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શિક્ષણ એ આજીવન િાલિી પ્રશક્રયા છે. આ પ્રશક્રયામાાં જમે જમે શવજ્ઞાન કે્ષિે પ્રગતિ થઈ 

છે િેમ િેમાાં ઘણા પદરવિવનો આવ્યા છે. આ પદરવિવનોને સ્વીકારવા અને િે અાંગે ચિિન 

કરવા ચિિનાત્મક અભભગમ જરૂરી છે. શિક્ષણમાાં શિક્ષક એ કેન્દ્રસ્થાને છે. શિક્ષકે 
ચિિનાત્મક અભભગમને શવકસાવવો જરૂરી છે. આ માટે ચિિનાત્મક શિક્ષણ ઉપયોગી 

નીવડે છે. ચિિનાત્મક શિક્ષણમાાં ચિિન બીજિત્વ છે. ચિિનાત્મક શિક્ષણના કાયવ પહેલા 

ચિિન, કાયવ દરમ્યાન ચિિન અને કયાવ પછી કાયવ અાંગેનુાં ચિિન એ િેની પ્રશક્રયા છે. િેમાાં 
શવવેિનાત્મક પ્રશક્રયા અને અાંિઃપ્રેરણા 

િાવીરૂપ ભૂતમકા ભજવે છે. જ ેસમગ્ર શવિાર પ્રશક્રયાને આિયપૂણવ અને હેિુપૂણવ બનાવે છે. 

અાંિે શવવેિનાત્મક શવિાર ચિિનાત્મક શવિારમાાં પદરણમે છે.   
ચિિનાત્મક શિક્ષણનો અથવ 

ચિિનાત્મક શિક્ષણને ચિિનાત્મક અધ્યાપન પણ કહેવામાાં આવે છે. જ્યારે શિક્ષક: 
અધ્યેિા, અભ્યાસક્રમ, અધ્યયન પ્રશક્રયા, અધ્યયન અનુભવ સમુચ્િય, અધ્યાપન શવશધ, 

અધ્યાપન ને અસરકારક બનાવવાની પ્રયુશક્િઓ ,વગવખાંડ ભાવાવરણ, વગવવ્યહારો, 

િૈક્ષશણક ઉપકરણો અને િેનો શવશનયોગ ,પરીક્ષણ અને મૂલ્યાાંકન , અધ્યયન અને 
અધ્યાપનના હેિુઓ, લક્ષયાાંકો અને ધ્યેયો વગેરે શવષયક શિક્ષણકાયવ કરિાાં પહેલા, 

શિક્ષણકાયવ દરમ્યાન અને શિક્ષણકાયવ પછી સજવનાત્મક,  શવવેિનાભમક અને નૈતિક 

રષ્ટષ્ટ્કોણથી શવિારે િથા િેનેઆધારે ભાશવ પગલાાં અાંગે શનણવય કરે િેને ચિિનાત્મક 
શિક્ષણ કહેવાય. 

  ચિિનાત્મક  શિક્ષણ એ શિક્ષકથી િરૂ થયેલી એવી ગૂાંિશળયાળી પ્રશક્રયા છે. ચિિનાત્મક 

શિક્ષણને શિક્ષકનુાં સ્વદપવણ પણ કહી િકાય. ચિિનાત્મક શિક્ષણ એ ઉત્તમિાની પ્રાશપ્ત 
માટેની ઝાંખનાને શક્રયાત્મક બનાવવાની પ્રશક્રયા છે. વગવશિક્ષણના િમામ પાસાાં અાંગે ચિિન 

કરવુાં એટલે ચિિનાત્મક શિક્ષણ . 

ચિિનાત્મક શિક્ષણ એટલે શિક્ષણને ગવેષણાત્મક બનાવવુાં એટલે શિક્ષણના શવશવધ 
આયામો અપનાવી િૈક્ષશણક સમસ્યાઓના સવોત્તમ ઉકેલની ખોજ કરવી, િેનો અમલ 

કરવો. િેના શવિારની પ્રશક્રયા યાાંતિકિાથી િરૂ કરીને િાર્વકકિા િરફ જાય છે.  

ચિિનાત્મક શિક્ષણ શિક્ષક માટે અનુભવનો આયનો છે. શિક્ષક જમેાાં પોિાના અનુભવને  
શનહાળી િે શવિે શવવેિનાભમક રષ્ટષ્ટ્કોણથી મનન કરે છે. આને પદરણામે ચિિનાત્મક 

ચિિનાત્મક શિક્ષણ  
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શિક્ષણ શિક્ષકના વ્યવસાશયક શવકાસ માટેના પ્રેરણાસ્િોિ બને છે, િો સામે પકે્ષ 

ચિિનાત્મક શિક્ષણને વ્યવસાશયક શવકાસની નીપજ સાથે પણ સાંબાંધ છે .   

પકેનગટન (૧૯૯૨)                           
ચિિનાત્મક શિક્ષણ એ અનુભવમાાંથી િીખવાની પ્રશક્રયા છે. સફળિા અને શનષ્ફળિાના 

લેબલ પૂવેનુાં પ્રથમ િરણ એટલે ચિિનાત્મક શવિાર. 

                                                          સ્ક્રોન ડોનાલ્ડ (૧૯૮૩)  
ચિિનાત્મક શિક્ષણમાાં અનુભવ પર, અનુભવ શવિે અને અનુભવ માટે ચિિન કરવાની 

ભલામણ. આમ સામાન્દ્ય અથવમાાં અથવસજવનની પ્રશક્રયા એટલે ચિિનાત્મક શિક્ષણ. 

ચિિનાત્મક શવિાર  
ચિિનાત્મક શવિારમાાં બે પ્રશક્રયાઓનો સમાવેિ થાય છે. 

(૧) ચિિનની પૂવાવવસ્થા: જમેાાં શનરાકરણીય સમસ્યા હોય છે જનેો ચિિનાત્મક શવિારને 

       આધારે ઉકેલ િોધવાનો હોય છે. 
(૨) ચિિનની ઉત્તરાવસ્થા:અહી સાંિય ખિમ થઇ જાય છે ને િાણનુાં શનવવહણ થઈ ગયુાં       

       હોય છે.  

ચિિનાત્મક શવિારની પ્રશક્રયા  
(૧) સિૂન: િેમાાં વ્યશક્િનુાં મન સમસ્યાના સાંભશવિ ઉકેલ િરફ આગળ વધે છે. 

(૨) પ્રબુશદ્ધકરણ: અહી સમસ્યાનુાં સ્વરૂપ અને િેની સમજ મળિા ઉકેલની દદિા મળે છે. 
અહી સમસ્યાનાાં સાંદભવમાાં શવવેિનાત્મક શવિાર કરવામાાં આવે છે. 

(૩) ઉત્કલ્પના સાંરિના: સાંભશવિ ઉકેલો શવષે શવિારવામાાં આવે છે. જમેાાં અાંિઃપ્રેરણા 

અને અાંિઃસ્ફુરણા આ બે િત્વોનુાં કાયવ મહત્વનુાં બને છે. 
(૪) ઉકેલની િકવ શનષ્ઠ િકાસણી : ઉત્કલ્પનાઓની આ િબકે્ક િકવ ને આધારે િકાસણી 

કરી શ્રેષ્ઠ    ઉકેલની પસાંદગી કરવામાાં આવે છે. 

(૫) શક્રયાત્મક ઉકેલ: િકવ ને આધારે િકાસણી કયાવ બાદ પસાંદ કરેલાાં શ્રેષ્ઠ ઉકેલને અહી 
અમલમાાં મૂકવામાાં આવે છે અને િે સૈદ્ધાાંતિક રીિે સાિો છે કે નહીં િેની િકાસણી થાય છે. 

ચિિનાત્મક શિક્ષણ શવકસાવવા માટેના સોપાનો 

ચિિનાત્મક શિક્ષણ શવકસાવવા માટેના અગત્યનાાં સોપાનો નીિે મુજબ છે.  
િકવ  િત્પરિા   

પડકાર ઝીલવાની ઇચ્છા 

િોધ અને સ્વિોધ કૌિલ 
અનુભવ અાંગે શવિારવાની ,મનન કે ચિિન કરવાની ક્ષમિા 

જરૂદરયાિ અનુસાર પરામિવન કરવાની ક્ષમિા 

શવશ્વાસ ,શ્રદ્ધા અને શનષ્ઠાના સઘનીકરણની ક્ષમિા 
ઉપલધધ જ્ઞાનના શવશનયોગની ક્ષમિા 
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ચિિનાત્મક શિક્ષકની લાકક્ષશણકિાઓ 

  ૧.શવષયવસ્િ ુજ્ઞાનમાાં શનપણુિા - ચિિનાત્મક શિક્ષક શવષયવસ્િુનાાં િાાંતિક સ્િરીય 

જ્ઞાનથી માાંડીને િાર્વકક સ્િરીય જ્ઞાન ધરાવે છે. િેઓ શવષયયવસ્િુના શનષણાાંિ હોય છે 
િથા વગવખાંડ અધ્યાપન માટેનાાં જરૂરી ગૃદહિો પણ જાણિા હોય છે . 

 ૨. જવાબદાર શનણવયાત્મકિા - ચિિનાત્મક  શિક્ષક અન્દ્વેષણ અને પયાવપ્ત સાંિોધન 

પ્રશક્રયા પૂરી થાય પછી િે જ ેકાંઈ શનણવય કરે છે િે શનણવયને માટે પોિે જવાબદારી અનુભવે 
છે. ચિિનાત્મક શિક્ષક શનણવય કરે છે, કરાવિો નથી અને િેની જવાબદારી ઉઠાવે છે .જ ે

શનણવય કરે છે િેમાાં ગહન ચિિન, જ્ઞાન અને નવી માદહિીનો ઉપયોગ કરી િાર્વકક શનણવયો 

સુધી પહોંિે છે .  
 ૩. િાર્વકક મલૂ્યાાંકનધર્પમિા - ચિિનાત્મક શિક્ષક કોઈપણ નવશવિારનો સ્વીકાર કરિા 

પહેલા િેની િકાસણી કરે છે, શવશ્લેષણ કરે છે અને પોિાના સાંદભવના પદરબળોની ભાષામાાં 

ઢાળવા પ્રયત્ન કરે છે, પૂવવ અનુભવ સાથે અનુબાંધ સાધે છે િેને મૂલવે છે. ત્યારબાદ 
પોિાના િૈક્ષશણક ધ્યેયો સાથે કરે છે. આમ, િે દરેક નવશવિાર પ્રત્યે િાર્વકક 

મૂલ્યાાંકનધર્પમિા દિાવવે છે . િશ્રળે 

 ૪. અધ્યયનમાાં જીવાંિ અભભરુચિ - ચિિનાત્મક શિક્ષક અધ્યયન કે્ષિનો શવદ્યાથી છે, જ ે
હાં મેિા િીખિો જ રહે છે. જ ેિેને  અધ્યયનમાાં જીવાંિ અને કાયમી રસ હોય છે. જ ેિેના 

અધ્યાપન વ્યવહારના કેટલાક પાસાાંઓ શવષેની કુિૂહલિાનુાં પદરણામ છે.  
 ૫. ઉચ્િસ્િરીય વ્યવસાશયક પ્રતિબદ્ધિા  - ચિિનાત્મક શિક્ષકની આ મહત્વની 

લાક્ષશણકિા છે. િેમાાં અધ્યાપનના, ધ્યેયો, લક્ષયાાંકો, હેિુઓ, િાળાનુાં ભાવાવરણ, 

અધ્યાપન પદ્ધતિ વગેરે અાંગે િાર્વકક શવિારણા અને એ શવિારણા પ્રમાણે કાયવ કરવાની 
ક્ષમિાનો સમાવેિ થાય છે. 

૬. વ્યવહાર પ્રત્યે  ગવેષણાત્મકિા   - ચિિનાત્મક શિક્ષકની અધ્યાપન વ્યવહાર શવષયક 

શવિારણા હાંમેિા પ્રશ્નમૂલક અને સાંિોધનાત્મક માનાાંક પર આધાદરિ હિે. િે અધ્યાપન 
વ્યવહાર બાબિે સાિાંક પદરણામે ગવેષણાત્મક હિે. પોિાના વ્યવસાયમાાં સાજજિા 

કેળવવા િે પોિે જ પોિાની વ્યાવસાશયક શવિારણનુાં સાંિોધનાત્મક અવગાહન કરિે. 

 ૭. સ્વસમાલોિક - ચિિનાત્મક શિક્ષક પોિે પોિાની માન્દ્યિાઓ, અભભપ્રાયો, વલણો, 
પોિાના વ્યવસાશયક જ્ઞાન, સમજણ, કૌિલ વગેરે શવષે પોિે જ સમલોિના કરે છે એટલે 

કે િે પોિાની મયાવદાઓ અને શવિેષિાઓને જાણિો હોય છે . 

ચિિનાત્મક શિક્ષણની જરૂદરયાિ  
ચિિનાત્મક શિક્ષણ એ અથવગ્રહણની પ્રશક્રયા છે. શિક્ષણ ગુણવિા સુધારવા િેમજ િેમાાં 

પદરવિવનો લાવવા શિક્ષણના દરેક પાસાાંઓ સાથે િે સાંબાંશધિ છે. 

૧.અભ્યાસક્રમની રષ્ટષ્ટ્એ 

- અભ્યાસક્રમને સમજવા  

- અભ્યાસક્રમનુાં શવશ્લેષણ કરવા  
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- અભ્યાસક્રમને ભાશવજીવનની અપેક્ષાઓ સાથે સાંકળવા 

- અભ્યાસક્રમનો જીવાનુભવ સાથે અનુબાંધ સાધવા  

- અભ્યાસક્રમને યોગ્ય સ્વરૂપ આપવા  

- અભ્યાસક્રમના આધારો રિવા  

- અભ્યાસક્રમના ચસદ્ધાાંિો જાણવા  

- અભ્યાસક્રમ રિનાની પ્રશક્રયાના સોપાનો જાણવા  

- અભ્યાસક્રમ સાંબાંશધિ દરેક પાસાાંનો િાર્વકક રીિે ખ્યાલ મેળવવા  

- અભ્યાસક્રમને શવશવધ અભભગમો સાથે સાાંકળવા અને જોડવા  
૨. શિક્ષકની રષ્ટષ્ટ્એ 

- અધ્યાપન વ્યૂહરિનાઓ ઘડવા 

- અધ્યાપન અાંગે વધુ ચિિન કરવા 

- શવષયવસ્િુને ઊાંડાણપૂવવક સમજવા 

- શિક્ષણને ગુણવિાયુક્િ બનાવવા 

- શિક્ષણકાયવ પૂવે સજજિા પ્રાપ્ત કરવા 

- ભવાવારણને સમજવા 

- સજવનાત્મક ચિિન કરવા 

- કલ્પનાિીલ શવિાર કરવા 
૩. િાળા સુધારની રષ્ટષ્ટ્એ 

- િાળાની ગુણવિા વધારવા  

- યોગ્ય ભાવાવરણને રિવા  

- સાંસ્થામાાં પદરવેિવન લાવવા 

- કમવિારીના વ્યવહારો-આિારો-શવિારોના યોગ્ય શનમાવણ માટે  

- િાળા વ્યવસ્થાપનને મજબૂિ બનાવવા  

- કાયવક્રમોનુાં યોગ્ય આયોજન કરવા  
ઉપસાંહાર 

ચિિનાત્મક શિક્ષણ શિક્ષકનો વ્યાવસાશયક શવકાસ િો કરે જ છે સાથે-સાથે શિક્ષણનો 
પણ શવકાસ કરે છે. ચિિનાત્મક શિક્ષણએ આજના યુગમાાં ઘણાં અગત્યનુાં છે. શિક્ષણમાાં 

ઉત્તમિાની પ્રાશપ્ત માટે અને ઉચ્િસ્િરીય પદરણામ મેળવવા િેની ઘણી આવશ્યકિા છે॰ 
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યુશનવર્સસટી ગ્રાંથશનમાવણ બોડવ ,ગુજરાિ રાજ્ય.  
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