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Two Year Duration of B.Ed. and M.Ed. Course 
 

PAYAL SOLANKI 

 

National Council of Teacher Education – NCTEની સ્થાપના૧૯૭૩માાં થઇ હતી. જે શરૂઆતમાાં એક અસાંવેધાનીક 

સાંસ્થા હતી. જે સન ૧૯૯૩માાં લોકસભા અધધધનયમ સાંખ્યા – ૭૩માાં સાંવેધાધનક સાંસ્થા ધોધિત થઇ. 

 

રાષ્ટીય અધ્યાપક ધશક્ષા પરરિદના કાયો  
૧. ધશક્ષણના કે્ષત્રમાાં ધશક્ષણ અધધગમ પ્રરકયાને પ્રોન્નત કરવ ાં. 
૨. ધશક્ષણના કે્ષત્ર માાં અન સાંધાન કાયયને પ્રોત્સાહન આપવ ાં. બી. એડ  
૩. શૈક્ષક્ષક પ્રતીકાઓ તેમજ શોધ પત્રોન ાં પ્રકાશન કરવ ાં. 
૪. સવેક્ષણ તેમજ અન સાંધાનીકમહત્વ ધ્વારા માનવીય શક્તતઓ ને સ ધનયોજજત કરવી. 
 

સમયની માાંગ સાથે NCTE પોતાના ધનયમમાાં સ ધારા વધારા કરીને સમગ્ર ભારતમાાં બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ન ાં 
ધનધાયરણ કરેલ છે. NCTE એ બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ના અભ્યાસક્રમને લઈને ખ બજ મનોમાંથન કરી રહ્ ાં છે. સમય ની 
માાંગ સાથે નો અભ્યાસક્રમ અને તેન ાં ધવિયવસ્ત  ઉતરોતર પ્રગધત કરાવી શકે તેવ ાં હોવ ાં જોઈએ પણ સમય ના 
પ્રવાહ ની સાથે આજ ન ાં ધશક્ષણ ખાડ ેજઈ રહ્ ાં છે. તેમાાં ખાસ કરીને  બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ની ફેકલ્ટી સામે અંગ લી 
ધનદેશ થઇ રહ્યો છે એટલે કે હવે બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.જે ધશક્ષકો તૈયાર થવા જોઈએ તેવા પ્રધતભાસાંપન્ન ધશક્ષકો બહાર 
આવતા નથી. સમાજ ની જે માાંગ છે તે ધશક્ષકો દ્વારા સાંતોિાતી નથી. NCTE પોતાના ધનયમમાાં સ ધારા કરીને 
આજના સમયાન સાર SEMESTER પ્રથા બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.માાં અપનાવી છે. ત્યારે શ ાં NCTE ના આ SEMESTER 
પ્રથા દાખલ કરવા પાછળ ના કારણો કયા હોઈ શકે? શ ાં. SEMESTER પ્રથા બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.માાં આવવાથી 
ધશક્ષણ - પ્રધશક્ષણ ન ાં માળખ  સ ધારશે ખર ાં? 

 

NCTE હરહમેશ પોતાની નવી આચીકાઓ દ્વારા ધશક્ષણ – પ્રધશક્ષણ એટલે કે બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ની કોલેજો પોતાના 
ધવદ્યાથીઓના એટલે કે ભાવી ધશક્ષકોને તાંદ રસ્ત પયાયવરણ આપી સમાજ ને જે ધશક્ષકો ની જરૂરરયાત છે એવા 
ધશક્ષકો બહાર આવે. 

 

પરાંત   આપણે જોઈએ છીએ કે જે પહલેા SEMESTER પ્રથા નહતી ત્યારન ાં ધશક્ષણ અને અત્યારે નવા NCTE ના 
ધનયમ પ્રમાણે એ પ્રથા સમગ્ર દેશમાાં લાગ  પાડવામાાં આવી છે ત્યારે ખરેખર સાંપણૂય દેશ માાં SEMESTER પ્રથાને 
સારો એવો પ્રધતસાદ મળશે ખરો? 

 

SEMESTER પ્રથાથી ભાવી ધશક્ષકોને કેટલો ફાયદો થશે અને ધવદ્યાથીના ઘડતરમાાં તેનો કેટલો સાચો ઉપયોગ 
થશે? આ એક યક્ષપ્રશ્ન નજર સમક્ષ ઉપસી આવે છે. ત્યારે સમાજના ધશક્ષણધવદો, ધવચારકો, રફલોસોફરો, 
તત્વજ્ઞાનીઓ, સમાજ્શાત્રીઓ માનવરહતવાદીઓ ઊંડાણપવૂયકન ાં ક્ષચિંતન કરનાર સમગ્ર માનવોને 
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બી.ઍડ્./એમ.એડના NCTEના નવા ધનયમ SEMESTER પ્રથા ધ્વારા ધશક્ષણમાાં પરરવતયન લાવવાનો જાણે 
ગાાંડપણ સ ઝ્ ાં છે. શ ાં છે સાચ ાં? 

હાલ દેશની તમામે તમામ ય ધનવસીટીઓ અને તેની તમામ એ તમામ બી.ઍડ્./એમ.ઍડ્. કોલેજની મ લાકાત લઇ 
એ ત્યારે બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ની સાચી પરીક્સ્થધતનો ખ્યાલ ઉભરી આવેછે. આજન ાં બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ન ાં ધશક્ષણ એ 
માત્ર મારહતો નો એક ભાગ બની રહ્યો છે પરાંત   ધશક્ષણ–પ્રધશક્ષણ લીધા પછી આજનો બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.નો 
ધવદ્યાથી આજના જીવન ધવદ્યાથીઓ સામે એક ધમનીટ પણ ઉભો રહી શકતો નથી. 
 

આ શ ાં બતાવે છે? કે આજન ાં ધશક્ષણ ધવદ્યાથીને પાાંગળ ાં ન બનાવીદે તે પણ NCTE એ જોવાન ાં છે બી.ઍડ્./એમ. 
ઍડ્.માાં અપાતી INTERSHIP એ માત્ર પેપરો પર રહી ચ કી છે SEMISTER પ્રથાનો ભોગ આજના ધશક્ષકો – 
ધવદ્યાથીઓ બાંને ભોગવી રહ્યા છે. બે વિયની પ્રથા ધવદ્યાથીના સવાાંગીધવકાસ કરવામાાં કેટલેક અંશે સફળ થશે તે 
જોવ ાં જ રહ્ ાં? SEMISTER પ્રથા ધવદેશમાાં ખબૂ જ પ્રભાવશાળી પરરણામ આપી રહી છે પરાંત   ભારતને  
STRUCTURE SEMISTER પ્રથાથી માફક આવે તેવ ાં નથી.  
 

બી.ઍડ્. અને એમ. ઍડ્.ના અભ્યાસ અને પાઠ્યક્રમ મ જબ નજર નાખીએ છીએ ત્યારે સાચો ખ્યાલ આવે છે કે 
બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.નો અભ્યાસક્રમ એટલો બધો લાાંબો છે કે ત્યાાં PRATICALWORK જે ધવદ્યાથીઓ ને એક સક્ષમ 
ધશક્ષણ બનાવી શકે છે તે અધરૂ ાં  રહી જાય છે તે ખોટ આજના ધશક્ષણના કઈ રીતે પરૂી કરી શકાય.  

ધશક્ષણને – ધવદ્યાથીને બને્ન સૈધાાંધતક- પ્રાયોક્ષગક કાયય કરવામાાં કોઈને રસ નથી. 
 

SEMISTER પ્રથા બી.ઍડ્./ એમ.ઍડ્.માાં આવવાથી પરીક્ષા પરૂી ના થઇ હોઈ ત્યાાં તો બીજી પરીક્ષા આવી ને ઉભી 
રહ ેછે. ત્યારે ધશક્ષકોના મગજમાાં એક જ ધવચાર આવેછે કે અભ્યાસક્રમ કઈ રીતે પરૂો કરવો અને પરરણામ કઈ રીતે 
સાચ ાં આપવ ાં. આ મનોમાંથનમાાં જ સમય પ્રસાર થઇ જાય છે. NCTEની નવી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે બી.ઍડ્./ એમ. 
ઍડ્.ના MININUM ૫૦ ટકા ADDMISSION મેળવવા માટેના CRITERIA રાખેલ છે તે પણ ધશક્ષણને પાયો 
હલાવામાાં અગત્યોનો ભાગ ભજવે છે. 

 

આપણ ેબધા જોઈ એ છીએ કે બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ની પ્રવેશ પ્રરક્રયા કેટલી બધી લાાંબી ચાલે છે કે જેમાાં ધશક્ષણ કાયય 
પર અસર થાય છે. ધશક્ષણ પ્રથા લાગ  થતાજ SEMISTER ફીન ાં ધોરણ પણ વધે છે. તે ફી ભરવામાાં આજના દેશનો 
દરેક વગય સાંત ષ્ઠ નથી અને આની માઠી અસર બી.ઍડ્./એમ. ઍડ્.ના પ્રવેશ પ્રરક્રયા પર પડ ેછે. 

 

SEMISTER પ્રથાના કારણે PROFESSIOR ની સાંખ્યામાાં પણ વધારો કરવો પડ ેછે. ભરતી અને તેના ખચાય સાંસ્થા 
ને પોષાય શકે તેમ નથી. એક બાજ  ધવદ્યાથીની સાંખ્યા કોલેજને મળતી નથી તેની સામે ધશક્ષકોની ભરતી કરીને 
સાંસ્થા કઈ રીતે પોતાનો ખચય ઉઠ્ાવી શકે. 

 

પહલેાાંના સમયમાાં ધશક્ષણ સાર ાં  હત  ાં કારણ કે પહલેા કોલેજોની સાંખ્યા અને ય ધનવસીટીની સાંખ્યા ઓછી હતી અને 
હાલ એજ ય ધનવસીટી માાં ૮૦ થી ૯૦ કોલેજ ની સાંખ્યા જોવા મળે છે તો એ સાક્ષબત કરી બતાવે છે આટલી બધી 
સાંસ્થાઓ હોઈ તો તેની સામે ધવદ્યાથી ક્ાાંથી મળે. આ તો થઇ એક ય ધનવસીટીની વાત તો ધવચાર કરો કે સમગ્ર 
ભારતમાાં કેટલી ય ધનવસીટી છે. તો એની કોલેજ કેટલી હશે તો એની અંદર ધવદ્યાથીની સાંખ્યા ક્ાાંથી આવશે? 
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કોઠ્ારી કધમશને પોતાના માંત્યો રજ  કરેલા એમાાં તેમ ને જણાવય ાં કે “ભારતન ાં ભાવી તેના વગયખાંડમાાં ઘડાઈ રહ્ ાં 
છે” તે ધવધાન આજના સમયની જરૂરીયાતને પોષાય તેવ ાં છે ખર ાં? 

 

ઉપસાંહાર 

NCTE NCTE NCNNNLSLSLની સ્થાપના થઇ ત્યારથી લઇને અત્યાર સ ધી અસાંખ્ય ધશક્ષણ –પ્રધશક્ષણને લગતા 
ધનયમો બનાવવામાાં આવેલ છે. ધશક્ષણ સવાાંગ સાંપણૂય વયરકતન ાં ઘડતર કરે અને સમાજને મધમધતાનો ય વા આવે 
તેવા સાચા ધશક્ષણની આજના દેશને જરૂરરયાત છે નરહ કે કોઈ એક ધવિયને લઇ ને આગળ વધવા માટે કાકા 
કાલેલકરે, જવાહર નહરે એ ધશક્ષણ ધવિે પોતાના માંતવયો રજ  કરેલ છે. જેમાાં જીન જેક રૂસો પોતાના વાક્ોમાાં 
પ્રક ધત ધવિે જણાવે છે કે “સ્વગયમાાંથી આવેલી દરેક વસ્ત   સ ાંદર જ હોય છે. પરાંત   ધરતી પર આવયા પછી મન ષ્યના 
હાથ લાગવાથી તે બગડી જાય છે.” એવ ાં જ આજના ધશક્ષણની પરીક્સ્થધત થઈ રહી છે.  

         

 


