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2.1.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਖੁ©ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁ©ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ 

ਿਸੱਿਖਆ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਉਨ� � ਿਦਮਾਗ� ਨੰੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ 

ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲ�ਦੇ ਸਮ� ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ 

ਲੜਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰ©ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਰਫ ਇਕੋ 

ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਭ�©ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ 

ਇਕ ਿਡਗਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪੈਰ� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਤੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹੰੁਚ ਇਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਭ�©ਟਾਚਾਰ, 

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਇਕ ਿਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

2.1.2 ਉਦੇ© 

ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ�: 

1. ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ। 

2. ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

3. ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ। 

4. ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

5. ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ� ਨਾਲ ਹੈ। 

6. ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

7. ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਸਮਗਰੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
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2.1.3 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ 

ਨă ਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,"ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤ� ©ਕਤੀ©ਾਲੀ ਹਿਥਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਸ� ਿਵ©ਵ 

ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। " 

ਿਸੱਿਖਆ ਚੰਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਪ,ੇ �ਦਮੀ, ਡਾਕਟਰ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਪੜ�ੇ-ਿਲਖੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਚੰਗੀ 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਿਰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ 

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਮੱੁਢਲਾ ਿਨਵੇ© ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ��, ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ 

ਦੇ©� ਲਈ,ਆਪਣੇ ਦੇ© ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ� � ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ� 

ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਢਾਚੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਵਜ� ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੱੁਲ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਇਕ ਪਿੜ�ਆ 

ਿਲਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ�-ੇਿਲਖੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਕੁ©ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮਾਜ 

ਨੰੂ ਠੱਗਣ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਫੌਲ� ਨਾਲ ਪ�ੇ©ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ�, ਬੋਰਡ�, 

ਿਸਲੇਬਸ ਿਸਰਜਕ� ਲਈ ਿਵਿ©ਆਂ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਮੁੱ ਲ (ਲਾਭਦਾਇਕ) ਟੀਿਚਆਂ ਤੇ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹ,ੈ ਤ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇ© ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰ�-

ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕ�ਦਰਤ ਹੋਣ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਨਵੀਨਤਾਵ� 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਪ�ਡੂ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਝੌਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ 

ਫੋਨ� ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ� ਅਤੇ ਸੋ©ਲ 
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ਮੀਡੀਆ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਆਮ ਲੋਕ� ਲਈ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜ�, ਤੁਸ� ਆਨਲਾਇਨ ਕਦਰ� 

ਕੀਮਤ� ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜ� ਤੁਸ� ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ 

ਸਮ� ਅਤੇ ਫੰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜ� ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ� ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਅਿਭਆਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਿਵਸਥਾਰ 

ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� 

ਹੀ ਅਸ� ਜਨਮ ਲ�ਦੇ ਹ�, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵ� ਬੱਚਾ ਨਵ� ©ਬਦ ਿਸੱਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ©ਬਦਾਵਲੀ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੰੂ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਦੇ 

ਿਪਤਾ, ਮ�, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ� � ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ ©ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਨă ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਉਸਦਾ 

ਕੋਮਲ ਮਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀ©ਿਨੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਪ�ਤੀ ਸਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਸਿਤਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ©ੁਰੂਆਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਗ਼ਲਤ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ©ੁਰੂਆਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤ� ©ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਿਸਰਫ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਵ� ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰ©ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਰ, ਨă ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਚੰਗੇ ਮਨੱੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵ� ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ� ਵੱਧਦੀਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨĂ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਿਦਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਜੇ ਤੁਸ� ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਤ ੇਿਨਰਦੇ©� ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਤੋ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਨĄ ਰਥ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਨă ਿਤਕਤਾ ਨੰੂ ਭੰਡਣਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸ� 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤ� ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹ�।ਅੱਜ ਦੇ 

ਯੱੁਗ ਿਵਚ, ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ 

ਿਡਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ©ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤ� ਪਰੇ ਹ,ੈ ਜੇ ਕੋਈ 

ਿਲਖਣ ਜ� ਿਲਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਨਹ� ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੜ�ਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਤ� ਇੱਕ ਿਡਗਰੀ 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਡਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ, 

ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ 

ਕੀ ਹੈ।ਜਦ� ਅਸ� "ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ" ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਅਸ� ਸਮੱਿਸਆ ਅਤੇ 

ਹੱਲ ਪੇ© ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�. ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 

ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕਸੇ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ - ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜ�ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ� ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵ©ਾਲ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਹੜੀ ਿਸਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ 

ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਸਰਫ ਬੌਿਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇ©ਕ© ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ 

ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਢੁੱ ਕਵ� ਹੈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸਥਾਈ ਖ਼ੁ©ੀ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਸਾਨੰੂ “ਜੀਵਨ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ” ਦੇ ਹੁਨਰ� ਿਜਹੀ ਡੂੰ ਘੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ 

ਿਕਵ� ਲੱਭਣਾ ਹ,ੈ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਾਲਣਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਵ� ਬਣਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ 
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ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਆਪਣੇ 

ਸਾਰੇ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਲਗ 

ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸਿਖਆ 

ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੀਆਂ ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹ ੈ। ਅਸ� ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੱੁਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ, ਸੱਚੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਲਈ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ� ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਿਜਵ� 

ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸਿਖਆ, ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ� ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਿਵਕਸਤ ਸਾਲ� ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ 

ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਅਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤ� 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ� ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ. ਪਿਹਲ�, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਜਦ� ਤ� ਅਸ� ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ 

ਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜੇ ਅਸ� ਆਪਣੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ�� ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਦੁ©ਮਣ 

ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਦੂਜਾ, ਅਸ� ਪਾਇਆ ਿਕ ਅਸ� ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ 

ਹ�। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਮ©ੇ� ਤੀਬਰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ� ਕਾਰਨ ਪ�ੇ©ਾਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਅਸ� 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਨਹ� ਸੁਣਦ।ੇ ਅਸ� ਉਨ� � 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਪੱਖਪਾਤ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਦੇ© ਨਾਲ ਨਹ� ਸੁਣ�ਗੇ. ਤੀਜਾ, ਜੇ ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਆਪਣੀ 

ਇੱਛਾ ©ਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � 
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ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵ� ਵਰਤੀਏ, ਤ� ਅਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਜਾਣ�ਗੇ. ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜੇ 

ਅਸ� ਆਪਣੀ ਬੱੁਧੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤਦ ਅਸ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਪੱ©ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ 

ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਸੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰਦ ਹਨ ਸਰੀਰ, ਭਾਵਨਾਵ� ਜ� ਭਾਵਨਾਵ�, ਇੱਛਾ ©ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਤ� ਵੱਧ 

ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮ� ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਛੇ ਸਾਲ� ਦੀ 

ਅਵਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਿਸੱਖਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਵੇਖ�ਗੇ 

ਿਕ ਚਾਰ� ਸਾਲ� ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ� ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖੜਕਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਿਡੱਗ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨĂ  ਹੇਠ� ਨਹ� ਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

2.1.3.1 ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹ?ੈ 

ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

1. ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ੋਮਰ�ਾ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਨੰੂ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਨਵ�ਆ ਂਕੁ©ਲਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। 

2. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ� ਅਤੇ ਉਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ 

ਦੀ ਰੋਟੀ-ਮੱਖਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਿਕਵ� �ਚਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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3. ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੋਣ� ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ©ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। 

4. ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੰੂ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਦੇ© ਦੇ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਿਕਵ� ਵਰਤੀਏ? 

2.1. ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

6. ਮਾੜੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਪਿੜ�ਆ-ਿਲਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁ©ਕਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

7. ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�, ਨă ਿਤਕ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

8. ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ©ਕਤੀ©ਾਲੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

9. ਇਕ ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ 

ਦੁਆਲੇ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਰਿਹਤ ਰੱਖਣਾ ਿਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੈ। ਪਿੜ�ਆ-ਿਲਿਖਆ ਮ�-ਿਪਓ ਆਪਣੇ 

ਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇ© ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਵੀ 

ਫੈਲਾ�ਦਾ ਹੈ। 

10. ਇਹ ਿਸਰਫ ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਿਜਆ ਂਲਈ ਨă ਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਕੁਰਸੀ ਖ਼ੁ©ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। 
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11. ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ ਰਾਜਨĂ ਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਜਨਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ� ਕੀ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੰਤੁ©ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ©ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

12. ਇਕ ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ ਸਮਾਜ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ 

ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪਾਠਕ�ਮ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਮੁ©ਿਕਲ ਨਾਲ ਨਵ� ਹੈ - ਪਰ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਿਸਧ�ਤਕ ਰੂਪ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਸਾਲ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ - ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਲਾਤੀਨੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਰੇਿਸੰਗ ਰਥ ਸੀ; ਕਰੈਅਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ©ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰਦੂ ©ਾਇਦ ਜੌਨ 

ਕੇਰ ਦੁਆਰਾ ਪ©ੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕ ਕੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿਵ©ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ�ਡਰਡ 

ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰ ਨĂ  ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ� ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕੀਤਾ,‘ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜੋ ਸਕੂਲ 

ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਸਮੂਹ� ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� ਬਾਹਰ ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੇਧ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 

ਪਿਹਲ� ਤ� ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਕੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� 

ਪਾਠ ਪ�©ਨ 

1. ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ©ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

2. ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ©ਬਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

3. ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
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ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹ�. ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ 

ਕਦਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵ©ੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਭਰੀ। 

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ 

ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ�: 

1. ਪਾਠ ਪ�ਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜ�। 

2. ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ - ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਨ©ਚਤ ਟੀਚੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਵਜ�। 

3.ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ। 

4. ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੈਕਸ। 

ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਇਸ �ਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਿਬੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ� 

ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

1. ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵਚ। 

2. ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ©�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ 

ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

3. ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਿਵ©ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 

ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। 

4. ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਸਾਧਨ� ਿਵਚ� ਿਸਿਖਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਤੁਸ� ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ। 

5. ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੇ© ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਟਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਪੋ©ਣ 

ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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6. ਿਸੱਿਖਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, 

ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮ� ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

7. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਰਿਥਕ ਖੁ©ਹਾਲੀ 

ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

8. ਇਹ ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ©�ਤਮਈ ਸਮਾਜ� ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਨਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਿਥਰਤਾ, ਚੰਗੇ ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ©ਤਾ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

9. ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਕੁ©ਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ�, ਸਹੀ ©ਿਹਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

©ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ©ਿਹਰ� ਨੰੂ ਲਚਕੀਲਾ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ. ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ 

ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

10. ਇੱਕ ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁ©ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ 

ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਿਸੱਟਾ: ਇਹ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਦੂਿਜਆਂ 

ਿਵੱਚ ਲੀਡਰਿ©ਪ ਗੁਣ, ਨă ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕਤ ਅਿਧਕਾਰ� ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਪ�ਬੰਧਨ ਦ ੇਹੁਨਰ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

2.1.5 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ©ਾਸਤਰੀ ਅਿਭਆਸ� ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ 

ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਸਮ� ਆਧੁਿਨਕ ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਅਰਥ� ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ;ੈ 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ©ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅੰਦਰ ਸਧੁਾਰ ਦੀਆ ਂ ਕੋਿ©©� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ, 

ਆਡੀਓ-ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ� ਨĂ  ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧ� 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਥ� ਪਾਈ ਹੈ। 
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ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਤ ਅਤੇ 

ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ/ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਰਵੱਈਏ 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਯੂਟੋਿਰਅਲ ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਗਆਨ ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦ� ਿਕ 

ਨਵ� ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ©ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� 

ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਅਪਗ�ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ. 

ਉਮਰ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ 

ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਿਮਿਕਸ, 

2014) 

ਪੇਡਾਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ ਿਸਰਫ ਸੂਝਵਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ ਸਰੋਤ, ਸਮੱਗਰੀ, ਢੰਗ, 

ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ© ©ਰਤ ਨਹ� - 

ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਨਵੀਨਤਾ. ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ 

ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪਿਹਲੂਆ ਂ ਦੁਆਰਾ ਿ©ੰਗਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅੰਕਿੜਆ ਂ

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ�ਕਾ©ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ,  ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਡ� ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ 

ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ।  (ਿਮਿਕਸ, 2014)[ 

2.1.6 ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ  
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 ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ �ਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ/ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ 

ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸਰੋਤ�, ਸਮੱਗਰੀ, ਢੰਗ�, ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵੱਿਦਅਕ 

ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖਾਉਣ-ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਕੀ ਹਨ। ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 

ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ 

ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: (ਪੀ ਐਲ ਟੀ, 

2004). 

1. ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ - ਇਸ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਿਵ©ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� 

ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਢੰਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਮਹਨਤ ਦੀ 

ਕਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

2. ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਪਸੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ�ੇਰਣਾ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 

ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

3. ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਿਪਛੋਕੜ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ 

ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�, ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਿਹੱਤ� ਪ�ਤੀ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ 
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ਹਨ। ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ 

ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵਚ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਖਲਾਈ 

ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਤੀਬ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਵਰਟਾਈਮ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸੱਖਣ 

ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀਆਂ �ਚੀਆ ਂ ਉਮੀਦ� ਦੇ ਨਾਲ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਜੋ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�©ਨ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜ�ਚ ਅਤੇ 

ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ 

ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

2.1. ਮੁਲ�ਕਣ ਅਿਭਆਸ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਿਨ{ਖੜਵ� ਅੰਗ ਹਨ - ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਮੁਲ�ਕਣ 

ਅਿਭਆਸ ਜੋ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇ©� ਦੀ ਪੂਰੀ ©�ੇਣੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਸਟੀਕ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੁਲ�ਕਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

6. ਿਸੱਖਣਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਪਰੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ - 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ 
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ਿਵਆਪਕ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੇ©ਵੇਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। (ਪੀ ਐਲ ਟੀ, 2004) 

ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ� ਮਾਪ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ 

ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਟੀ©ਨਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪ�ਾਜੈਕਟ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਮੁਦਾਇ ਸਰੋਤ� ਵੱਲ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ਦਰ©ਨ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ�, ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ©ਾਮ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੁਦਾਇ ਐਕ©ਨ ਪ�ਜੋੈਕਟ। (ਪੀ ਐਲ 

ਟੀ, 2004). 

 

 

 

5.7 ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੈਡੋਗੋਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨĂ ਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸਿਖਆ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਿ©ਪ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੱੁਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ 

ਪਾਠ ਪ�©ਨ 

4. ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ। 

5. ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ� ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ। 

6. ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਧ�ਤ ਕੀ ਹਨ? 
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ਲਈ ਸਪੱ©ਟ ਿਨਰਦੇ© ©ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਵਚਾਰ ©ਾਮਲ ਹਨ: (ਈ ਪੀ 

ਪੀ, ਐਨ ਡੀ). 

1. ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਿ©ਪ ਟੀਮ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

2. ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਿ©ਪ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਪੱ©ਟ ਉਮੀਦ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3. ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ, ਸਮੇਤ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਿਧਆਪਨ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਅਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਕਵ�, ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮ� ਿਬਤਾ�ਦੇ 

ਹਨ। 

4. ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ ਪ�ਮਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ©�ੇਣੀ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤ©ਾਹਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨਵ� ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਿਸੱਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਪ�ਦਰ©ਤ ਕਰਨਾ 

ਸਪ©ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਾ, 

ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਪ�©ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਸਖਲਾਈ ਆਧਾਰਭੂਤ ਿਸਧ�ਤ�, ਸੰਕਲਪ� ਅਤੇ ਵੱਡੇ 

ਿਵਚਾਰ� 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਡੰੂਘੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 

ਲਈ �ਚੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਅਿਭਲਾ©ੀ ਟੀਚੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਿਵ©ਵਾਸ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਿ©© ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸਮਝ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਮ� ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ, ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਇਹ ਸਪੱ©ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 
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ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ� � ਮੁਲ�ਕਣ� ਨੰੂ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। 

5. ਸਕੂਲ ਆਗੂ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰਪਰੂਵਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2.1.8 ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਗੁਣ 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ,ਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੈਡੋਗੋਿਜਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੀਆ ਂ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਹਨ: 

(1) ਬਕਾਇਆ - ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨĂ ਤਾਵ� ਨĂ  ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਨ{ਜੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਹਤਰ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ 

ਬਾਰੇ ਸਪੱ©ਟ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਨĂ ਤਾ 

ਿਬਹਤਰ ਿਸਖਾਉਣ ਢੰਗ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ 

ਅਧਾਰਤ ਅਿਧਆਪਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ �ਚ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੋਜ 

ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ਦਰ©ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਮ� 

ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ (ਈਪੀਪੀ, ਐਨ. ਡੀ.) ਤੇ ਮਾਡਿਲੰਗ, ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ 

ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

 �ਚ - ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨĂ ਤਾਵ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਤੋ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ�ਿਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗ ੂਖ਼ੁਦ ©ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਉਸ 

ਤਰ�� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪ©ਟ ਰੁਤਬੇ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੀ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਅਿਭਆਸ� ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਦਾ ਹੱਥ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ, ਗਿਣਤ 
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ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਢੰਗ� ਤੇ ਇੱਕ ਿਵ©ੇ© ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਇਹਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ �ਚ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪ©ਟਤਾ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਕੀ ਿਸੱਖਣ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ �ਚੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪੱ©ਟ ਿਸਖਲਾਈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਧਆਨ 

ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰ©ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ ਫੀਡਬੈਕ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਿਸੱਖਣ  ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਹਨ। (ਈ.ਪੀ.ਪੀ,ਐਨ.ਡੀ). 

(2) ਮੀਡੀਅਮ - ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰ ੇ

ਸਪੱ©ਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਘੱਟ ਸਪੱ©ਟ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ 

ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹੋ ਕੇ ਿਸਵਾਏ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 

ਸੁਧਾਰਨ ਅਤ/ੇ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ�ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ� ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤੇ ਡੰੂਘੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ 

ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। 

 ਖਾਸ ਅਿਧਆਪਨ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 

ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱ©ਟਤਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਕੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ 

ਘਾਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਸਖਾਉਣ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਸਪੱ©ਟ ਿਸੱਿਖਆ) (ਈਪੀਪੀ, ਐਨ. ਡੀ.). 

(3) ਘੱਟ - ਸਕੂਲ ਦੇ ਨĂ ਤਾ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਜ� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਿਧਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 19 g/go ;ZstK 

ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਦਵਤਾ ਦੇ ਪ�©ਨ� ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜ� ਹੀ 

ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਿਧਆਪਨ ਢੰਗ� ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ-ਿਵਆਪਕ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਜ� 

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ. ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆ ਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱ©ਟ ਉਪਦੇ©, 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਵੱਲ ਸੀਿਮਤ ਿਧਆਨ, ਜ� ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਉਮੀਦ� ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱ©ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਕਮਰਾ ਸਬਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

2.1.9 ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਿਗਆਨ  

ਜਦ� ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹ�, ਤ� ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਵੀ 

ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਗਆਨ 

ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵ©ਾ 

ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਦਸ ਗੁਣ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ 

ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਨਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਪੇ© ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਹੋਵੇ, ©ਰਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਪੱ©ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਾ, ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁ©ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆ ਂਉਮੀਦ� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨ{ਜੀ, ਪਿਰਪੱਕ ਸੰਬੰਧ�, 

ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਨ{ਜੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ�� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਪਾਠ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ 
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ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 

ਅੰਤ ਤੇ ਪ�©ਨ ਅਤੇ �ਤਰ ਸੈ©ਨ� ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਵ©ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਵ©ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਨ। (ਕੋਿਗਲ,2008) 

ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੈਡਾਗਜੌੀਕਲ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਅਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

2.1.10 ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ 

 ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ ਉਹ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ©ੇ ਬਾਰ ੇਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਜੋ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। 

ਿਵ©ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਾ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ, ਬਲਿਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ�, 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੱਗਰੀ 

ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਗਤੀ©ੀਲ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ 

ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਿਧਆਪਨ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਿਦਆ ਂਕਵ� ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵ� ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਗਆਨ 

ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

(ਕੋਿਗਲ, 2008). 

2.1.11 ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ 

 ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ ਇਕ ਿਵ©ੇ© ਿਵ©ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਿਵਆਿਖਆਵ�, ਉਿਚਤ ਸਮਾਨਤਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ 

ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਦਲਚਸਪ, ਉਤ©ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪੇ© ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹ।ੈ ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ 

ਉਪਦੇ© ਲਈ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਿਵ©ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ 

ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਵਦਵਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਿਵ©ੇ© ਿਵਿ©ਆ,ਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ 

ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਅਤੇ ਿਹਤ� 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਢਾਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 

ਖੁਦ ਦੇ ਪੇਡੋਗੌਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� 

ਦੇ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਗਆਨ (ਕੋਿਗਲ, 2008) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਸ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2.1.12 ਪਾਠਕ�ਮ ਿਗਆਨ 

 ਪਾਠਕ�ਮ ਿਗਆਨ ਉਹ ਿਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵ©©ੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸਲੇਬਸ, ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਜ� 

ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਸਲੇਬਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜ� ਪ�ਸੰਿਗਕ ਜ਼ਰਰੂਤ� 

'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕੋਿਗਲ,2008)[ 

 

 

 

 

5.13 ਸਾਰ 

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਵਿਦਅਕ ਢਾਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤੇ ਕ�ਦਰਤ �ਚ 

ਪੱਧਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ 

ਪਾਠ ਪ�©ਨ 

7.ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੈਡੋਗੋਗਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ©ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

8.ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੀਆਂ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 

9.ਪੈਡੋਗੋਜੀਕਲ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 
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�ਪਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਢਾਚੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਿਵ©ਵਾ©� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪ©ੇੇਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤੀ 

ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ� ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ 

ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਹਨ। ਪੇਡੋਗੌਜੀਕਲ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਿਭਆਸ ਕੀ ਹਨ? ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਿਗਆਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ, 

ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਗਆਨ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਮੱੁਖ ਿਸਧ�ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਇਨ� � ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ� ਿਕ ਪੈਡੋਗੌਜੀਕਲ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ 

ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੈਡੋਗੋਗਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਕ�ਿਦ�ਤ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, �ਚ ਉਮੀਦ�, ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਿਵਦਵਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ, ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਫਸੈਲਾ 

ਲੈਣ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਹਾਇਕ, ਜੁੜੇ ਅਤੇ  ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। 
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2.9 ;[MkJ/ jtkb/ 

 

2.2.1 ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  

ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ: 

(ੳ) ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

(ਅ) ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

(ੲ) ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 

(ਸ) ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ�ਸੰਗਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 25 g/go ;ZstK 

2.2.2 ਭੂਿਮਕਾ 

ਸਮੱੁਚੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ� ਨਾਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਇਕ ਕਾਫੀ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ 

ਮਾਡਲ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ� ਅਤ ੇਕੌਸ਼ਲ� ਦੀ 

ਫੀਡਬੇਕ ਅਤੇ ਉਪਯਗੋਤਾ ਰਾਹ� ਿਵੱਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 

ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੰੂ ਸਕੂਲ �ਚ ਿਵੱਿਦਆਿਲਆ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਉਸਦ ੇਕੌਸ਼ਲ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

2.2.3 ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ (Pedagogical Practices) 

ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਿਧਆਪਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ� ਵਜ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਿਜਹੜ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ�ਤ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

1. ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇ/ ਜ� ਸ਼ੈਲੀਆਂ 

2. ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਨੁਦੇਸ਼ਨੀ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ (Approach), ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਿਸੱਖਣ, ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਣ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵ�, ਬਹੁਮਖੁੀ ਿਸੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀਆ ਂਰਾਹ� ਅਿਧਆਪਨ 

ਆਿਦ। 

3. ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� (Strategic)। ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆ ਂ ਮਾਨਤਾਵ�, 

ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ, ਅਿਧਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਲਾ ਿਵਿਗਆਨ 

ਜ� ਹੁਨਰ ਹੈ। ਜਦ� ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਕਸੇ ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਿਵਸ਼ਾ-
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ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸਾਧਨ� �ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਨਰਣਾ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਿਨ{ਜੀ ਅਿਧਆਪਨੀ ਤਰਜੀਹ�, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਅਤ ੇ ਉਸਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ 

ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤ ੇਢੁੱ ਕਵ� ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ (Effective and Appropriate Pedagogical 

Practice) 

 ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਿਧਆਪਕ, ਢੁੱ ਕਵ� ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 

ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਖਣ, ਉਨ� � ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਵਧੀਆਂ/ਿਦ�ਸ਼ਟੀਆਂ �ਪਰ 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ� 

ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਧੀਆ ਂਇਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕ� ਦੂਜੀਆ ਂਨਾਲ� 

ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਕਸਰ ਪੜ�ਾਏ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ �ਪਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਸਮਝ 

�ਪਰ ਅਤ ੇਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਅਤ ੇਮਾਹੌਲ ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2.2.4 ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� (Types of Pedagogical Practice) 

1. ਅਿਧਆਪਕ-ਕ�ਦਿਰਤ (Teacher-Centered): ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਅਿਧਆਪਕ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੱੁਚੀ-ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਣ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਜਹੀਆਂ 

ਿਵਧੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਿਜਆਦਾਤਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ 

ਉਦ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ਼ ਿਨਮਨ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਕ ਤ� ਡਰਦੇ ਹਨ। 

2. ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ-ਕ�ਦਿਰਤ (Learner-Centered): ਇੱਥੇ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 

ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਕ�ਦਿਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਨਵ� ਅਨੁਭਵ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਕ�ਦਿਰਤ, 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ, ਸਿਹਭਾਗੀ ਆਿਦ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ 
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ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

ਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤ ੇਹਮਾਇਤ� �ਪਰ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ 

ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ ਿਵੱਚ �ਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਖੋਜ� ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤ ੂਇਸ ਿਵਧੀ 

ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਮਾਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਵੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 

3. ਿਸੱਖਣ-ਕ�ਦਿਰਤ (Learning-Centered): ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ 

ਨਵ� ਿਵਧੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ-ਕ�ਦਿਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ-ਕ�ਦਿਰਤ ਦੋਵ� ਹੀ ਅਮਲ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਪਰੰਤ ੂ ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, 

ਭੌਿਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਆਿਦ, ਸਥਾਨਕ 

ਸੰਦਰਭ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 

ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮ� ਸਾਵਧਾਨੀ ਤ� ਕੰਮ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਿਧਆਪਕ-ਕ�ਦਿਰਤ ਅਤੇ 

ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਧਰਾਤਲ �ਪਰ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੋਵ� ਿਵਧੀਆਂ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ਼ੀ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨI ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵ� 

ਿਵੱਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆ ਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ ਪੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਜ 

ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ ਕ�ਦਿਰਤ ਿਵਧੀਆਂ, ਿਕਸੇ ਨਵ� ਥੀਮ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ ਿਸਿਖਆਰਥੀ-ਕ�ਦਿਰਤ ਿਵਧੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਨ� � 

ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੰੂਘੀ ਸਮਝ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2.2.5 ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ (Curriculum Content) 

 ‘ਪਾਠਕਰਮ’ ਪਦ ਨੰੂ ਦੋ ਿਵਿਭੰਨ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ- ਸੂਖਮ ਪਾਠਕਰਮ (Micro) 

ਅਤ ੇਿਵਸ਼ਾਲ (Macro) ਪਾਠਕਰਮ। ਸੂਖਮ ਪਾਠਕਰਮ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਿਵਸ਼ਾਲ 
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ਪਾਠਕਰਮ ਤ� ਕਾਰਜਕ�ਮ� ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 

ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪਾਠਕਰਮ ਹੈ ਜਦਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕ�ਮ� ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2.2.5.1 ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ (Meaning of Curriculum Content) 

ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਜ� ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂ ਖੇਤਰ, ਿਕਸ ੇਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਵਚਲੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵ�, ਿਵਿਗਆਨ, 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤ ੇਗਿਣਤ, ਸਭ ਤ� ਆਮ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂਖੇਤਰ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਖੇਤਰ ਿਸਰਫ 

ਇੱਕ ਿਵਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਿਗਆਨ, ਅਿਧਆਪਨ ਅਤ ੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵਜ� ਅਤ ੇਿਗਆਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਹੋਰ ਪਦ ਵਜ�-ਤੱਥ�, ਧਾਰਨਾਵ�, ਿਨਯਮ�, ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ� ਅਤ ੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗ�ਿਹ ਵਜ� 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਆਡੀਓ, ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਿਦ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਿਜਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤ ੇ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱਖਣ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 

ਰੱਖਣਾ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰਲ ਿਜਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਸਕੂਲੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ�ਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਸਮੱੁਚਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਨĄ ਰਥ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਲੜੀਬੱਧ ਸੰਬੰਧ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਮੱਗਰੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ�, ਧਾਰਨਾਵ�, ਿਗਆਨ ਅਤ ੇ ਕੌਸ਼ਲ� ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2.2.5.2 ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ (Curriculum Content for the Lives of 

Children) 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਕਸਮ� ਨੰੂ 

ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 
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1. ਜੀਵਨ ਕ�ਦਿਰਤ (Life Centered) ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ 

ਦਾ, ਉਨ� � ਦ ੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ 

ਿਸਧ�ਤਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�, ਸਗ� ਜੀਵਨ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

2. ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ (Participation) ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ 

ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

3. ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ (Scientific Outlook):- ਪਾਠਕਰਮ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ, ਉਮਰ, ਮੰਗ ਅਤ ੇਰੁਚੀ ਨੰੂ ਇਸ 

ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਿਵਿਭੰਨ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ� ਦੀਆਂ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ�, ਰੁਚੀਆਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

4. ਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ (Development of Integral Personality):- 

ਿਵਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਭੌਿਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ, ਿਧਆਨ 

(Meditation) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਭੁੱ ਖ ਦ ੇਪੋਸ਼ਣ ਨੰੂ, ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਅਤ ੇਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। 

5. ਅਨੁਭਵ ਕ�ਦਿਰਤ (Experience-Centered):- ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਂਨĂ  ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਕਿਮਸ਼ਨ� 

ਅਤ ੇਕਮੇਟੀਆ,ਂ ਸਰਗਰਮੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ-ਕ�ਦਿਰਤ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਵਧੇਰੇ 

ਮਹੱਤਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 

ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ। 

6. ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ (Service to Society):- ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

7. ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ (Progressive and Pragmatic):- ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ 

ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਆਧੁਿਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਰਸੇ ਨੰੂ 
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ਅੰਨ�Ă ਵਾਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਇਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 

ਵਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰੰਪਰਕ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ਼� ਦੀ ਕੀਮਤ �ਪਰ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ 

ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

8. ਜੀਵਨ-ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ (To face the Challenges of Life):- ਇਹ 

ਸਮੱਗਰੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਹੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ�ਾਥਿਮਕ ਪੱਧਰ ਤ� ਹੀ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਸੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ�ਵਾਨ ਨਹ� 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੱੁਲ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨĂ  ਿਸਖਾਏ ਹਨ, ਸਗ� ਇਨ� � ਮੱੁਲ� ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰਨੀ ਉਸਨĂ  ਆਪ ਿਸੱਖਣੀ ਹੈ। 

9. ਜੀਵਨ-ਕੌਸ਼ਲ� �ਪਰ ਅਧਾਰਤ (Based on Life-Skills):- ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਜੀਵਨ-ਕ�ਸ਼ਲ� ਅਤ ੇ ਇਨ� � ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ �ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਟਿਕਆ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਕੌਸ਼ਲ, 

ਗ�ਿਹਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆ ਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ� ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ

ਨਿਜੱਠਣ ਦ ੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨਰਣਾ-ਯੋਗਤਾ, ਸਮੱਿਸਆ ਸਮਾਧਾਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਸੋਚਣੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚ, ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ 

ਅੰਤਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧ� ਵਾਲੇ ਕੌਸ਼ਲ ਆਿਦ ਇਨ� � ਕੌਸ਼ਲ ਿਵਚ� ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ। 

10. ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ (All Round Development):- ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ 

ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪ�ਮੱੁਖ ਖੇਤਰ ਿਵਚਲੇ ਕੌਸ਼ਲ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ- ਬੌਿਧਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ, ਭਾਸ਼ਣ (ਬੋਲਚਾਲ) ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਵਕਾਸ, 

ਮੋਟਰ (Motor) ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ। 

2.2.5.3 ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ (Criteria of 

Selecting Curricular Content for the lives of Children) 
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ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤ ੇਬਣਤਰੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਪ�ਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ�ਮ� ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਜ� ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ 

ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੱਥ�, ਧਾਰਨਾਵ�, 

ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ�, ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜ� ਦ ੇ ਿਸਧ�ਤ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਦੀਆ ਂਤ� ਕੀਤੇ ਜ� ਰਹੇ ਯਤਨ� ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਕਾਢ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਹ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਸ਼ਾ ਕ�ਦਿਰਤ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਿਜਹੜੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ 

ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ-ਕ�ਦਿਰਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਨੰੂ 

ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਠਕਰਮ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ/ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 

ਗਏ ਹਨ: 

1. ਆਤਮ-ਸਮਰਥਾ (Self-sufficiency):- ਸੈਫ਼ਲਰ (Scheffler) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚੋਣ ਦਾ 

ਸਭ ਤ� ਮੱੁਢਲਾ ਿਨਯਮ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਸਸਤ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਆਤਮ-

ਸਮਰਥਾ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ। 

2. ਮਹੱਤਤਾ (Significance):- ਸਮੱਗਰੀ ਹਮੇਸ਼� ਉਦ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ 

ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਮਨĄ ਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਮੂਲ ਿਵਚਾਰ�, ਧਾਰਨਾਵ�, ਿਸਧ�ਤ�, ਿਨਯਮ� 

ਅਤ ੇਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਗੇੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦ� ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ 

ਿਸੱਖਣ-ਯੋਗਤਾਵ�, ਕੌਸ਼ਲ�, ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤ ੇਪ�ਿਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3. ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ (Validity):- ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ, ਘੋਿਸ਼ਤ ਿਸੱਖਣ ਅਨੁਭਵ� ਨਾਲ ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤ 

ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਦੇਸ਼� ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤ ੇਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੈ? 

4. ਿਵਿਵਧਤ (Variety):- ਿਸੱਖਣ ਅਨੁਭਵ, ਿਵਿਭੰਨ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਿਵਿਭੰਨ 

ਿਕਸਮ� ਦ ੇਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 32 g/go ;ZstK 

5. ਢੱੁਕਵ�ਪਨ (Suitability):- ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ 

ਅਵੱਸਥਾ ਅਤ ੇਲੱਛਣ� ਨਾਲ ਢੁਕਵ� ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

6. ਰੌਚਕਤਾ (Interest):- ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਅਤ ੇ ਬੌਿਧਕ 

ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੌਚਕਤਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। 

7. ਿਸੱਖਣ-ਯੋਗਤਾ (Learn ability):- ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ �ਚਤਮ ਿਨਯੁਕਤੀ 

(Optimal placement), �ਿਚਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤ ੇਲੜੀਬੱਧਤ �ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

8. ਿਵਹਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ (Feasibility):- ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਉਪਲਬੱਧ ਸਮ� ਅਤ ੇ ਸੰਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਸਮਾਿਜਕ-ਰਾਜਨੀਿਤਕ 

ਮਾਹੌਲ ਆਿਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

9. ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪ�ਾਸੰਿਗਕ (Relevance of Life):- ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ 

ਅੰਦਰ ਅਤ ੇ ਸਕੂਲ� ਬਾਹਰ, ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਦੀਆ ਂ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜੀਵਨ-ਸਿਥਤੀਆ ਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ। 

10. ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਚੀਜ਼� (Other Considerations):- ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਜ� ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ੂਨੰੂ 

ਿਕਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵ�ਗ, ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇ

ਉਹ: 

(i) ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ। 

(ii) ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪ�ਪੱਕਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ� ਹੋਵ।ੇ 

(iii) ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤ ੇਸਮਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ। 

(iv) ਹੋਰਨ� ਿਵਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ। 

(v) ਿਸੱਖਣ ਤੇ ਸਥਾਨ�ਤਰਨ/ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।  

 

2.2.6 ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 
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ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ, ਦੋਵ� ਪਾਠਕਰਮ ਨਾਲ ਬੜ ੇ ਡੰੂਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠਕਰਮ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 

ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਨ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਿਧਆਨ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ, ਤੁਲਨਾ, ਿਵਪਰੀਤਾ ਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸ਼�ੇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਕ�ਸ਼ਲ: ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਜਹੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ 

ਧਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਿਧਆਪਨ, ਪਾਠਕਰਮ ਜ� ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ ਜ� ਿਵਧੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ, ਅਿਧਆਪਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤ ੇਅਨੁਦੇਸ਼ਨੀ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਮਲ ਦਾ, ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭੂਿਮਕਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਅਿਧਆਪਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਿਧਆਪਨ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤ� ਸਕੂਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੱਕ ਅਤ ੇਅੱਗ� ਵਡੇਰੇ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੱਕ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦ ੇਿਗਆਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਲੱਛਣ� ਅਤ ੇਕੌਸ਼ਲ� 

ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇਿਵਕਾਸ, ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਰਮ ਰਾਹ� ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਭਾ�ਦ ੇਹਨ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ, ਦੋਵ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘਾਈ 

ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪ�ਾਸੰਿਗਕ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਦੋਵ� 

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦ ੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ� ਜ� ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗ 

ਅਤ ੇਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ (Constructivism): ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਿਸਧ�ਤ �ਪਰ ਹ ੈਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਹੀਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਤ� ਉਲਟ, ਿਸੱਖਣ 

ਉਦ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ 

ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦ ੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਸਾਡ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕੱਥ� ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਰਖ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਿਕ ਉਹਨ� 
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ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਢੁੱ ਕਵ� ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਕੀ ਿਸੱਖਣ ਤੇ ਭੱੁਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਅਿਧਆਪਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪ�ੇਿਰਤ ਅਤੇ 

ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਨਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨੀ 

ਰਣਨੀਤੀ (Bruner's Construcitivis instructional strategy) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਚਰਨ ਇਸ 

ਪ�ਕਾਰ ਹਨ- ਸੱਦਾ (Invitation), ਪੱਖ (Exploration), ਿਵਆਿਖਆ (Explanation) ਅਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ (taking action)। ਇੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਇਹਨ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਨ{ਜੀ ਸਮਝ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੜ�ਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤ ੇ ਤੱਥ� ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਪਰਕ ਜ� ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤ� ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

2. ਸਿਹਯੋਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵਧੀ (Collaborative Strategy Approach):- ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 

ਅਧੀਨ, ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦ ੋ ਜ� ਵਧੇਰੇ 

ਿਸਿਖਆਰਥੀ, ਇਕੱਠĂ  ਿਮਲ ਕੇ ਕੁਝ ਿਸੱਖਦ ੇ ਹਨ ਜ� ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਕੱਿਲਆਂ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਤਰੌ ਤੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ� ਅਤ ੇਕੌਸ਼ਲ� �ਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤ� ਸੂਚਨਾ 

ਮੰਗਦ ੇਹਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਉਪਰ ਿਟਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ 

(Population) ਿਵੱਚ, ਿਗਆਨ ਉਦ� ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਅਕਤੀ ਅਨੁਭਵ� ਨੰੂ 

ਸ�ਿਝਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅਸਮਾਨ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾਉਣ ਰਾਹ� ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਿਗਆਸਾ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਿਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਿਕਸੇ 

ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ, 

ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਿਧਐਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰੱੁਝੇ 

ਰਿਹਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
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3. ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵੀ ਰਣਨੀਤੀ (Interactive Strategy): ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ 

ਿਸੱਖਣ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪਾਠ� ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਪਾਠ� ਿਵੱਚ ਪਰਸਪਿਰਕ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ 

ਵਾਸਤਿਵਕ ਜੀਵਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ 

ਕਰਕ ੇਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂ�ਪਰ ਚਰਚਾ, ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 

ਹੈ। ਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਵਧੀ, ਪਾਠਕਰਮ ਤ� ਪਾਰ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਕ�ਦਰ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ� ਦੀ ਥ� ਸੰਪਰਕ� �ਪਰ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਥੀਮਕ (Thematic) 

ਅਿਧਆਪਨ ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਥੀਮ�, ਿਵਦਅਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ� ਜ� ਿਸੱਖਣ ਖੇਤਰ� ਤ� ਪਾਰ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚਸਹਾਇਤਾ 

ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼� ਥਨ�ੳ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਾਚਨ-ਸੂਝ (reading comperehension) ਅਤੇ ਪਾਠ-ਲੇਖਣ 

(writing lessons) ਦ ੇਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆ�ਦਾ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

4. ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀ (reflective strategy): ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ, ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਨ-ਅਮਲ �ਪਰ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੜ�ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੜ�ਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵੱਚ 

ਿਬਹਤਰ ਿਸੱਖਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਜ� ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਵਧੀ ਇੱਕ ਿਪੱਛਲਗਾਮੀ ਿਵਧੀ ਹੈ ਅਤ ੇਭਿਵੱਖਤੀ 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 

ਅਧੀਨ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਬਦਲਵ� ਸਾਧਨ� ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਨ{ਜੀ ਅਮਲ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਅੰਤਰ-ਿਨਿਹਤ ਆਧਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਦੇਸ਼ਨੀ ਸਮੱਗਮੀ ਦਾ ਉਹ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਉਪਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 
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ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ �ਪਰ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

5. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀ (Experiential Learning Strategy): ਇਹ ਿਵਧੀ, ਿਸੱਿਖਆ-

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ‘ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ’ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ �ਪਰ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 

ਿਸੱਖਦ ੇਹਨ। ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ�, ਖੇਤਰੀ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ,  ਅਨੁਭਵ ਿਸੱਖਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਿਸਰਫ਼ 

ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਡੇਿਵਡ ਏ. ਕਾਲਬ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਜੀਵਨ-ਿਵਆਪੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਦੇ ਅਮਲ ਅਤ ੇਿਸਧ�ਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚਰਚਾਵ� ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਾਡਲ ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਚਾਰ ਪੜ�ਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

(i) ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਪ�ਯੋਗਕਾਰੀ  

(ii) ਸਥੂਲ ਅਨੁਭਵ 

(iii) ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਨਰੀਖਣ 

(iv) ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪੀਕਰਨ 

ਸੰਕਲਪਕ ਅੰਤਰਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵਹਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ 

ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦ ੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ �ਪਰ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ 

ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਅਨĂ ਕ� ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸੱਖਣ, ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਅਨĂ ਕ� ਿਕਸਮ ਦ ੇ

ਿਵਿਭੰਨ ਢ�ਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ� � ਦੀਆ ਂਫੈਕਲਟੀਆ ਂਇੱਕ-

ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀਆਂ ਹਨ। 

6. ਸੇਵਾ-ਿਸੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀ (Service Learning Strategy):- ਸੇਵਾ ਿਸੱਖਣ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ 

ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ� ਅਿਧਆਪਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ ੇਰੁਝੇਵ� ਵਾਲੇ ਿਸੱਖਣ, ਸਮੁਦਾਇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
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ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨĂ ਕ� ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ 

ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ 

ਸਮੁਦਾਇਆ ਂ ਨੰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ�ਫੱੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ 

ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ�ਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

7. ਪੱੁਛਿਗੱਛ – ਅਧਾਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀ (Inquiry-Based Strategy):- ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ 

ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ� ਨੰੂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜ� ਿਗਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਮਾਰਗ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥ�, ਪ�ਸ਼ਨ�, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� 

ਪਿਰਿਦ�ਸ਼� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਿਕਸੇ 

ਸੁਿਵਧਾਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਗਆਸੂ ਖੋਜ-ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤ ੇਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ 

ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਜ� ਸਮਾਧਾਨ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ।ੈ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਅਧਾਿਰਤ 

ਿਸੱਖਣ, ਸਮੱਿਸਆ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ� ਅਤ ੇਪਿਰਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੁੱ ਛ ਿਗੱਛ 

ਅਧਾਿਰਤ ਿਸੱਖਣ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਚੰਤਨ ਕੌਸ਼ਲ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨĂ ਿੜ� 

ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹ� ਿਗਆਨ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਿਕਸੇ ਮੱੁਦ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਉਨ� � ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦ ੇਅਤ ੇਮੱੁਦੇ 

ਬਾਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਫਰ ਨਵ� ਅਰਥ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਪੱਛ�, ਉਹ ਨਵ� 

ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵ�ਗ, ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਰਬਾਹ ਅਤ ੇਖੇਡ� ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਜ� ਉਪਯਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਅਧਾਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀ 

ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਿਲਆ�ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨĂ ਕਤਾ/ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ, 

ਿਕਸੇ ਪ�ਕਰਣ ਦਾ ਵਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਠĄ ਸ/ਿਦ�ਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
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2.2.7 ਿਸੱਟਾ 

ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ, ਦੋਵ� ਪਾਠਕਰਮ ਨਾਲ ਬੜ ੇ ਡੰੂਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠਕਰਮ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 

ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਿਧਆਪਨ, ਪਾਠਕਰਮ ਜ� ਸਮੱਗਰੀ 

ਨੰੂ ਲਾਗ ੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਪਯਗੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਿਵਧੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ 

ਿਵਵਸਿਥਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਉਹ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ, ਅਿਧਆਪਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤ ੇ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨੀ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ, ਦੋਵ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘਾਈ 

ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪ�ਾਸੰਿਗਕ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਦੋਵ� 

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦ ੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ� ਜ� ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗ 

ਅਤ ੇਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2.2.8 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ? 

2. ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਲ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

3. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

4. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪ�ਾਸੰਿਗਕ ਿਸੱਿਖਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 
;[MkJ/ jtkb/ 
1. Basics in education (2014). NCERT Publication, New Delhi.  
2. Sethi, N., Geetika and Kaur, M. (2019). Experiential Learning. Twenty first 
 century publication, Patiala.  
3. http/www.qcc.cuny.edu/Socialsciences/interoTextchapter Chapter%205%20. 

4. http/www.importance of curriculum.info/what is curriculum.  
 
 
 
 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 39 g/go ;ZstK 

phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk)          g/goL ;ZstK 
             nB[Gth f;ybkJh 
 
gkm BzL 2H3         
 

rb'pb w[Zfdnk T[s/ ftfdnkoEhnK ftZu ;zt/dB;ahbsk 
2.3.1 ਉਦੇਸ਼  

2.3.2 ਜਾਣ- ਪਿਹਚਾਣ  

2.3.3 ਿਵਿਭੰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ  

2.3.3.1 ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ 

2.3.3.2 ਗਰੀਬੀ 

2.3.3.3 ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

2.3.3.4. ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ 

2.3.3.5 ਕਦਰ�- ਕੀਮਤ� ਦਾ ਸੰਕਟ  

2.3.3.6 ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ 
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7.8 ;[MkJ/ jtkb/ 

2.3.1 ਉਦੇਸ਼ : ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ : 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 40 g/go ;ZstK 

1. ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗ ੇਗਲੋਬਲ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗ ੇI 

2. ਗਰੀਬੀ, ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇI 

3. ਿਵ©ਵ ਸੰਕਟ ਿਜਵ� ਮੱੁਲ ਸੰਕਟ, ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਗ ੇI 

2.3.2 ਜਾਣ- ਪਿਹਚਾਣ : 

ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਜ� ਜੋਖਮ ਵਜ� ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ 

ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ , ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੰਕਟ, ਕੋਈ ਸਮਾਿਜਕ ਮੱੁਦਾ ਜ� ਕੋਈ ਆਰਿਥਕ ਸੰਕਟ ©ਾਮਲ ਹੈI 

ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੱੁਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਲਈ ਦੇ©� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈI 

ਆਲਮੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਆਧੁਿਨਕ ਿਵ©ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਬੰਿਧਤ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨI 

ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਿਥਕਤਾ, 

ਿਵਨਾ©ਕਾਰੀ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਹ�-©ਕਤੀਆ ਂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੱੁਧ 

ਉਤਪਾਦ ਹਨI ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਉਤਪਾਦਨ, 

ਬੇਕਾਬੂ ਖਪਤ, ਪ�ਦੂ©ਣ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ �ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ©ਾਮਲ ਹਨI ਇਹ 

ਮੁ©ਕਲ� ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਿਦਆਂ ਵਜ� ਮੰਨੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਵ©ਵ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਨਾI 

 ਮਨੱੁਖ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਇਕ ਕੁਲ ਅਤੇ ਿਵ©ਵ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ I 

 ਧਰਤੀ ਦੀ  ਹ�ਦ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਵਾਦੀ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ I 

 ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ, ਜਦ� ਉਨ� � ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ਤਰਾ 

ਰੱਖਦ ੇਹਨI 

 ਇਹਨ� ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆ ਂਸਥਾਨਕ ਜ� ਖੇਤਰੀ 

ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ I 
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 ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਵਨਾ© ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹਨI 

 ਇਹ ਮਨੱੁਖਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਰਾ©ਟਰ� ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦ ੇਹਨ I 

 ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ©ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਸਭ ਤ� ਗਰੀਬ ਦੇ©� ਿਵੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇ©� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ I 

 ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਿਦਆ ਂਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚਅੱਤਵਾਦ, ਯੱੁਧ ਦੇ ਖਤਰ,ੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਜ� ਅਕਾਲ ਨੰੂ ਆ  ਸਕਦੇ 

ਹਨI 

 ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਟਕਰਾਵ� ਜ� 

ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨI 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ  'ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈਈ ਇੰਨਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ  

ਦੇ© ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਇਹਨ� ਦੇ©� ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਹੋਵIੇ ਿਵ©ਵ 

ਿਵੱਚ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਿਨਆ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਭਾਗੀਦਾਰ� ਦ ੇ ਿਹੱਤ� ਦਾ 

ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈI ਭੂਗੋਿਲਕ ©ਬਦ ਿਵੱਚ ਿਰਮੋਟ ਭਾਗੀਦਾਰ  ਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ 

ਕ�ਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈI 

2.3.3 ਿਵਿਭੰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ : 

ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮੱੁਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਜ� 

ਆਰਿਥਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਿਵਨਾ©ਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾ©ਟਰ ਨĂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਿਜਵ� ਬੀਮਾਰੀਆ,ਂ ਪ�ਮਾਣ ੂ ਹਿਥਆਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਤਸਕਰੀ, 

ਿਬਮਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਆਿਦ, ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਡੀਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇ©ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਰੀਬੀ, ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ, 

ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਸਹਤ ਦੇ ਮੱੁਦੇ, ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ, ©�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ, ਪਾਣੀ 

ਪ�ਦੂ©ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮੱੁਿਦਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ Iਇਹਨ� ਿਵੱਚੋ ਕੁਝ ਮੱੁਦੇ ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

2.3.3.1 ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ 

ਸਰੋਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਦ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਵੰਡ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ©�ੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 
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ਲਾਈਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵ©©ੇ ਪੈਟਰਨ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨI ਇਹ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਵੱਖਰੀ 

ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜੋ ©ਕਤੀ, ਧਰਮ, ਿਰ©ਤੇਦਾਰੀ, ਵੱਕਾਰ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ©�ੇਣੀ 

ਦੁਆਰਾ ਆ�ਦੀ ਹੈI ਸਮਾਿਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 

ਮੌਕਾ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਵ� ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਕਲਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਸਮਾਜਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਿਸੱਿਖਆ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ©ਾਮਲ ਹਨI ਆਰਿਥਕ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਆਮਦਨੀ ਜ� ਧਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈI 

ਹਾਲ�ਿਕ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ©ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵ© ੇਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੀ 

ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਧ�ਤਕ ਪਹੰੁਚ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵ� ਖੇਤਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ©ਾਮਲ ਹਨI ਹਾਲ�ਿਕ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸਰੋਤ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤ ੇ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਅਲਾਟਮ�ਟ ਦ ੇਿਨਯਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਿਜਕ ©ਕਤੀ, ਜਨਤਕ ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਿਨਆਂ ਪ�ਣਾਲੀ,  ਿਰਹਾਇ©, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ ਵਸਤੂਆਂ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਿਥਕਤਾਵ� ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ 

ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੁਝ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ� ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ� ਨĂ  

ਥੋਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀI 

ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਹਨ :ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ 

ਅਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਮ�ਬਰਿ©ਪ ਅਸਮਾਨਤਾ I ਰਾਜਨੀਿਤਕ 

ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹ� ਹੈ I  ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਧੇਰ ੇਲਾਭ 

ਉਠਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਟੇ©ਨ� ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਕਾਿਮਆ ਂ  ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਿਮਆ ਂਨਾਲ� ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਭਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੋਗ 
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ਹੋਣI ਮ�ਬਰਿ©ਪ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ, ਰਾ©ਟਰ ਜ� ਿਵ©ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ. ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੰੂ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤ� ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈI  ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਿਜਹੀ 

ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਹ ਮਹੀਨĂ ਵਾਰ 

ਜ� ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦਾ ਹIੈ 

ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆ ਂਪ�ਮੱੁਖ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਿਲੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ©ਾਮਲ ਹਨI ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ 

ਵਧੇਰ ੇਪੇ©ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈI ਉਹਨ� ਤ� ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਵਧਰੇ ੇਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈI ਸਮਾਿਜਕ ©�ੇਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱ©ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ �ਚ-©�ੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ� ਨĂ  

ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ , ਸਥਾਨ ਅਤੇ  ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ I  

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨĂ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈI 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ  ਕਾਰਨ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹIੈ  ਫਰੰਟੀਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਡੀ 

ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ �ਚ ਸਪੀਡ 

ਇੰਟਰਨă ਟ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨI ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏ©ੀਆ-ਪ�©�ਤ ਦੇ ਦੇ©� ਿਵੱਚ ਬ�ੌਡਬ�ਡ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ  ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਰਹੇਗਾ Iਇਸੇ ਤਰ�  ©ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ 

ਖੇਤਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬ�ੌਡਬ�ਡ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ�  ਿਵਚਕਾਰ 

ਇੱਕ ਿਡਜੀਟਲ ਵੰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹੰਦਾ  ਹੈI ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੱੁਚੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਿਥਕ 

ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ©� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 

ਕਰਕ ੇਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੈ I ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ� ਲਈ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂ©ਰਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ : 

1) ਆਈਸੀਟੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ I 
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2) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ� I 

3) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ� ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਣ I 

ਸਮੱੁਚੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹ 

I ਹਾਲ�ਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਿਨਰਣਾਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ� ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਦੀ ਿਦ©ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ ਹੈI 

2.3.3.2 ਗਰੀਬੀ 

ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀਆ ਂਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼� ਜ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ 

ਨਾ ਹੋਣਾ I ਗਰੀਬੀ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤੱਤ ©ਾਮਲ ਹ ੋ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਸੰਪੂਰਨ 

ਗਰੀਬੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਜਵ� ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ©ਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਧਨ� 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈI ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਪੇਖ ਗਰੀਬੀ ਉਦ� ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕੋ ਸਮ� ਅਤੇ ਜਗ�ਾ 

ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾI ਇਸਲਈ, ਥ�ੈ©ਹੋਲਡ ਿਜਸ ਤੇ 

ਸਾਪੇਖ ਗਰੀਬੀ ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ© ਤ� ਦੂਜੇ ਦੇ© ਜ� ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤ� ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ 

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਟ�ਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

ਜਦ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਧੁਿਨਕ ਇੱਟ� ਦੇ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇ ਹੋਣ ਤ� 

ਿਵਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ I  ਪਰੰਤ ੂਜੇਕਰ  ਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਟ�ਟ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਓਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਨਹ� 

ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ I ਇਹ ਸਪੱ©ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ 

ਿਵਚ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ©ਕਤੀਹੀਣਤਾ, ਅਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ 

©ਾਮਲ ਹਨI  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਪ�ਦੂ©ਣ 

ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਬਦਸਲੂਕੀ  

ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ Iਪੂਰੀ 

ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: 

1. ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਾ©ੀਏ 
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2. ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਵਾਦ  

3. ਭੱੁਖ, ਕੁਪੋ©ਣ, ਅਤੇ ਸਟੰਿਟੰਗ 

4. ਮਾੜੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ: ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਵ� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ 

5. ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇ©ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ� ਕੋਈ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� 

6. ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ 

7. ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਘਾਟ 

8. ਮਾੜੇ ਪਬਿਲਕ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ YKu/ 

9. ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 

10. ਨੌਕਰੀਆ ਂਜ� ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ 

11. ਸਰੋਤ� ਦੀ ਘਾਟ 

ਅਜੇ ਵੀ 1.2 ਿਬਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਡਾਲਰ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ� 

ਿਵੱਚ� 65 ਪ�ਤੀ©ਤ ਏ©ੀਆ ਿਵੱਚ ਅਤੇ 25 ਪ�ਤੀ©ਤ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਬਹੁਤ ੇਿਦਨ ਿਵੱਚ 60 ਸ�ਟ 

ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ I  ਲਗਭਗ 3 ਿਬਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਿਵ©ਵ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 

2 ਡਾਲਰ ਤ� ਘੱਟ ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈਈ  ਹਰ ਜਗ�ਾ, ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬੱਚੇ, ਔਰਤ� ਅਤੇ ਬੁੱ ਢੇ ਲੋਕ ਹਨI 

800 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋ©ਣ ਤ� ਪੀੜਤ ਹਨI ਗਲੋਬਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ  

ਡੂੰ ਘੀ ਫੈਲੀ ਹੈI ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਨ©ਚਤ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮੱੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱ ਚ 

ਗਲੋਬਲ ਹੈI ਇਸ ਪ�ਤੀ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ©ੀਲ ਦੇ©� ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਯਤਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI ਸਾਨੰੂਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ 

ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇ ਅਸ�  ਅਸ� ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਮੱੁਿਦਆ ਂਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਕੰਨĂ  ਗੰਭੀਰ ਹ�I ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਮੱੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਹੋਰ� ਮੱੁਿਦਆ ਂਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ I ਇਸ 'ਤ ੇਅਸਫਲ, ਹਰ ਹਰ ਮੁੱ ਦੇ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ I 

2.3.3.3 ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
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ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਿਭੰਨਤਾਵ� ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਦਹਾਿਕਆ ਂ ਜ� ਵਧਰੇ ੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨI ਉਦਯੋਿਗਕ ਕ��ਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਮਨੱੁਖੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੁਆਰਾ  ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨI 

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸਮੰੁਦਰੀ ਪੱਧਰ ਵਧਦ ੇਹਨ ਜੋ ਿਵਨਾ©ਕਾਰੀ ਹੜ�� ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨI ਮੌਸਮ 

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨI ਅੱਜ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਿਬਨ�, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਨ� � 

ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ  ਟਾਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁ©ਕਲ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾI 

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਸੀ) 

ਿਵ©ਵ ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਐਮ ਓ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 

ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਆਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (ਆਈ ਪੀ 

ਸੀ ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2013 ਿਵਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਨĂ  ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱ©ਟਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਇਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਪੰਜਵ� ਮੁਲ�ਕਣ 

ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀI ਇਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਸਪੱ©ਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਇਸਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹਨI 

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੰਮੇਲਨ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗ�ਿਹ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਅੱਗ ੇਹੈI 1992 ਿਵਚ, ਇਸ ਦੇ 

“ਧਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ” ਨĂ  ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੌਸਮ 

ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਵਜ� ਪੇ© ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਇਸਦੀ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ 

ਮ�ਬਰਿ©ਪ ਹੈi ਸੰਮੇਲਨ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 197 ਦੇ© ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਿਧਰ� ਹਨ। ਕਨਵੈਨ©ਨ ਦਾ 

ਆਖਰੀ ਉਦੇ© ਜਲਵਾਯੂ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨੱੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹੈI 

ਿਕਯੋਟੋ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ 

1995 ਤਕ, ਦੇ©� ਨĂ  ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ�ਤੀ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਹੰੁਗਾਰੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 

©ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਿਕਯੋਟੋ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਿਕਯੋਟੋ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਸਤ 

ਦੇ© ਨੰੂ ਿਨਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹiੈ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ 
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2008 ਿਵੱਚ ©ੁਰ ੂਹੋਈ ਅਤੇ 2012 ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈi ਦੂਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੰੂ 

©ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2020 ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀI ਿਕਯ ';ਟੋ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 192 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨI 

ਪੈਿਰਸ ਸਮਝੌਤਾ 

2015 ਿਵੱਚ ਪੈਿਰਸ ਿਵੱਚ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੇ 21 ਵ� ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ� ਯੂ ਐਨ ਐ{ਫ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਨੰੂ 

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਟਕਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਿਨਵੇ©� ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਿਰਸ ਸਮਝੌਤਾ 

ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ©ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ©� ਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਅਿਭਲਾ©ਾਤਮਕ ਕੋਿ©©� ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ©ੀਲ ਦੇ©� 

ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਕਾਰਨ ਵਜ� ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਧਰਤੀ ਿਦਵਸ, 22 ਅਪ�ੈਲ, 2016 ਨੰੂ, 175 ਿਵ©ਵ ਨĂ ਤਾਵ� ਨĂ  ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦੇ ਮੱੁਖ 

ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਪੈਿਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਕੋ ਿਦਨ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ© ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਸੀ I ਹੁਣ ਇੱਥੇ 186 ਦੇ© ਹਨ ਿਜਨ� � ਨĂ  ਪੈਿਰਸ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁ©ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ I 

ਜਲਵਾਯੂ ਐਕ©ਨ ਸੰਮੇਲਨ 

23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੰੂ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਤਿਹਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ 

ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਅਿਭਲਾ©ਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ�, ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਿਸਵਲ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿਵ©ਵ ਨĂ ਤਾਵ� ਨੰੂ ਇੱਕਠĂ  ਕਿਰਆI ਸੰਮੇਲਨ ਨĂ  ਉਨਾ ਦਾ ਿਧਆਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ� 'ਤੇ 

ਕ�ਦ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਜਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਰਕ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਕੁਦਰਤ 

ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ, ©ਿਹਰ, , ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਤ ਆਿਦ I 

2.3.3.4. ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ 

ਧਰਤੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ© 

ਦੇ ਨਮੂਨĂ ,  ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈI ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ I  ਹਾਲ�ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਦੇ 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 48 g/go ;ZstK 

ਪ�ਾਚੀਨ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ   ਅਤੇ 20 ਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤ� ਕਈ ਤਰ� ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ I ਗ�ੀਨਹਾਉਸ 

ਗੈਸ� ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਪੁਲਾੜ ਿਵਚ ਪਰਿਬੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਜੀਿਵਤ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖ� ਅਤੇ ਲੱਖ� ਹੋਰ ਜੀਿਵਤ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨI ਪਰ 

ਲੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ, ਜੰਗਲ� ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵਚ 

ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 30 ਲੱਖ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਨਹ� ਦੇਖੀ ਗਈI  

ਿਜ�-ਿਜ� ਆਬਾਦੀ, ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਵਧਦ ੇ ਹਨ, ਿਤਵ� ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ 

(ਜੀ.ਐ{ਚ.ਜੀ.) ਿਨਕਾਸ ਦਾ ਸੰਚਤ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈI ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਥਾਪਤ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਲੰਕ ਹਨ: 

 ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵਚ ਜੀ.ਐ{ਚ.ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਜੁੜੀ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈI 

  ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮ� ਤ�, ਜੀ.ਐ{ਚ.ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਨਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਵ©ਵ ਿਵਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਓਸੇ ਸਮ� ਤ� ਹੈ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ I 

  ਲਗਭਗ ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ., ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਜੀਵਾ© ੂਬਾਲਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ I 

ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਿਵਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਨĂ  ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� 'ਤੇ ਇਕ ਿਵ©©ੇ ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਨੰੂ 1.5 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆ ਂ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀI ਲੋਕ� ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਸਪ©ਟ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਨੰੂ 2 

ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਿਟਕਾਓ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 

ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ਭਾਵ� �ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ 

ਵਾਰਿਮੰਗ ਨੰੂ 2º ਸੀ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5º ਸੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, 2100 ਤੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਲੋਬਲ 

ਵਾਰਿਮੰਗ 1.5 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸੈਮੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ I  ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਇਹ  ਵੀ ਪਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਨੰੂ 1.5 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਊਰਜਾ , ਉਦਯੋਗ, 

ਇਮਾਰਤ�, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ©ਿਹਰ� ਆਿਦ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੱੁਖੀ-ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ 
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ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ  ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਸਾਲ 2030 ਤਕ 2010 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਲਗਭਗ 45 ਪ�ਤੀ©ਤ ਤੱਕ 

ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀI 2050 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਹ  '©ੁੱ ਧ ਜ਼ੀਰੋ' 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਏਗੀI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਦੇ CO2 ਿਨਕਾਸ ਿਵਚ  ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀI 

2.3.3.5 ਕਦਰ�- ਕੀਮਤ� ਦਾ ਸੰਕਟ  

 ਕਦਰ�- ਕੀਮਤ� ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�  ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਤ� 

ਭਟਕਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਜਦ� ਿਭ�©ਟ ਪ�ਥਾਵ� ਅਤੇ ਅਨă ਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਆਮ  ਹੰੁਦਾ 

ਹ,ੈ ਤ� ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਮਾਜ ਮੱੁਲ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ I ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਨă ਿਤਕ 

ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹI ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਨă ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਕਦਰ� 

ਕੀਮਤ� ਦਾ ਿਮਆਰ ਿਡਗਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈIਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਮੌਿਕਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈI ਭਾਰਤ ਿਵਚ, ਅਸ� ਪ�ਚੂਨ ਿਭ�©ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਆਮ ਵ�ਗ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ 

ਠਿਹਰਾਉਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈI  ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮੱੁਲ ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 ਮਾਿਪਆ ਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਹੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  

ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

 ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਿਸਲੇਬਸ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ©ਾਮਲ  ਪਾਠ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 

 ਸੰਗਠਨ� ਲਈ ਨă ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I ਸਹੀ ਨă ਿਤਕ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਫਲ ਿਮਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

 ਅਨă ਿਤਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਜਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਸਰਫ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 

ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  

 ਦਿਲਤ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਿ©ਕਾਇਤ� ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ� 

ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਪ�ਿਸੱਧ ਨĂ ਤਾਵ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 
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 ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠ� ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨă ਿਤਕ ਸਟਾਕ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਿਮਆਰ �ਚੇ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI  ਿਬਨ� ਨă ਿਤਕਤਾ ਵਾਲਾ ਖੁ©ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾI 

ਮਹਾਤਮਾ ਗ�ਧੀ ਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੱਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਾਪ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਪ 

ਇਸ ਤਰ� ਹਨ: - 

 ਕੰਮ ਤ� ਿਬਨ� ਧਨ 

 ਚੇਤਨਾ ਤ� ਿਬਨ� ਖੁ©ੀ 

 ਚੇਤਨਾ ਤ� ਿਬਨ� ਿਗਆਨ 

 ਨă ਿਤਕਤਾ ਤ� ਿਬਨ� ਵਪਾਰ 

 ਮਨੱੁਖਤਾ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਵਿਗਆਨ 

 ਕੁਰਬਾਨੀ ਤ� ਿਬਨ� ਧਰਮ 

 ਿਸਧ�ਤ� ਤ� ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਚਿਰੱਤਰ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ 

ਮੁੱ ਲ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਨਹ� ਹਨI ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੈਸਾ ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁ©ੀ ਨਹ�; 

ਇੱਕ ਿਬਸਤਰਾ ਅਰਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨ�ਦ ਨਹ�; ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਨਹ�; ਸਾਥੀ, ਪਰ ਦੋਸਤ 

ਨਹ�; ਿਦਖਾਵਾ , ਪਰ ਸੰੁਦਰਤਾ ਨਹ�; ਭੋਜਨ, ਪਰ ਭੱੁਖ ਨਹ�; ਇੱਕ ਮਕਾਨ , ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹ�; ਦਵਾਈ 

ਪਰ ਿਸਹਤ ਨਹ�; ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਰੰਗ, ਪਰ ਿਵਆਹ ਨਹ�I 

ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ©ੱਕ ਨਹ� ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਮੱੁਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨĂ ਰ ੇਹਨI ਪਰ ਹਨĂ ਰੇ 

ਬੱਦਲ� ਿਵਚ ਹਮ©ੇ� ਚ�ਦੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ 

ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈI 

2.3.3.6 ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ 

ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਮ ਮਨੱੁਖੀ  ਿਵਕਾਸ 

ਲਈ ਸਹੀ  ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪੌ©ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ I ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੱੁਰਿਖਅਤ ਭੋਜਨ ਕਾਫ਼ੀ 
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ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਿਵੱਚ  ਿਨਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  ਘਰ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਸਟੋਰ, ਪਕਾਉਣ, 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋ©ਣ ਪ�ਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ I 

ਯਮਨ, ਕ�ਗੋ ਡੈਮੋਕਰੇਿਟਕ ਰੀਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ 

ਹ,ੈ ਜ ੋ  ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 32 ਪ�ਤੀ©ਤ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 9.3 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ 

ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 

ਿਵੱਚ ਨਵ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਯਮਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਿਟਕ ਰੀਪਬਿਲਕ ਆਫ 

ਕ�ਗੋ, ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਈਥੋਪੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਰਬ ਿਰਪਬਿਲਕ, ਸੁਡਾਨ, 

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਖਰਾਬ ਸੰਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 

ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਪ�ਤੀ©ਤ ਿਹੱਸਾ ਅਰਥਾਤ  88 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨI 

ਇੱਕ ਊਰਜਾਸੰਕਟ ਿਕਸੇ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈI 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਸਥਾਨਕ ਘਾਟ, ਯੱੁਧ� ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈI ਕਈਆਂ 

ਨĂ  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦਾ ਰਾ©ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਨਯਮ, 

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗ ੇਸਰਕਾਰੀ 

ਕੰਮ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ  I ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰਮ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ.ੈ 

ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਜੈਿਵਕ ਇੰਧਨ ਦੀ 

ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾI ਇਸ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤ 

ਹIੈ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਖਪਤ ਮਾੱਡਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਗੈਰ-ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ� ਿਜਵ� ਤੇਲ, 

ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈI ਖਪਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ, ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਜੀਵਾਸੀ ਬਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾI ਅਨੁਮਾਨ� ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਾਬਤ ਭੰਡਾਰ� ਦਾ 

ਖਾਤਮਾ40 ਤ� 60 ਸਾਲ� ਦ ੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾI ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਹੋਰ 70 ਸਾਲ� ਲਈ ©©ੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਕੋਲੇ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਗੇI 

ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ 

ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹIੈ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ 
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ਸਰੋਤ ਹਨ ਹਵਾ, ਸੂਰਜੀ, ਪ�ਮਾਣੂ ਅਤੇ ਭੂ-ਊਰਜਾ; ਇਹਨ� ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਿਕਹਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵ©ਵ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤ ੂਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ 

ਵੀ ਨਵ� ਹਨI ਇਨ� � ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਘੱਟ ਪ�ਦੂ©ਣ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

2.3.4 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ  

ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਦਾ ©ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪ�ਤੀ 

ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਬਣਾਉਣਾI ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 

ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੈ I  ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਅੜੀਅਲ ਸੋਚ� ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ.ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ I ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਗਲੋਬਲ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪ�ਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈI ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ 

ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ�' ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱ ਿਦਆ ਂਪ�ਤੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲਦੀ ਹੈI 

ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਸਰਫ ਗ�ੇਡ ਦੀਆ ਂਿਡਗਰੀਆ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ

ਨਹ� ਹIੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਰਾ©ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱੁਿਦਆ ਂਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ 

ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਉਹ ਦੇ© ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਂਮੱੁਖ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹI ਇਸ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ  ਮੱੁਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਇਨ� � ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ 

ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਕਰਨ I ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈI 

ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈI ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ�, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਆਿਦ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ  

ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਿਖਡਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ 

ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਥੰਮ ਹਨI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਰਿਮਆਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
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ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸਕੂਲ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਪਣਾਉਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਹ 

ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਹੇਠ ਿਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

1. ਿਗਆਨ ਦੇਣਾ: 

ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਉਨ� � ਕੋਲ ਸਹੀ ਿਗਆਨ ਹੋਵIੇ ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਨ©ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�  ਤ�  ਿਕ ਉਹ 

ਮੁੱ ਿਦਆ ਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਨ� � ਿਵ©©ੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ 

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣI 

2. ਰਵੱਈਏ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ: 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਰਵੱਈਏ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਵ©ੇ© ਮੁੱ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�I ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਵ� ਨਵ� ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਵ� ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਸ 

ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਮੱੁਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈI ਇੱਥੇ ਅਸ� ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਨ� � ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ  ਿਵ©ਵਾਸ 

ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨI 

3. ਕੁ©ਲਤਾ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ : 

ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ� � ਦੇ ਿਗਆਨ, ਬਦਲਵ� ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ 

ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਨਰ ਹਨI ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਹੁਨਰ� ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

ਹਨI 

4. ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਹਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ: 
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 ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI ਿਜਨ� � 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅਸ� ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ 

ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱੁਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹIੈ 

5. ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਿਵਚ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ 

ਹIੈ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰ© ਅਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨI ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਚੰਗੀਆ ਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. "ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ਣਾਲੀ, ਕੋਈ 

ਿਸਲੇਬਸ, ਕੋਈ ਿਵਧੀ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦ ੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਉਪਰ ਨਹ� �ਠ ਸਕਦੀ। ਜੇ 

ਕੋਈ ਦੇ© ਿਮਆਰੀ ਿਵਿਦਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ।" ਵੀ.ਐ{ਸ. ਮੈਿਥਊ I 

ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ©ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤ� ਿਬਨ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਜ� ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇ© ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਢਾਲਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ I ਇਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਵਜ� 

ਿਵਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਕਾ©ਤ ਹੰੁਦੀ ਹI, ਆਤਮਾ ©ੁੱ ਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 

ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈI ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਨੁ©ਾਸਨ, ©ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਯਤਨ� ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋ©ਣ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹI 

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹ� ਹ ੈ ਪਰ ਸਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕੁਝ ਅਿਭਆਸ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: - 

 ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰ ੇਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾI 

 ਿਮਿਥਹਾਸ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਿਹਮੀਆ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਿਦਆ ਂਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾI 

 ਯਕੀਨਨ ਦਲੀਲ� ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾI 
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 ਹੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਜ� ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾI 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨă ਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾI 

2.3.5 ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ 

ਕੇਟਸ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਿਬਹਤਰ ਿਵ©ਵ ਲਈ ਅਿਧਆਪਨ: ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਭਾ©ਾ ਿਸੱਿਖਆ’ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ" 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵ� ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਪ�©ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਇਸਦਾ ਉਦੇ© ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਦੇ©ੀ ਭਾ©ਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ 

ਹ,ੈ ਇਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਵ©ਵ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਗਆਨ, 

ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ©ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈI ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬਹੁ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਇਕ ਦੂਜੇ 

�ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵ©ਵ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ 

ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ" ਿਫ©ਰ ਅਤੇ ਿਹੱਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀਆ ਂਕੋਿ©©� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ  ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 

ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ I ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਅਕ ਇਸ 

ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਇਕ ਪੇਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ I ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਸਖਲਾਈ 

ਦੀ ਨਵ� ਤਕਨੀਕ  ਹੈ ਬਲਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ©�ਤੀ, ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ�, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ 

ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਚਾਰ ਿਵ©ਾ-ਵਸਤੂ ਖੇਤਰ ਵਜ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈIਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਪਹੰੁਚ ਦੇ 

ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

1. ਿਗਆਨ 

2. ਹੁਨਰ 

3. ਰਵੱਈਆ 

4. ਕਾਰਵਾਈ 
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ਿਵ©ਵ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪਿਹਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈI ਜੇ ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਬਹਤਰ 

ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵ©ਵ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ�, ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੱਲ� 

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਾਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਪ�ਤੀ ਉਨ� � 

ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੱੁਢਲੇਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਸੰਚਾਰ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਿਹੰਸਾਵਾਦੀ 

ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਵ©ਵ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਿਲਆ ਂ ਨੰੂ ਬਹੁਪੱਖੀ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਜਹੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਹੈI 

ਗਲੋਬਲ ਰਵੱਈਏ, ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਸਿਭਆਚਾਰ� ਦੀ ਕਦਰ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ 

ਸਿਤਕਾਰ, ਿਨਆ ਂ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਚਾ ਹੈI ਗਲੋਬਲ ਰਵੱਈਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵ ੈਅਤੇ ਰਾ©ਟਰ ਦੀਆ ਂਹੱਦ� ਤ� ਪਾਰ 

ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆ  ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 

ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਿਵ©ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਿਮਉਨਟੀ  

ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨਾਲ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ ਹੈI 

2.3.6 ਿਸੱਟਾ  

 ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਸਰਫ ਗ�ੇਡ, ਿਡਗਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀI ਇਹ 

ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਮੱੁਖ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਕਾਲਜ� ਅਤੇ 

ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆ ਂਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ 

ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸਰਫ ਕੁ©ਲ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਕਲਾਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਪਮੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 

ਿਨਭਾ ਸਕਣI ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਚੁਣੌਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈI ਿਵਕਾਸ©ੀਲ ਦੇ©� ਿਵੱਚ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜ ੋਇਨ� � ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ 
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'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਇਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਇਨ� � ਪ�©ਨ� ਦੇ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੀ ਹI ਇਸਦਾ ਉਦੇ© ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਦੇ©ੀ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ  ©ਕਤੀ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈI ਜੇ ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਬਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਿਵ©ਵ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ�, ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੱਲ� ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

 

2.3.7 ਸੁਝਾਏ ਪ�©ਨ 

1. ਅੰਤਰ ਰਾ©ਟਰੀ ਮੱੁਿਦਆ ਂਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

2. ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਦੇ ਮੱੁਖ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਦੇ ਕੀ ਹਨ? 

3. ਗਲੋਬਲ ਮੁੱ ਿਦਆ ਂਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਨĄ ਟ ਿਲਖੋ? 

4. ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲਤਾ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ ਕਰੋ. 

5. ਗਲੋਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇ© ਕੀ ਹਨ? 

;[MkJ/ jtkb/ 

1. What do you understand by term global issues? 

2. What are main global issues of present times? 

3. Write a note on sensitization of students against global issues? 

4. Discuss role of teacher in student sensitization of global problems. 

 What are the aims of global education?  


