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ડો. રકશોરભાઈ નાયક 
આચાયા, શ્રીરાંગ જશક્ષણ મહાજિદ્યાલય, બીલીમોરા 

 

દેશના સમગ્ર જિકાસમાાં જશક્ષણનો ફાળો અજત મહત્િનો છે. દેશનો પ્રત્યેક નાગરરક 

સુસાંસ્કારી, સુજશજક્ષત હોય તો િ સમગ્ર દેશ જિકાસની દોડમાાં પોતાનુ સ્થાન જિશ્વસ્તરે 

સુજનજિત કરી શકે. દેશને આઝાદી મળી તે પહેલા પણ જશક્ષણનો પ્રશ્ન હાંમેશા ધ્યાનાકષાક 
િ રહ્ો હતો અને આઝાદી મળ્યા બાદ પણ જશક્ષણનો પ્રશ્ન હાંમેશા ધ્યાનાકષાક િ રહ્ો છે. 

દેશને આઝાદી મળ્યા બાદ ઇ.સ. 1950 માાં ભારતનુાં બાંધારણ અમાલમાાં આવ્યુાં ત્યારે 

ભારતના બાંધારણની કલમ – 45 માાં એિુાં નક્કી કરિામાાં આવ્યુાં કે આિનારા દસ િષાના 
સમયગાળામાાં 6 થી 14 િષની ઉંમર સુધીના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત જશક્ષણ  

પૂરુાં  પાડિામાાં આિશે. 

જશક્ષણના સાિાત્રીકરણ અને ગુણિિાલક્ષી ધ્યેયને જસધ્ધ કરિા માટે જિજિધ જશક્ષણ 
કજમશનો, જિજિધ જશક્ષણ પાંચો તથા જિજિધ જશક્ષણ નીજતઓની સમયાાંતરે રચના કરિામાાં 

આિી.ઇ.સ. 1948 માાં યુજનિજસાટી જશક્ષણ માટેના ડો. રાધાકૃષ્ટ્રણન પાંચ અને 

ઇ.સ.1952માાં મુદ્દાજલયર જશક્ષણ પાંચની રચના થઇ. ત્યારબાદ ઇ.સ.1964ના કોઠારી 
કજમશનના રરપોટા  પરથી ઇ.સ.1968 માાં સિાગ્રાહી જશક્ષણનીજત અજસ્તત્િમાાં આિી હતી. 

તેના પોણા બે દાયકા બાદ 1986 માાં નિી રાષ્ટ્રર ીય નીજત ઘડિામાાં આિી હતી. ઇ.સ. 1990 

માાં આચાયા રામમૂજતા અને ડો. યશપાલ કજમરટએ 1986 ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતની સમીક્ષા 
કરી હતી, ત્યારબાદ ત્રણ દાયકા બાદએટલે કે 34 િષા બાદ રાષ્ટ્રર ીય જશક્ષણનીજત -  2020 

અમલમાાં આિી. 
ભારતીય જશક્ષણ નીજતઓના સાંદભામાાં પ્રિજૃિ દ્વારા જશક્ષણ ( પ્રજ્ઞા )અજભગમ 

આઝાદી બાદ સમયાાંતરે જશક્ષણના સાિાત્રીકરણ અને ગુણિિાલક્ષી ધ્યેયને જસધ્ધ કરિા 

માટે ઘડિામાાં આિેલ જિજિધ જશક્ષણનીજતઓ તથા રાષ્ટ્રર ીય અભ્યાસિમના માળખામાાં 
દશાાિેલ જશક્ષણની પાયાની બાબતો આિના પ્રિતામાન જશક્ષણમાાં જો જોિા મળતી હોય 

તો તે છે પ્રાથજમક જશક્ષણમાાં અમલી પ્રિૃજિ દ્વારા જશક્ષણનો પ્રજ્ઞા અજભગમ. આ અજભગમ 

જિજિધ જશક્ષણનીજત તથા રાષ્ટ્રર ીય અભ્યાસિમના માળખાની પાયાની બાબતોને જસધ્ધ 
કરનારો છે. 

ભારતીય જશક્ષણ નીજતઓના સાંદભામાાં પ્રિજૃિ દ્વારા 

જશક્ષણ ( પ્રજ્ઞા ) અજભગમ 
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1986 ની રાષ્ટ્રર ીય જશક્ષણ નીજતની મખુ્ય બાબતો 
❖ જ્ઞાજત, જાજત, પ્રાદેજશકતા કે જલાંગના ભેદભાિ જિના નક્કી કરેલા તમામ સ્તરે તમામ 

જિદ્યાથીઓને સમાન ગુણિિાિાળુાં જશક્ષણ પૂરુાં  પાડિુાં. 

❖ જશક્ષણના દરેક તબકે્ક અધ્યયનના જન્ન સ્તરની જનજિતતા 
❖ બાળકેન્દ્રી અજભગમ અપનાિિો. 

❖ તરાંગ ઉલ્લાસમય, પે્રમ અને હૂાંફભયાા િાતાિરણનુાં જનમાાણ કરિુાં. 

❖ પ્રિૃજિલક્ષી પધ્ધજતઓ દ્વારા કૌશલ્યો કેળિિા. 
❖ જિષયિસ્તુ અને જશક્ષણપધ્ધજતમાાં સુધારો કરિો. 

રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસિમની રૂપરેખા  ( NCF ) – 2005 ની મખુ્ય બાબતો 

રાષ્ટ્ર ીય શૈક્ષજણક સાંશોધન અને તાલીમ પરરષદ ( NCERT ) ની કાયાિાહક સજમજતએ  
િુલાઇ – 2004 ની બેઠકમાાં જનણાય લીધો કે અભ્યાસિમના માળખાનુાં પુન :ગઠન કરિામાાં 

આિે. પ્રો. યશપાલની અધ્યક્ષતામાાં એક રાષ્ટ્ર ીય સાંચાલન સજમજત રચિામાાં આિી.  

 National Curricuiam Framework  – 2005 ની મુખ્ય બાબતો 
❖ જ્ઞાનને શાળા બહારના જીિન સાથે જોડિુ. 

❖ જનજિત કરિુાં કે જશક્ષણ ગોખણપધ્ધજત આધારરત પધ્ધજિઓનો ત્યાગ કરે. 

❖ અભ્યાસિમને એિી રીતે સમૃધ્ધ કરિો કે તે પાઠ્યપુસ્તકથી િધારે આગળ િઇ શકે. 
❖ પરીક્ષાઓને િધારે લચીલી બનાિિી અને તેમને કક્ષાની ગજતજિજધઓ સાથે જોડિી. 

❖ જિજિધ જિષયો િચ્ચેની રદિાલો એિી રીતે નીચી કરિામાાં આિે કે બાળક જ્ઞાનનો 

સમગ્ર આસ્િાદ માણી શકે.  
❖ જત્રભાષા ફો્યુાલાને લાગુ કરિાની નિી કોજશશ કરિી એટલે કે તેમાાં આરદિાસી ભાષા, 

માતૃભાષા અને અાંગ્રેજી ભાષાને પણ સ્થાન આપિુાં. 
રાષ્ટ્રર ીય જશક્ષણ નીજત – 2020 ની મખુ્ય બાબતો 

❖ ડો. કે. કસ્તૂરીરાંગનના અધ્યક્ષસ્થાને નિી રાષ્ટ્રર ીય જશક્ષણ નીજત – 2020 ની રિૂઆત 

કરિામાાં આિી. 
❖ તા. 29 િુલાઇ, 2020ના રોિ કેન્દ્રીય કેજબનેટ બેઠકમાાં માંિૂરી પ્રાિ થઇ.  

❖ 34 િષા બાદ જશક્ષણની નીજતમાાં બદલાિ લાિિાનો પ્રયત્ન.  

❖ આ નીજતમાાં 5+3+3+4 નુાં જશક્ષણનુાં માળખુાં સૂચવ્યુાં છે.િમેાાં 3 થી 6 િષાના બાળકો 
માટે બાળિારટકા/ પૂિા પ્રાથજમક જશક્ષણ, 6 થી 8 િષાના બાળકો માટે ધોરણ -  1 

અને 2, 8 થી 11 િષાના બાળકો માટે ધોરણ 3 થી 5, 11 થી 14 િષાના બાળકો માટે 

ધોરણ - 6 થી 8 અને 14 થી 18 િષાના બાળકો માટે ધોરણ 9 થી 12.  
❖ આ નીજતમાાં 3 થી 18 િષાના બાળકોને જશક્ષણનો અજધકાર આપિાની ભલામણ 

કરિામાાં આિી છે.  
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❖ પાયાનો તબક્કો (Foundational stage) (5) – બહુસ્તરરય, રમત/પ્રિૃજિ 
આધારરત અધ્યયન કરિિામાાં આિશે. 

❖ પ્રારાં જભત તબક્કો (Preparatory Stage) (3)   - રમત, શોધખોળ તેમિ પ્રિૃજિ 

આધારરત અને ઇન્દ્ટરેજક્ટિ િગાખાંડ અધ્યયન 
❖ જલજપ, ભાષાઓ, સાંખ્યાઓ, ગણન, રાંગો, આકારો, િગાખાંડમાાં તેમિ તેની બહારની 

રમતો, કોયડાઓનો સમાિેશ કરિામાાં આિશે. આ ઉપરાાંત, તારકા ક જચાંતન, સમસ્યા 

ઉકેલ, જચત્રકામ, અને અન્દ્ય કળાઓનો પણ સમાિેશ કરિામાાં આિશે.  
❖ NCERT દ્વારા ધોરણ 1 ના તમામ બાળકો માટે 3 માસનુાં પ્રિૃજિ આધારરત શાળા 

તત્પરતા મોડ્યુલ તૈયાર કરિામાાં આિશે.   

❖ પ્રારાં જભક જશક્ષણ દરજમયાન બાળકો માટે નીચેની પ્રિૃજિઓ કરાિિામાાં આિશે - 
✓ જીજ્ઞાસા જિકસાિિી. 

✓ તારકાક જચાંતન અને સમસ્યા ઉકેલનો જિકાસ કરિો. 

✓ જિજિધ કળાઓ અને સાંગીતમાાં રસ રૂજચ જિકસાિિા. 
✓ કુદરતા સાથે સાંબાંધ બાાંધિો. 

✓ રાંગો, આકારો, જલજપ તેમિ સાંખ્યાઓની ઓળખ કરાિિી. 

✓ િૂથકાયા અને સાંકલન કૌશલ્ય જિકસાિિુાં. 
✓ રમત, પ્રિૃજિ તેમિ શોધખોળ આધારરત અધ્યયન કરાિિુાં 

✓ નૈજતકતા, સ્િ-ઓળખ, જશષ્ટ્ાચાર, િતાન અને સાાંિેજગક જિકાસને મહત્ત્િ 

આપિુાં.  
❖ અનુભિિન્દ્ય અધ્યયન - અનુભિિન્દ્ય અધ્યયન તેમિ જિદ્યાથીઓનુાં 

ઊંડાણપૂિાકના અધ્યયન માટે આનાંદદાયી, સિાનાત્મક, સાંકજલત અને શોધખોળ 
આધારરત પ્રિૃજિઓનો સમાિેશ કરિામાાં આિશે.  

❖ ગોખણપિી દૂર કરી કૌશલ્ય આધારરત અધ્યયનને પ્રોત્સાહન આપતા અભ્યાસિમ 

અને પદ્ધજતશાસ્ત્રમાાં િષા 2022 સુધીમાાં પરરિતાન લાિિામાાં આિશે. 
❖ અભ્યાસિમમાાં િરૂરી સુધારા કરી પાઠ્યપુસ્તકો તેમિ દલતરનો ભાર હળિો કરિામાાં 

આિશે.  

❖ પ્રત્યેક બાળકની અધ્યયન જસજદ્ધઓની સતત ચકાસણી. 
❖ પ્રગજતકાડામાાં બાળક દ્વારા કરિામાાં આિેલ પ્રોિકે્ટ તથા શોધ આધારરત અધ્યયન, 

સ્પધાાઓ, રોલ-પ્લે, િૂથકાયા તેમિ પોટાફોજલયો િગેરેનો સમાિેશ કરિામાાં આિશે.  

❖ Medium of Instruction - ધોરણ 5 સુધી, (પ્રાધાન્દ્ય રીતે ધોરણ 8 સુધી તેમિ 
આગળ,) અભ્યાસની ભાષા તરીકે ઘરની ભાષા /માતૃભાષા/ સ્થાજનક ભાષા રહેશે. 

❖ CWSN બાળકોને પ્રાથજમક જશક્ષણથી ઉચ્ચ જશક્ષણ સામાન્દ્ય શાળાઓમાાં િ જશક્ષણ 

આપિામાાં આિશે.  
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ભારતીય જશક્ષણ નીજતઓના સાંદભામાાં પ્રિજૃિ દ્વારા જશક્ષણ  ( પ્રજ્ઞા ) અજભગમ 
જિજિધ જશક્ષણ નીજતઓ તથા રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસિમની રૂપરેખા  ( NCF ) – 2005 માાં િ ે

બાબતો સૂચિિામાાં આિેલ છે તેમાાંની મોટાભાગની બાબતો ગુિરાત રાજ્યની પ્રાથજમક 

શાળાઓમાાં િૂન – 2010 થી અમલી પ્રિૃજિ દ્વારા જ્ઞાન ( પ્રજ્ઞા ) અજભગમમાાં સાકાર થતી 
જોિા મળે છે.  

પ્રજ્ઞા અજભગમમાાં સમાજિષ્ટ્ મખુ્ય બાબતો :   

❖ પ્રજ્ઞા એ પ્રિૃજત દ્વારા જ્ઞાન પ્રાિ કરિાનો અજભગમ છે.  
❖ આ અજભગમમાાં બાળક પ્રિૃજતના માધ્યમથી શીખે છે. 

❖  આ અજભગમમાાં બાળકો ભાર િગર પ્રિૃજત દ્વારા જશક્ષણ મેળિે છે.  

❖ પ્રજ્ઞા અજભગમ પરાંપરાગત જશક્ષણ પધ્ધજતથી તદ્ર ન જભન્ન છે. અરહાં  િગાખાંડ છે પણ 
પા્લીઓ નથી. 

❖  જિદ્યાથીઓને િૂથ આધારરત જશક્ષણ આપિામાાં આિે છે. 

❖  બાળકોને પોતાની ગજત મુિબ જશક્ષણ મેળિિાની તક મળે છે.  
❖ બાળકો એકબીજાની સહાયથી જશક્ષણ મેળિે છે. 

❖  જિદ્યાથીઓ પોતાના કાયાનુાં તથા પધ્ધજતઓનુાં સ્િ મૂલ્યાાંકન કરી શકે છે.  

❖ બાળકની પ્રત્યેક તબકે્ક થતી પ્રગજતથી િાલી, જશક્ષક અને જિદ્યાથી મારહતગાર રહે 
છે. 

❖ જિદ્યાથીઓ બહુસ્તરીય જશક્ષણ માટેની સામગ્રી જનમાાણ કરે તથા તેનો ઉપયોગ 

કરિાની ક્ષમતા પ્રાિ કરે છે. 
❖ જિશેષ િરૂરરયાતિાળા બાળકોને પૂરતો સમય અને તક મળે છે. 

❖ જિજિધ સ્તરના બાળકોને શીખિા માટેની સમાન તક મળે છે. 
આમ જિજિધ જશક્ષણ નીજતઓ તથા રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસિમની રૂપરેખા  ( NCF ) – 2005 માાં 

સૂચિિામાાં આિેલ બાબતોને સાકાર કરનાર પ્રિૃજિ દ્વારા જ્ઞાન – પ્રજ્ઞા અજભગમ રાષ્ટ્ર ીય 

જશક્ષણ નીજત – 2020 ના પરરપેક્ષ્યમાાં જશક્ષણના સાિાત્રીકરણના ધ્યેયને જસધ્ધ કરિામાાં 
ઉપયોગી બનશે. આ અજભગમ દ્વારા જિદ્યાથીઓ સાચા અથામાાં જીિનલક્ષી જશક્ષણ મેળિે 

છે. આ અજભગમ થકી જિદ્યાથીઓનો માત્ર િૈયજક્તક િ નરહ પરાંતુ સામાજિક જિકાસ પણ 

થશ,ે િથેી કરીને જિદ્યાથીઓ નુાં ઉજ્જ્િળ ભજિષ્ટ્રય તૈયાર થશે અને તેઓ જિશ્વ સાથે કદમ 
જમલાિીને જીિન જીિી શકશે. 

 

 

રાહ તમ ેજોઈ શકો છો સમય નરહ…  
 


