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2.1.4 pwT dI bxqr
2.1.5 pwT dIAW qknIkw
2.1.6 BwSw c pwTn dI pRikirAw
2.1.7 ivigAwn c pwT dI pRikirAw
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2.1.9 gixq c pwT dI pRikirAw
2.1.10 swrWS
2.1.11 suuJwvyN pRSn
2.1.12 suJwau smgRI
2.1.1 audyS (Objectives)
ies pwT nUM pVHn auprMq is`iKAwrQI:
1) mUl pwT dI Dwrnw bwry jwx skxgy[
2) BwSW, ivigAwn, smwijk ivigAwn Aqy gix`q Awid c mOjUd pwTn dI DwrnwvW
bwry Xwd kr skxgy[
3) pwT dI mh`qqw bwry sUcI bxw skxgy[
4) pwT dIAW v`K-v`K qknIkW bwry jwx lYxgy[
5) iksy vI qrHW dy mUl-pwT dw pwTn Aqy pRiqibMbn kr skxgy[
2.1.2 BUimkw (Introduction)
pwTn qoN Bwv hY AijhI pRikirAw ijs c AsI ilKy hoey sbdw, sMkyq icMnH Awid nUM dyK
ky pVHdy hW Aqy aus sm`grI ivc ArQ k`Fdy hW[pwTn leI AsI AwpxIAW A`KW nwl ilKy hoey
sMkyq icMnHW nUM pVdy hW Aqy idmwg dI mdd nwl iehnW sbdw nMU Sbd, vwk Aqy AnuCyd c
bdldy hW[ pwTn nUM cu`p krky jW Pyr au`cI bol ky vI kr skdy hW[
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2.1.3 pwTn dI mh`qqw (Importance of Reading)
1. smwijk mh`qqw : smwj c rihx leI swnUM pwTn dw Awauxw bhuq zrUrI hY ijvyN ik
dvweI dI boql au`qy iliKAW nwm, sVk kMfy ilKy sMkyq icMn bwry jwxkwrI pRwpq krn leI[
2. nOkrI mh`qqw: A`j is`iKAw gRhx krn qoN bwAd swnUM pwTn dw Awauxw Aiq zrUrI
hY[kMpnI dy kwrj nUM smJx leI swnUM v`K-v`K ivSW vsqU dI jwxkwrI dw hoxw bhuq zrUrI hY[
3.sMcwr c vwDw: pwTn dI pRikirAw nwl swfI BwSw dy kOSl ivc vI qr`kI ho skdI
hY[ ies nwl AsI dUsry dy ivcwrw nUM smJx ivc sMpUrn ho skdy hW Aqy ies nwl sMcwr ivc
vI vwDw huMdw hY[
4.tI.vI. khwxIAW Awid dw pVnw: pwTn iek kOSl hY, ijvyN ik AsI tI.vI. iv`c cIzw
nUM dyKdy hW, suxdy hW ausy qrHW AsI ikqwbw, rswilAW ivc ilKI sm`grI nUM pVHn dy kwibl bx
jWdy hW[
5. ilKx dy hunr nUM inKwrnw: jdo AsI cMgy Aqy mwVy ivcwrW nUM pVn dy kwibl ho jWdy
hW, aus smyN AsI kuJ zrUrI Aqy smwj leI BlweI vwlw kMm krn dy kwibl bx jWdy hW[
2.1.4 pwTB dIAW qknIkW (Reading Techniques)
1. sikMmimMg (skimming) : ies nUM swr pwT vI ikhw jWdw hY[jdo AsI lyK jW AKvwr ivc
iksy Kbr nUM pVdy hW, aus smyN AsI swrI Kbr nUM pVHy ibnHW , kuJ lweInw qoN hI swr ivcoN
swrI sUcnW pRwpq kr lYdy hW[
2. skYinMg : ijvy ik AsI ikqy GuMmx dw plwn bxwaudy hW, aus smyN AsI nkSy jW gwief bu`k
ivcoN kuJ hI imMntW ivc aus jgHW nUM l`B lYdy hW[ies nUM skYinMg kihMdy hn, jdoN ibnHW swrI
sm`grI nUM pVHy swr qoN hI swrI sUcnW iml jWdI hY[
3.ieMntYnisv rIifMg : ieh izAwdw smyN ivc pVHn vwlI qknIk hY, jdoN AsI AwpxI
SbdwvlI ivc vwDw krnw hovy jW kRmvwck ikirAw dw pqw lghwauxw hovy, aus smyN ieh
rIifMg kMm AwauNdI hY[ ies nwl cIjW nUM lMmy smyN q`k Xwd r`iKAw jW skdw hY[
4. AYkstYniSv rIifMg: ieh auh pwTn hY jo AsI Awpxy mnorMjn leI krdy hW[jdoN
ividAwrQI iksy lyK jW pwT nUM pVHn ivc idlcspI nhIN r`Kdyauh b`cy ies qknIk dI mdd
lYdy hn Aqy pwT nUM Kqm kr lYdy hn[
2.1.5 BwSw 'c pwTn dI pRikirAw
BwSw c pwTn krn dy v`K-v`K FMg hn ijvyN ik :
kivqw c gw ky aus dy mqlv nUM smiJAW jWdw hY[ iesy qrHW lyK, pwT, ivAwkrn Awid dy
v`Kry qrIky hn[
2.1.6 ivigAwn 'c pwTn dI pRikirAW
ivigAwn dIAW pwTSwlwvW ivc ividAwrQIAW nUM v`K-2 qrHW dI sm`grI dw pwTn
krnw huMdw hY ijvyN ik ivigAwn dIAW pwT pusqkW, pRXog rswly Aqy AKvwrW Awid [ ieh
sB ividAwrQI iksy vI muSikl nUM h`l krn leI, pRXog dy p`Dr jwnx leI, svwlW dy au`qr
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dyx leI Awpxy Awey nqIjy nUM GoiSq kIqy gey nqIijAW nwl myc krn leI, iksy Dwrnw bwry
AwpxI buinAwid smJ nUM Aqy AwpxI ivigAwnk rUcI nUM pUrw krn leI krdy hn[
2.1.7 smwijk ivigAwn c pwTn dI pRikirAw : smwijk ivigAwn ivc AsI Awpxy
s`iBAwcwr, ieiqhws bwry jwxkwrI hwisl krdy hW[ies dy v`K-v`K sMswDn hn ijvy ik
AKvwr, rswly, qsvIrW, gwxy, Aqy kwtrUn Aqy v`K-v`K bulwirAW dy ivcwr Awid[mltI
mIifAw sMswDn nwl ividAwrQIAW nUM ieiqhws dy pRSn h`l krn ivc mdd imldI hY Aqy
SbdwblI dy v`K-v`K SbdW dy Anuvwd vI SpSt ho jWdy hn[sihkwrI isKx nwl b`cy ieiqhws
dIAW v`K-v`K Buimkw inBw ky mUl pwT nUM hor vI idlcsp bxw lYdy hn[
2.1.8 gixq ivc pwTn dI pRikirAw : gixq ivc AiDAwpx AwpxI soc nUM bol ky
ividAwrQIAW swhmxy drswauNdy hn Aqy rl-iml ky svwl dy Asl mqlb au`qy phuMcdy hn jW
b`icAW nwl g`lbwq krky auhnW nUM Aw rhIAW musiklW nUM bwry pu`C ky Aqy b`icAW rwhI hI
auhnW muSiklW nUM h`l kIqw jWdw hY[ AYn. sI. tI. eI(1996) Anuswr gixq nUM izAwdwqr
sMkyq icMnHW rwhI swhmxy r`iKAw jWdw hY Aqy iehnW bwry mOiKk Aqy iliKq sMcwr nUM bhuq G`t
mh`qqw id`qI jWdI hY[ ies leI AiDAwpk hI b`icAw dw gixq ivc mOiKk Aqy iliKq sMcwr
dw ivkws kr skdw hY[
2.1.9 swrWs
ies pwT ivc AsI mUl pwT dy AiDAYn Aqy pRqIibMb bwry jwxkwrI hwisl
kIqI hY Aqy pwTn dIAW v`K-v`K qknIkW ijvyN ik BwSw ivigAwn, smwijk ivigAwn Aqy
gixq Awid hn[ ies qrHW ividAwrQIAw dI SbdwblI leI rUcI pYdw kIqI jW skdI hY[
2.1.10 suJwvyN pRSn
pRSn 1. mUl-pwT dw pwTn jW AiDAYn dI mh`qqw bwry ivsQwr c ilKo[
pRSn 2.pwTn ivc mOjUd v`K-v`K qknIkW ikhVIAW hn[
pRSn 2.1. gixq Aqy ivigAwn dI pwTn pRikirAw ivckwr AMqr kI hY[ ies bwry do AMqr
ilKo[
2.1.11 ;[MkJhnK g[;seK ns/ t?p ;'w/L Suggested Readings
Isaacson, R.M., and Fujita, F., 2006, Metacognitive knowledge monitoring and
selfregulated learning: Academic success and reflections on learning: Journal of the
Scholarship of Teaching and Learning, v. 6, p., 39-55.
Lorch, Jr., R.F., Lorch, P.E., and Klusewitz, M.A., 1993, College students’ conditional
knowledge about reading: Journal of Educational Psychology, v. 85, p. 239-252.
Mokhtari, K., and Reichard, C.A., 2002, Assessing students’ metacognitive awareness of
reading strategies: Journal of Educational Psychology, v. 94, p. 249-259.
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Paris, S.G., Wasik, B.A., and Turner, J.C., 1996, The development of strategic readers: in
Barr, R., Kamil, M.L., Mosenthal, P., and Pearson, P.D. (editors), Handbook of Reading
Research, Vol. 2, Erlbaum Associates, p. 609-640.
Pintrich, P.R., 2002, The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and
assessing: Theory Into Practice, v. 41, p. 219-225.
Rawson, K.A., and Dunlosky, J., 2007, Improving students’ self-evaluation of learning for
key concepts in textbook materials: European Journal of Cognitive Psychology, v. 19, no.
4/5, p. 559-579.
Taraban, R., Rynearson, K., and Kerr, M., 2000, College students’ academic performance
and self-reports of comprehension strategy use: Reading Psychology, v. 21, p. 283-308.
Taylor, S., 1999, Better learning through better thinking: Developing students’
metacognitive abilities: Journal of College Reading and Learning, v. 30, p. 34-45.
Peter Hannon ,Reflecting on Literacy in Education, Routledge Publication.
Gillie Bolton ,Reflective Practice: Writing and Professional Development .Sage
Publication.
William R. Smalzer, Write to be Read Teacher's Manual: Reading, Reflection, and Writing.
Cambridge University Press.
Deborah Brandt, Literacy and Learning: Reflections on Writing, Reading, and Society.
Wiley Publishers.
Judy Richardson, Raymond Morgan, Charlene Fleener Reading to Learn in the Content
Areas. Cinage Learning.
Pramodini Varma, Fluency in English . Mukti Sanyal, Tulika Prasad . Macmillan.
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ਪੇਪਰ pkJh
ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠਨ
ਅਤੇ ਪਿਤਿਬੰ ਬਨ

gkm BzL 2H2

ਲੇ ਿਖਕਾ ਡਾ. ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਵੀ

ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਲੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਤਿਬੰ ਬਨ ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ:
2.2.1 ਉੇਦੇਸ਼
2.2.2 ਭੂਿਮਕਾ
2.2.3 ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਸੰ ਦ ਦੀ ਤਰ
2.2.4 ਸਮਾਿਜਕ ਪਰੀਵਰਤਨ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਸੰ ਦ ਦੀ ਤਰ
2.2.5 ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ
2.2.5.1 ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਿਲੰਗ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ
2.2.5.2 ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਿਲੰਗ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ
2.2.6 ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ
2.2.7 ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ
2.2.8 ਸਾਰਸ਼
2.2.9 ਸੁਝਾਵ ਪਸ਼ਨ
2.2.10 ਸੁਝਾੳ ਸਾਮਗੀ
2.2.1 ਉਦੇਸ਼: (Objectives)
ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ:
1) ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।
2) ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤੱ ਤ ਿਜਵ ਿਕ ਿਲੰਗ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਿਦ ਉਤੇ ਿਚੰ ਤਨ ਕਰ
ਸਕਣਗੇ।
3) ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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4) ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਪਲੈ ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ- ਭਾਵ ਇਕੱ ਲੇ ਜ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਜੁਟ 'ਚ
ਪੜਨ।
5) ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਉੇ{ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2.2.2 ਭੂਿਮਕਾ: (Introduction)
ਇਕ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਮੂਲ-ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਤਸਵੀਰ ਆਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਿਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ
ਖੋਜ ਤ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ ਸੱ ਭ ਤ ਵੱ ਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
2.2.3 ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਸੰ ਦ ਦੀ ਤਰ: (Text books as tools for Education)
ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਅਸੀ ਹਰ ਤਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ
ਕੇਵਲ ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਤਰੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਅਲੌ ਚਨਾਤਮਕ
ਸੋਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਸਰਜਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਿਦ ਗੁਣ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱ ਜ ਗਰੀਬ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆ 'ਚ ਿਸਰਫ ਪੁਸਤਕ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਪੁਾਸਤਕ ਦਾ ਬੱ ਿਚਆ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਸੱ ਭ ਤੋਪਂ ਅਿਹਮ ਸੁਝਾਉ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਧਆਪਕ ਲਾਈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱ ਭ ਤ ਆਖਰੀ ਸਾਧਨ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ।
ਿਕਿਕ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਪਾਠਕਮ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱ ਤ ਆਿਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਚ ਆਿਦ ਮੌਜਦ
ੂ ਸਾਰੇ
ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਸੱ ਭ ਤ ਸੱ ਸਤੀਆ ਪਾਈਆਂ ਜਦੀਆ ਹਨ।
2.2.4 ਸਮਾਿਜਕ ਪਰੀਵਰਤਨ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਸੰ ਦ ਦੀ ਤਰ: (Text books as tools for social
change)
ਸਮਾਜੀਕਰਣ

:

ਪੁਸਤਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਿਹਲੂ 'ਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾ, ਕਦਰ-ਕੀਮਤ
ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਇਸ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਵ ਪਧੱ ਰੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੱ ਕ ਦਾ ਸਾਿਰਆ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਚੰ ਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਇਨ ਹੱ ਕ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੂਚਨਾ
ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ।

2.2.5 ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ: (Education and Gender Equality)
1948 ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੱ ਕ ਿਜਨ ਨੂੰ 1948 Universal Declaration of Human Rights ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1950 ਦੀ ਚੌਥੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਕਾਨਫਰਸ 'ਚ ਔਰਤ, ਲੜਕੀਤਾ ਆਂਿਦ ਿਪਛਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ
ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੱ ਕ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹੱ ਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਿਵਚ Right to education
for all ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਅਿਹਮ ਿਹੱ ਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।
2.2.5.1 ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਿਲੰਗ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ
ਸਮਾਿਜਕ ਵੰ ਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਪੁਿਲੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ।
ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਵੰ ਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਕ, ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਧਆਪਨ ਸੰ ਦ ਦੀ ਤਰ ਵਰਤ 'ਚ
ਿਲਆ ਕੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਠĄਸ ਕਦਮ ਚੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹ।
2.2.5.2 ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਿਲੰਗ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ
1. ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਿਹਸਾਬ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ 'ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਿਚੱ ਤਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਲਈ
ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਲੰਗ ਆਧਾਿਰਤ ਉਦਾਰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਿਲੰਗ ਆਧਾਿਰਤ ਪੜਾਈ ਦੀ ਵੰ ਢ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਿਵਿਸ਼ਆ 'ਚ ਅਤੇ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਿਦ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ
'ਚ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਦ ਹਨ।
2.2.6 ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ (Environment Respresentation in Text Books)
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਸੰਗਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਾਣਾ। ਸਮਾਿਜਕ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ, ਘਰ,ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ,
ਤਾਪਮਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਲਮੇਲ, ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵਿਗਆਨ,
ਜੀਵ-ਜੰ ਤੂਆਂ, ਊਰਜਾ,ਬੀਮਾਰੀਆ, ਹਵਾ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਦਾ ਹੈ।
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2.2.7 ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ (Health representations in Text Books)
ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਿਬਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰ
ਸਕਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ। ਿਸਹਤ ਦੇ ਪਚਾਰ ਸੱ ਭ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਿਧਅਮ ਿਸਹਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ।
UNICEF ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ 'ਚ ਸੱ ਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ
ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਜ ਬੱ ਿਚਆ ਤੱ ਕ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਸੱ ਭ ਤ ਪਮੁੱਖ ਸੰ ਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ

(Mid Day Meal Scheme) ਨੂੰ ਹਦ 'ਚ ਿਲਆਉਣਾ।

ਿਹਸਾਬ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸਾਮਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ 'ਚ ਿਲਆਇਆ ਜਦਾ ਹੈ।
ਿਜਵ ਿਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਕਾਰ (Shapes) , ਮਾਪਨ ਅਤੇ ਿਚੱ ਤਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੱ ਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ
ਜਦੀ ਹੈ। ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਮੁੱਖ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ। ਬੱ ਿਚਆ
ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਪਦਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਭਾਡੇ ਜ
ਕੁੰ ਭਕਾਰੀ, ਟੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆਿਦ।
ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੱ ਤ ਦੀ ਕਿਵਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੈਰੇ ਆਿਦ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਿਵਆਿਖਆ
ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਨੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
2.2.8 ਸਾਰਸ:
ਇਸ ਪਾਠ 'ਚ ਅਸੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਰੀਵਤਨ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਸੰ ਦ, ਿਕਤਾਬ 'ਚ
ਿਲੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਚੱ ਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ
ਿਲੰਗ ਦਾ ਪੁਿਲੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰ ਢ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਹੱ ਕ
ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ
ਿਸਹਤ ਦਾ ਵੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਿਚੱ ਤਰਣ ਕਰਕੇ ਿਚੰ ਤਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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2.2.9 ਸੁਝਾਵ ਪਸ਼ਨ
1. ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਿਜਕ ਪਰੀਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕ ਹੈ?
4. ਪੁਸਤਕ ਿਕਵ ਿਲੰਗ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
2.2.10 ਸੁਝਾਉ ਸਾਮਗੀ (Suggested Readings)
UNESCO: www.unesco.org
International Institute for Educational Planning (IIEP): www.unesco.org/iiep
International Bureau of Education (IBE): www.ibe.unesco.org
Association for the Development of Education in Africa (ADEA): www.adeanet.org
Georg Eckert Institute – Institute for International Textbook Research (GEI):
www.gei.de
International Association for Research on Textbooks and Educational Media
(IARTEM):
www.iartem.no/index.htm
International Centre for Girls’ and Women’s Education in Africa (CIEFFA):
www.cieffa.org
Forum for African Women Educationalists (FAWE): www.fawe.org
Gender and education for all: the leap to equality; EFA global monitoring report,
UNESCO,
2003/4: www.efareport.unesco.org
Plan of Action for the first phase of the World Programme for Human Rights
Education,
NCERT books of class ninth and tenth.

