ಶಿಕಷ ಣದ ಗುರಿಗಳು
ಪೀಠಿಕ:
ನಮ
ಮ ದೀಶವು ವೈವಿಧಯಮಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀಣರ್ಣವಾದ ಸಂಸಕೃತಿಗಳನುನು ಹೂಂದಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿರೀಮಂತ ರಾಷಟರವಾಗಿದುದು ,
ಪಜಾ
ಲ ಮಕಕಳಿಗ ಗುಣಾತಮಕ
ರ ಸತ್ತಾತಮಕ ಮೌಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತರ್ಣತಿರಕ ಕಲ
ಯ ಣದ ಗುರಿಯನ್ನೂನುಳಗೂಂಡಿರುವತ ಈ ದೀಶದಲ, ಎಲ

ತಾ ಕಾರ್ಯರ್ಣ. ನಮ
ಶಿಕಷಣವತನುನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಮಹತರ
ಮ ಲ ಶಿಕಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರಬೀಕು?' ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಪ ರಶ್ನುಯನುನು
ತಾ .
ಇದು ಮೂಡಿಸುತದ
ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ ನಮ
ಮ ಶಿಕಷಣ ವತಯವತಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟರೀಯ ಮಟಟದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ ರಗಳಲ

ತನನು ಛಾಪನುನು

ಮೂಡಿಸಿದದುರೂ, ಶಿಕಷಣ ವತಯವತಸ್ಥೆಯ ಅನ್ನೀಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗಗೆ ಅದರಲೂಲ ನದಿರ್ಣಷಟವಾಗಿ ಶಾಲ ವತಯವತಸ್ಥೆಯ ಬಗಗೆ ಇನೂನು ಹಲವಾರು
ಕಾರ್ಳಜಿಗಳು ಸಾರ್ಥಕರ್ಣಕವಾಗ ಬೀಕದ.
ಈ ಕಾರ್ಳಜಿಗಳಿಗ ಅನ್ನೀಕ ಕಾರ್ರಣಗಳಿದುದು ಅವುಗಳಲ ಕಲವು ಪ ರಮುಖವಾದವು ಈ ಕಳಗಿನಂತಿವ.
ತಾ .
1. ವತಯವತಸ್ಥೆಯಲನ ಅನಮ
ಯ ತೆಯು ಹೂಸತನಕಕ ಅನುವು ಮಾಡಲು ಅಡಚಣೆಯುಂಟುಮಾಡುತದ
2. ಕಲಿಕಯು ಮಕಕಳಿಗ ಒಂದು ಯಾಂತಿರಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ ರತೆಯೀಕಸಿದ ಚಟುವತಟಿಕಯಾಗಿ ಅವತರು ತಮ
ಮ
ಕಲಿಕಯನುನು ಜಿೀವತನದಲ ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಿ

ಅಥಕವಾ

ಯಾವುದೀ ಪ ರಮುಖ ರಿೀತಿಯಲ

ಅಳವತಡಿಸಿಕೂಳಳಲು

ಅಸಮಥಕರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರ.
3. ಮಕಕಳ ವಿದ್ಯಭ್ಯಸವು ಭವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಅಂದರ, ಉನನುತ ಹುದ, ಆರ್ಥಿರ್ಣಕ ಸಾರ್ಥೆನಮಾನವತನುನು ಗಳಿಸುವತ ಒಂದು
ಮಾಗರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡುತಿತಾದ.

ಹೀಗಾಗಿ ವತತರ್ಣಮಾನದಲನ ಕಲಿಕಯ ಸಂತೊೀಷ ಮತುತಾ

ಅನುಭವತ ಜನಯ

ಕಲಿಕಯಂತಹ ದೃಷ್ಟಕೂೀನಗಳು ನಲರ್ಣಕ್ಷಿಸಲಪಡುತಿತಾವ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ ನಮ
ಮ ಶಿಕಷಣ ವತಯವತಸ್ಥೆಯು ಮಕಕಳನುನು ಭವಿಷಯದ ಸಿದದುತೆಗ
ರೂಪಸುತಿತಾರುವುದಕಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪದಭರಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಣಮಟಟದ ಜಿೀವತನದಿಂದ ಮಕಕಳನುನು
ವತಂಚಿತಗೂಳಿಸುವತ ಸಾರ್ಧಯತೆ ಇದ
4. ಜ್ಞಾನವು ಏಕಾರ್ತಮಕ ಪರಿಕಲಪನ್ನಯಾಗಿರದ, ವಿವಿಧ ತೆರನಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಿದುದು, ಜ್ಞಾನವತನುನು ಪಡೆಯುವತ ಮಾಗರ್ಣಗಳು ಹಲವಾರು.
ಶಾಲೆಗಳಲ ಪ ರಸುತಾತ ಪಡಿಸುತಿತಾರುವತ ಹಾಗೂ ಪ ರಸಾರ್ರಮಾಡಲಗುತಿತಾರುವತ

ತಾ
ಅಂಶವಾದ ವತಯಕಯ

'ಜ್ಞಾನವು ' ಪರಮುಖ

ಜ್ಞಾನಶಿೀಲತೆಯನುನು (epistemic enterprise) ಹೂರತುಗೂಂಡಿದ.
5. ಶಾಲೆಗಳಲ ಪ ರಚಲಿತವಿರವತ ಆರ್ಚರಣೆಗಳು (regime of thought )ಆರ್ಲೊೀಚಿಸುವತ ಪರಕ ರಯೆಗ

ಹಾಗೂ ನವಿೀನ ಮತುತಾ

ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ ಒಳನ್ನೂಟಗಳಿಗ ಪ್ರೀತ್ಸಾಹದ್ಯಕ ವಾತ್ವತರಣವತನುನು ಕಲಿಪಸುತಿತಾಲಲ.
ಹನ್ನನುಲೆ :
ನಾವು ಶಿಕಷಣವತನುನು

ಬೂೀಧನ್ನ ಮತುತಾ ಕಲಿಕಯ ಒಂದು ವತಯವತಸ್ಥೆ ಎಂದು

ಭ್ವಿಸುವತ

ಹನ್ನನುಲೆಯಲ

ಎಲ
ಲ ಸಾರ್ಂಪ ರದ್ಯಿಕ

ಸಮುದ್ಯಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬೂೀಧನಾ ಕಲಿಕಾರ್ ವಿಧಾನಗಳನುನು ರೂಪಸಿಕೂಂಡಿವ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಕಲಿಕ
ಮತುತಾ ಬೂೀಧನ್ನಯ ಪ್ರಥಕಮಿಕ ಗುರಿಯು ಮಕಕಳು ಮತುತಾ ಹದಿಹರಯದವತರನುನು ಸಮುದ್ಯದ ಜಿೀವತನ ಶ್ೈಲಿಯ ಅನುಭವತಕಕ
ಒಳಪಡಿಸುವುದ್ಗಿದ. ಸಥೆಳಿೀಯ ಭ್ಷೆಯ ಕಲಿಕ ಇದರಲ ಪ ರಥಕಮವಾಗಿದ. ಭ್ಷಾ ಕಲಿಕಯು ಸರಿ ತಪ್ಪ, ಸತಯ ಅಸತಯಗಳನುನು
ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನನುತರ ಆರ್ಯಾಮಗಳನ್ನೂನುಳಗೂಂಡಿದ.
ಆರ್ದರ ಇವಲಲಕಕಂತಲೂ ಹಚಾಚಾಗಿ ಸಮುದ್ಯದ ನದಿರ್ಣಷಟ ಆರ್ಸ್ ಆರ್ಕಾರ್ಂಕ್ಷೆಗಳ ಪ ರಸರಣಕಕ ಹಚಿಚಾನ ಪ್ರಧಾನಯತೆಯನುನು ನೀಡಲಗಿತುತಾ.ಇದನುನು
ತಾ
'ಕಲತಮಕ' ಹಾಗೂ 'ಆರ್ಧಾಯತಿಮಕ ' ಎಂದು ತಪ್ಪಗಿ, ವಿಸಾರ್ತಾರವಾಗಿ ವತಗಿೀರ್ಣಕರಿಸಲಗಿತುತಾ. ಇದು ಸಮುದ್ಯದ ಆರ್ಂತರಿಕ ಜಿೀವತನದ ಅಭಿವತಯಕಗ
ತಾ , ಮಡಿಕ ತಯಾರಿಕ, ಕರಕುಶಲ ವತಸುತಾಗಳ ತಯಾರಿಕ ಇತ್ಯದಿ.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿತುತಾ. ಉದ್ಹರಣೆ: ಸಂಗಿೀತ, ಕತನ್ನ
ಸಮುದ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ತನನು ಸಮುದ್ಯದ ರಚನಾ ಘಟಕದ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನರಂತರತೆಯನುನು
ತಾ . ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಸಮುದ್ಯಕಕ ಅದರದೀ ಆರ್ದ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಅಥಕರ್ಣ ಲಭಯವಾಗುತದ
ತಾ .
ಉಳಿಸಿಕೂಳಳಲು ಪಯ
ರ ತಿನುಸುತದ
ಈ ಎಲ
ಕಾರ್ರಣಗಳಿಂದ್ಗಿ ಸಾರ್ಂಪ ರದ್ಯಿಕ ಶಿಕಷಣದ ಗುರಿಯು, ಆರ್ ಸಮುದ್ಯದ ಏಳಿಗ ಹಾಗೂ ಒಳಿತಿನ ಚೌಕಟಿಟಗ
ಲ
ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತುತಾ. ಈ ಚೌಕಟುಟ ಸಮುದ್ಯದ ಬಗಗೆ ಪ ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಅದನುನು ಬಳೆಸುವತ ಬಗಗೆ ಹಚುಚಾ ನಷಾಠಾಯುತವಾಗಿತುತಾ.
ಆರ್ದರ ಪರಪಂಚವು ಸಮುದ್ಯ ಕೀಂದಿರತ ಶಿಕಷಣದಿಂದ ಎರಡು ವಾಯಪಕವಾದ ವೈವಿಧಯಮಯ ದಿಕಕನ್ನಡೆಗ ಚಲಿಸುತಿತಾದ.

ಶಿಕಷ ಣದ ಗುರಿಗಳು :
ಶಿಕಷಣಕಕ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವತ ಸಮಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗ ನಮ
ಮ ನುನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೂಂಡಾಗ 'ಶಿಕಷಣದ ಗುರಿಗಳು ಏನರಬೀಕು?' ಎಂಬ ಪ ರಶ್ನುಗ
ತಾ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತದ
ತಾ .
ಉತರ
1.ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜಿೀವತನದಲ ಶಾಲ ಶಿಕಷಣವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವತರ್ಣಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹಯ ಮಧಯವತತಿರ್ಣ(Intervention) ಯಾಗಿದ.
ತಾ . ಶಾಲೆಗಳನುನು
ಶಾಲೆಯಲ ಮಗುವಿಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಪಡುವತ ಬೂೀಧನಾ ಕಲಿಕಾರ್ ಪರಿಸರವು ಅದರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಭಿನನುವಾಗಿರುತದ
ಅದರ ಸುತ ತಾ ಲಿ ನ ಸಮೂದ್ಯದ ಜಿೀವತನದೂಂದಿಗ ವಿಲಿೀನಗೂಳಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯ ವಿಲಲ ದ ಕಾರ್ರಣ ಅದಕಕ ಅದರದೀ ಆರ್ದ
ಸಿೀಮೆಗಳಿರಬೀಕಾರ್ದದುದು ಸರಿಯಾದರೂ ಈ ಸಿೀಮೆಗಳೆೀ ಪ ರತಿ ಬಂಧಕಗಳಾಗಬಾರದು . ಬದಲಿಗ ಅವು ಮಗುವಿನ ಮನ್ನ
ಹಾಗೂ ಸಮೂದ್ಯದಲನ ಅನುಭವತಕಕ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ ನೀಡುವತ ಅನುಭವತಕಕ ಮಹತವದ ಕೂಂಡಿಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಸಬೀಕು.
2.ಸವಯಂ ಜ್ಞಾನವು, ಸವಯಂ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಆರ್ತಮ ವತಂಚನ್ನಗ ತದಿವರುದದುವಾಗಿದ. ಇತರರಿಂದ ವತಂಚನ್ನಗೂಳಗಾಗುವುದು ಒಳೆಳಯದಲಲ.
ಆರ್ದರ ಸವಯಂವತಂಚನ್ನಗೂಳಗಾಗುವುದು ಅದಕಕಂತಲೂ ಕಟಟದುದು. ದುರದೃಷಟವತಷಾತ್ ಅನ್ನೀಕ ಬಾರಿ

ನಾವು

ನಮ
ಮ ನ್ನನುೀ

ತಾ . ಇತರರ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರವೀ ಸವಯಂ
ವತಂಚನ್ನಗೂಳಿಸಿಕೂಳುಳತೆತಾೀವ.ಇದು ನಮ
ಮ ಲರುವತ ಅಹಂ ಅನುನು ಇನೂನು ಬಳೆಸುತದ
ಜ್ಞಾನಾಜರ್ಣನ್ನ ಸಾರ್ಧಯ. ಇತರರೂಂದಿಗ ತೆರದ ಮನಸಕನಾಗಿದಲ ಮಾತ ರ ಇತರರನುನು ಅರಿಯಲು ಸಾರ್ಧಯ. ಶಿಕಷ ಣವು
ತನನು ಬಗಗೆ
ನಜವತರಿಯುವತ ಸವ ಯಂ ಅನ್ನವೀ ಷಣೆಯ
ಒಂದು ನರಂತರ ಪ ರಕ ಯೆ
ಇದು ಜಿೀವತನ ಪಯರ್ಣಂತ
ರ ಯಾಗಬೀಕು.
ಪಕ
ರ ಯೆ
ರ ಯಾದರೂ ಶಾಲೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗಯ ಬೂೀಧನಾ -ಕಲಿಕಾರ್ ಸನನುವೀಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕಕಳಿಗ ಈ ಪ ಕ
ರ ಯೆ
ರ ಯ ಮಹತವವತನುನು
ಮನದಟುಟ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ಅನೀತಿ ಮತುತಾ ದುಷಟತನಕಕಂತ ಸದುಗೆಣ ಭರಿತ ಜಿೀವತನದ ಶ್ರೀಷಟತೆಯ ಬಗಗೆ ಮಕಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರಯದವತರಿಗ ಮನವತರಿಕ
ಮಾಡುವತ ಅಗತಯತೆಯಿದ. ಇದನುನು ಮನವತರಿಸಲು ನಜವಾದ ಮಾನವಿೀಯ ಸಂತೊೀಷಗಳು ಸದುಗೆಣಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ
ತಾ ಎಂಬ ತತವವತನುನು ಅಳವತಡಿಸಿ ಸಮಪರ್ಣಕವಾಗಿ ಪ ರದಶಿರ್ಣಸಿದ್ಗ ಮಾತ ರ ಸಾರ್ಧಯ.. ಇದಕಕ
ಜಿೀವತನವತನದಿಂದ ಹೂರಹೂಮುಮತದ
ತಾ ಎಂಬ ನಂಬಿಕಯನುನು
ತದಿವರುದದುವಾದ ಅಧಿಕಾರ್ರ ಮತುತಾ ಐಶವಯರ್ಣವೀ ಜಿೀವತನದಲ ನಜ ಸಂತೊೀಷವತನುನು ನೀಡುತದ
ಹೂೀಗಲಡಿಸುವುದು ಹೀಗ? ಇದಕಾರ್ಕಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದ ವತಯವತಸ್ಥೆಯನುನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ ರಶಿನುಸುವತಂತಹ
ಸೃಷ್ಟಮಾಡಿ

ಸದುಗೆಣರಹತ

ಜಿೀವತನಕೂಕ

ಹಾಗೂ

ಅಸಂತೃಪತಾಗೂ

ಇರುವತ

ಸಂಬಂಧವತನುನು

ಸಾರ್ಧಯತೆಗಳನುನು
ಅನ್ನೀಕ ವಿಧಗಳಿಂದ

ತೊೀರಿಸಬೀಕಾರ್ಗಿದ.
ಈ ಹನ್ನನುಲೆಯಲ 'ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಣದ ' ಅಗತಯತೆಯ ಬಗಗೆ ಬಹಳಷುಟ ಕೂಗುಗಳು ಕೀಳಿ ಬರತಿತಾರುವುದರಿಂದ ಸದುಗೆಣ ಅಥಕವಾ
ತಾ .
ನ್ನೈತಿಕ ಜಿೀವತನದ ಬಗಗೆ ಈ ಕಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕಾರ್ಗುತದ
ತಾ ು ಸದುಗೆಣಶಿೀಲ
ಗುಣಗಳನುನು ಹೂಂದಿದದುಮಾತ ರಕಕ ಒಬಬ ವತಯಕಯ

ತಾ ಲಲ. ಗುಣಗಳು ಪ ರತೆಯೀಕತೆಯಲದದುರ ಅದು ನ್ನೈತಿಕ
ವತಯಕಯ

ತಾ ಲ 'ಧೈಯರ್ಣ'ವಿರಬಹುದು ಆರ್ದರ
ಜಿೀವತನಕಕ ಯಾವುದೀ ರಿೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಪಸುವುದಿಲಲ . ಉದ್ಹರಣೆಗ ಒಬಬ ವತಯಕಯ
ಅದನುನು ಕಟಟ ಕಲಸಕಕ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾಥಕೂರಾಮ್ ಗೂೀಡೆಸಾಯ ಧೈಯರ್ಣದ ಬಗಗೆ ನ್ನನಸಿಕೂಳಿಳ. ಇದನ್ನನುೀ 'ಬುದಿಧಿ ಶಕ ತಾ' ಹಾಗೂ
'ಸಂಯಮ'ಕೂಕ ಹೀಳಬಹುದು.
ಸದುಗೆಣಗಳಲ ನ್ನೈತಿಕತೆಯನುನು ತುಂಬುವುದು ಯಾವುದು?
◦ ಸತಯ ಹಾಗೂ ಪರೀತಿಯನುನು ಒಪಪಕೂಳುಳವತ ಧೈಯರ್ಣವಿರಬೀಕು.
◦ ಸತಯವಂಬುದು ಸವಯಂವತಂಚನ್ನಯಿಂದ ಸವತಂತ ರವಾಗಿರುವುದು.
◦ ಸತಯದ ಒಲವತನುನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅಂತಗರ್ಣತಗೂಳಿಸಿಕೂಳುಳವುದರಿಂದ ಮಾತ ರ ಧೈಯರ್ಣ, ಸಂಯಮ, ಬುದಿಧಿಶಕತಾ ಇತ್ಯದಿ
ಗುಣಗಳು ಒಟ್ಟಗಿ ಸದುಗೆಣಶಿೀಲ ಜಿೀವತನದಲ ಐಕಯಗೂಳಳಲು ಸಾರ್ಧಯ.
◦ ಅತುಯನನುತವಾದ ಹಾಗೂ ಸಕ ರಯವಾದ 'ಅಹಂಸ್'ಯಿಂದಲೆೀ ಸತಯದ ಒಲವತನುನು ಅಭಿವತೃದಿಧಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯ
ಎರಡನ್ನಯದ್ಗಿ ಹೀಳಬೀಕಂದರ ನ್ನೈತಿಕ ಜಿೀವತನದ ಸನನುವೀಶದಲ ಮಾಗರ್ಣ (means) ಹಾಗೂ ಗುರಿ (end) ಎರಡೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರ್ಣ
ಐಕಯತೆಯನುನು ಹೂಂದುವತ ರಿೀತಿಯಲ ನರಂತರತೆಯನುನು ರೂಪಸಬೀಕು. ಈ ಸಂದಭರ್ಣದಲ ಮಾಗರ್ಣವತನುನು ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪಲು
ಬೀಕಾರ್ದ ಸಾರ್ಧನವತನಾನುಗಿ ನ್ನೂೀಡಬಾರದು. ಪರಕ ರಯೆಯು

ಯಾವಾಗಲೂ

ತಾ ಹಾಗೂ
ಫಲಶೃತಿಯ ಅವಿಭ್ಜಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತದ

ಫಲಶೃತಿಯನುನು ಯಾವತತೂತಾ ಪರಕ ರಯೆಯಿಂದ ಬೀಪರ್ಣಡಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯವಿಲಲ. ಇಲ ಪೂರ್ವತರ್ಣನಧಾರ್ಣರಿತ ಗುರಿಯನುನು ಸಾರ್ಧಿಸಲು ಯಾವತ

ತಾ ಎಂದು ಹುಡುಕುವತ ಪ ರಶ್ನುಯೆೀ ಉದಭವಿಸುವುದಿಲಲ ಏಕಂದರ ನ್ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ಗುರಿಯನುನು ಬನನುಟಿಟಹೂೀಗುವತಲ ಅದರ
ಮಾಗರ್ಣ ಉತಮ
ಮಾಗರ್ಣವತನುನು ಬೀರಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಾರ್ಥೆನಪಲಲಟ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ಧಯವಿಲಲ.
ಮೌಲಯ ಶಿಕಷಣವು ಶಿಕಷಣ ವತಯವತಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭ್ಗವಾಗಬೀಕಾರ್ದರ ಮೌಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸದುಗೆಣಗಳು ಇಡಿೀ ಶಿಕಷಣದ ಪ ರಕ ರಯೆಯೊಂದಿಗ
ಅಂಶವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾರ್ಧಯವಿಲಲ. ಇಡಿೀ ಶಿಕಷಣವೀ ಮೌಲಯ
ಶಿಕಷಣವಾಗಬೀಕು. ಇಲ ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವತರ ತತವಗಳಾದ ಅಹಂಸ್, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಮರಸಯಗಳನುನು ಅನ್ನೀಕ ವಿಧಗಳಿಂದ ಪರಬಲವಾಗಿ
ಸಮಗ ವಾ
ರ ಗಿ

ಬರತಿರಬೀಕು. ಮೌಲಯ ಶಿಕಷಣವತನುನು

ಶಿಕಷಣದ ಪ ತೆ
ರ ಯೀಕ

ನ್ನನಪಸುವತ ಅಗತಯತೆ ಇದ.
4. ಸಾರ್ಂಸಕೃತಿಕ ವೈವಿಧಯತೆ ನಮ
ಇತರರಿಗ ನಾಯಯ
ಮ ಲರುವತ ಶ್ರೀಷಠಾತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇತರರನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಒದಗಿಸುವುದು ಸವತ: ತಮಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಅಥಕವಾ ಸಮೂದ್ಯವತನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದಕಕ
ನಾಯಯ

ಒದಗಿಸುವುದೀ

ಆರ್ಗಿದ. ಹೂರವತಲಯದಲರುವತ ಸಂಸಕೃತಿಗಳಿಗ ಕೀಂದಗ
ರ ಳಲರುವತ ಸಂಸಕೃತಿಗಳಷೆಟೀ ಗಮನ

ಸಿಗಬೀಕು.
ಶಿಕಷಣಕಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲಶೃತಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಹೀಳುವುದ್ದರ

ತಮ
ಮ ದೀ ಆರ್ದ ಜಿೀವತನ ಶ್ೈಲಿಯನುನು

ಹೂರತುಪಡಿಸಿ ಇತರರ ಸಂಸಕೃತಿಯೂ ಗೌರವತಕಕ ಅಹರ್ಣತೆಯನುನು ಪಡೆಯುವತ ರಿೀತಿಯಲ ಇತರರ ಜಿೀವತನಶ್ೈಲಿಯನುನು
ಕಾರ್ಲಪನಕ ರಿೀತಿಯಲ ಹಾಗೂ ಸಮಪರ್ಣಕವಾಗಿ ಪ ರಸುತಾತ ಪಡಿಸಬೀಕು.
ತಾ ತ ಭಿನನುತೆಗಳು ಸಾರ್ಂಸಕೃತಿಕ ಭಿನನುತೆಗಳಷೆಟೀ ಮಖಯವಾದದುದು. ಅನ್ನೀಕ ಬಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲನ ಪರಿಸರದಲ ಮಕಕಳಲರುವತ
5. ವತಯಕಗ

ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳಿಗ ಸೂಕ ತಾ ಮನನುಣೆ ದೂರಯುವುದಿಲಲ. ಈ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣಗಳ ಅಭಿವತೃದಿಧಿ ಹಾಗೂ
ತಾ
ತಾ . ಆರ್ದುದರಿಂದ
ಏಳಿಗಯು ವತಯಕಯ
ಜಿೀವತನವತನನುಷೆಟೀ ಅಲಲ ಸಮೂದ್ಯದ ಜಿೀವತನವತನೂನು ಸಂಪದಭರಿತವಾಗಿಸುತದ
ಶಿಕಷ ಣವು ಸಾರ್ಧಯ ವಾದಷುಟ ವಾಯಪ ಕ ರಿೀತಿಯ ಸಾರ್ಮಥಕಯ ರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳನುನು ಪ್ರೀತ್ಸಾಹ ಸಿ ಪ್ೀಷ್ಸಬೀಕು . ಈ
ಕೌಶಲಗಳ ಪಟಿಟಯು ಕಲ ಪ ರದಶರ್ಣನ, ಚಿತ ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲತೆ, ಸಾರ್ಹತಿಯಕ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣಗಳನ್ನೂನುಳಗೂಂಡಿರಬೀಕು. ಅಷೆಟೀ
ಅಲಲದ ಮಕಕಳಲರುವತ(ಸಹಜ ಕೌಶಲಗಳು ಉದ್. ಪರಕೃತಿಯೊಡನ್ನ ಬರಯ 'ಪರಕೃತಿಯಲನ ಬಂಧನ' ದಂತಹ ಕಲವು

ವೈವಿಧಯವಾದ ವಿಶ್ೀಷ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣಗಳನುನು ಪ್ೀಷ್ಸಬೀಕು.
6.
ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಏಕಮಾನ ಪರಿಕಲಪನ್ನಯಲಲ. ಜ್ಞಾನದಲ ವಿವಿಧ ಪ ರಕಾರ್ರಗಳಿವ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವತನುನು ಅರಿಯುವತ
ವಿಧಾನಗಳೂ

ಸಹ

ವಿವಿಧ.

ವತಸುತಾನ ಷಠಾ ತೆಯು

ಸಂವೀಗ (ಭ್ವತನಾ)ರಹತವಾಗಿದದು ಲ
ತೊರಯಬೀಕು.

ಶ್ೈಕಷಣಿಕವಾಗಿ

ಮಾತ ರ

ಜ್ಞಾನದ

ಜ್ಞಾನವತನುನು

ಹೀಳಬೀಕಂದರ

ಒಂದು

ಅವತಶಯ ಕ

ಸಾರ್ಧಿಸಬಹುದು

ಜ್ಞಾನವತನುನು

ಪ ರಯೋಗಗಳ

ಘಟಕ
ಎಂಬ
ಮೂಲಕ

ಹಾಗೂ

ಅದು

ಆರ್ಲೊೀಚನ್ನಯನುನು
ಹಾಗೂ

ನಗಮನ

ತ್ಕರ್ಣಕತೆಯಿಂದ(deductive-reasoning) ಹುಡುಕುವತಷೆಟೀ ಜ್ಞಾನಶಿೀಲತೆಯು ಸಾರ್ಹತಯಕ ಹಾಗೂ ಕಲತಮಕ ಸೃಜನಶಿೀಲತೆಗೂ
ತಾ .
ಇದ. ಇದು ದೃಷಾಟಂತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಕ ಅನ್ನವೀಷಣೆಗಳಿಂದ ನ್ನೂೀಡಲು ಸಾರ್ಧಯವಿಲಲದ ರಿೀತಿಯಲ ಸತಯವತನುನು ತೊೀರಿಸುತದ
7. ಶಿಕಷ ಣವತನುನು ಒಂದು ವಿಮೀಚನಾ ಪ ರಕ ರಯೆ ಯಾಗಿ ನ್ನೂೀಡಬೀಕು. ಆರ್ದುದರಿಂದ ಶಿಕಷಣದ ಪ ರಕ ರಯೆಯು ತನನುನುನು
ತ್ನು ಎಲ
ಲ ರಿೀತಿಯ ಶ್ೂೀಷಣೆ ಮತುತಾ ಅನಾಯಯದ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೂಳಳಬೀಕು. (ಉದ್: ಬಡತನ, ಲಿಂಗ
ತ್ರತಮ
ಮ ಮಕಕಳು ಪ ರಕ ರಯೆಯ ಭ್ಗವಾಗುವುದನುನು
ಯ , ಜಾತಿ ಮತುತಾ ಕೂೀಮು ಪಕಷಪ್ತ). ಇಲಲದಿದದುಲ ಇದು ನಮ
ತಾ .
ತಡೆಗಟುಟತದ
8. ಶಾಲೆಯ ಬೂೀಧನಾ ಕಲಿಕಾರ್ ಪ ರಕ ರಯೆಯು
ಪರಿಸರದಲ ನಡೆಯುವುದು

ಕಲತಮಕವಾದ

ಬಹಳ ಮುಖಯ. ಅಷೆಟೀ ಅಲಲ

ಸಂತೊೀಷನೀಡುವತಂತಹ (aesthetically pleasing)

ಮಕಕಳು ತಮಗ ಬೀಕಾರ್ದ ಅಂತಹ ವಾತ್ವತರಣವತನುನು

ತ್ವೀ ಸಕ ರಯವಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವುದೂ(ಸೃಜಿಸುವತಂತಹ ಅವತಕಾರ್ಶಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದು) ಬಹಳ ಮುಖಯ.
9. ಪರತಿ ಮಗುವಿಗ ತನನು ರಾಷಟರದ ಬಗಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೂಂದಲು ಸಾರ್ಧಯವಾಗಬೀಕು. ಯಾರಿಗೀ ಆರ್ದರೂ ಆರ್ ಸಾರ್ಧನ್ನಯು ಸವತಹ
ತಮ
ಮ ದೀ ಸಾರ್ಧನ್ನಯಾಗಿದದುಲ ಅಥಕವಾ ಯಾರದ್ದರೂ ಸಾರ್ಧನ್ನಯ ಜೂತೆಗ ಅನ್ನೂಯೀನಯ ಸಂಪಕರ್ಣಹೂಂದಿದದುರ ಮಾತ ರ ಅದರ

ಬಗಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೂಂದಲು ಸಾರ್ಧಯ. ಆರ್ದುದರಿಂದ ನಮ
ಮ ರಾಷ್ಟರ ೀಯ ಪರಂಪರಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ಧನ್ನಗೈದ
ಜನರ ಬಗಗೆ ಅನ್ನೂಯೀ ನಯ ಮನ್ನೂೀಭ್ವತವತನುನು ಶಿಕಷ ಣವು ಮಕಕ ಳಲ ಬಳೆಸುವುದು ಬಹು ಮುಖಯ. ಆರ್ದರ ತಮ
ಮ ಲರುವತ

ರಾಷಾಟರಭಿಮಾನವು ಒಟ್ಟರ ಮನುಕುಲದ ಸಾರ್ಧನ್ನಯ ಅಭಿಮಾನವತನುನು ಅಲಲಗಳೆಯದಂತೆ ನ್ನೂೀಡಿಕೂಳುಳವುದೂ ಅಷೆಟೀ
ಮುಖಯ.
ಶಿಕಷ ಣ ಶಾಸತಾ ರ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ಮೆೀಲೆ ಕಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು :
ಶಿಕಷಣ ಶಾಸರತಾ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ಮೆೀಲೆ ಇದುವತರಗೂ ಚಚಿರ್ಣಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವೀನ್ನಂದು ನ್ನೂೀಡೊೀಣ. ಶಾಲೆಯ
ಹೂರಗಿನ ಸಮೂದ್ಯದಲರುವತ ಮಗುವಿನ ಅನುಭವತವತನುನು ಕಲಪನಾತಮಕವಾಗಿ ಶಾಲನುಭವತಕಕ ಸಂಪಕರ್ಣ ಕಲಿಪಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಮಗುವಿಗಿರುವತ ಶಾಲ ಪರಿಸರದ ಅಪರಿಚಿತತನವತನುನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹುದು. ಮಗುವಿಗ

ಶಾಲೆಯಲ ಅನ್ನೀಕ ಹೂಸ ಹಾಗೂ

ಅತ್ಯಕಷರ್ಣಕ ಅನುಭವತಗಳಿರಬಹುದ್ದರೂ ಅದು ಮಗುವಿಗಿರುವತ ಸಮೂದ್ಯದ ಅನುಭವತಗಳನುನು ತಿರಸಕ ರಿಸುವತಂತ್ಗಲಿೀ ಅಥಕವಾ
ತಾ .
ನಲರ್ಣಕ್ಷಿಸುತಿತಾರುವತಂತ್ಗಲಿೀ ಇರಬಾರದು. ಮಕಕಳ ಅನುಭವತಗಳನುನು ಅಳವತಡಿಸಿಕೂಳುಳವುದರಿಂದ ಶಿಕಷಣಶಾಸರತಾ ವು ಸಮೃದಧಿಗೂಳುಳತದ
ಅದೀ ರಿೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೂರಗಿನ ಪ ರಪಂಚದ ಅನುಭವತಗಳನುನು ನೂತನ ರಿೀತಿಯಲ ಪಡೆದುಕೂಳುಳವುದನುನು ಸಹ

ಅದು

ಬೂೀಧಿಸಬಹುದು.
ವಿವಿಧ ಪ ರಕಾರ್ರಗಳ ಸಾರ್ಹತಯ, ಹೂಸ ಹೂಸದನುನು ಅನಾವತರಣಗೂಳುಳವತ

ಇತಿಹಾಸದಂತಹಾ

ಸೃಜನಶಿೀಲ ಹಾಗೂ

ಸಂಶ್ೂೀಧನಾ

ಸಂಪನೂಮಲಗಳನುನು ಶಿಕಷಣ ಶಾಸರತಾ ವು ಆರ್ಧರಿಸಬೀಕು. ಮಗುವಿನ ಒಳನ್ನೂೀಟಗಳನುನು ತಕಷಣ ಉದಿಧಿೀಪನಗೂಳಿಸಬಹುದ್ದ ಸಂಬಂಧವಿರುವತ
ವಿಭಿನನು ಘಟನ್ನಗಳು, ವಿಷಯ ವತಸುತಾಗಳ ನಡುವ ಸಂಬಂಧಿೀಕರಿಸುವುದು ಅತಯಂತ ಮುಖಯ. ಈ ಅಂಶಗಳಲ ವಿವಿಧ ಸಂದಭರ್ಣಗಳಲ , ವಿವಿಧ
ಸಥೆಳಗಳಲ ನಡೆದ ಘಟನ್ನಗಳು ಸ್ೀರಿರಬಹುದು.
ಸಮಗ ಶಿ
ರ ಕಷಣವು ಒಂದು ಅಥಕರ್ಣದಲ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷಣವಾದರ ಹಾಗೂ ಮಾಗರ್ಣ ಮತುತಾ ಗುರಿ ಎರಡೂ ಮೌಲ
ಯ ಧಾರಿತವಾಗಿ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ
ಅಥಕವತ ಆರ್ಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಕರ್ಣ ಹೂಂದಿದ ಎಂದ್ಗ ಶಿಕಷಣ ತಲುಪಸುವತ ರುವಾರಿಗಳಾದ ಶಿಕಷಕರು
ಅನುಕರಣಿೀಯ
ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರ.
ತಾ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಬಬರೀ ಮಾತನಾಡುವತ ರಿೀತಿಗಿಂತ ಸಂವಾದ ರಿೀತಿಯಲರಬೀಕು. ಇದು ಮಗು
ಬೂೀಧನ್ನಯು ಅಧಿಕಾರ್ರಯುಕತೆ
ತಾ .ಈ ಪರಕ ರಯೆಯು ಮಗು ಬೂೀಧನ್ನ-ಕಲಿಕ, ಸವ
ಆರ್ತಮ ವಿಶಾವಸದಿಂದ ಮತುತಾ ಸವಯಂ ಅರಿವಿನಂದ ಬಳೆಯಲು ಅವತಕಾರ್ಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತದ
ಅನುಭವತಗಳನುನು ಒಂದಕೂಕಂದು ಹೂಂದಿಸಲು, ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಸಾರ್ಧಯವಾಗಿ ಶಾಲ ಸಮಯವತನುನು ಅಥಕರ್ಣಪೂರ್ಣರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು
ತಾ .
ಸಾರ್ಧಯವಾಗುತದ
ಇದೀ ರಿೀತಿಯಲ ಕಲಿಕಾರ್ ಶಿಸುತಾ ಶಿಕಷಣದ ಪ ರಮುಖ ಭ್ಗವಾದರೂ ಬಾಹಯವಾಗಿ ಹೀರಿದ ಶಿಸುತಾ ಮಗು ತನನು ಸುಸಿಥೆತಿಗ (well-being)ಅಗತಯ
ಭ್ಗ ಎಂದು ಗ ಹ
ರ ಸುವತ ವತಯವತಸಿಥೆತ ಸಿಥೆತಿಗ ವಿಲಿೀನಗೂಳಳಬೀಕು. ಆರ್ದುದರಿಂದ ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲದಂತಹ ಹೂಣೆಗಾರಿಕಗಳು ನಧಾನವಾಗಿ
ಜವಾಬಾದುರಿಯ ಪ ರಜ್ಞೆಗ ದ್ರಿ ನೀಡಬೀಕು. ಸವಯಂ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕಯಾದ ಹೂಣೆಗಾರಿಕಗ ಹಚುಚಾ ಒತುತಾ
ನೀಡಬೀಕನುನುವುದೀ ಇದರ ಸಾರ್ರ.
ತಾ ು
ಬುದಿಧಿಶಕಯ

ವೈವಿಧಯವಾಗಿದ. ಈ
ಕಲಿಪಸಿಕೂಡುವತಂತಿರಬೀಕು. ವಿವಿಧ

ವೈವಿಧಯತೆಯು ವಿಕಸನಗೂಳಳವತ ಸಾರ್ಧಯತೆಯನುನು ಶಿಕಷಣಶಾಸರತಾ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯಮಾಪನ
ಕ್ಷೇತ ರಗಳಲರುವತ ಶ್ರೀಷಠಾತೆಯನುನು ಮನನುಣೆ ನೀಡಬೀಕುಸನಾಮನಸಬೀಕು. ಕಲಿಸಿದದುನುನು

ನ್ನನಪನಲಟುಟಕೂಳುಳವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣಕಕಂತಲೂ ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗ ಮಕಕಳು ಹೀಗ ಪ ತಿ
ರ ಕ ಯಿ
ರ ಸುತ್ತಾರ ಎಂಬುದರ ಬಗಗೆ ಮೌಲಯ
ಮಾಪನವು ಗಮನ ನೀಡಬೀಕು. ಇಂತಹ ಪ ರತಿಕ ರಯೆಗಳಿಗ ಈ ಕಳಗಿನವು ಕಲವು ಉದ್ಹರಣೆಯಾಗಿದ. ಅವತರ ಕಲಿಕಯನುನು ಅವತರ
ಜಿೀವತನದ ವಿವಿಧ ಅನುಭವತಗಳಿಗ ಅಳವತಡಿಸುವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣ, ಅವತರ ಕಲಿಕಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗಗೆ ವಿನೂತನ ರಿೀತಿಯಲ ಪ ರಶ್ನುಗಳನುನು
ತಾ 'ದ ಪರಿಕಲಪನ್ನಯಿಂದ
ರಚಿಸುವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯು ಅವತರಲ ಅಳವತಡಿಸಲು ಪ ರಯತಿನುಸುತಿತಾರುವತ 'ಸರಿ 'ಹಾಗೂ 'ಉತಮ
ವಿಚಲಿತಗೂಳುಳತಿತಾರುವುದನುನು ನ್ನೂೀಡುವತ ಸಾರ್ಮಥಕಯರ್ಣ.

