
ಶಿಕಷ ಣದ ಗುರಿಗಳು 
 ಪೀಠಿಕ: 

  ನಮಮ  ದೀಶವು  ವೈವಿಧಯ ಮಯ  ಹಾಗೂ  ಸಂಕೀಣರ್ಣವಾದ  ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳನುನು  ಹೂಂದಿದ  ಐತಿಹಾಸಿಕ  ಶಿರೀಮಂತ  ರಾಷಟ ರವಾಗಿದುದು  , 
ಪರಜಾಸತ್ತಾತಮ ಕ ಮೌಲಯ ಗಳು ಹಾಗೂ  ಸಾರ್ವತರ್ಣತಿರಕ  ಕಲಯ ಣದ ಗುರಿಯನ್ನೂನುಳಗೂಂಡಿರುವತ ಈ ದೀಶದಲ,  ಎಲಲ  ಮಕಕ ಳಿಗ  ಗುಣಾತಮ ಕ 
ಶಿಕಷ ಣವತನುನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಮಹತತಾರ ಕಾರ್ಯರ್ಣ.  ನಮಮ ಲ ಶಿಕಷ ಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರಬೀಕು?' ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ   ಪರಶ್ನುಯನುನು 
ಇದು ಮೂಡಿಸುತತಾದ. 

ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ ನಮಮ  ಶಿಕಷ ಣ  ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟರೀಯ  ಮಟಟ ದ  ವಿವಿಧ  ಕ್ಷೇತ ರಗಳಲ  ತನನು  ಛಾಪನುನು 
ಮೂಡಿಸಿದದು ರೂ,  ಶಿಕಷ ಣ ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯ ಅನ್ನೀಕ  ಅಂಶಗಳ ಬಗಗೆ  ಅದರಲೂಲ  ನದಿರ್ಣಷಟ ವಾಗಿ ಶಾಲ  ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯ ಬಗಗೆ ಇನೂನು  ಹಲವಾರು 
ಕಾರ್ಳಜಿಗಳು  ಸಾರ್ಥಕರ್ಣಕವಾಗ ಬೀಕದ.

 ಈ  ಕಾರ್ಳಜಿಗಳಿಗ ಅನ್ನೀಕ ಕಾರ್ರಣಗಳಿದುದು ಅವುಗಳಲ ಕಲವು  ಪರಮುಖವಾದವು ಈ ಕಳಗಿನಂತಿವ. 

1. ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯಲನ  ಅನಮಯ ತೆಯು ಹೂಸತನಕಕ ಅನುವು ಮಾಡಲು ಅಡಚಣೆಯುಂಟುಮಾಡುತತಾದ. 

2. ಕಲಿಕಯು  ಮಕಕ ಳಿಗ  ಒಂದು  ಯಾಂತಿರಕವಾದ  ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜದಿಂದ  ಪರತೆಯೀಕಸಿದ  ಚಟುವತಟಿಕಯಾಗಿ  ಅವತರು  ತಮಮ  
ಕಲಿಕಯನುನು  ಜಿೀವತನದಲ  ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಿ  ಅಥಕವಾ  ಯಾವುದೀ  ಪರಮುಖ  ರಿೀತಿಯಲ   ಅಳವತಡಿಸಿಕೂಳಳ ಲು 
ಅಸಮಥಕರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರ. 

3. ಮಕಕ ಳ  ವಿದ್ಯಭ್ಯಸವು  ಭವಿಷಯ ದ  ದೃಷ್ಟಯಿಂದ  ಅಂದರ,  ಉನನು ತ  ಹುದ,  ಆರ್ಥಿರ್ಣಕ  ಸಾರ್ಥೆನಮಾನವತನುನು  ಗಳಿಸುವತ  ಒಂದು 
ಮಾಗರ್ಣವಾಗಿ  ಪರಿಗಣಿಸಲಪ ಡುತಿತಾದ.   ಹೀಗಾಗಿ  ವತತರ್ಣಮಾನದಲನ  ಕಲಿಕಯ  ಸಂತೊೀಷ  ಮತುತಾ   ಅನುಭವತ  ಜನಯ  
ಕಲಿಕಯಂತಹ  ದೃಷ್ಟಕೂೀನಗಳು ನಲರ್ಣಕ್ಷಿಸಲಪ ಡುತಿತಾವ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ ನಮಮ  ಶಿಕಷ ಣ ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯು ಮಕಕ ಳನುನು  ಭವಿಷಯ ದ ಸಿದದು ತೆಗ 
ರೂಪಸುತಿತಾರುವುದಕಕ ಂತಲೂ  ಅಧಿಕ  ಸಂಪದಭ ರಿತವಾದ  ವಿಷಯಗಳಿಂದ  ಕೂಡಿದ  ಗುಣಮಟಟ ದ  ಜಿೀವತನದಿಂದ  ಮಕಕ ಳನುನು 
ವತಂಚಿತಗೂಳಿಸುವತ ಸಾರ್ಧಯ ತೆ ಇದ   

4. ಜ್ಞಾನವು ಏಕಾರ್ತಮ ಕ ಪರಿಕಲಪ ನ್ನಯಾಗಿರದ,  ವಿವಿಧ ತೆರನಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಿದುದು,  ಜ್ಞಾನವತನುನು ಪಡೆಯುವತ ಮಾಗರ್ಣಗಳು ಹಲವಾರು. 

ಶಾಲೆಗಳಲ  ಪರಸುತಾತ  ಪಡಿಸುತಿತಾರುವತ  ಹಾಗೂ  ಪರಸಾರ್ರಮಾಡಲಗುತಿತಾರುವತ   'ಜ್ಞಾನವು  '  ಪರಮುಖ   ಅಂಶವಾದ  ವತಯ ಕತಾಯ 
ಜ್ಞಾನಶಿೀಲತೆಯನುನು  (epistemic enterprise) ಹೂರತುಗೂಂಡಿದ. 

5. ಶಾಲೆಗಳಲ  ಪರಚಲಿತವಿರವತ ಆರ್ಚರಣೆಗಳು  (regime of thought )ಆರ್ಲೊೀಚಿಸುವತ ಪರಕ ರಯೆಗ   ಹಾಗೂ ನವಿೀನ ಮತುತಾ 
ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ ಒಳನ್ನೂಟಗಳಿಗ ಪ್ರೀತ್ಸಾಹದ್ಯಕ ವಾತ್ವತರಣವತನುನು  ಕಲಿಪಸುತಿತಾಲಲ . 

ಹನ್ನನುಲೆ :

ನಾವು  ಶಿಕಷ ಣವತನುನು   ಬೂೀಧನ್ನ  ಮತುತಾ  ಕಲಿಕಯ ಒಂದು  ವತಯ ವತಸ್ಥೆ  ಎಂದು   ಭ್ವಿಸುವತ   ಹನ್ನನುಲೆಯಲ  ಎಲಲ  ಸಾರ್ಂಪರದ್ಯಿಕ 
ಸಮುದ್ಯಗಳು  ಔಪಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬೂೀಧನಾ ಕಲಿಕಾರ್ ವಿಧಾನಗಳನುನು  ರೂಪಸಿಕೂಂಡಿವ.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಕಲಿಕ 
ಮತುತಾ ಬೂೀಧನ್ನಯ ಪ್ರಥಕಮಿಕ ಗುರಿಯು ಮಕಕ ಳು ಮತುತಾ ಹದಿಹರಯದವತರನುನು  ಸಮುದ್ಯದ ಜಿೀವತನ ಶ್ೈಲಿಯ ಅನುಭವತಕಕ 
ಒಳಪಡಿಸುವುದ್ಗಿದ.  ಸಥೆ ಳಿೀಯ  ಭ್ಷೆಯ  ಕಲಿಕ  ಇದರಲ  ಪರಥಕಮವಾಗಿದ.  ಭ್ಷಾ  ಕಲಿಕಯು  ಸರಿ  ತಪ್ಪ,  ಸತಯ  ಅಸತಯ ಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನನುತರ ಆರ್ಯಾಮಗಳನ್ನೂನುಳಗೂಂಡಿದ. 

ಆರ್ದರ ಇವಲಲ ಕಕ ಂತಲೂ ಹಚಾಚಾಗಿ ಸಮುದ್ಯದ ನದಿರ್ಣಷಟ  ಆರ್ಸ್ ಆರ್ಕಾರ್ಂಕ್ಷೆಗಳ ಪರಸರಣಕಕ  ಹಚಿಚಾನ ಪ್ರಧಾನಯ ತೆಯನುನು ನೀಡಲಗಿತುತಾ.ಇದನುನು 
'ಕಲತಮ ಕ' ಹಾಗೂ 'ಆರ್ಧಾಯತಿಮಕ ' ಎಂದು ತಪ್ಪಗಿ, ವಿಸಾರ್ತಾರವಾಗಿ ವತಗಿೀರ್ಣಕರಿಸಲಗಿತುತಾ. ಇದು ಸಮುದ್ಯದ ಆರ್ಂತರಿಕ ಜಿೀವತನದ ಅಭಿವತಯ ಕತಾಗ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿತುತಾ. ಉದ್ಹರಣೆ: ಸಂಗಿೀತ, ಕತತಾನ್ನ, ಮಡಿಕ ತಯಾರಿಕ, ಕರಕುಶಲ ವತಸುತಾಗಳ ತಯಾರಿಕ ಇತ್ಯದಿ. 

ಸಮುದ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ತನನು  ಸಮುದ್ಯದ  ರಚನಾ ಘಟಕದ  ಹಾಗೂ ಮಾನವಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನರಂತರತೆಯನುನು 
ಉಳಿಸಿಕೂಳಳ ಲು ಪರಯತಿನುಸುತತಾದ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಸಮುದ್ಯಕಕ ಅದರದೀ ಆರ್ದ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಅಥಕರ್ಣ ಲಭಯ ವಾಗುತತಾದ.  

ಈ  ಎಲಲ  ಕಾರ್ರಣಗಳಿಂದ್ಗಿ  ಸಾರ್ಂಪರದ್ಯಿಕ   ಶಿಕಷ ಣದ  ಗುರಿಯು,  ಆರ್  ಸಮುದ್ಯದ  ಏಳಿಗ  ಹಾಗೂ  ಒಳಿತಿನ  ಚೌಕಟಿಟಗ 
ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತುತಾ. ಈ ಚೌಕಟುಟ   ಸಮುದ್ಯದ ಬಗಗೆ ಪರಚಾರ ಹಾಗೂ ಅದನುನು ಬಳೆಸುವತ  ಬಗಗೆ ಹಚುಚಾ ನಷಾಠಾಯುತವಾಗಿತುತಾ. 
ಆರ್ದರ ಪರಪಂಚವು ಸಮುದ್ಯ ಕೀಂದಿರತ ಶಿಕಷ ಣದಿಂದ ಎರಡು ವಾಯಪಕವಾದ ವೈವಿಧಯ ಮಯ ದಿಕಕ ನ್ನಡೆಗ ಚಲಿಸುತಿತಾದ. 



ಶಿಕಷ ಣದ ಗುರಿಗಳು : 

ಶಿಕಷ ಣಕಕ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವತ ಸಮಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗ ನಮಮ ನುನು  ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೂಂಡಾಗ 'ಶಿಕಷ ಣದ ಗುರಿಗಳು ಏನರಬೀಕು?'  ಎಂಬ ಪರಶ್ನುಗ 
ಉತತಾರ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತತಾದ. 

1.ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜಿೀವತನದಲ ಶಾಲ ಶಿಕಷ ಣವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವತರ್ಣಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹಯ  ಮಧಯ ವತತಿರ್ಣ(Intervention) ಯಾಗಿದ. 

ಶಾಲೆಯಲ ಮಗುವಿಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಪ ಡುವತ ಬೂೀಧನಾ ಕಲಿಕಾರ್ ಪರಿಸರವು ಅದರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಭಿನನು ವಾಗಿರುತತಾದ.  ಶಾಲೆಗಳನು ನು 
ಅದರ  ಸುತತಾಲಿನ  ಸಮೂದ್ಯದ  ಜಿೀವತನದೂಂದಿಗ  ವಿಲಿೀನಗೂಳಿಸಲು  ಸಾರ್ಧಯ ವಿಲಲ ದ  ಕಾರ್ರಣ  ಅದಕಕ  ಅದರದೀ  ಆರ್ದ 
ಸಿೀಮೆಗಳಿರಬೀಕಾರ್ದದುದು  ಸರಿಯಾದರೂ  ಈ  ಸಿೀಮೆಗಳೆೀ  ಪರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಬಾರದು .  ಬದಲಿಗ  ಅವು  ಮಗುವಿನ  ಮನ್ನ 
ಹಾಗೂ ಸಮೂದ್ಯದಲನ ಅನುಭವತಕಕ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ ನೀಡುವತ ಅನುಭವತಕಕ ಮಹತವ ದ ಕೂಂಡಿಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಸಬೀಕು. 

2.ಸವ ಯಂ ಜ್ಞಾನವು,  ಸವ ಯಂ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಆರ್ತಮ  ವತಂಚನ್ನಗ ತದಿವರುದದು ವಾಗಿದ.  ಇತರರಿಂದ ವತಂಚನ್ನಗೂಳಗಾಗುವುದು ಒಳೆಳಯದಲಲ . 
ಆರ್ದರ  ಸವ ಯಂವತಂಚನ್ನಗೂಳಗಾಗುವುದು  ಅದಕಕ ಂತಲೂ  ಕಟಟ ದುದು.  ದುರದೃಷಟ ವತಷಾತ್  ಅನ್ನೀಕ  ಬಾರಿ   ನಾವು   ನಮಮ ನ್ನನುೀ 
ವತಂಚನ್ನಗೂಳಿಸಿಕೂಳುಳತೆತಾೀವ.ಇದು  ನಮಮ ಲರುವತ  ಅಹಂ  ಅನುನು  ಇನೂನು  ಬಳೆಸುತತಾದ.  ಇತರರ  ಜ್ಞಾನದ  ಮುಖಾಂತರವೀ  ಸವ ಯಂ 
ಜ್ಞಾನಾಜರ್ಣನ್ನ  ಸಾರ್ಧಯ .  ಇತರರೂಂದಿಗ  ತೆರದ  ಮನಸಕ ನಾಗಿದಲ  ಮಾತ ರ  ಇತರರನುನು  ಅರಿಯಲು  ಸಾರ್ಧಯ .  ಶಿಕಷ ಣವು   ತನನು  ಬಗ ಗೆ 
ನಜವತರಿಯುವತ  ಸವ ಯಂ  ಅನ್ನವೀಷಣೆಯ   ಒಂದು  ನರಂತರ  ಪರಕ ರಯೆಯಾಗಬೀಕು.   ಇದು  ಜಿೀವತನ  ಪಯರ್ಣಂತ 
ಪರಕ ರಯೆಯಾದರೂ ಶಾಲೆಗಳು ವಿವಿಧ  ಬಗಯ ಬೂೀಧನಾ -ಕಲಿಕಾರ್ ಸನನುವೀಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕಕ ಳಿಗ ಈ ಪರಕ ರಯೆಯ ಮಹತವ ವತನುನು 
ಮನದಟುಟ ಮಾಡಬಹುದು.  

3. ಅನೀತಿ ಮತುತಾ ದುಷಟ ತನಕಕ ಂತ ಸದುಗೆಣ ಭರಿತ ಜಿೀವತನದ ಶ್ರೀಷಟ ತೆಯ ಬಗಗೆ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರಯದವತರಿಗ ಮನವತರಿಕ 
ಮಾಡುವತ  ಅಗತಯ ತೆಯಿದ.  ಇದನುನು  ಮನವತರಿಸಲು  ನಜವಾದ ಮಾನವಿೀಯ ಸಂತೊೀಷಗಳು  ಸದುಗೆಣಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ 
ಜಿೀವತನವತನದಿಂದ ಹೂರಹೂಮುಮತತಾದ ಎಂಬ ತತವ ವತನುನು  ಅಳವತಡಿಸಿ ಸಮಪರ್ಣಕವಾಗಿ ಪರದಶಿರ್ಣಸಿದ್ಗ ಮಾತ ರ ಸಾರ್ಧಯ ..   ಇದಕಕ 
ತದಿವರುದದು ವಾದ  ಅಧಿಕಾರ್ರ  ಮತುತಾ  ಐಶವ ಯರ್ಣವೀ  ಜಿೀವತನದಲ  ನಜ  ಸಂತೊೀಷವತನುನು  ನೀಡುತತಾದ  ಎಂಬ  ನಂಬಿಕಯನುನು 
ಹೂೀಗಲಡಿಸುವುದು  ಹೀಗ?  ಇದಕಾರ್ಕಗಿ  ನಾವು  ಸಮಾಜದ  ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯನುನು  ಗಾಢವಾಗಿ  ಪರಶಿನುಸುವತಂತಹ   ಸಾರ್ಧಯ ತೆಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಮಾಡಿ  ಸದುಗೆಣರಹತ  ಜಿೀವತನಕೂಕ   ಹಾಗೂ  ಅಸಂತೃಪತಾಗೂ  ಇರುವತ  ಸಂಬಂಧವತನುನು  ಅನ್ನೀಕ  ವಿಧಗಳಿಂದ 
ತೊೀರಿಸಬೀಕಾರ್ಗಿದ.

ಈ ಹನ್ನನುಲೆಯಲ  'ಮೌಲಯ  ಶಿಕಷ ಣದ '  ಅಗತಯ ತೆಯ ಬಗಗೆ ಬಹಳಷುಟ  ಕೂಗುಗಳು ಕೀಳಿ ಬರತಿತಾರುವುದರಿಂದ ಸದುಗೆಣ ಅಥಕವಾ 
ನ್ನೈತಿಕ ಜಿೀವತನದ ಬಗಗೆ ಈ  ಕಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುನು  ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕಾರ್ಗುತತಾದ. 

ಗುಣಗಳನುನು  ಹೂಂದಿದದು ಮಾತ ರಕಕ  ಒಬಬ  ವತಯ ಕತಾಯು  ಸದುಗೆಣಶಿೀಲ  ವತಯ ಕತಾಯಲಲ .  ಗುಣಗಳು  ಪರತೆಯೀಕತೆಯಲದದು ರ  ಅದು  ನ್ನೈತಿಕ 
ಜಿೀವತನಕಕ  ಯಾವುದೀ ರಿೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಪಸುವುದಿಲಲ .  ಉದ್ಹರಣೆಗ ಒಬಬ  ವತಯ ಕತಾಯಲ  'ಧೈಯರ್ಣ'ವಿರಬಹುದು ಆರ್ದರ 
ಅದನುನು ಕಟಟ  ಕಲಸಕಕ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾಥಕೂರಾಮ್ ಗೂೀಡೆಸಾಯ ಧೈಯರ್ಣದ ಬಗಗೆ ನ್ನನಸಿಕೂಳಿಳ. ಇದನ್ನನುೀ 'ಬುದಿಧಿ ಶಕತಾ' ಹಾಗೂ 
'ಸಂಯಮ'ಕೂಕ ಹೀಳಬಹುದು. 

ಸದುಗೆಣಗಳಲ ನ್ನೈತಿಕತೆಯನುನು   ತುಂಬುವುದು ಯಾವುದು? 

◦ ಸತಯ  ಹಾಗೂ ಪರೀತಿಯನುನು ಒಪಪಕೂಳುಳವತ ಧೈಯರ್ಣವಿರಬೀಕು. 

◦ ಸತಯ ವಂಬುದು ಸವ ಯಂವತಂಚನ್ನಯಿಂದ ಸವ ತಂತ ರವಾಗಿರುವುದು. 
◦ ಸತಯ ದ ಒಲವತನುನು ಅಗಾಧವಾಗಿ  ಅಂತಗರ್ಣತಗೂಳಿಸಿಕೂಳುಳವುದರಿಂದ ಮಾತ ರ  ಧೈಯರ್ಣ,  ಸಂಯಮ,  ಬುದಿಧಿಶಕತಾ ಇತ್ಯದಿ 

ಗುಣಗಳು ಒಟ್ಟಗಿ  ಸದುಗೆಣಶಿೀಲ ಜಿೀವತನದಲ ಐಕಯ ಗೂಳಳ ಲು ಸಾರ್ಧಯ .
◦ ಅತುಯನನು ತವಾದ ಹಾಗೂ ಸಕ ರಯವಾದ 'ಅಹಂಸ್'ಯಿಂದಲೆೀ ಸತಯ ದ ಒಲವತನುನು ಅಭಿವತೃದಿಧಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯ   

ಎರಡನ್ನಯದ್ಗಿ ಹೀಳಬೀಕಂದರ ನ್ನೈತಿಕ ಜಿೀವತನದ ಸನನುವೀಶದಲ ಮಾಗರ್ಣ (means)   ಹಾಗೂ  ಗುರಿ (end)  ಎರಡೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರ್ಣ 
ಐಕಯ ತೆಯನುನು  ಹೂಂದುವತ ರಿೀತಿಯಲ ನರಂತರತೆಯನುನು  ರೂಪಸಬೀಕು.  ಈ ಸಂದಭರ್ಣದಲ  ಮಾಗರ್ಣವತನುನು  ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪಲು 
ಬೀಕಾರ್ದ  ಸಾರ್ಧನವತನಾನುಗಿ  ನ್ನೂೀಡಬಾರದು.  ಪರಕ ರಯೆಯು   ಯಾವಾಗಲೂ   ಫಲಶೃತಿಯ  ಅವಿಭ್ಜಯ  ಅಂಗವಾಗಿರುತತಾದ ಹಾಗೂ 
ಫಲಶೃತಿಯನುನು  ಯಾವತತೂತಾ  ಪರಕ ರಯೆಯಿಂದ ಬೀಪರ್ಣಡಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯ ವಿಲಲ .  ಇಲ ಪೂರ್ವತರ್ಣನಧಾರ್ಣರಿತ ಗುರಿಯನುನು  ಸಾರ್ಧಿಸಲು ಯಾವತ 



ಮಾಗರ್ಣ ಉತತಾಮ ಎಂದು ಹುಡುಕುವತ ಪರಶ್ನುಯೆೀ ಉದಭ ವಿಸುವುದಿಲಲ   ಏಕಂದರ ನ್ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ಗುರಿಯನುನು ಬನನು ಟಿಟಹೂೀಗುವತಲ ಅದರ 
ಮಾಗರ್ಣವತನುನು ಬೀರಾವುದರಿಂದಲೂ  ಸಾರ್ಥೆನಪಲಲ ಟ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ಧಯ ವಿಲಲ . 

ಮೌಲಯ  ಶಿಕಷ ಣವು ಶಿಕಷ ಣ ವತಯ ವತಸ್ಥೆಯ  ಒಂದು ಭ್ಗವಾಗಬೀಕಾರ್ದರ ಮೌಲಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸದುಗೆಣಗಳು ಇಡಿೀ ಶಿಕಷ ಣದ ಪರಕ ರಯೆಯೊಂದಿಗ 
ಸಮಗ ರವಾಗಿ  ಬರತಿರಬೀಕು.  ಮೌಲಯ  ಶಿಕಷ ಣವತನುನು   ಶಿಕಷ ಣದ  ಪರತೆಯೀಕ   ಅಂಶವಾಗಿ  ನೀಡಲು  ಸಾರ್ಧಯ ವಿಲಲ .  ಇಡಿೀ  ಶಿಕಷ ಣವೀ  ಮೌಲಯ  
ಶಿಕಷ ಣವಾಗಬೀಕು.  ಇಲ ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವತರ ತತವ ಗಳಾದ ಅಹಂಸ್,  ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಮರಸಯ ಗಳನುನು  ಅನ್ನೀಕ ವಿಧಗಳಿಂದ  ಪರಬಲವಾಗಿ 
ನ್ನನಪಸುವತ ಅಗತಯ ತೆ ಇದ. 

4. ಸಾರ್ಂಸಕ ೃತಿಕ  ವೈವಿಧಯ ತೆ  ನಮಮ ಲರುವತ   ಶ್ರೀಷಠಾ ತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.  ಇತರರನುನು  ಗೌರವಿಸುವುದು  ಹಾಗೂ    ಇತರರಿಗ  ನಾಯಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು ಸವ ತ:  ತಮಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸಕ ೃತಿ  ಅಥಕವಾ ಸಮೂದ್ಯವತನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದಕಕ 
ನಾಯಯ  ಒದಗಿಸುವುದೀ  ಆರ್ಗಿದ.  ಹೂರವತಲಯದಲರುವತ  ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳಿಗ  ಕೀಂದರಗಳಲರುವತ  ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳಷೆಟೀ  ಗಮನ 
ಸಿಗಬೀಕು.

ಶಿಕಷ ಣಕಕ  ಹಾಗೂ  ಅದರ  ಫಲಶೃತಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   ಹೀಳುವುದ್ದರ   ತಮಮ ದೀ  ಆರ್ದ  ಜಿೀವತನ  ಶ್ೈಲಿಯನುನು 
ಹೂರತುಪಡಿಸಿ  ಇತರರ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯೂ  ಗೌರವತಕಕ  ಅಹರ್ಣತೆಯನುನು  ಪಡೆಯುವತ  ರಿೀತಿಯಲ  ಇತರರ  ಜಿೀವತನಶ್ೈಲಿಯನುನು 
ಕಾರ್ಲಪ ನಕ ರಿೀತಿಯಲ ಹಾಗೂ ಸಮಪರ್ಣಕವಾಗಿ ಪರಸುತಾತ ಪಡಿಸಬೀಕು. 

5. ವತಯ ಕತಾಗತ  ಭಿನನು ತೆಗಳು  ಸಾರ್ಂಸಕ ೃತಿಕ  ಭಿನನು ತೆಗಳಷೆಟೀ  ಮಖಯ ವಾದದುದು.  ಅನ್ನೀಕ  ಬಾರಿ  ಶಾಲೆಗಳಲನ  ಪರಿಸರದಲ  ಮಕಕ ಳಲರುವತ 
ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳಿಗ ಸೂಕತಾ ಮನನು ಣೆ ದೂರಯುವುದಿಲಲ .  ಈ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣಗಳ ಅಭಿವತೃದಿಧಿ ಹಾಗೂ 
ಏಳಿಗಯು  ವತಯ ಕತಾಯ  ಜಿೀವತನವತನನು ಷೆಟೀ  ಅಲಲ  ಸಮೂದ್ಯದ  ಜಿೀವತನವತನೂನು  ಸಂಪದಭ ರಿತವಾಗಿಸುತತಾದ. ಆರ್ದುದರಿಂದ 
ಶಿಕಷ ಣವು ಸಾರ್ಧಯ ವಾದಷುಟ ವಾಯಪಕ ರಿೀತಿಯ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳನು ನು ಪ್ರೀತ್ಸಾಹಸಿ ಪ್ೀಷ್ಸಬೀಕು . ಈ 
ಕೌಶಲಗಳ ಪಟಿಟಯು ಕಲ ಪರದಶರ್ಣನ,  ಚಿತ ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲತೆ,  ಸಾರ್ಹತಿಯಕ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣಗಳನ್ನೂನುಳಗೂಂಡಿರಬೀಕು.  ಅಷೆಟೀ 
ಅಲಲ ದ  ಮಕಕ ಳಲರುವತ(ಸಹಜ  ಕೌಶಲಗಳು  ಉದ್.  ಪರಕೃತಿಯೊಡನ್ನ  ಬರಯ  'ಪರಕೃತಿಯಲನ  ಬಂಧನ'  ದಂತಹ  ಕಲವು 
ವೈವಿಧಯ ವಾದ  ವಿಶ್ೀಷ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣಗಳನುನು ಪ್ೀಷ್ಸಬೀಕು.  

6.  ಜ್ಞಾನ  ಎಂಬುದು  ಏಕಮಾನ  ಪರಿಕಲಪ ನ್ನಯಲಲ .  ಜ್ಞಾನದಲ  ವಿವಿಧ  ಪರಕಾರ್ರಗಳಿವ  ಹಾಗೂ  ಜ್ಞಾನವತನುನು  ಅರಿಯುವತ 
ವಿಧಾನಗಳೂ  ಸಹ  ವಿವಿಧ.  ವತಸು ತಾನಷಠಾ ತೆಯು  ಜ್ಞಾನದ  ಒಂದು  ಅವತಶಯ ಕ  ಘಟಕ  ಹಾಗೂ  ಅದು 
ಸಂವೀಗ (ಭ್ವತನಾ)ರಹತವಾಗಿದದು ಲ  ಮಾತ ರ  ಜ್ಞಾನವತನು ನು  ಸಾರ್ಧಿಸಬಹುದು   ಎಂಬ  ಆರ್ಲೊೀಚನ್ನಯನುನು 
ತೊರಯಬೀಕು . ಶ್ೈಕಷ ಣಿಕವಾಗಿ  ಹೀಳಬೀಕಂದರ  ಜ್ಞಾನವತನುನು  ಪರಯೋಗಗಳ  ಮೂಲಕ  ಹಾಗೂ  ನಗಮನ 
ತ್ಕರ್ಣಕತೆಯಿಂದ(deductive-reasoning) ಹುಡುಕುವತಷೆಟೀ ಜ್ಞಾನಶಿೀಲತೆಯು ಸಾರ್ಹತಯ ಕ ಹಾಗೂ ಕಲತಮ ಕ ಸೃಜನಶಿೀಲತೆಗೂ 
ಇದ. ಇದು ದೃಷಾಟಂತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಕ ಅನ್ನವೀಷಣೆಗಳಿಂದ ನ್ನೂೀಡಲು ಸಾರ್ಧಯ ವಿಲಲ ದ ರಿೀತಿಯಲ ಸತಯ ವತನುನು ತೊೀರಿಸುತತಾದ. 

7. ಶಿಕಷ ಣವತನು ನು  ಒಂದು  ವಿಮೀಚನಾ  ಪರಕ ರಯೆಯಾಗಿ  ನ್ನೂೀಡಬೀಕು.  ಆರ್ದುದರಿಂದ  ಶಿಕಷ ಣದ  ಪರಕ ರಯೆಯು ತನನು ನುನು 
ತ್ನು  ಎಲಲ  ರಿೀತಿಯ  ಶ್ೂೀಷಣೆ  ಮತುತಾ  ಅನಾಯಯದ  ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ  ಬಿಡಿಸಿಕೂಳಳ ಬೀಕು.  (ಉದ್:  ಬಡತನ,  ಲಿಂಗ 
ತ್ರತಮಯ ,  ಜಾತಿ  ಮತುತಾ  ಕೂೀಮು  ಪಕಷ ಪ್ತ).  ಇಲಲ ದಿದದು ಲ  ಇದು  ನಮಮ  ಮಕಕ ಳು  ಪರಕ ರಯೆಯ  ಭ್ಗವಾಗುವುದನುನು 
ತಡೆಗಟುಟತತಾದ. 

8. ಶಾಲೆಯ  ಬೂೀಧನಾ  ಕಲಿಕಾರ್  ಪರಕ ರಯೆಯು    ಕಲತಮ ಕವಾದ   ಸಂತೊೀಷನೀಡುವತಂತಹ  (aesthetically  pleasing) 

ಪರಿಸರದಲ ನಡೆಯುವುದು  ಬಹಳ ಮುಖಯ .  ಅಷೆಟೀ  ಅಲಲ   ಮಕಕ ಳು  ತಮಗ  ಬೀಕಾರ್ದ  ಅಂತಹ  ವಾತ್ವತರಣವತನು ನು 
ತ್ವೀ ಸಕ ರಯವಾಗಿ  ಸೃಜಿಸುವುದೂ(ಸೃಜಿಸುವತಂತಹ ಅವತಕಾರ್ಶಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದು) ಬಹಳ ಮುಖಯ . 

9. ಪರತಿ ಮಗುವಿಗ ತನನು  ರಾಷಟ ರದ ಬಗಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೂಂದಲು  ಸಾರ್ಧಯ ವಾಗಬೀಕು.  ಯಾರಿಗೀ ಆರ್ದರೂ ಆರ್ ಸಾರ್ಧನ್ನಯು ಸವ ತಹ 
ತಮಮ ದೀ ಸಾರ್ಧನ್ನಯಾಗಿದದು ಲ ಅಥಕವಾ ಯಾರದ್ದರೂ ಸಾರ್ಧನ್ನಯ ಜೂತೆಗ ಅನ್ನೂಯೀನಯ  ಸಂಪಕರ್ಣಹೂಂದಿದದು ರ  ಮಾತ ರ ಅದರ 



ಬಗಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೂಂದಲು ಸಾರ್ಧಯ . ಆರ್ದುದರಿಂದ  ನಮಮ  ರಾಷ್ಟರೀಯ ಪರಂಪರಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ಧನ್ನಗೈದ 
ಜನರ ಬಗಗೆ ಅನ್ನೂಯೀನಯ  ಮನ್ನೂೀಭ್ವತವತನುನು  ಶಿಕಷ ಣವು ಮಕಕ ಳಲ   ಬಳೆಸುವುದು ಬಹು ಮುಖಯ . ಆರ್ದರ ತಮಮ ಲರುವತ 
ರಾಷಾಟರಭಿಮಾನವು ಒಟ್ಟರ  ಮನುಕುಲದ ಸಾರ್ಧನ್ನಯ ಅಭಿಮಾನವತನುನು  ಅಲಲ ಗಳೆಯದಂತೆ ನ್ನೂೀಡಿಕೂಳುಳವುದೂ ಅಷೆಟೀ 
ಮುಖಯ . 

ಶಿಕಷ ಣ ಶಾಸತಾರ  ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ಮೆೀಲೆ ಕಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು : 

ಶಿಕಷ ಣ ಶಾಸತಾರ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ  ಮಾಪನದ ಮೆೀಲೆ ಇದುವತರಗೂ ಚಚಿರ್ಣಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವೀನ್ನಂದು ನ್ನೂೀಡೊೀಣ .  ಶಾಲೆಯ 
ಹೂರಗಿನ ಸಮೂದ್ಯದಲರುವತ ಮಗುವಿನ ಅನುಭವತವತನುನು ಕಲಪ ನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಶಾಲನುಭವತಕಕ  ಸಂಪಕರ್ಣ ಕಲಿಪಸುವುದರ  ಮೂಲಕ 
ಮಗುವಿಗಿರುವತ  ಶಾಲ  ಪರಿಸರದ  ಅಪರಿಚಿತತನವತನುನು  ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹುದು.  ಮಗುವಿಗ   ಶಾಲೆಯಲ ಅನ್ನೀಕ  ಹೂಸ  ಹಾಗೂ 
ಅತ್ಯಕಷರ್ಣಕ ಅನುಭವತಗಳಿರಬಹುದ್ದರೂ ಅದು ಮಗುವಿಗಿರುವತ ಸಮೂದ್ಯದ ಅನುಭವತಗಳನುನು ತಿರಸಕ ರಿಸುವತಂತ್ಗಲಿೀ ಅಥಕವಾ 
ನಲರ್ಣಕ್ಷಿಸುತಿತಾರುವತಂತ್ಗಲಿೀ  ಇರಬಾರದು.  ಮಕಕ ಳ  ಅನುಭವತಗಳನುನು  ಅಳವತಡಿಸಿಕೂಳುಳವುದರಿಂದ  ಶಿಕಷ ಣಶಾಸತಾರವು  ಸಮೃದಧಿ ಗೂಳುಳತತಾದ. 

ಅದೀ  ರಿೀತಿ  ಶಾಲೆಯ  ಹೂರಗಿನ  ಪರಪಂಚದ  ಅನುಭವತಗಳನುನು  ನೂತನ  ರಿೀತಿಯಲ  ಪಡೆದುಕೂಳುಳವುದನುನು  ಸಹ   ಅದು 
ಬೂೀಧಿಸಬಹುದು.  

ವಿವಿಧ ಪರಕಾರ್ರಗಳ  ಸಾರ್ಹತಯ ,  ಹೂಸ  ಹೂಸದನುನು  ಅನಾವತರಣಗೂಳುಳವತ   ಇತಿಹಾಸದಂತಹಾ  ಸೃಜನಶಿೀಲ  ಹಾಗೂ  ಸಂಶ್ೂೀಧನಾ 
ಸಂಪನೂಮಲಗಳನುನು ಶಿಕಷ ಣ ಶಾಸತಾರವು ಆರ್ಧರಿಸಬೀಕು. ಮಗುವಿನ ಒಳನ್ನೂೀಟಗಳನುನು ತಕಷ ಣ ಉದಿಧಿೀಪನಗೂಳಿಸಬಹುದ್ದ ಸಂಬಂಧವಿರುವತ 
ವಿಭಿನನು  ಘಟನ್ನಗಳು, ವಿಷಯ ವತಸುತಾಗಳ ನಡುವ ಸಂಬಂಧಿೀಕರಿಸುವುದು ಅತಯ ಂತ ಮುಖಯ . ಈ ಅಂಶಗಳಲ ವಿವಿಧ ಸಂದಭರ್ಣಗಳಲ , ವಿವಿಧ 
ಸಥೆ ಳಗಳಲ ನಡೆದ ಘಟನ್ನಗಳು ಸ್ೀರಿರಬಹುದು. 

 
 ಸಮಗ ರಶಿಕಷ ಣವು ಒಂದು ಅಥಕರ್ಣದಲ ಮೌಲಯ  ಶಿಕಷ ಣವಾದರ  ಹಾಗೂ ಮಾಗರ್ಣ ಮತುತಾ ಗುರಿ ಎರಡೂ ಮೌಲಯ ಧಾರಿತವಾಗಿ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ 
ಅಥಕವತ  ಆರ್ಂತರಿಕವಾಗಿ  ಸಂಪಕರ್ಣ  ಹೂಂದಿದ  ಎಂದ್ಗ  ಶಿಕಷ ಣ  ತಲುಪಸುವತ  ರುವಾರಿಗಳಾದ  ಶಿಕಷ ಕರು   ಅನುಕರಣಿೀಯ 
ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರ. 

ಬೂೀಧನ್ನಯು ಅಧಿಕಾರ್ರಯುಕತಾತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಬಬ ರೀ ಮಾತನಾಡುವತ ರಿೀತಿಗಿಂತ ಸಂವಾದ ರಿೀತಿಯಲರಬೀಕು.  ಇದು ಮಗು 
ಆರ್ತಮ  ವಿಶಾವಸದಿಂದ ಮತುತಾ ಸವ ಯಂ ಅರಿವಿನಂದ ಬಳೆಯಲು ಅವತಕಾರ್ಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತಾದ.ಈ ಪರಕ ರಯೆಯು  ಮಗು ಬೂೀಧನ್ನ-ಕಲಿಕ, ಸವ  
ಅನುಭವತಗಳನುನು ಒಂದಕೂಕಂದು ಹೂಂದಿಸಲು,  ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯ ವಾಗಿ ಶಾಲ ಸಮಯವತನುನು  ಅಥಕರ್ಣಪೂರ್ಣರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು 
ಸಾರ್ಧಯ ವಾಗುತತಾದ.

ಇದೀ ರಿೀತಿಯಲ ಕಲಿಕಾರ್ ಶಿಸುತಾ ಶಿಕಷ ಣದ ಪರಮುಖ ಭ್ಗವಾದರೂ  ಬಾಹಯ ವಾಗಿ ಹೀರಿದ ಶಿಸುತಾ ಮಗು ತನನು  ಸುಸಿಥೆತಿಗ (well-being)ಅಗತಯ  
ಭ್ಗ ಎಂದು  ಗ ರಹಸುವತ ವತಯ ವತಸಿಥೆತ ಸಿಥೆತಿಗ ವಿಲಿೀನಗೂಳಳ ಬೀಕು.  ಆರ್ದುದರಿಂದ ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲದಂತಹ ಹೂಣೆಗಾರಿಕಗಳು ನಧಾನವಾಗಿ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯ  ಪರಜ್ಞೆಗ  ದ್ರಿ  ನೀಡಬೀಕು.  ಸವ ಯಂ  ಮೌಲಯ  ಮಾಪನ  ಹಾಗೂ  ಹಂಚಿಕಯಾದ  ಹೂಣೆಗಾರಿಕಗ  ಹಚುಚಾ  ಒತುತಾ 
ನೀಡಬೀಕನುನುವುದೀ ಇದರ ಸಾರ್ರ. 

ಬುದಿಧಿಶಕತಾಯು  ವೈವಿಧಯ ವಾಗಿದ.  ಈ  ವೈವಿಧಯ ತೆಯು  ವಿಕಸನಗೂಳಳ ವತ  ಸಾರ್ಧಯ ತೆಯನುನು  ಶಿಕಷ ಣಶಾಸತಾರ  ಹಾಗೂ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ 
ಕಲಿಪಸಿಕೂಡುವತಂತಿರಬೀಕು.  ವಿವಿಧ  ಕ್ಷೇತ ರಗಳಲರುವತ  ಶ್ರೀಷಠಾ ತೆಯನುನು  ಮನನು ಣೆ  ನೀಡಬೀಕುಸನಾಮನಸಬೀಕು.  ಕಲಿಸಿದದು ನುನು 
ನ್ನನಪನಲಟುಟಕೂಳುಳವತ  ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣಕಕ ಂತಲೂ  ಕಲಿಸಿದ  ವಿಷಯಗಳಿಗ  ಮಕಕ ಳು  ಹೀಗ  ಪರತಿಕ ರಯಿಸುತ್ತಾರ  ಎಂಬುದರ  ಬಗಗೆ  ಮೌಲಯ  
ಮಾಪನವು ಗಮನ ನೀಡಬೀಕು.  ಇಂತಹ ಪರತಿಕ ರಯೆಗಳಿಗ ಈ ಕಳಗಿನವು ಕಲವು ಉದ್ಹರಣೆಯಾಗಿದ.  ಅವತರ ಕಲಿಕಯನುನು ಅವತರ 
ಜಿೀವತನದ ವಿವಿಧ ಅನುಭವತಗಳಿಗ ಅಳವತಡಿಸುವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣ,  ಅವತರ ಕಲಿಕಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗಗೆ  ವಿನೂತನ ರಿೀತಿಯಲ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು 
ರಚಿಸುವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯು ಅವತರಲ ಅಳವತಡಿಸಲು ಪರಯತಿನುಸುತಿತಾರುವತ  'ಸರಿ  'ಹಾಗೂ  'ಉತತಾಮ'ದ ಪರಿಕಲಪ ನ್ನಯಿಂದ 
ವಿಚಲಿತಗೂಳುಳತಿತಾರುವುದನುನು ನ್ನೂೀಡುವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣ. 


