િવષયવ તુ પસંદ કરવા માટે સમય વધારે ફાળવવો પડે .

•

િવદ્યાથીર્ઓની પ ાદ્ ભૂમને અનુરૂપ તે િવદ્યાથીર્ઓને જ્ઞાન આપી શકે તે માટે તે
િવદ્યાથીર્ઓની પ ાદ્ ભૂમનો જાણકાર હોવો જોઇએ.

•

શાળાઓ ભૌતક સુિવધાઓ જેવીકે  ન્ટર, કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ જોડાણથી
સજ્જ હોવી જોઇએ.

આપણે એ જાણીએ છીએ કે ભારતની વતર્માન પિરિ થત શું છે ! પરંત,ુ િવaમાં જયારે મુક્ત
અભ્યાસ સંદભો મળી ર ા છે ત્યારે મા ને મા પાઠ્યપુ તકને વળગી રહે વું યોગ્ય નથી.
આવા સમયે િશક્ષકે પોતાના અનુભવને આધારે તેને લઘુતમ અધ્યયન ક્ષમતા તરીકે
િ વકારી તેમાં િવિવધ િવષયોમાંથી રોજીંદા જીવનમાં યવહારને લગતા ઉદાહરણો અને
જીવન કૌશ યો શીખાવાડવા જ જોઈએ.
ધારોકે િવદ્યાથીર્ પાસે પાઠ્યપુ તક ન હોય તો?
િશક્ષણ ના કોઈપણ તબક્કે જો િવદ્યાથીર્ઓ પાસે પાઠ્યપુ તક ન હોય તો
િવદ્યાથીર્નો મોટાભાગનો સમય િવષયવ તુ ને પોતાની નોટબૂકમાં ઉતારવામાં વેડફાઇ જાય.
ઘણા બાળકો પાઠ્યપુ તકની ઉંચી િંકમતને કારણે તેને ખરીધી શકતાં નથી. તેના અધ્યયન
ઉપર તેની નકારાત્મક અસર થાય છે . ભારત જેવા દેશો કે જ્યાં વગર્માં િવદ્યાથીર્ઓની સંખ્યા
વધુ હોય, શાળાઓ ભૌતક સુિવધાઓ જેવીકે  ન્ટર, કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ જોડાણથી
સજ્જ ન હોય, િશક્ષકો ની અછત હોય અથવા �બનતાલીમી િશક્ષકો હોય તેવી િ થતમાં
પાઠ્યપુ તક િવદ્યાથીર્ માટે આિશવાર્દરૂપ છે .
પાઠ્યપુ તક અને અધ્યયન નીપજ
પાઠ્યપુ તક િવદ્યાથીર્ની અધ્યયન નીપજ સુધારવામાં મહત્વનો ફાળો આપી શકે
તેમ છે . વળી, એક સુઆયોિજત પાઠ્યપુ તક િશક્ષણની અસરકારકતા સુધારવામાં મહત્વનું
સાધન છે . એક સારું પાઠ્યપુ તક િશક્ષણની અસરકારકતા સુધારવામાં કઈ રીતે ઉપયોગી
છે તેને એક આકૃ તી aારા સમજીએ.
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ઉપરોક્ત આકૃ ત aારા એક સારા પાઠ્યપુ તકનું મહત્વ સa થાય છે . િશક્ષક,
િવદ્યાથીર્ અને અસરકારક અધ્યયન પિરિ થત માટે પાઠ્યપુ તક ઉપયોગી છે . એક સારું
પાઠ્યપુ તક સારું સંદભર્ સાિહત્ય બને છે . પુરક વાંચનનો
વૃતઓ માટે

ોત છે . િવિવધ વગર્ખડ
ં

ેરણા રૂપ બને છે . અભ્યાસક્રમ પુરો પડી તે અસરકારક અધ્યયનમાં મદદ

કરે છે .
એક િશક્ષક માટે ...
િશક્ષકને પાઠ આયોજન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે . િશક્ષકને પાઠ્યપુ તક પાઠ
િવશેના િદશાિનદેર્શ પુરા પડે છે . િશક્ષકનો સમય બચાવે છે જેથી તે સમયનો ઉપયોગ તે
િવદ્યાથીર્ઓને ગહન અધ્યયન અનુભવો પુરા પાડવામાં કરી શકે . િવધાથીર્ઓને ગૃહકાયર્
આપવામાં પણ પાઠ્યપુ તક ઉપયોગી બને છે . એક િશક્ષકને આત્મિવaાસ પણ પુરો પડે
છે . હાલની યવ થા માણે પાઠ્યપુ તકના માળખા aારા િશક્ષણ તં નું વરૂપ રજુ થાય
છે અને સાથે સાથે સુઆયોિજત રીતે જ્ઞાનના વરૂપની રજૂ આત કરી શકાય છે . અધ્યાપનના
અનેક સાધનો પૈકી નું એક મહત્વનું સાધન પાઠ્યપુ તક છે .
એક િવદ્યાથીર્ માટે ...
પાઠ્યપુ તકને કારણે અભ્યાસક્રમને એક આયોિજત માળખા તરીકે જોઈ શકાય છે
જેથી સમગ્ર વષર્ દરમયાન અને સેમે ટર દીઠ કઈ કઈ

વૃતઓ કરવાની છે તેનો ખ્યાલ

આવે છે . િવધાથીર્એ વગર્ અને વગર્ બહાર કરવાના અધ્યયન આયોજનોમાં મદદ મળે છે .
િવધાથીર્ને ઝડપી, સારું, સરળ અને પ
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પાઠ્યપુ તક અને િવધાથીર્ઓનું અથર્ગ્રહણ
અથર્ગ્રહણએ વાંચન સામગ્રીમમાંથી અથર્ તરવવાની એક ક્ષમતા છે . આ ક્ષમતા
વાચન સામગ્રીના અનુવાદ જેવાકે શબ્દોમાંથી આંકડામાં રુપાંતરણ, સમજૂ તી કે
સંક્ષેપીકરણ કરવા જેવી અથર્ગ્રહણની િક્રયા aારા અથવા વાચન સામગ્રીમાંથી ભાવી અંગેની
આગાહી કરવાની ક્ષમતા aારા

દશીર્ત થાય છે . એક સારુ પુ તક તેમાં સમિવ

ચાટર્ ,

નક્શા, આકૃ ત, સારણીઓ અને સમજૂ તી aારા િવધાથીર્ને અથર્ગ્રહણ કરવા માટે ની સામગ્રી
પૂરી પાડે છે .
પાઠ્યપુ તક અને િવધાથીર્ઓની વ – સંક પના
વ – સંક પનાનો અથર્ સામાન્ય શબ્દોમાં આપીએ તો એમ કહી શકાય કે પોતન
માટે નો યિક્તનો પોતાનો અ�ભ ાય. શાળાની અત મહત્વની જવાબદારીઓ પૈકીની એક
જવાબદારી એ પણ છે કે િવધાથીર્ઓની વ – સંક પના હકારાત્મક થાય. આ માટે ના
મહત્વના અનેક ઉપકરણો પૈકીનું એક ઉપકરણ પાઠ્યપુ તક છે . તેના aારા

વ –

સંક પના, િહમ્મત, મજબૂત મનોબળ જેવા હકારાત્મક સંદેશાઓ િવધાથીર્ઓ સુધી
પહોચાડી શકાય છે . િવધાથીર્નું જ્ઞાન અને િવચાર શિક્ત િવકસત કરી તેમની રોજ બ રોજ
ની સમ યાના સમાધાન માટે પાઠ્યપુ તક તેમને સક્ષમ બનાવે છે . િવિવધ

યિક્ત

અભ્યાસના નમૂના, સંગો aારા તેમને સારા નરસાનો ભેદ પરખવાતા શીખવાડી શકાય છે .
િવિવધ ચોક્ક્સ પિરિ થતમાં મૂકાય તો કયા કયા કામો કરી શકાય તે તેમને િવચારવા રે ે
છે . િવધાથીર્ઓમાં જેટલી િનણર્ય લેવાની ક્ષમતા વધે છે તેટલી તેની વ – સંક પના વધે છે .
પરંતુ યાદ રાખવું કે એક જ જેવી �બબાઢાળ િવષયવ તુ અને પિરિ થતઓ તેમને
પાઠ્યપુ તકમાં આપવામાં આવે તો િવધાથીર્ઓ હતોત્સાહ થાય છે . આવા િવધાથીર્ઓમાં
િશક્ષણ

ણાલી

ત્યે િવદ્રોહી વલણ કે ળવાય છે . િવધાથીર્નીઓને યોગ્ય ઉમદા

ી

પા ોના દાખલા આપવાથી તેમને ેરીત કરી શકાય છે . પાઠ્યપુ તકમાં એક અમાપ શિક્ત
રહે લી છે કે તેના aારા િવધાથીર્ઓની વ – સંક પના અને મનોબળને હકારાત્મક કે
નકારાત્મક અસર કરી શકાય છે . ટૂં કમાં પાઠ્યપુ તક િવધાથીર્ઓને પોતાની જાતને જોવાનો
અને મૂ યાંકન કરવા માટે નો િદ્ કોણ પૂરો પડે છે . સમાજમાં એક યિક્ત તરીકે , લઘુમતી
તરીકે , જાતયતા અને રાિ ર્ યતાના સંદભર્માં તેની સમાજ

ત્યેની ફરજો સમજવા માટે નો

અવકાશ પૂરો પડે છે .
પાઠ્યપુ તકનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ
પાઠ્યપુ તકનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા વષર્ની શરૂઆતમાં થોડા તાસો
સુધી િશક્ષક અને િવધાથીર્એ સાથે મળી ને પાઠ્યપુ તકનું િવહંગાવલોકન કરવું જોઈએ.
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િશક્ષકે આ દરમયાન તેમને સમજાવવા જોઈએ કે સમગ્ર પાઠ્યપુ તકમાંથી તેમને કઈ કઈ
બાબતો શીખવા મળશે? રોજીંદા જીવનમાં તે તેમને ક્યાં કામ લાગશે? જેથી િવધાથીર્ઓમાં
નવી પાઠ્યવ તુ શીખવાની ઉત્તેજના જાળવાઈ રહે .
ઉપસંહાર
રા ર્ ીય અભ્યાસક્રમમાં િનિર્દ

િશક્ષણના હે તઓ
ુ
અને ધ્વેયોને સa કરવા શાળાઓમાં

પાઠ્યપુ તક ભાણાવવામાં આવે છે . ભારત જેવા િવકસશીલ દેશોમાં પાઠ્યપુ તકો એ
િવધાથીર્ઓ માટે એક મા

અધ્યયન સમગ્રી અને િશક્ષકો માટે અધ્યાપનનું એક મા

સાધન છે . શૈક્ષિણક િવચારો અને રા ર્ ીય અભ્યાસક્રમને પાઠ્યપુ તક aારા યાખ્યાયીત
કરી શકાય છે . પણ એને મા અક્ષર સહ વળગી ન રહે તા, તેને મા એક માગર્દશીર્કા તરીકે
વીકારી િશક્ષકોએ આગળ વધવું. િશક્ષક માટે પાઠ્યપુ તક જડ માળખુ નથી પણ એક
આધાર છે તે ત્યેક િશક્ષકે યાદ રાખવું.
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