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િવજ્ઞાન અન ે ટેકનોલોજીની હરણફાળને લીધે િશક્ષણક્ષે  ે િશક્ષણ ણાલીમાં, 
અભ્યાસક્રમમાં, િશક્ષણ પaતઓમાં, િશક્ષણના ઉaેશો અન ે િશક્ષણ યવ થામાં પણ 
પિરવતર્ન આ યા છે. િશક્ષણની વતર્માન પિરિ થતનુ ં ચતન કરી િશક્ષણનુ ં ભાિવ 
આયોજન કરવંુ તે િશક્ષણ યવ થા. આવનાર િશક્ષણનાં લ યાંકો એનો ઘાટ,  એની 
કાયર્પaતઓનુ ં વરૂપ આવંુ હશ.ે એ ચાર લ યાંકો તરફ દોરી જતંુ િશક્ષણ હશે. Learning 

to Be, Learning to Do, Learning to Learn, Learning to Live. તેની સાથે સાથે આભાસી 
વગર્ખંડો, ઈ-લિર્ંનગ, માટર્ક્લાસરૂમ, કમ્પ્યૂટર તકનીકનો વધુ ઉપયોગ, િવદેશી 
િશક્ષણમાં વધારો .િવદ્યાથીર્ઓના કૌશ યો અન ેઆવડત પર ભાર, દૂરવતીર્ િશક્ષણમા ં
વધારો વગેરેનો યાપક માણમાં ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. આમ, આવનાર પેઢીની 
િશક્ષણ યવ થા સામાિજક અન ે આિર્થક નવિનમાર્ણના સાધન તરીકે એક અગત્યનું 
પિરબળ બની રહેશે. િશક્ષણનુ ં અનઆુધુિનકરણ િશક્ષણશા ીઓ અન ે શૈક્ષિણક 
ટેકનોલોજી ટોના દ્રિ કોણ, પિરવતર્ન, િશક્ષણમાં અદ્યતન ટેકનોલોજીનો િવિનયોગ, 
સમાજોપયોગી અન ેજીવનલક્ષી અભ્યાસક્રમો િશક્ષણન ેઅન ેઆિર્થક સામાિજક  સાધન 
તરીકે ઉપસાવી શકશે. 
આગામી પેઢીની િશક્ષણ યવ થા 
 પિરવતર્ન એ સૃિ નો શાaત િનયમ છે. પિરવતર્નથી નાવીન્ય આવે છે. 
સૃિ માં ચારેકોર તક્ષણ પિરવતર્ન થઈ ર ુ ં છે. કાિલદાસે ક ુ ં છે તેમ क्षण े क्षणे 
य वातामुपैित तदवे रूपं रमणीयताया:AAA જ ેક્ષણ ેક્ષણ ેનાવીન્ય ધારણ કરે છે તેનાથી 

જ સાચું સૌંદયર્ ગટ થાય છે. આજ ેસમાજમાં અન ેસમાજની સં થાઓમાં પિરવતર્નો 
આવતાં ર ા છે. િવજ્ઞાન અન ે ટેકનોલોજીની હરણફાળન ે લીધે િશક્ષણક્ષે ે િશક્ષણ 
ણાલીમાં, અભ્યાસક્રમમાં, િશક્ષણ પaતઓમાં, િશક્ષણના ઉaેશો અન ે િશક્ષણ 
યવ થામાં પણ પિરવતર્ન આ યા છે. 
આપણ ેિવજ્ઞાનની વીસમી સદી વટાવીન ેમાિહતીયુગની ૨૧મી સદીમાં જીવી ર ા છીએ. 
ત્યારે િશક્ષણ સાથે િનસબત ધરાવતી બાબતો એટલી ઝડપી બની છે કે તેન ેપહોંચી 
વળવી અશક્ય છે. જ્ઞાનનો મહાિવ ફોટ સજાર્ઈ ર ો છે. 
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 એિ વન ટોફલરે પોતાના ીજા પુ તક ‘પાવરિશફ્ટ’ માં ‘ ણ-એમ’ ની 
થીયરી આપી છે.  જમેાં મસ સ પાવર,મની પાવર અન ેમાઈન્ડ પાવરની વાત કરી છે.  
 િશક્ષણશા ીઓ અન ે શકૈ્ષિણક ટેકનોલોજી ટોએ આવનાર પેઢીના 
માિહતીયુગમાં િશક્ષણના ક્ષે માં આવનારાં પડકારરૂપ પિરવતર્નોની આગાહી કરી છે. 
િવaની સમગ્ર માનવજાતના અિ તત્વ અન ેક યાણ માટે તબa એવા િવaનાગિરક 
તૈયાર કરવા માટે આપણ ેિશક્ષણ થામા ંઆમૂલ પિરવતર્નો આણવા पर्ज्ञान ंबर्  ( ને 
હંુ જાણંુ છંુ) અન ેयतर् िव म ्भवत्येकनीडम ्(આખું િવa જ્યાં ભેગું થાય છે)ની ક પનાને 
સાકાર કરવા માટે આપણ ેિશક્ષણની આવતી કાલનુ ંિનમાર્ણ કરવંુ પડશે. 
િશક્ષણ એટલે શંુ? 
શાિબ્દક અથર્  
અંગે્રજીમાં િશક્ષણ માટે Education  શબ્દ વપરાય છે. આ શબ્દ લેિટન ભાષાના ણ 
શબ્દોન ેઆધારે ઉત્પન્ન થયો છે, એવંુ માનવામાં આવે છે.   
(૧) Educare:- એનો અથર્ to educate, to bring up, to raise. એટલ ે કે કેળવણી 
આપવી, સંવધર્ન કરવંુ અન ેઉગાડવંુ કે ઉછેરવંુ. 
(૨) Educere:- એનો અથર્ to bring forth, to lead out. એટલે કે િવકસત કરવંુ કે બહાર 
લાવવંુ. 
(૩) Educatum:- એનો અથર્ Act of teaching or training. Act of teaching or training. 
એટલે કે અધ્યાપન કરવંુ અથવા તાલીમ આપવી. 
િશક્ષણએ સં કૃત ભાષાનો શબ્દ છે. સં કૃતમાં ‘િશક્ષ’ એટલે શીખવંુ-ભણવંુ એવો અથર્ 
થાય છે.  
 ગુજરાત િવદ્યાપીઠના જોડણી કોશમા ંકેળવણીનો અથર્ છે કેળવવંુ તે ખલવણી 
અન ેિશક્ષણ, યવિ થત ઉછેર.  
િશક્ષણનો અથર્ 
“ વ થ શરીરમા ં વ થ મનનુ ંિનમાર્ણ એટલે કેળવણી. સાચી કેળવણી સત્યમ, િશવમ, 
અન ેસંુદરમ તગત કરવા ેરે છે.” ” 
“િશક્ષણ માનવના િનિહત દૈવીપૂણર્તાની અ�ભ યિક્ત છે.”” 
િશક્ષણ યવ થા 
ભારત એક મહાન દેશ છે. તેની પોતાની આગવી સં કૃત અન ે આગવી ઓળખ છે. 
ભારતની િશક્ષણ યવ થાએ વેદકાલીન થી ચાલતી આવી છે. પરંતુ સમયાનુસાર િશક્ષણ 
યવ થામાં સુધારા આવતા ગયા છે. ભારતમાં હાલની જ ે િશક્ષણ યવ થા છે તે અમુક 
વષોર્ બાદ િશક્ષણ યવ થા અલગ જ હશે.  
િશક્ષણ યવ થા એટલે........ 
• િશક્ષણની વતર્માન પિરિ થતનુ ંચતન કરી િશક્ષણનુ ંભાિવ આયોજન કરવંુ તે.  
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• િશક્ષણના વતર્માન માળખામાં સુધારણા લાવવાની િક્રયા. 
• જ્ઞાનના ચંડ િવ ફોટન ે લીધે િશક્ષણમા ં આગામી વષોર્મા ં લાવી શકાય તેવાં 

પિરવતર્નો િવશ ે િવચારવંુ. િવિવધ િવદ્યાશાખાઓમાં જ્ઞાનનુ ં સારણ કરવંુ. તે 
માટેના બંધ અંગ ેિવચારવંુ.  

• ૌદ્યોગકીની હરણફાળને લીધે સમાજમાં આવતાં પિરવતર્નો સાથે િશક્ષણ પર થતી 
ૌદ્યોગકીની અસરોન ેલીધે િશક્ષણમા ંલાવી શકાય તેવાં પિરવતર્નો િવશ ેઆગાહી 

કરવી. ૌદ્યોગકીન ેલીધે િશક્ષણના અભ્યાસક્રમો, પaતઓ, િશક્ષણના વરૂપમાં 
આવતાં પિરવતર્નો િવશે િવચારવંુ. 

આવનાર પેઢીનંુ િશક્ષણ 
લ યાકંો અને વરૂપ 
 આવનાર િશક્ષણનાં લ યાંકો એનો ઘાટ, એની કાયર્પaતઓનુ ં  વરૂપ  આવંુ  
હશે. 
• એ ચાર લ યાંકો તરફ દોરી જતંુ િશક્ષણ હશે. 

 (a) Learning to Be 
 (b) Learning to Do 
 (c) Learning to Learn 
 (d) Learning to Live 
• અન ે એક બળ માધ્યમ અન ે હાદર્ હશે, િવજ્ઞાન, ઇન્ફમેર્શન ટેકનોલોજી અને 

ગુણવત્તાયુક્ત નીપજ.  
• એ વતં  યિક્તત્વ સાહસક અ�ભગમ અન ેિવચારશિક્ત પર ભાર મુકશે. 
• એમાં િવદ્યાથીર્માં રહેલા કૌશ યો અન ેઆવડતન ેમોકો મળશે. 
• શાળા-મહાશાળાઓ અન ેતેનાં વગર્ખડંો આજીવન અધ્યયનનાં કેન્દ્રો બનશે.  
• િશક્ષક માિહતી િવતરકને બદલે કોચ, માગર્દશર્ક અન ે શીખવવાની સુિવધા કરી 

આપનાર બંધક બનશે.  
• અથર્ વગરના તથ્યોની ગોખણપટ્ટીન ે બદલ ે િવચારણા, િનણર્ય અન ે સમ યા 

ઉકેલના કૌશ યો કેન્દ્રમાં રહેશે.  
• પુ તકો ઉપરાંત કમ્પ્યુટર નેટવકર્  અન ેતેનાં પર આધાિરત હાઈપરમિડયા, ઈ-બુક, 

ઈ-મેઈલ, ટેિલકોન્ફરન્સ,  અન ેવૈિaક વગર્ખડં જવેા ઉપકરણો િશક્ષણની સેવામાં 
રોમાંચક ભૂમકા ભજવશે.  

• આધુિનકમાંથી અનઆુધુિનક બની રહેલા જ્ઞાનના આ મહાસાગરન ેકોમ્પ્યુટર અન ે
મોબાઈલ પર આંગળીનો હળવો ટકોરો મારવાથી તમે ક્ષણ મા માં તેને પામી 
શકશો. 

• કમ્પ્યુટર સહાિયત અધ્યયન માંથી મોબાઈલ સહાિયત અધ્યયન થઈ જશે.  
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આવનારી પેઢીની િશક્ષણ યવ થા 
 જયારે આપણ ે આવનારી પઢેીના સંદભર્માં વતર્માન ભારતની િશક્ષણની 
યવ થા પર ગંભીરતા પૂવર્ક સમાજશા ીય ચતન અન ે િવ ેષણ કરીએ છીએ, તો 
હજારો િવચારો અન ેઅ�ભ ાયો આપણી સામે આવે છે. આજ ેભારતમાં ૩૦૦થી વધારે 
િવaિવદ્યાલયો, ઘણી રા ર્ ીય તરની શોધ સં થાઓ, સેંકડો કોલેજો, હજારો ઉચ્ચ 
માધ્યમક િવદ્યાલય અન ેલાખો ાથમક શાળાઓ છે જ ેએ વાતનું માણ આપ ે છે કે 
િશક્ષણ અન ે િશક્ષણની યવ થામાં ઘણો િવકાસ થયો છે. આવનારી પેઢીની િશક્ષણ 
યવ થા નીચ ે માણે હશે.  
આભાસી વગર્ખંડો 
 કોમ્પ્યુટર  સોફ્ટવેરથી યિક્ત કે વ તુઓને નજીક લાવી આંતરિક્રયા કરવી જથેી 
આભાસી આંતરિક્રયા ઊભી થાય. દા.ત.કોમ્પ્યુટરના નેટવકર્  aારા અધ્યયન-અધ્યાપન 
િક્રયામાં િવદ્યાથીર્ઓન ે  સાંકળવો.  આ માિહતી પરથી આપણ ે આભાસી વગર્ખંડની 

સંક પના આ રીતે તારવી શકીએ.  
“”ભૌગોિલક રીતે એકજ થળ ે કે િવિવધ થળ ેઉપિ થત િવદ્યાથીર્ઓના સમુહન ે િશક્ષક 
અન ે િશક્ષણશા ીઓ સાથે પર પર સાંકળતંુ માિહતી તકિનકી આધાિરત તં  કે જ્યાં 
બહુમાગીર્ જીવંત આંતરિક્રયા aારા અધ્યયન-અધ્યાપન િક્રયા કરવામા ંઆવે છે તેને 
આભાસી વગર્ખડં કહી શકાય.”” 
 યાખ્યા જોતા પ  થાય છે કે આઈ.ટી. આધાિરત આ અ�ભગમમાં કોઈ એક 
િનિ ત ચાર િદવાલની વચ્ચ ે અધ્યાપક અન ે અધ્યેતા વચ્ચે આંતરિક્રયા નથી પરંતુ 
કમ્પ્યુટર નેટવકર્  aારા અધ્યાપક અન ેઅધ્યેતા પર પર સંપકર્  સાધે છે.   
ઈ-લિર્ંનગ 
 આજ ે િશક્ષણ એટલંુ િવકસત અન ેઆધુિનક થઈ ગયંુ છે કે અમેિરકાના ઘણાં 
િવદ્યાથીર્ઓ   ઈ-મેઈલ aારા ભારતીય િશક્ષકો પાસેથી ગિણત, અંગે્રજી અન ે િવજ્ઞાન 
શીખી ર ા છે. આ િવષયોમાં આપનુ ંગૃહકાયર્ પણ કરે છે. બેંગ્લોર, કોચીન, ચેન્નઈમાં 
ઘણાં િશક્ષક અન ેટ્યુટર તેમને ભણાવવાનુ ંકાયર્ કરે છે.   આજ ે ટેકનોલોજીના કારણે 
િવa એક બની ગયુ ંછે માટે કોઈપણ દેશનો િવદ્યાથીર્ કોઈપણ દેશમાં િશક્ષણ મેળવી શકે 
છે. આ ઈ-લિર્ંનગમાં સોસયલ મેિડયા જવેા કે લેન મેસેન્જર, વોટ્સએપ,  ફેસબુક, ઈ-
મેઈલ વગેરેનો બહોળા માણમાં ઉપયોગ થવા લાગશે.  
માટર્  કલાસરૂમ 

 માટર્  કલાસરૂમએ ટેકનોલોજીકલ વગર્ખડં છે. જ્યાં િવદ્યાથીર્ઓન ે માટર્બોડર્  
ઉપર પોતાના િવષયાંગન ે લગતા ચ ો, િવડીયો કે ઓિડયો સંભળાવવામા ં આવશે. 
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જનેાથી િવદ્યાથીર્ઓ જલદીથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરી શકે. તેમજ વગર્ખંડમાં િવિવધ ોજકે્ટને 
આધાિરત અધ્યયન કરવામાં આવશે.     
અધ્યેતાકેન્દ્રી િશક્ષણ 
ઈવાન ઈિલચનુ ંDeschooling the Society શાળા િવહીન સમાજ અંગેનુ ંપુ તક આંચકો 
આપ ેએવંુ છે. Future Shock અન ે Fourth Wave એની તીત કરાવે છે. િશક્ષણના 
ક્ષે ોમા ં સાવધાની, યવહારુ અ�ભગમ, નક્કર અન ે ધ્યેયલક્ષી આયોજન જરૂરી છે. 
શાળાઓ સમાજનુ ં ત￼બબ ઝીલવામાં સજર્નાત્મક અ�ભગમ ખોઈબેઠી છે. સંવેદનશીલ 
િશક્ષણ ગ્રા  બનતંુ હોયત્યાં ઔપચાિરક િશક્ષણ અપાય છે. જ ે ઉંમરમાં સિa ેરણા 
િવકસી નથી ત્યાં ધક્કો મારીન ેબાળકન ેઊંચી સિaઓ તરફ હડસેલવામા ંઆવે છે. જ ે
ઉંમરમાં પધાર્ત્મક વલણ કેળવવાનું છે ત્યાં બાળકન ે હરીફાઈઓ માટે તૈયાર કરવામાં 
વાલીઓ અન ેિશક્ષકો ગળાડૂબ છે. 
આપણી િશક્ષણ ણાલી અંગે્રજોના સમયથી િશક્ષકકેન્દ્રી ણાલી ચાલતી આવી છે.  હવે 
આવનારા સમયમાં િશક્ષક શુ ંશીખવવા માંગે છે? તે નિહ પરંતુ િવદ્યાથીર્ શુ ંશીખવા માંગે 
છે? તેનાં પર વધુભાર  આપવામાં આવશ ેએટલે કે િશક્ષણએ અધ્યેતાકેન્દ્રી બની જશે.  
િવદ્યાથીર્ના કૌશ યો અને આવડત પર ભાર 
 આપની હાલની િશક્ષણ યવ થા િવદ્યાથીર્માં રહેલા કૌશ યો અન ેઆવડત પર 
ભાર ન આપતા તેને મેળવેલ ટકા અન ેટકાવારી પર ધ્યાન આપ ેછે. જયારે િવદ્યાથીર્ નોકરી 
માટે જાય છે ત્યારે કાગળ પર રહેલ માક્સર્ જોવામાં આવે છે. પરંતુ આવનારા સમયની 
િશક્ષણ યવ થામાં એ િવદ્યાથીર્ની આવડત તેનાં કૌશ યો તેનામાં રહેલી ખંતતા વગેરે પર 
વધારે ધ્યાન આપવામાં આવશે.  
િશક્ષણમા ંકમ્પ્યુટર અને તેની તકનીકીનો વધુ ઉપયોગ 
 આજ ેઆપણ ે૨૧મી સદીના માિહતી અન ેટેકનોલોજીકલ યુગમાં જીવી ર ા છે. 
આજ ેિવજ્ઞાન એટલંુ બધંુ આગળ વધી ર ુ ંછે કે જનેી આપણ ેકોઈ ક પના પણ નથી કરી 
શકતા. આ માિહતીયુગમાં િશક્ષણમાં પણ એજ ગતથી વધારો થઈ ર ો છે.  આજ ેજ ે
સાક્ષરતાની યાખ્યા છે તે આવનારા સમયમાં બદલાઈ જશે.  કેમ કે આવનાર સમયમાં 
િશક્ષણમાં કમ્પ્યુટર અન ેતેની તકનીકોનો ઉપયોગ વધશે જમે કે ઈન્ટરનટેના કારણે વેબ 
આધાિરત વાતાર્લાપ, વેબ આધાિરત િવડીયો કોન્ફરન્સ અન ે વેબ આધાિરત ઓિડયો 
કોન્ફરન્સ જવેી તકનીકીનો વધુ ઉપયોગ થશે. 
દૂરવતીર્ િશક્ષણમા ંવધારો 
 િવજ્ઞાન અન ેટેકનોલોજીનાં િવકાસન ેકારણે િશક્ષણ જગતમાં િવિવધ પિરવતર્નો 
થતા ર ા છે. જ્ઞાન અન ે િવજ્ઞાનની ક્ષતજો િવ તરતી જાય છે. િવદ્યાથીર્ઓમાં 
ઉચ્ચિશક્ષણ મેળવવાની વૃિત્ત વધતી જાય છે. ઉચ્ચિશક્ષણ સરળતાથી મેળવવામા ં
હાલનુ ંઉચ્ચિશક્ષણનુ ંમાળખુ ંઅપયાર્પ્ત જણાય છે. હાલના સંજોગોમાં િવદ્યાથીર્ સંખ્યામા ં
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સતત વધારો થતો ર ો છે. પિરણામે અપયાર્પ્ત ભૌતક સુિવધા ધરાવતી કોલેજોમાં 
િવદ્યાથીર્ઓ અભ્યાસ કરે છે. િદન તિદન િશક્ષણનાં ધોરણો કથળતાં જતા હોવાથી 
િવદ્યાથીર્ઓમાં ગેરિશ ત, અજપંો, અન ેપરીક્ષા સમયની ગેરરીતઓ વધતી જાય છે. આ 
અસમાન પિરિ થત િનવારવા ઉચ્ચિશક્ષણ માટે નવા િવચારનો ઉદભવ થશ ે જમેાં 
દૂરવતીર્ િશક્ષણમાં વધારો થશે. જમેાં િવદ્યાથીર્ દુિનયાના કોઈપણ ખણૂ ે બેસીને િશક્ષણ 
મેળવી શકાશે.  
ભિવ યલક્ષી અભ્યાસક્રમ 
 જ્ઞાનના ચંડ િવ ફોટન ે લીધે જ્ઞાન-િવજ્ઞાનની િવિવધ િવદ્યાશાખાઓ 
અિ તત્વમાં આવશે. જોકે ભિવ યનો અણસાર પામીન ે કેટલીક યુિનવસટીઓ અન ે
સં થાઓએ જીવિવજ્ઞાન, બાયોકેમ ટર્ ી, ખગોળિવજ્ઞાન, અંતરીક્ષિવજ્ઞાન, કમ્પ્યુટર 
િશક્ષણ, લ કરી તાલીમ જવેા અભ્યાસક્રમો આના ઉદાહરણ છે. આપનો હાલનો 
અભ્યાસક્રમ જોઈએ તો ભૂતકાળમાંજ ેબની ગયંુ છે તેનાં પર વધુ ભાર આપલે છે.  પરંતુ 
આવનાર સમયમાં અભ્યાસક્રમએ ભૂતકાળ અન ેવતર્માનને પાયો બનાવીન ેભિવ યમાં શુ ં
જરૂરી છે? કેવી ટેકનોલોજી આવશે? આવનારા સમયમાં દેશ કેવો હશે?  તેનાં પર વધુ 
ભાર આપશે.  
ઉપસંહાર 
 આમ, આવનાર પેઢીની િશક્ષણ યવ થા સામાિજક અન ે આિર્થક 
નવિનમાર્ણના સાધન તરીકે એક અગત્યનુ ં પિરબળ બની રહેશે. િશક્ષણનુ ં
અનઆુધુિનકરણ િશક્ષણશા ીઓ અન ે શૈક્ષિણક ટેકનોલોજી ટોના દ્રિ કોણ, 
પિરવતર્ન, િશક્ષણમાં અદ્યતન ટેકનોલોજીનો િવિનયોગ, સમાજોપયોગી અન ેજીવનલક્ષી 
અભ્યાસક્રમો િશક્ષણન ેઅન ેઆિર્થક સામાિજક સાધન તરીકે ઉપસાવી શકશે.  
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