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સારાાંિ : 

 આઝાદી પછી ભારતમાાં રચાયેલા શિક્ષણ પાંચો એ શિક્ષકોની લાયકાત, ગણુવત્તા, સેવાની િરતો, ફરજો, કામના 

કલાકો, શિક્ષકની તાલીમ શિક્ષકોના શવિેષ વ્યવસાશયક શિક્ષણનો પૂરતો પ્રબાંધ, પ્રશિક્ષણની ગુણવત્તાનુાં ધોરણ જવેી 

બાબતો ઉપર શવિ ેભલામણો કરી શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સાંસ્થાઓનો શવકાસ કયો છે. શિક્ષણમાાં ગુણાત્મક સધુારણા અથે 

શિક્ષકોના વ્યવસાશયક શિક્ષણ અને સજ્જતાનુાં મહત્ત્વપૂણણ સ્થળ છે. શિક્ષણ શવકાસની આ એક સફળ ચાવી છે. આ 

સાંદભણમાાં ઇત્કૃષ્ટ અધ્યાપકો/શિક્ષકોને તૈયાર કરવામાાં પ્રશિક્ષણ સાંસ્થા ઓ મોટુાં  યોગદાન આપી રહી છે. શિક્ષક 

પ્રશિક્ષણ સાંસ્થા ઓ અલાયદા ટાપુ સમાન છે. આવનારા વષોમાાં રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત 2020ની શિક્ષક પ્રશિક્ષણ 

સાંદભે કરલે ભલામણો શિક્ષણની અન ેશિક્ષકોની ગુણવત્તા સુધારી ઉત્તમ શિક્ષણ આપનાર સાંસ્થાઓ બની રહેિ.ે 

પ્રસ્િાવના : 

ભારતે આઝાદીથી માાંડીને અત્યાર સુધીમાાં િાલેય શિક્ષણના ક્ષેત્રમાાં નોાંધપાત્ર પ્રગશત કરી છે. ખાસ કરીને સાક્ષરતા પ્રમાણ,  

માળખાકીય સશુવધાઓ, સાવણશત્રક િૈક્ષશણક સુલભતા અને િાળા પ્રવિેનાાં સાંદભણમાાં પ્રગશત જોઈ િકાય છે. શિક્ષક-પ્રશિક્ષણના 

સાંદભણમાાં વતણમાન સમયમાાં બે મહત્વના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. (૧) પ્રાથશમક કક્ષાના શિક્ષણનાાં સાવણશત્રકરણની વાજબી માગણીન ે

રાજકીય માન્યતા મળી છે અન ે (૨) મફત અન ેફરશજયાત શિક્ષણ અશધશનયમ-૨૦૦૯ ના સ્વરૂપે બાળ હક્કના કાયદા અાંગ ે

રાજ્યોની પ્રશતબદ્ધતા. આન ેલીધ ેલાયકાત ધરાવતા પ્રાથશમક શિક્ષકોની માાંગમાાં અનેકગણો વધારો થયો. આપણા દેિે હવ ે

આવનારા સમયમાાં સારી લાયકાત અન ેવ્યવસાયી તાલીમ પામેલા શિક્ષકોની ભાર ેમાાંગની સમસ્યાન ેઉકેલવાની છે. બીજી બાજુ 

ગુણવત્તાયુક્ત માધ્યશમક શિક્ષણની માાંગ પણ એકધારી રીતે વધી રહી છે. ૨00૫ માાં રચવામાાં આવેલ રાષ્ટર ીય અભ્યાસક્રમ ફે્રમવકણ  

(એન.સી.એફ.)માાં શિક્ષક પાસેથી શવશવધ અપકે્ષાઓ રાખવામાાં આવી છે જને ેિરૂઆતના તબકે્ક તેમ જ સતત તાલીમ દ્વારા જ 

આ અપકે્ષાઓ સાંતોષી િકાય. આ માટે રાષ્ટર ીય શિક્ષણનીશત, 2020માાં શિક્ષક-પ્રશિક્ષણને અસરકારક બનાવવા માટે ભલામણો 

કરવામાાં આવી છે. 

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ પાસે રાખવામાાં આવિી અપકે્ષાઓ : 

એ વાત સ્પષ્ટ છે કે શવદ્યાથીઓની શસશદ્ધઓની ગુણવત્તા અન ેપ્રમાણનો આધાર શિક્ષકની ક્ષમતા, સાંવદેનિીલતા અન ેશિક્ષકના 

પ્રોત્સાહન પર છે. એ પણ સુશવશદત બાબત છે કે શવદ્યાથીઓની િૈક્ષશણક શસશદ્ધઓની પ્રાશિ માટે અભ્યાસલક્ષી વાતાવરણ અન ે

શિક્ષકનુાં િૈક્ષશણક તથા વ્યાવસાશયક સ્તર ઊાં ચુાં હોવુાં જોઈએ. શિક્ષકના પોતાના શવષયનુાં જ્ઞાનની ગણુવત્તા, શવશવધ 

પશરશસ્થશતઓમાાં શિક્ષક માટે જરૂરી અધ્યાપન કૌિલોનુાં જ્ઞાન, વ્યવસાય પ્રત્યનેી શનષ્ઠાની કક્ષા, સાાંપ્રત સમસ્યાઓ અને મુદ્દાઓ 

પ્રત્યેની સાંવદેનિીલતા અને શિક્ષકની ધગિ, વગણખાંડમાાં અભ્યાસક્રમના હેતુઓ શસદ્ધ કરવા માટે તથા શવદ્યાથીની શિક્ષા માટે 

અન ેસરવાળે સામાશજક પશરવતણન માટે અશત આવશ્યક બાબત છે. શિક્ષકની ગણુવત્તામાાં અનેક બાબતોનો સમાવેિ થાય છે. 

જમે કે-શિક્ષકોનુાં સમાજમાાં સ્થાન, આશથણક વળતર, કેવી પશરશસ્થશતઓમાાં તેઓ કાયણ કર ે છે તે અને તેઓનુાં િૈક્ષશણક અને 

વ્યાવસાશયક શિક્ષણ. શિક્ષક તાલીમ પદ્ધશત પાસથેી એવી અપેક્ષાઓ રાખવામાાં આવ ેછે કે પોતાના પ્રારાંશભક અને સતત ચાલતા 

વ્યાવસાશયક શવકાસ માટેના કાયણક્રમો દ્વારા, દેિની િાળાઓ ચલાવવા માટે પરૂતી સાંખ્યામાાં સમથણ શિક્ષકો પ્રાપ્ય બનાવ.ે 

પ્રારાંશભક શિક્ષક પ્રશિક્ષણ શિક્ષકના ઘડતરમાાં એક અગત્યની ભૂશમકા ભજવ ેછે. આ પ્રારાંશભક શિક્ષક પ્રશિક્ષણ નવા દાખલ થયેલ 

ઉમેદવારોને આ વ્યાવસાયની મહત્તા સમજાવે છે અને ભાશવ શિક્ષકમાાં મહત્વાકાાંક્ષા, પાયાગત જ્ઞાન, અધ્યાપન ક્ષમતા અન ે

માનવીય વલણોનુાં આરોપણ કર ેછે. 
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શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે કરવામાાં આવેલી ભલામણો : 

1. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ એ િાળાના શિક્ષકો માટે એક  વાતાવરણનુાં શનમાણણ કરિે કે  જ ેભાશવ  પેઢીન ેઘડવાનુાં કામ કરિે. શિક્ષક 

તૈયાર કરવો એ એવી પ્રવશૃત્ત છે જમેાાં બહુશવદ્યાિાખાકીય દ્રશષ્ટકોણ અન ેજ્ઞાન, પ્રકૃશત અન ેમૂલ્યોની રચના તથા શે્રષ્ઠ માગણદિણકની 

શનશ્રામાાં મહાવરાના શવકાસની  જરૂર છે . શિક્ષકો  ભારતીય મૂલ્યો, ભાષાઓ, જ્ઞાન, શસદ્ધાાંતો  અન ેપરાંપરાઓથી  વાકેફ હોવા 

જોઈએ અન ેસાથ ેસાથ ેશિક્ષણની  નવીનતમ બાબતો  અને અધ્યાપનિાસ્ત્રના જાણકાર હોવા જોઈએ. 

2. હકીકતમાાં આ ક્ષેત્રમાાં શે્રષ્ઠતા અન ેનવીનતાના શવકાસને અટકાવવાનો પ્રભાવ નકારાત્મક પડ્યો છે. આ ક્ષેત્રમાાં શનયમનકારી  

વ્યવસ્થા  દ્વારા માપદાં ડો  વધારવા અને શિક્ષણમાાં શિક્ષકન ેનશૈતકતા, શવશ્વસનીયતા, અસરકારકતા અને ઉચ્ચ ગણુવત્તાને 

પુનઃસ્થાશપત કરવા વગેર ે જવેા આમૂલ પશરવતણનની તાત્કાશલક  જરૂશરયાત  છે. 

3. અધ્યાપન વ્યવસાયની પ્રશતષ્ઠાન ેપનુઃસ્થાશપત કરવા માટે  જરૂરી  નશૈતકતા અન ેશવશ્વસનીયતાના સ્તરોમાાં સુધારો કરાિ ેઅને 

ત્યાાં  પહોાંચવા માટે શનશરક્રય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સાંસ્થાઓ (TEIs) કે  જ ે ગુણવત્તાનાાં િૈક્ષશણક  માપદાં ડ નથી  ધરાવતા તેને ઉપચાર 

માટે એક  વષણ  આપ્યા  પછી શનયમનકારી તાંત્રને કડક હાથે કામ લવેાનો  અશધકાર હિે. 2030 સુધીમાાં િકૈ્ષશણક રીતે સક્ષમ, 

બહુશવદ્યાિાખાકીય અન ેસાંકશલત શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયણક્રમો જ ચાલ ુહિે. 

4. જમે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ માટે બહુશવદ્યાિાખાકીય શનવેિો અને ઉચ્ચ ગણુવત્તાયુક્ત શવષયવસ્તુની  જરૂર છે, તેમ અધ્યાપનિાસ્ત્ર 

ઉપરાાંત, બધા શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયણક્રમો  બહુશવદ્યાિાખાકીય સાંસ્થાઓમાાં સાંયકુ્ત રીતે હાથ ધરાવવા જોઈએ. બધા 

બહુશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયો, બહુશવદ્યાિાખાકીય સાંસ્થાઓ અને મહાશવદ્યાલયોની  સ્થાપનાનુાં લક્ષ્ય  રાખિે. બીજી બાજુ  

બધા જ શવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયો  અન ેમહાશવદ્યાલયો  શિક્ષણના શવશવધ આયામોના સાંદભણમાાં સચોટ  સાંિોધન હાથ ધરી 

િકે તેવા શિક્ષણ શવભાગની  સ્થાપના ઉપરાાંત  બી.એડ્.કાયણક્રમો, મનોશવજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, સમાજિાસ્ત્ર, ન્યુરોસાયન્સ, ભારતીય 

ભાષાઓ, કલા, સાંગીત, ઇશતહાસ, સાશહત્ય, િારીશરક  શિક્ષણ, શવજ્ઞાન અને ગશણત  જવેા અન્ય શવભાગોના સહયોગથી  ચાલ ે

એ આવશ્યક  છે . દરકે  શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સાંસ્થાઓ (TEIs) વષણ  2030 સુધીમાાં બહુશવદ્યાિાખાકીય સાંસ્થાઓમાાં રૂપાાંતશરત 

કરાિ,ે કારણ કે તેઓએ 4-વષીય સાંકશલત  શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયણક્રમો  આપવા પડિે. 

5. ઉચ્ચ  શિક્ષણ સાંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાાં આવતી  4 વષીય સાંકશલત  બી.એડ.ની  પદવી  2030 સુધીમાાં િાળાના શિક્ષકો  

માટે  ન્યનૂતમ લાયકાત  બની  જિ.ે 4 વષીય સાંકશલત બી.એડ.માાં મખુ્ય  બે પૂણણ  પદવીઓ જમેાાં શિક્ષણ સ્નાતક (બી.એડ.)ની 

પદવીની સાથે ભાષા, ઇશતહાસ, સાંગીત, ગશણત, કમ્પપ્યુટરશવજ્ઞાન, રસાયણિાસ્ત્ર, અથણિાસ્ત્ર, કલા, િારીશરક  વગરે ે જવેા શવશિષ્ટ 

શવષયની  સ્નાતકની  પદવી  પણ હિે. અસરકારક  અધ્યાપનિાસ્ત્રના શિક્ષણ ઉપરાાંત  શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાાં સમાજિાસ્ત્ર, 

ઇશતહાસ, શવજ્ઞાન, મનોશવજ્ઞાન, બાળપણની કાળજી અને શિક્ષણ, પાયાની સાક્ષરતા અને સાંખ્યાજ્ઞાન, ભારત  અને તેના 

મૂલ્યો/ધમો/કલા/પરાંપરાઓ અને બીજા ઘણાાં બધાના આધારો  પણ સામેલ હિ.ે ઉચ્ચ  શિક્ષણ સાંસ્થાઓ દ્વારા 4 વષણના સાંકશલત  

બી.એડ્.ની  સાથે સાથે સ્નાતકની  પદવી  ધરાવતા શવદ્યાથીઓ માટે  2-વષણનુાં બી.એડ્.  પણ ચલાવી િકાય. શવશિષ્ટ શવષયમાાં 

4 વષણની સ્નાતક પદવી  મેળવેલ શવશિષ્ટ શવષયની પદવી  માટે ઉમદેવારો  માટે 1-વષણનાાં બી.એડ.ની  જોગવાઈ આપી િકાય . 

હોશિયાર શવદ્યાથીઓન ે 4 વષણ, 2-વષણ  અન ે 1-વષણનાાં બી.એડ્.કાયણક્રમો તરફ આકશષણત કરવાના હેતુથી  ઉમદેવારો  માટે 

શિરયવશૃતની જોગવાઈ કરવામાાં આવિે. 

6. ઉચ્ચ શિક્ષણ સાંસ્થાઓ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયણક્રમોમાાં શિક્ષણ સાંબાંશધત શવષયો તેમજ શવશિષ્ટ શવષયોના શનરણાતોની શે્રણીની 

ઉપલબ્ધતાની  ખાતરી કરિે. દરકે  ઉચ્ચ  શિક્ષણ સાંસ્થા  સાંભશવત  શિક્ષકો  સાથ ેમળીન ે  નજીકથી કામ કરવા માટે સરકારી  

અન ેખાનગી િાળાઓનુાં નેટવકણ   ઉભુાં કરિ ેજ્યાાં શવદ્યાથી અધ્યાપનની સાથે સમુદાય સેવા, પ્રૌઢ અને વ્યાવસાશયક  શિક્ષણ 

વગેર ે જવેી પ્રવશૃત્તઓમાાં ભાગ લેિ.ે 

7. શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાાં સમાન ધોરણો જાળવવા માટે, રાષ્ટર ીય પરીક્ષણ એજન્સી દ્વારા પૂવણ-સેવા શિક્ષક કાયણક્રમોમાાં યોગ્ય શવષય 

સાથ ેયોગ્યતાનાાં પરીક્ષણો  દ્વારા પ્રવેિ  આપવામાાં આવિ ેઅને દેિની  ભાષાકીય અને સાાંસ્કૃશતક શવશવધતાન ેધ્યાનમાાં રાખીન ે

પ્રમાશણત કરવામાાં આવિે. 

8. શિક્ષણ શવભાગોમાાંની અધ્યાપક પ્રોફાઇલ વશૈવધ્યસભર રહે તેવુાં લક્ષ્ય રખાિ ેઅને અધ્યાપન/શિક્ષણ ક્ષતે્ર/સાંિોધનના 

અનુભવને ખૂબ મૂલ્યવાન ગણવામાાં આવિ.ે સામાશજક શવજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાાં તાલીમ પામેલ અધ્યાપકો  જ ેિાળા શિક્ષણ સાથ ે

સીધા સાંબાંશધત છે, જમેાાં મનોશવજ્ઞાન, બાળશવકાસ,ભાષાિાસ્ત્ર, સમાજિાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન, અથણિાસ્ત્ર અને રાજકીય શવજ્ઞાન તેમજ 

શવજ્ઞાનશિક્ષણ, ગશણતશિક્ષણ, સામાશજકશવજ્ઞાન શિક્ષણ અન ેભાષા શિક્ષણ વગરેનેે આકશષણત કરી  બહુશવદ્યાિાખાકીય 

શિક્ષણને મજબૂત  બનાવવા શિક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં જાળવી  રાખવામાાં આવિ ેજથેી  સાંકલ્પનાત્મક શવકાસન ેમજબૂતાઈ મળે. 

9. મહાશવદ્યાલય અન ેશવશ્વશવદ્યાલયના શિક્ષકોના સતત વ્યાવસાશયક શવકાસ માટે હાલની  સાંસ્થાકીય વ્યવસ્થાઓ અન ેપહેલેથી 

િરૂ કાયણક્રમો  ચાલ ુરખાિ;ે ગુણવત્તાયુક્ત  શિક્ષણ માટે  જરૂરી  સમૃદ્ધ અધ્યયન અધ્યાપન પ્રશક્રયાઓની  આવશ્યકતાઓને 

પૂરી કરવા માટેતેમને સુદ્રઢ અને શવસ્તૃત કરવામાાં આવિે. SWAYAM/DIKSHA જવેા તકનીકી માંચ (Platform)ના ઉપયોગ 

દ્વારા શિક્ષકોની ઓનલાઈન તાલીમને પ્રોત્સાશહત કરવામાાં આવિ,ે જથેી ટૂાંકા ગાળામાાં મોટી  સાંખ્યામાાં શિક્ષકોને પ્રમાણભૂત 

તાલીમ કાયણક્રમો આપી િકાય.  એક  રાષ્ટર ીય અશભયાનની  સ્થાપના કરવામાાં આવિે, જમેાાં મોટી  સાંખ્યામાાં વશરષ્ઠ/શનવતૃ્ત 
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અધ્યાપકો હિે. જમેનામાાં ભારતીય ભાષાઓમાાં િીખવવાની ક્ષમતા હોય અને જ ેઓ શવશ્વશવદ્યાલય/મહાશવદ્યાલયનાાં શિક્ષકોન ે

ટૂાંકા અન ેલાાંબા ગાળાના માગણદિણન/વ્યાવસાશયક  સહાય પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર હોય. 

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણમાાં સુધારણાનુાં મહત્વ: 

િાળાકીય સેવા દરમ્પયાન દરકે સ્તર,ે દરકે અાંતરાલ ે અને દરકે પ્રકારના માળખામાાં શિક્ષકનો વ્યાવસાશયક શવકાસ અન ે

વ્યાવસાશયક તૈયારી વચ્ચે એકીકરણની તાકીદની જરૂશરયાત છે. શિક્ષકનાાં વ્યવસાયની જશટલતા અને મહત્વન ેધ્યાનમાાં રાખતાાં 

એ ફરશજયાત બની ગયુાં છે કે આ શિક્ષક પ્રશિક્ષણનુાં સમગ્ર કાયણ યશુનવશસણટી કક્ષાનાાં સ્તરનુાં હોવુાં જોઈએ અને કોષણની સઘનતા 

પણ એને અનરૂૂપ હોવી જોઈએ. પ્રાથશમક અને માધ્યશમક સ્તર ેપ્રારાંશભક શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ સાથે અનેક સમસ્યાઓ જોડાયેલી છે 

જમેાાંની કેટલીક સમસ્યાઓ સામાન્ય છે જયાર ેકેટલીક સમસ્યાઓ શિક્ષણના જુદાાં જુદાાં તબક્કા પૂરતી મયાણશદત છે. વ્યાવસાશયક 

દ્રશષ્ટએ શિક્ષક-પ્રશિક્ષણને એક એવા અભ્યાસક્રમ તરીકે જોવામાાં આવ ેછે જ ેબી.એડ. અન ેડી.એડ. સાથે એકરૂપતા ધરાવે છે. 

(પ્રાથશમક શિક્ષણ કે જનેે મળૂભૂત હક્કમાાં સમાશવષ્ટ કરવામાાં આવેલ છે અને વ્યશક્ત અને રાષ્ટર  શવકાસમાાં તેની અગત્યની ભૂશમકા 

છે છતાાં પ્રારાંશભક પ્રાથશમક શિક્ષક-પ્રશિક્ષણને) ગાંભીરતાથી લવેામાાં નથી આવતુાં અને તેની સમસ્યાઓન ેઅન્ય સમસ્યાઓ સાથ ે

સામાન્ય શે્રણીમાાં મૂકવામાાંઆવે છે. અભ્યાસક્રમનુાં જ ેમાળખુાં અત્યાર સુધીમાાં તૈયાર કરવામાાં આવ્યુાં છે તે એટલુાં સામાન્ય છે કે 

પ્રાથશમક શિક્ષકન ેજુદાાં જુદાાં તબકે્ક પડતી તાલીમની જરૂશરયાત માટે તે ઉપયોગી થઇ િકે તેમ નથી. ક્વોશલટી ટીચર એજુ્યકેિન 

માટે ૧૯૯૮માાં રશચત અભ્યાસક્રમ માળખાાંમાાં પ્રથમ વખત જુદાાં જુદાાં તબકે્ક તાલીમ માટે માગણદિણક સૂચનાઓ આપવામાાં આવી 

છે. રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત (૧૯૮૬) પછી ‘ડાયેટ’ની સ્થાપના, એક અગત્યનુાં કદમ હતુાં જનેા દ્વારા પ્રાથશમક શિક્ષક-પ્રશિક્ષણના 

મુદ્દાન ેરાષ્ટર ીય સ્તર ેલઇ જવામાાં આવ્યો. પ્રાથશમક શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટેના અનકે શડગ્રી કોષણ દેિમાાં અન ેબહાર ચાલી રહ્યા છે 

જ ેશવકાસન ેઆગળ ધપાવ ેછે. જ્યાાં ચાર વષણનો સ્નાતક કક્ષાનો સાંકશલત અભ્યાસક્રમ અથવા બે વષણનો બીજો સ્નાતક કક્ષાનો 

અભ્યાસક્રમ આ નવા સ્વરૂપમાાં રૂપાાંતરણ શનશિત સમય મયાણદામાાં પૂણણ થઇ જવુાં જોઈએ, આ માટે શિક્ષકોના માગણદિણકોન ે

તૈયાર કરવાનો જ ેસમય લાગિે તેન ેપણ ધ્યાનમાાં રાખવો જોઈએ. શિક્ષણના ભાશવ-શદિા અાંગેના શવચારોન ે ધ્યાનમાાં રાખી 

વતણમાન અભ્યાસક્રમને સુધારતા રહેવો જોઈએ અને વધાર ેસઘન બનાવતા રહેવો જોઈએ. શિક્ષક-પ્રશિક્ષણની અવહેલનાનુાં બીજુાં  

ઉદાહરણ શિક્ષક તૈયાર કરતા માગણદિણકની જરૂશરયાત પરત્વનેી ઉદાસીનતા છે. એ સ્વીકારી લેવામાાં આવ્યુાં છે કે શિક્ષકના 

ઘડતરમાાં વતણમાન વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલી રહી છે. પ્રાથશમક િાળામાાં બાળકોન ેભણાવવા ઉપરાાંત આ કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ 

છે તેવા તમામ કાયણની દેખરખે એવા લોકો દ્વારા કરવામાાં આવે છે જનેે માધ્યશમક સ્તર માટે તાલીમ આપવામાાં આવી છે અને આ 

સ્તર ેજ તેઓએ અધ્યયન કરાવ્યુાં હોય છે. શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ આપતાાં માગણદિણકોની તાલીમ એમ.એડ. કોષણ મારફત અપાય છે. 

ઉપસાંહાર : 

આમ, શિક્ષકની તાલીમ આપતાાં માગણદિણકમાાં અનકે શવદ્યાિાખાઓમાાં શવદ્ધતા જરૂરી છે જમે કે શવજ્ઞાન , સામાશજક શવજ્ઞાન, 

ગશણત અન ેભાષાઓ. શિક્ષણ એ આાંતર-શવદ્યાિાખાકીય જ્ઞાનનુાં કે્ષત્ર છે અન ેઆાંતર-શવદ્યાિાખાકીય જ્ઞાન એટલ ેમાત્ર કેટલીક 

મુખ્ય મુખ્ય શવદ્યાિાખાઓનો શવશનયોગ જ નથી તે એવા સાંજોગો અને પરાંપરા છે જ્યાાં સૈદ્ધાાંશતક અન ેપ્રાયોશગક જ્ઞાન સતત 

શનપજતુાં હોય. કોઈ સાંકલ્પના કે શવચારને વ્યાખ્યાશયત કરતા સમજાવતા િબ્દોના ઘડતર પર વધ ુભાર મકૂીને શિક્ષણના શવષયમાાં 

ચચાણ-શવચારણાન ેપ્રોત્સાશહત કરવી એ ખૂબ અગત્યની બાબત છે. અને આ પ્રશક્રયા મારફત શિક્ષક-પ્રશિક્ષણને માશહતગાર 

કરવાનુાં છે અને તેનાથી માશહતગાર થવાનુાં છે. પરાંપરાગત રીતે, માધ્યશમક શિક્ષક-પ્રશિક્ષણની સાંસ્થાઓ યનુીવશસણટીના શિક્ષણ 

શવભાગમાાં શવકસી છે.  એક સાંયુક્ત જ્ઞાનધારા તરીકે તેમજ અલગ અલગ રીતે શિક્ષણના તમામ ક્ષેત્રોનો શવકાસ એ અગત્યની 

બાબત છે. અન ેઆ પ્રશક્રયા િાળાના પયાણવરણમાાં તેમજ બાહ્ય-ક્ષેશત્રય િકૈ્ષશણક પગલાાંઓના દસ્તાવજેીકરણની પ્રશક્રયા અન ે

સાંિોધન દ્વારા િકય બને છે. રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત 2020 એ આવનાર સમયમાાં શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સાંદભણમાાં નૂતન સુધારા થકી 

શે્રષ્ઠ તાલીમી સાંસ્થાઓ બની રહેિ.ે જ ેઉત્તમ શિક્ષકો સમાજને આપિે. 
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