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નવી શિક્ષણ નીતિમાાં પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણનો
અભ્યાસક્રમ
મેહુલકુ માર સુરેિભાઈ પટે લ,
25 /રાજરત્ન સોસાયટી, છબીલા હનુમાન માંદદર પાસે, પાટણ-384265
મો :9978420305, E-Mail. mehulkumar97@yahoo.com
આપણામાાંથી ઘણાને થિુ હિે કે હિે કે બાળપણ િો રમવા માટે હોય એમાાં વળી આ
અભ્યાસક્રમની બબાલ િા માટે ? િો આ પ્રશ્નનુાં યથાયોગ્ય જવાબ આપણી પાસેથી જ
મળિે. ઘણા વડીલોને કહે િા સાાંભળીએ છીએ કે મને આ સ્માટવ ફોન મોબાઈલમાાં ખબર
નથી પડિી અને આ ટે ણીયો એના ઘણા બધા ફાંકિન ઓપરે ટ કરે છે આ આગળના પ્રશ્નનો
જવાબ છે . બાળકોની િારીદરક વય નાની હોય પણ ‘જમાના પ્રમાણે’ િેમની માનચસક વય
વધુ માલુમ પડિી જણાય છે . આ બાબિને નવી શિક્ષણ નીતિમાાં ખૂબ કાળજીપૂવવક આ
માટે જ સમાવેિ કયો છે .
પ્રાઇવેટ ખાનગી િાળાઓ અને ખાસ કરીને ઇંગ્લીિ મીડીયમ િાળાઓમાાં આ
બાબિનો- અભ્યાસક્રમના િોક્કસ માળખાનો અભાવ જોવા મળે છે જ્યારે એની
સરખામણીમાાં મને સરકારી આાંગણવાડી બાલમાંદદરમાાં એના દિવન થયા, િે આનાંદની વાિ
છે . પ્રાઇવેટ ખાનગી િાળાઓમાાં નસવરી, જુ શનયર કે .જી, ચસશનયર કે .જી િલાવાય છે ; પણ
જ્યારે અભ્યાસક્રમ શવિે પૂછાય િો ? ખાનગી પ્રકાિનો હાથમાાં આવે છે ! સરકારી
બાલમાંદદરોમાાં ગુજરાિમાાં અભ્યાસક્રમ જોવા મળ્યો.
િુાં ધોરણ 1 થી 12 માાં આખા દેિમાાં એન.સી.ઇ.આર.ટી નો એક સમાન અભ્યાસક્રમ
હોય િો નાના ભુલકાઓ એના લાભ થી વાંચિિ િા માટે ? િોક્કસથી એમને પુસ્િકોની
નીિે દબાવવાની વાિ નથી, પણ િેમને રમવાની, જમવાની અને આનાંદની વાિોનો
અભ્યાસક્રમ હોવો જોઈએ. એવુાં નવી શિક્ષણ નીતિ 2019 માાં ઉલ્લેખ છે .
નવી શિક્ષણ નીતિ ના પ્રથમ અધ્યાય ‘િાળાકીય શિક્ષણ’ માાં પ્રથમ પ્રકરણ છે નાના બાળકોની સાંભાળ અને શિક્ષણ: િીખવાનો એક પાયો : પ્રકરણથી િરૂઆિ થાય
છે , એવુાં િારણ છે કે - બાળકના 85% મગજનો શવકાસ છ વષવની વય પહે લા થઈ જાય
છે . કે મ કે િીખવાની િરૂઆિ િો બાળક જન્દ્મથી જ કરે છે . અને અભભમન્દ્યુ િો માિાના
ગભભવ માાં પણ બાળક િીખે છે એનુ ઉદાહરણ છે , એ બિાવે છે કે આ સમયમાાં ભરપૂર કાળજી,
પૂરિુાં પોષણ, િારીદરક શક્રયાિીલિા, અને માનચસક - સામાશજક પયાવવરણ બાળકની
લાગણીને સ્ટીમ્યુલેસન પૂરુાં પાડે છે , આનાથી બાળકનો માનચસક શવકાસ થાય છે ,જે
જીવન પયંિ ઉપયોગી છે .
એન.સી.ઇ.આર.ટી નુાં દરસિવ કહે છે કે બાળકનુાં િાળામાાં સ્થયીકરણ અને પૂવવ
પ્રાથતમક શિક્ષણ વચ્િે ખૂબ મોટુાં જોડાણ છે . એક રૂતપયાનુાં બાલમાંદદરમાાં રોકાણ એ દેિને
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ભશવષ્યમાાં ૧૦ રૂતપયાનુાં વળિર આપિે. જે બાળકને સારુાં, નૈતિક, શવિારિીલ,
સજવનાત્મક, સાંવેદનિીલ, ઉત્પાદક મનુષ્ય બનાવિે .
➢

ગુણવત્તાયુક્િ પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણ કે મ જરૂરી ?
ગુણવત્તાયુક્િ પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણ બાળક સાથે વાિ કરવાથી, રમવાથી,

ફરવાથી, સાંગીિ સાાંભળવાથી, અવાજ સાાંભળવાથી અને એની રષ્ટષ્ટ્ અને સ્પિવ ઇશન્દ્રયોથી
મેળવી િકાિે .નાના બાળકોને આાંગણવાડીમાાં આરોગ્ય, પોષણ અને પોિાની જાિની
મદદનુાં શિક્ષણ (જાિે િૈયાર થિાાં િીખે), મોટર સ્કીલ, સ્વચ્છિા િાણને હે ન્દ્ડલ કરિા
િીખવુ,ાં

બીજા

સાથે

આરામદાયક

વ્યવહાર,

નૈતિક

શિક્ષણ

(સારુાં
અને
ખરાબનો િફાવિ), હળવી કસરિ, માિા-તપિા અને અન્દ્ય સાથે અભભવ્યશક્િ જેવુાં
િીખવાડી િકાય. રમિ દ્વારા શિક્ષણમાાં સહકાર યુક્િ ટીમ વકવ , સામાશજક પ્રત્યાયન,
સમાનિા, સાંસ્કૃ તિને પ્રોત્સાહન, જીજ્ઞાિા વગેરે અભ્યાસક્રમમાાં વણી િકાય.
મૂળાક્ષરો,સાંખ્યા ગણિરી, કલર, આકાર, ચિિ, મેદાન બહાર અને અાંદરની રમિો,
િાર્વકક શવિાર, નાટક કટપુિળી, સાંગીિ વગેરેનુાં સામાન્દ્ય શિક્ષણ આપી િકાય
➢

ભારિમા પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણ કઇ રીિે આપી િકાય?

લ્વચિક, બહુસ્િરીય, રમિ દ્વારા શિક્ષણ, િોધ આધાદરિ શિક્ષણ આપી િકાય.
ધોરણ એક- બે નુાં શિક્ષણ પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણ પર આધાદરિ છે , િેથી આ “પાયાનો
િબક્કો” છે ; માટે જ આગળના અભ્યાસના અનુબાંધમા િેનો અભ્યાસક્રમ અને િેને
િીખવાની પદ્ધતિનુ શનશિિ માળખુાં જરૂરી છે . ICDSમાાં માિા અને બાળકની આરોગ્ય
સાંભાળ સાથે પોષણ,આરોગ્ય જાગૃતિ, રસીકરણ જેવા કાયવક્રમો જોડાયેલ છે . માટે પૂવભવ
પ્રાથતમક શિક્ષણમાાં પૂરિુાં ધ્યાન આપી િકાિુાં નથી ; આ માટે શિક્ષક શવદ્યાથીભવ પ્રમાણ
ઘટાડવુાં જોઇએ.
િાજેિરનો ઇ. સી.સી. ઇમ્પેક્ટ સ્ટડી 2017 જે આાંબેડકર યુશનવર્સસટી દદલ્હી દ્વારા
કરે લ; જે બિાવે છે કે પૂવવ પ્રાથતમક મેળવેલ બાળકને પ્રાથતમક શિક્ષણમાાં દાખલ થિા
િાળા િત્પરિાની જરૂર રહે િી નથી. વધારામા જણાયુાં કે અભ્યાસક્રમ યોગ્યભ નથી, િાલીમી
શિક્ષકની કમી છે , શિક્ષણિાસ્િ નો અભાવ છે .
ભારિમાાં પ્રાિીન પરાંપરા પ્રમાણે ઈ.સી.સી.ઈ માાં સદીઓથી બાળકોને કલામાાં પ્રવૃિ
રખાય છે . વાિાવ, કશવિા, ગીિોથી બાળક ઘણાં િીખિુાં આવ્યુાં છે . અભ્યાસક્રમ સાંરિનામાાં
પ્રાદેશિક જોડાણ, આનાંદ, ઉત્તેજના, સાંસ્કૃ તિને સાાંકળી લેવી જરૂરી છે . આર.ટી.ઈ એક્ટના
86 મા સુધારા 2002 માાં ઈ.સી.સી.ઈ. રાજ્ય દ્વારા પુરૂાં પાડવુાં એવી પ્રતિબદ્ધિા છે .
સેકિન-૨ પ્રમાણે પણ છ વષવની વય સુધી બાળકના શિક્ષણ માટે સરકારની જવાબદારી
સૂિવી છે . ઈ.સી.ઈ. માટે અભ્યાસક્રમ અને પદ્ધતિ િાસ્િ નુાં માળખુાં : એન.સી.ઇ.આર.ટી
ના મેન્દ્ડે ટને

ઈ.સી.ઈ. માટે અભ્યાસક્રમ અને પદ્ધતિિાસ્િના માળખુ બનાવવા માટે

શવસ્િારવામા આવિે. ઉપરના માગવદિવન મુજબ માળખુાં બે પ્રકારમાાં રહે િે.

ISSN: 2319-202X

6

July-Sept-2020 Year-9 Issue-3

Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal
A પહે લો ભાગ : જીરો થી િણ વષવની વયના બાળકો માટે માગવદિવન છે . જેનો ઇરાદો માિાતપિા, આાંગણવાડી શિક્ષકો, વકવ સવ માટે યથાયોગ્ય પ્રોત્સાહન પૂરુાં પાડે છે આ માગવદર્વિકા
કહે છે કે ઓછી કકમિે સાદા રમકડા બનાવવા જેવા કે ટોપી છાપામાાંથી હોડી બનાવી િકાય.
B બીજો ભાગ : ૩ થી ૮ વષવના બાળકો માટે શિક્ષણનુાં માળખુાં છે . કે મકે : ધોરણ 1-2
માટે પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણ એ પાયાનો િબક્કો છે . જેને પ્રવૃશત્ત આધાદરિ, રમિ આધાદરિ,
િોધ આધાદરિ પદ્ધતિથી િીખવી િકાય ; જેમાાં મૂળાક્ષરો, સાંખ્યા, સામાન્દ્ય વાિિીિ,
અવાજ, રમિો, ચિિો, સાંગીિ, સ્થાશનક કલા સાથે સાથે સામાશજક-માનચસક કૌિલ્ય
જેવા કે જીજ્ઞાિા, ધીરજ ,ટીમ વકવ , સહકાર, પ્રત્યાયન, પરાનુભૂતિ વગેરે ઉમેરી િકાય .
વધારામાાં કસરિ, ઉખાણા, ટપકા જોડો, વાિાવ, ગીિ, રમિ વગેરે ઉમેરી િકાય. બાળકો
ભાષા ઝડપથી િીખે છે . આથી બહુભાતષય કૌિલ્ય િીખવુાં યોગ્ય છે . NCF અને રાજ્ય અને
પ્રાદેશિક શવશવધિા પણ આ માળખામાાં ભેળવી અને ભારિનો સમૃદ્ધ વારસો અને પરાંપરા
જેમાાં જ્ઞાન, દરવાજો અને નવાિાર સમાવી લેવાય.
દેિમાાં એન.સી.ઈ.આર.ટી નો માટે એક સમાન અભ્યાસક્રમ કે મ ? :દરે ક રાજ્યનો પ્રાદેશિક અભ્યાસક્રમ હોઇ િકે ;, પણ જ્યારે ભારિને શવશ્વગુરુ બનાવવાની
દદિામા આપણે આગળ વધી રહ્ા છીએ ત્યારે આ નાના-નાના પગ પણ એ દદિામાાં
દોડવા- સાિત્યપુણઁ દોડવા મજબૂિ બનાવવા જોઈએ.
પૂવવ પ્રાથતમક શિક્ષણને ભારિ કે ન્દ્રી કે વી રીિે બનાવી િકાય ?
ભારિીય સાંસ્કાર અને સાંસ્કૃ તિથી નાના બાળકો પદરચિિ થાય એ માટે ‘રામાયણ’
‘મહાભારિની’ કાટુવ ન ચસરીઝ અભ્યાસક્રમમાાં વણી િકાય. ‘શ્રીકૃ ષ્ણ’ની નટખટ વાિો,
‘બાળ હનુમાન’, ‘બાળ ગણેિ’ ની વાિો પીરસી િકાય. શવદેિી ‘સ્પાયડરમેન’, કરિા
હનુમાનના ગુણ િીખવી િકાય. પશિમી સાંસ્કૃ તિની પદરિય કરવા કરિા ભારિીય સાંસ્કૃ તિ
િરફ પહે લેથી જ અભભમુખ કરી િકાય.
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